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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 стават
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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

предприемачеството

в

предприемачеството,

върху

формирането

и

но

също

развитието

така
на

и

въздействието

социалната

среда.

на
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

предприемачество. Безспорно, най-пълно предприемачеството би могло да бъде разбрано
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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

абстрактен анализ, управление

притежава формална отговорност
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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.
Социо-

Средна класа.

Нисша класа в някои ранни
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Икономи-ческо

изследвания; средна класа в по-

минало

нови изследвания.

Образова-телно

Високо образователно ниво.

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.
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.
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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
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
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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

•

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:
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•

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

•

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).
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•

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.
Не би било правилно да се твърди, че даден теоретико-приложен процес би могъл „да
се

повтори”

в

социалната

включително

в

сферата

на

действителност.
туризма,

са

Точно

уникални

обратното.
по

своята

Всички

предприятия,

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).
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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
Лични ценности

Възраст

Семейство

Посвещение

Култура

Образование

Пол

Ролеви

Визия

Продукти

модели
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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

Нагласи
(потенциал)

Възприети
социални норми

Склонност
към действие

Осъзната –
възприемана
способност

Възприемана
осъществимост

Предприемаческо
действие

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

предприемаческото

и

установява

управление.

влиянието
Факторите,

на

организационния

определящи

вътрешния

контекст

върху

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.
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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.
Възприемане на
поддържащия
контекст
•Свобода на
действие
•Достъп до
ресурси
•Достъп до

информация

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

Предприемачески
нагласи за
собствената
ефективност

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.
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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

Предприятие

Фигура 3.4. Процес на формиране нагласи за предприемачество.
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

18

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.
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
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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;

•

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.
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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
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
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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

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

Предприемачески
риск

продукта/услугата?
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):
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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)

„Чертае бъдещето” на

Назначава/ освобождава

Организира изпълнението

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.

Информира

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 23изпълняват обаче съвсем различни
функции.

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).
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
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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.
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
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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
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

Стимулиране на продажбите

Роля на рекламата
Съвременен подход
Решение за послание

Промоционален микс
Реклама
Стимулиране на
продажбите
Лични продажби
PR

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

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.).

Вътрешна среда

SWOT
анализ

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

В
ъ

Възможности

н

(O)

ш
н
а

W-T-Стратегии:
S-T-Стратегии:

с

Опасности

р

(T)

Разработване стратегии,

е

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,

предприемаческото

дават

възможност

поведение.

да

Трудът

разберем,

на

да

проектираме

и

предприемача в сферата на

да

оценим

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 спортен и за приключенски туризъм
в трансграничния регион „Добрич-Констанца”
ВЪВЕДЕНИЕ
Туризмът заема важно място в развитието на услугите, в програмите за управление на
регионите и държавите. Туризмът е сектор, който включва множество сфери на дейност с
икономически и със социален ефект върху обществата, като например спорт, приключения,
транспорт, култура, природна среда и пр.
Спортният и приключенският туризъм обогатяват палитрата на туристическото
предлагане. Те спомагат за по-равномерно разпределение на туристите, както в
териториален, така и във времеви аспект. Предлагането на спортни и на приключенски
активности значително повишава привлекателността и конкурентноспособността на
туристическата дестинация. Освен това, спортният и приключенският туризъм допринасят в
дългосрочен план за развитие на дестинациите в съответствие с принципите за устойчивото
развитие.
Спортният и приключенският туризъм са алтернативни видове туризъм. Те са
приоритетна насока в устойчивото развитие на туристическата индустрия. Тези туристически
форми следва да допринасят за развитието на регионите и на страните, както и да имат
отражение върху благосъстоянието и просперитета на местното население. За постигането на
тези цели е необходима ясна мисия и дългосрочни програми за развитие на спортен и на
приключенски туризъм, които да влючват трансгранично сътрудничество и подкрепа в
областта на туризма. В този план, развитието на трансграничните връзки, в частност на
трансграничния регион „Добрич-Констанца” ще допринесе за диверсификация на продуктите
за спортен и за приключенски туризъм, за усъвършенстване на ползите от туризма, както и за
реализиране социални и икономически приноси за местните общности.
Настоящата книга има за цел да представи в синтезиран вид същността и видовете на
спортния и на приключенския туризъм. Книгата онагледява особеностите на ресурсите за
тези алтернативни форми, някои от съществуващите туристически продукти, предложения за
нови продукти, както и успешни европейски практики за спортен и за приключенски туризъм.
Приятно ченете!
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Тема 1. Характеристика, особености и видове
спортен и приключенски туризъм
В тази тема:

•

Ще се запознаем с идеята за възникването на спортния туризъм.

•

Ще анализираме значението и видовете спортен туризъм.

•

Ще разкрием особеностите и формите на приключенския туризъм.

•

Ще се запознаем с характерните черти на туристите, любители на спортен и
на приключенски туризъм.

1.1. Същност, характеристика и видове спортен туризъм
Възникване и същност на спортния туризъм
Пътуванията за наблюдение и участие в спортни прояви са възникнали още в
древността. Данни за този факт са открити в Древен Египет преди около 2650 пр.н.е. и в
Китай преди 4000 г. Олимпийските игри в Древна Гърция датират от 776 г.пр.н. е. В поновото време спортният туризъм се свързва и със ски-туризма в Алпите от средата на ХІХ век
(Динев, Томова, 2006).
След 1960 г. спортният туризъм се превръща в значимо международно явление, което
се радва на всестранна обществена подкрепа, парични постъпления и дори политически
интерес. Комбинацията между спорта и туризма се утвърждава като все по-печеливша
комбинация със значим икономически ефект и влияние върху хората и обществата в
съвременния свят.
Причините за интереса към спортния туризъм произтичат от многобройните
възможности, които той предлага. Спортът осигурява двигателна активност, силни емоции,
добро здравословно състояние. Ето защо, през последните десетилетия спортът в света
закономерно се утвърждава като неразделна част

от мотивацията на туристическите

пътувания, а туризмът - в естествена среда за неговото практикуване.
В дефинитивен аспект, понятието „sport” произхожда от френска дума „desporter”,
която означава „забавлявам се” (Василева, 2007). Въпреки това по-известна е английската
дума „sport”, означаваща физически упражнения и игри със състезателен характер и
стремеж за високи постижения.
Спортният туризъм е свързан с удоволетворяване рекреативните потребности на
човека при активен двигателен режим. (Михайлов, 2013). В по - общ план, спортният туризъм
може да се определи и като социален, икономически и културен феномен, обусловен от
уникалната комбинация на дейности, хора и място (Hinch, Higbam, 2004). Според други
автори, спортният туризъм е вид специализиран туризъм, при който се задоволяват
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потребностите на туристите от спортуване, рекреация и активен отдих чрез участието им в
разнообразни спортни прояви (Стамов, Алексиева, 2003). Ето защо, за да бъде определено
едно туристическо пътуване като спортен туризъм, то трябва да отговаря на следните
основни изисквания:
 Практикуването на спортните дейности е цел на туристическото пътуване;
 Туристите са активни участници в спортните дейности.
Въз основа на определенията и схващанията по въпроса, спортният туризъм може да
се определи като специализиран вид туризъм, при който цел на пътуването е активното
практикуване на определен вид спорт. Макар че цел на пътуването обикновено е даден вид
спорт, то участниците могат да практикуват разнообразни спортни дейности, чрез които се
постига рекреативен, укрепващ или развлекателен ефект. Това е виждане, която следва да
се актуализира във връзка с развитието и динамичните промени, които настъпват със спорта
и с туризма в съвременния свят. В по-широк смисъл като спортен туризъм могат да се
разглеждат и пътуванията за наблюдение на големи спортни събития. Поради пасивния
характер на участието в спортните дейности, тези пътувания не могат да се определят като
същински спортен туризъм.
Спортът включва всички форми на физическа активност, основно със състезателен
характер, и игри, които чрез организирани или случайни участия имат за цел използването,
поддържането или подобряването на физическите възможности, едновременно с това
предлагайки на участниците забавление и в някои случаи забавление за зрителите. В същото
време, някои състезателни, макар и не-физически дейности, се признават като спортове за
ума (шах, бридж). Спортните дейности могат да се практикуват както индивидуално, така и в
рамките на група. Някои дефиниции на спорта споменават, че освен физическата активност,
той се основава и на определена структура и правила (Hinch, T. and Higham, J., 2011).
Основните
елементи
на
спорта
се
считат
тези,
представени
на

Спорт
символичен тест на
физическите и
психомоторните
способности

състезателен характер,
налагащ определени
специфични правила

продължителност във
времето, имаща за основа
традициите и миналите
практики

Фиг. 1.

Спорт
символичен тест на
физическите и
психомоторните
способности

състезателен характер,
налагащ определени
специфични правила

продължителност във
времето, имаща за основа
традициите и миналите
практики

Фиг. 1. Дефиниращи елементи на спорта като активност
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Също така, въпреки че понятието за конкуренция е специфично за професионалните
спортисти, за спортни дейности се считат и тези с развлекателна цел.
Както вече посочихме, спортният туризъм предполага придвижване на хората извън
района им на пребиваване, за да участват в спортна дейност. Туристът може да участва в
тази дейност, и като участник, и като зрител. Следователно, за участник в спортния туризъм
се счита както човек, който пътува, за да играе футбол, например, така и човек, който пътува
само за да гледа футболен мач.
Съществуват две класификации на спортния туризъм, илюстрирани на следващата
фигура.

Класификация 1

Класификация 2
Туризъм при спортни събития

Спортен туризъм hard/тежък

Носталгичен спортен туризъм
Спортен туризъм soft/лек

Активен спортен туризъм

Фиг. 2. Класификации на спортния туризъм
Източник: Gammon, S., Robinson, T., 2003, р. 33.
Съгласно първата класификация, спортният туризъм може да бъде разделен на два вида:
„hard” и „soft” (Gammon, S., Robinson, T., 2003).
Спортният туризъм hard предполага участието на значителен брой хора в
състезателното спортно събитие. Обикновено, такъв вид събития са основният мотив, който
привлича зрители на определено място. От тази категория за пример са Олимпийските игри,
Световното първенство по футбол или състезанията от Формула 1.
Спортният туризъм soft. Мекият спортен туризъм предполага участието на туристи в
спортни дейности със отморителна или развлекателена цел. В тази категория влизат,
например походи, бягане, каране на кану или гмуркане.
Втората класификация разделя спортният туризъм на: туризъм на спортни събития,
носталгичен спортен туризъм и активен спортен туризъм.
Туризмът на спортни събития се отнасят до случаите, когато туристите посещават
определено място, за да гледат спортни събития. Тази категория включва събития, които
привличат сами по себе си голям брой туристи, като например Олимпийските игри,
Световното първенство по футбол, финалите на Шампионската лига, а от друга страна
спортни събития, които представляват само една от повече атракции на определено място.
Например, в допълнение към посещаването на други туристически атракции в Барселона,
туристът може също да избере да гледа мач на местния отбор по футбол.
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Носталгичният спортен туризъм предполага посещаването на спортни музеи или
срещата със спортни личности по време на ваканция. Например, почивка в Лондон може да
включва и посещение на музея на тенис турнира "Уимбълдън", заедно с други традиционни
атракции. Също така, присъствието на спортна личност на круиз може да бъде привличащ аспект.
Активният спортен туризъм предполага пътуването на туристите, за да участват
самите те в спортни дейности. Например, турист може да посети определено място с цел
гмуркане, или за да бяга в маратон. За по-добро разбиране на спортния туризъм, в сегмента
на офертата могат да бъдат идентифицирани пет категории, съгласно представеното на Фиг.
3. (Hudson, S., 2003).

Туристически
атракции
Спортни
круизи

Спортни
събития

ФАКТОРИ,
КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ
СПЕЦИФИЧНОТО
ПРЕДЛАГАНЕ
НА СПОРТНИЯ
ТУРИЗЪМ

Спортни
курорти
и лагери

Спортни
туристически
обиколки

Фиг. 3. Елементи на спортния туризъм
Атракциите в спортния туризъм са дестинациите, които предоставят на туриста
възможността да практикува или да наблюдава спортни дейности. Атракциите могат да бъдат
естествени (релеф, паркове, гори, диви животни) или антропични/създадени от човека
(стадиони, зали, музеи, магазини). Атракциите, които могат да бъдат посещавани от
спортните туристи, са представени от:

 Модерни спортни съоръжения, които обикновено са домакини на спортни
събития, като: стадиони, арени, спортни зали;

 Спортни музеи или галерии на известни личности, които са посветени на
спортното минало, или които почитат личности от спортния свят;

 Тематични паркове и съоръженията за практикуването на различни екстремни
спортове

на

открито.

Тук

се

включват,

например,

водните

паркове

и

съоръженията за бънджи скокове или водни ски;

 Туристически маршрути или пътеки за опознаване на природата с определено
ниво на трудност;

 Магазини със спортен профил.
Спортните курорти са представени от спортни комплекси, концентриращи се върху
спортни дейности или дейности, свързани със здравето. В повечето случаи такива
ваканционни центрове предлагат висококачествени услуги и съоръжения на туристите
спортисти. В тази категория са включени:
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SPA центрове;
Клубове с тенис или голф игрища,
Комплекси за водни или зимни спортове;
Съоръженията в природата, които се концентрират върху проучвателни
дейности или приключения на открито.

По принцип тези курорти са оборудвани с най-съвременно оборудване и съоръжения.
Също така, предлагат на посетителите широк спектър от образователни дейности и програми,
ръководени от специализирани инструктори. Въпреки това, в тази категория, представлявана
от курорти, може да съществува голямо разнообразие. Могат да се срещнат както много
специализирани курорти с високи международни стандарти, насочени към туристите, които
усъвършенстват уменията си, които по принцип са на високо ниво, така и съоръжения,
обслужващи лагери, съсредоточени върху предоставянето на услуги за отморителни
спортове.
Курортите са чудесно решение за организиране на бизнес срещи, конференции или
тиймбилдинги. Спортните дейности са се превърнали във важен аспект в програмата
при срещата на много групи, тъй като спомагат за изграждане приятелства и развиване
екипен дух и също така предлагат възможности за работа в мрежа. Друго предимство на
курортите е, че спокойната атмосфера има ролята да поддържа участниците в добро
настроение, по-отворени към нови идеи, както и към промени, и да избегне натрупването на
такива, които могат да предизвикат чувство на раздразнение. Също така, разнообразният
набор от спортни дейности в един курорт предоставя на организаторите на срещата повече
възможности за планиране свободното време на участниците или техните семейства.
Едно допълнение към категорията на комплексите са спортните лагери. Те се
организират в спортни курорти, университети или на открито и предлагат организирани
тренировъчни сесии за широк спектър от спортове. Организират се лагери както за
традициони спортове (футбол, тенис, волейбол, хандбал, баскетбол, голф, плуване,
навигация, каране на кану и др.), така и за екстремни спортове (алпинизъм, рафтинг и
др.). Въпреки че спортните лагери се считат за насочени по-скоро към младите, през
последните години броят на спортните лагери, насочени към възрастните и семействата се е
увеличил. Една категория успешни спортни лагери сред възрастните са спортните лагери
от типа fantasy. Тези лагери предлагат на туристите възможност да тренират заедно с
известен спортист или да бъдат обучени от известен треньор. Поради наличието на
знаменитост, този тип лагери има висока привлекателност сред туристите и при тези условия
организаторите могат да искат по-висока цена.
Туристическите спортни обиколки привличат посетителите на събития, дестинации
или спортни съоръжения навсякъде по света. Тези обиколки могат да се организират от
професионалист в сферата, или да бъдат планирани от туриста. Например, някои пакети
туристически ски турове предоставят самолетни билети, настаняване, местен транспорт и
ски карта, без да предоставят обучение или други специални съоръжения. От друга страна,
някои туристически компании предлагат специализирани туристически пакети, които
включват: превозване за мач на феновете на екип, за настаняването им в продължение на
няколко нощи, набавяне билети за мачовете, събития за феновете преди и след мача, както
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и за времето, прекарано от поддръжници по време на престоя. Спортните обиколки могат да
включват и посещения на спортни музеи и стадиони на няколко места. Също в тази категория
е и дейността на фирмите, които се занимават с организиране придвижването на
професионалните спортни отбори.
Спортните туристически круизи предлагат спортни дейности като основна пазарна
стратегия, включвайки и пътешествия с лодка. Много лодки приличат на хотели или мини
курорти и имат чудесни спортни съоръжения. Те могат да ползват като маркетингов
инструмент и присъствието на борда на личности от спортния свят. За да отговарят на
изискванията на туристите, круизните кораби често водят своите клиенти на чудесни водни
дестинации за практикуване различни спортове в уникална обстановка. Тези спортове могат
да се практикуват както във вода, като водни ски или гмуркане, така и на суша (тенис, голф).
За един турист играенето на тенис в морето може да бъде уникално преживяване. Други
дейности, които могат да се извършват на круизните кораби са спортни състезания или
приветствени речи на известни личности от спортния свят. В категорията на круизите може
да се включи и наемането на лодки от туриста за отморителни плавания или участие в
състезания.
Спортните събития са категорията на спортния туризъм, която привлича голям брой
участници (спортисти) и/или зрители на определено място. Видовете привлечени туристи
варират в зависимост от организираното спортно събитие. По този начин, аматьорско
футболно състезание на плажа ще привлече повече туристи, отколкото зрители. Въпреки
това, едно голямо състезателно събитие, като Олимпийските игри или Европейското
първенство по футбол, привлича повече туристи-зрители, отколкото участници. Също така,
такива спортни събития имат потенциала да привлекат журналисти или технически персонал,
като треньори, лекари или други представители на спорта. От гледна точка на
икономическото въздействие, категорията на спортните събития е най-важна в спортния
туризъм. Спортните събития, създадени за привличане голям брой зрители, могат да донесат
милиони евро на местните икономики. Въпреки това, по-малките спортни събития, насочени
към участниците, каквито са аматьорските турнири или маратоните, също могат да донесат
ползи, особено за малките населени места или за слабо населени райони. Тъй като
събитията, фокусирани върху участниците, използват съществуваща инфраструктура и често
доброволна работа, те са сравнително евтини за организиране и предполагат ниско
съотношение разходи-печалба. Също така, спортните събития, фокусирани върху
участниците, са показали, че са ефективен начин за привличане нови туристи в определена
област, туристи, които имат тенденцията да се връщат. Това се дължи основно на факта, че
спортните събития, фокусирани върху участниците, както и курортите, са насочени към
туристите, които търсят възможности да прекарат ваканциите си с други хора, имащи
еднакъв интерес към определен спорт.
Значение и особености на спортния туризъм
Първата функция на спортния туризъм е рекреацията и здравословният начин на живот
на хората. От гледна точка на туристите, любители на спортния туризъм, той е свързан с
възстановяване физическите сили и спомага за активизиране техния начин на живот. Тази
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функция е свързана с доказания положителен ефект от физическите активности върху
цялостното състояние на човешкия организъм. Тези активности способстват за намаляване
стреса и честотата на заболяванията, за повишаване продължителността на живота. При
физическите упражнения в мозъка се произвеждат ендорфини, които допринасят и за
доброто настроение. Доказано е, че практикуването на спорт понижава риска от различни
заболявания (напр. сърдечно-съдови и др.) и много други болести, известни като „болести на
цивилизацията”. Спортът е част от здравословния начин на живот, към който се ориентират в
наше време все повече хора.
От гледна точка на туризма, спортинят туризъм обогатява палитрата на туристическото
предлагане. Това спомага за по-равномерно разпределение на туристите, както в
териториален, така и във времеви аспект. От гледна точка на туристическата дестинация,
спортният туризъм способства и за привличане допълнителен туристически контингент, както
и за повишаване продължителността на престоя на туристите. Предлагането на спортни
активности значително повишава привлекателността и конкурентоспособността на
съответната дестинация. Освен това, спортният туризъм допринася за развитие на
дестинацията в съответствие с принципите за устойчиво развитие.
При спортния туризъм, заедно с доминиращата рекреационна функция, се реализира
познавателната и развлекателната функция на туризма. Част от спортно-туристическите
услуги са свързани със специализирано обучение на персонал и със специфични
организационни форми – клубове, школи, фестивали. Развлекателната функция се реализира
чрез различни спортни анимации.
В обобщение, можем да синтезираме нарастващото значение на спортния туризъм по
следния начин:
•

разширяване участниците в спорта;

•

повишен интерес към здравето на човека;

•

увеличаване активните дейности по време на почивка;

•

повишен интерес към спортните игри и спортните събития;

•

нарастване материалните и финансвоте възможности на голяма част от световното
население;

•

нарастване отделеното време за спорт и ралаксация;

•

увеличаване туристическите възможности.

В съвремеността, спортният туризъм притежава редица специфични особености. На
първо място, спортният туризъм кореспондира с концепцията за алтернативния туризъм,
т.е. съобразен е с особеностите на природната среда и местното население. Ето защо, при
тази форма на туризъм, се търсят нови туристически места и ресурси, които се използват
съобразно принципите за устойчиво развитие.
Втората особеност е свързана с материалната база на спортния туризъм специализирана структура и инфраструктура. Базата е организарана в спортни комплекси,
съоръжения, клубове и училища със съответна екипировка и помощни средства. Поради
това, в курортите и в комплеските се изгражда разнообразна игрално-занимателна и спортна
база – игрища, паркове за забавления, ски-писти и съоръжения, плувни басейни, тенискортове, фитнес зали, бази за сърфинг, дайвинг и пр. Заради спецификата на материалната
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база и други обективни и субективни фактори, голяма част от услугите, които се предлагат
при спортния туризъм, са относително скъпи.
Третата особеност е свързана с факта, че релефът и климатът са основни ресурси
за спортен туризъм. Тези ресурси, в повечето случаи, определят вида и характера на
туристическите продукти, продуктовите стратегии и бъдещите възможности за туристическо
предлагате и развитие.
Видове спортен туризъм
Съществуват различни класификации на спортен туризъм в зависимост от критериите,
които се приемат при обособяването им. Широко прието е разделянето на спортния туризъм
на четири форми: спортно-развлекателен и спортно-рекреативен, спортно-оздравителен и
спортно-занимателен, в зависимост от преобладаващите функции за туристите-любители
(Динев, Томова, 2006).
•

Спортно-рекреативен. Тук се отнасят видовете спорт, които не изискват големи
физически усилия. При тях основната цел е релаксация чрез физическа активност.
Като такива спортове могат да се приемат конната езда, трекингът и др.

•

Спортно-развлекателен. Практикуват се разнообразни видове спорт с основна цел
развлечение и получаване силни усещания. Поради това тези спортове могат да се
разглеждат и като елемент на развлекателния туризъм.

•

Спортно-оздравителен. На практика всеки един спорт притежава оздравителен
ефект, т.к. практикуването му е свързано с физическо и психическо укрепване. Не
бива да се забравя обаче, че много спортове, особено екстремните, крият опасности
за здравето, поради възникващи контузии и наранявания. Като типични спортнооздравителни видове могат да бъдат посочени лечебната физкултура, фитнес и
аеробика. Поради специфичната мотивация на практикуващите го, свързана с
възстановяване и укрепване на здравето,спортно-оздравителният туризъм може да
бъде отнесен и към лечебния туризъм.

•

Спортно-занимателен. Осигуряването на допълнителни занимания на туристите е
задача на аниматорите. Тези занимания не са цел на туристическото пътуване, а са за
разнообразяване на престоя. Поради това не може да става въпрос за типичен спортен
туризъм, а за допълнително предлагане най-често в рамките на масовия туризъм.
Сред видовете алтернативен туризъм спортният туризъм притежава най-голямо

разнообразие от форми, като гамата от възможните активности непрекъснато се обогатява с
все по-нови и нестандартни такива. За внасяне известен порядък в това многообразие е
възможно да се обособят няколко групи спортове. Това обособяване е свързано с естеството
на дейностите, които се практикуват, както и със специфичната среда, която изисква
практикуването им. Голяма част от класическите и водните спортове и игри са част от
допълнителното предлагане в курортите. Такива са волейбол, тенис, джет, водно колело и
др. Други обаче поради своята нарастваща популярност се обособяват дори като
самостоятелни видове туризъм. Типични примери в това отношение са голф туризъм,
ветроходство, яхтинг и др.

37

Спортният туризъм се диференцира, според други критерии, на следните видове
(Михайлов, 2013):
 Туризъм, свързан с наземни видове спортове
Зимните спортове и в частност ски-спортовете се отнасят към тази група на спортния
туризъм. Сред голямата и многообразна група на зимните спортове обаче има и такива, които
са основа за развитие и на алтернативен туризъм. Това са сравнително нови и нестандартни
зимни дисциплини като сноуборд, снегоходки, ски спускания по необработени терени и др.
Те все още не се практикуват масово и са една алтернатива на класическите зимни спортове.
Пример за зимен спорт е алпинизмът. Той се практикува чрез изкачване и покоряване на
върхове и трудно достъпни местности.
Екстремните спортове („Extremus” – от лат. „краен”) започват да стават все попопулярни в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век. В тази група се обединяват
спортове, при които рискът е повишен. Обикновено те се практикуват от хора с нестандартно
мислене и поведение, за които силните усещания са неустоимо предизвикателство.
Екстремните спортове могат да се приемат за приключенски туризъм, макар че
приключенският туризъм не се ограничава само с тях.
Велотуризмът е вид туризъм, свързан с наземен спорт. При него пътуването се
осъществява с велосипед. Негова разновидност е маунтинбайкинг – планинско колело. Като
туристическа услуга, може да бъде включен в интегрирани продукти и съчетан с културен,
екологичен и селски туризъм. Неговата организация включва различни по сложност, релеф,
скорост и др. критерии маршрути.
Автомобилният туризъм е вид туризъм според критерия туристически транспорт.
Туристическото пътуване се осъществява с организиран или със случаен превоз. Към
автотуризма може да бъде причислен и роликросът като вид екстремна форма. Той включва
преходи и маршрути със специални возила за преодоляване терени с висока степен на
трудност.
Конният туризъм се реализира чрез две продуктови структури. Едната форма е
пасивна и там туристите са по-скоро зрители. Те присъстват на туристически атракции,
където в основата е конният спорт. Все по-разпостранена форма е активтният конен туризъм,
където туристите осъществяват конни маршрути и турове. За целта туристите се настаняват в
база, която е наречена хипел – конна база с хотел, разполагаща с манеж и квалифицирани
инструктури по конен спорт. Конният туризъм може да се съчетава успешно с ловен и селски
туризъм.
Голф туризмът е форма на спортен туризъм. В последните няколко години България
се утвърди като сериозна голф дестинация. В страната функционират модерни голф игрища,
проектирани от световноизвестни експерти. Те са разположени в няколко зони – 3 по
Северното Черноморие, 3 в района около столицата, едно до планинския курорт Банско и
едно до град Сливен.
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 Туризъм, свързан с водни видове спортове
Водните видове спортен туризъм се базират на водите като природен ресурс, а
водните спортове и атракции определят неговите продуктови структури – яхтинг, гмуркане,
подводен риболов, сърфинг, уинсърфинг, ветроходство, гребане, уейкбординг, каякинг,
водни колела, банани, балони и пр.
Формите на туризъм, организирани на база водните спортове могат да се
класифицират в няколко групи:


Гребане – с каяк, с кану и други плавателни съдове;



Ветроходство – яхтинг и „плаване под ветрила”;



Подводен спорт – гмуркане, леководолазен спорт;



Ползване на разлекателни съоръжения.

Според степента на трудност, водните спортове могат да бъдат за любители, и за
професионалисти, а според участниците – индивидуални и групови.
Яхтингът или яхтения туризъм е популярен и престижен вид туризъм, основан на
водния спорт ветроходство. Той има някои разновидности – чартък с шкипер, беърбоут
чартър, флотила сейлинг и др. Негова разновидност е и плаването с морски яхти. Освен
плавателните съдове, негови компоненти са: яхт пристанища, характеристики на акваторията
– ветрове, вълни, течения, крайбрежен ландшафт, острови. По известни продукти на яхтинга
са круизите, участията в спортни състезания, регати, пикници на диви плажове и
брегове, както и комбинирани плодукти – яхтинг, риболов, наблюдение на морска флора и
фауна.
Водните ски са популярен спорт и форма на активен отдих. Той е олимпийски спорт и
неговите разновидности са воден ски влек и фигурно водно пързаляне, включващо водни
фигури, завъртания и салта. Водните ски е един от най-старите водни спортове,
предпочитани и днес. За да се практикува този спорт, дъската за сърфиране е прикрепена с
въже към малък плавателен съд с много мощен двигател, който тегли спортиста след себе
си. Съществуват три варианта на този спорт: морски ски (в който спортистът е на ски),
уейкборд (в който спортистът стои на дъска) и каране по боси крака (в който спортистът не
използва нито дъска, нито ски).
Сърфингът е вид воден спорт и форма на спортен туризъм, както и олимпийски
спорт, под наименованието бордсейлинг. При този спорт съществуват също някои
разновидности като универсални или екстремни форми, за напреднали и начинаещи,
уиндсърф и кайтсърф.
Уиндсърфингът е воден спорт, който се практикува с помощта на дъска (борд), дълга
2-5 метра, задвижвана от платно, прикрепено към дъската с въртяща се гъвкава връзка. Като
спорт на движение и равновесие, практикуващите трябва да имат добра физическа
подготовка и устойчивост. За практикуването на уиндсърфинг метеорологичните условия са
много важни.
Рафтингът е екстремен вид спорт, който представлява спускане с кану, гумени
лодки или специализиран сал по бързи и стръмни реки. Той е познат още и като „спорт на
бързите води”. В зависимост от силата на течението, дестинациите се оценяват от 1 до 6.
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Обурудването включва специални лодки, гребла, каски, спасителни жилетки, протектори и
др. Рафтингът е форма на „тиймбилдинг” като модерен елемент за сплотяване на екипа.
Каякингът е вид екстремен спорт и форма на спортен туризъм. Изисква специални
умения и екипировка – лодка, шлем, спасителна жилетка, брезент, прорезни тапи и весло.
Основните характеристики на каяците са стабилност, маневреност, скорост и др. За
туристическите цели са подходящи и надуваеми каяци поради по-ниската цена и лесно
транспортиране.
Дайвингът е форма на спортен туризъм. Той включва различни форми на гмуркане,
подводно плуване и дейности под вода. Разновидности на дайвинга са дайвинг по течение,
спускане във вертикална пропаст, спускаве във води на пещери, изследване на потънали
кораби и др. Силно екстремно преживяване при този вид спорт е и гмуркането с акули.
Подводното гмуркане представлява дейност на проникване или влизане на човек под
водата. В зависимост от дълбочината, целта, оборудването и т.н., има няколко метода за
гмуркане: индивидуално спортно гмуркане (свободно гмуркане), гмуркане с автономен
подводен дихателен апарат и професионално гмуркане. Гмуркането във водата и излагането
на високо атмосферно налягане имат физиологични ефекти, които ограничават възможната
дълбочина и продължителност на гмуркането. Хората не са добре физиологически и
анатомично адаптирани към условията на околната среда под повърхността на водата и
затова е разработено разнообразно оборудване, което да увеличи дълбочината и
продължителността на човешкото гмуркане. Един от най-популярните методи за гмуркане е
водолазното гмуркане.
Водолазното гмуркане е начин на подводно гмуркане, при който водолазът, за да
диша под водата, използва автономен подводен дихателен апарат (акваланг), напълно
независим от източника на повърхността. Водолазите носят собствен източник на кислород за
дишане, обикновено сгъстен въздух, което им позволява по-голяма независимост и свобода
на движение в сравнение с водолазите, на които въздухът се осигурява от повърхността, и
по-дълъг период на гмуркане отколкото на водолазите, гмуркащи се свободно. Системите за
гмуркане с отворен цикъл освобождават издишания газ в околната среда, докато той бъде
издишан, и се състоят от една или повече бутилки за гмуркане, които съдържат газ за
дишане под високо налягане, който се подава на гмуркача чрез регулатор. Тези системи
могат да включват допълнителни цилиндри за увеличаване продължителността на
гмуркането, разреден газ или газ за дишане при спешни случаи.
При водолазното гмуркане гмуркащият се движи под вода, използвайки главно
плавници, прикрепени към краката. Друго оборудване включва маска за подобряване
подводната видимост, защитен костюм, оборудване за контрол на плаваемостта и
оборудване, свързано със специфични обстоятелства и целта на гмуркането. Гмуркачите се
обучават от инструктори, участващи в организациите за сертифициране на гмуркачи. Тези
обучения включват стандартни работни процедури за използване на оборудването и справяне
с общите опасности на подводната среда. Също така, в програмата за обучение са включени и
спешни процедури за самопомощ и съдействие на сходно оборудван екипаж, който има
проблеми. За практикуването на този спорт е необходимо минимално ниво на добро
физическо състояние.
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 Туризъм, свързан с въздушни видове спортове
Въздушните видове спорт определят продуктовите структури на спортния туризъм –
парашутизъм, бънджи скокове, делта планеризъм, парапланеризъм и летене с въздушни
балони.
Парашутизмът е екстремен вид спорт и форма на спортен туризъм. Негови
разновидности са класически парашутизъм, групова акробатика – построяване на фигури от
група парашутисти и куполна акробатика – построяване на фигури от куполите на парашутите.
Практикуват се още свободен стил, скаисърфинг и свободно летене.
Делтапланеризмът е вид спорт – безмоторно летене. При него се извършват полети с
крила и въздушни балони. Изискват се специална подготовка, обучение и екипировка.
Пилотиститите изпълняват фигури, които са висш пилотаж – спирала, лупинг, уинговъри и др.
Бънджи е екстремен вид спорт, които стартират за първи път в Нова Зеландия, а в
България първият бънджи скок е направен от Аспаруховия мост във Варна. Днес в България
същетвуват няколко бънджи клубове за развитие на този спорт и неговото публично
представяне в обществото.
1.2. Характеристики и особености на приключенския туризъм
Приключението по своята същност съпътства всяко едно туристическо пътуване. Някои
разглеждат този вид туризъм като самостоятелен, други го причисляват към развлекателния
или спортния туризъм. От изключително значение при него е „общуването” с природата в
съчетание с определена активност или спорт. Приключенският туризъм включва различни
дейности и спортове: яхтинг, подводен риболов, спускане с надуваема лодка в бързи води,
приключенско, планинско и шосейно колело, различни видове планински преходи и други.
Приключенският туризъм е съвкупност от нови туристически практики, в които
доминират общуването с природата и активното участие на туристите в определен физически
ангажимент. Негови основни функции са приключенията и развлеченията. В съвремието ни
този туризъм става све по-популярен, особено в САЩ, Европа и в Австралия.
Съвременният начин на живот поставя пред човека като социално и биологично
същество големи изпитания. В свободното време той търси форми за своето духовно и
физическо

усъвършенстване,

емоционални

преживявания,

пряк

досег

с

природата,

практикуване на хоби-занимания и предпочитани спортове. Удовлетворението

на тези

потребности е провокирано от необходимостта да се тушират негативните явления на
съвременния начин на живот и стреса, породени от урбанизацията и замърсяването на
околната среда.
Приключенският туризъм е алтернатива на негативните последици от ежеднвната
човешка дейност. Той обединява средствата за поддържане добро здраве, достигане
физическо съвършенство чрез занимания със спорт, рационален начин на отдих и хранене,
активно проявление на личността и човешка природа. Приключенският туризъм открива
възможност за творчески изяви на личността, на мисленето, интуицията, вдъхновението,
41

въображението и волята на човека към индивидуален стил на живот и упражняване на
двигателни активности.
Приключеният туризъм е вид нишов туризъм, предполагащ проучване или пътуване с
определено ниво на риск (реално или просто възприемано като такова) и което може да
изисква определен набор от специални способности и физически усилия. Приключенският
туризъм се определя като вид туризъм, който включва най-малко два от следните три
елементи:

физическа активност;
околна среда;
културно потапяне.
Туристите-приключенци се стремят да излязат от собствената си зона на комфорт, за
да получат умствено удовлетворение. Това може да е резултат от изживяване културен шок
(опознаване различна от собствената култура) или извършване дейности, които изискват
значителни усилия или предполагат поемане определено ниво на риск.
Подобно на спортния туризъм, има два големи типа приключенски дейности: „hard”
и „soft”. Все още има дебати кои дейности принадлежат на всяка от категориите, а найлесният начин да се определи дали едно приключенско пътуване е от типа hard или soft, е да
се види каква е основната дейност. Освен двата основни типа, споменати по-горе, има и
други видове дейности на приключенския туризъм. В тази трета категория се класират
например дейностите на туристи, които пътуват до различни места, за да следят поведението
на различни видове птици, или които се стремят да стават все по-добре подготвени в спортна
дейност, или на открито. Туристите, които практикуват такъв туризъм, се описват като
имащи страст към определен спорт или дейност и са склонни да следват същата дейност
пътуване след пътуване, търсейки нови и интересни дестинации в този процес (Adventure
Travel Trade Association, July 2014).
Както дейностите тип hard, така и тези тип soft, се считат за изключително печеливши
сегменти от сектора на приключенския туризъм. Например, само цената за разрешение за
изкачване на връх Еверест, дейност от типа hard, беше оценена през 2015 г. на около 11 000
щатски долара на човек. (Nepal Tourism Board, 2012, online, available at:
http://welcomenepal. com/promotional/faq). Ако се вземат впредвид и други разходи, като
например обучение, самолетни билети, оборудване, водач и т.н., средният общ разход на
изкачването на връх Еверест стига до 48 000 щатски долара на човек (Arnette, A., 2014). Този
пример обаче е екстремен случай на приключенски туризъм по отношение на разходите.
Средната цена на една приключенска почивка е много по-ниска, но все пак е по-висока от
тази на нормалната ваканция. През 2012 г. средната дневна цена на приключенска ваканция с
дейности от типа soft е била 308 щатски долара на човек. Като се има предвид, че такава
почивка има средна продължителност от 8,8 дни, средната цена на такава почивка е около
2,710 щатски долара на човек, без да се включват разходите за самолетни билети (Adventure
Travel Trade Association, 2013).
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Като цяло туристите приключенци дават повече пари за оборудване и
инструменти, защото ценят марките, които отговарят на техните много специфични
нужди. Те също така търсят места, които трудно се достигат или все още не са популярни. От
друга страна, практикуващите екстремния приключенски туризъм, като например тези, които
прекосяват Гренландия, или тези, които минават пробези от 100 километра, харчат по-малко
пари, защото разполагат със собствено оборудване, ходят на труднодостъпни места и найвече защото се местят заедно с лагерите си.
Хората, се занимават с приключенски пътувания от стотици години, като основните
причини са били предимно научни, географски или колониални. Сред известните
изследователи можем да споменем Христофор Колумб, Марко Поло или Джеймс Кук.
Приключенският туризъм като търговия обаче е сравнително нов феномен, при който
туристите се обръщат към специализирани услуги за осигуряване техническа поддръжка и
оборудване, както и за улесняване разбирането на културата или природните елементи.
Повечето приключенски програми не изискват специална физическа и техническа
подготовка от страна на участниците. Желаещите могат да се включат и в специални
програми за сплотяване фирмените колективи. Те се провеждат в природни условия и
съдържат логически и психологически игри, съчетани с елементи на ориентиране,
пешеходен туризъм, алпинизъм, спелеология. Ето защо, този вид туризъм, най-често се
реализира в пакет с други услуги, които са характерни за спортния, екологичния и
развлекателния туризъм.
Не на последно място, приключенският туризъм е основна форма на устойчивия
туризъм. Развитието на приключенския туризъм е в зависимост от местните ресурси, като
следва да се избегне деградацията на природата и на антропологенната среда. Ето защо, при
реализирането на приключенския туризъм е необходимо постигането на баланс с природата и
с местната среда.
Видове приключенски туризъм
Форми на приключенския туризъм са пътешествията, походите и експедициите в
екзотични дестинации – полярен туризъм, пътешествия с балон, както и в
труднодостъпни местности – пустини, екваториални гори, кратери на вулкани, турове
по стъпките на известни пътешественици и др.
Полярният туризъм е екзотичен вид туризъм, по полярни области. Негови
дестинации са Севериня и Южния полюс, Аляска, Гренландия, Сибир, Камчатка, Чукотка,
Берлинговия пролив и Огнена земя. Осъществяват се и чрез круизни плавания в трудно
проходими маршрути. В Аляска и в Сибир се практитуват и пътешествия с шейни, теглени от
кучешки впрягове.
Туристическите пътувания в пустините са вид развлекателен и приключенски
туризъм. Необичайната обстановка, специфичните образувания, временните водни потоци,
оскъдната растителност, специфичния животински свят и ландшафт именно в пустините са
предпоставка за този вид туризъм. Турове в пуснините се организират с високопроходими
превозни средства и квалифицирани водачи, а развлечения – с корабите на пустините –
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камилите. Дестинации на пустинен туризъм са Сахара, пустини в Австралия, Нубийската
пустиня около Нил и др.
Космическият туризъм е най-скъпият, екзотичен и екстравагантен вид приключенски
туризъм. Първият турист в Космоса е американецът Денис Тито, чието пребиваване в
Космическа станция струва 12 милиона долара. С развитието на космическите изследвания
този вид туризъм има бъдеще. Планира се изграждане на космически хотели и околоземни
орбитни станции.
1.3. Характеристика на туристите,
любители на спортен и на приключенски туризъм
Спортният и приключенският туризъм не са масови форми на туризъм – групите са
ограничен мащаб, а участниците в чести случаи са хора, уважаващи природата. Ето защо,
тези алтернативни видове се противопоставят на т. нар. масов туризъм, чиято материална
база е стнадартизирана и чийто турист е анонимен. В това отношение, спортният и
приключенският туризъм са опити за преход към едно по-устойчиво развитие на
туристическата индустрия. Те са актуално предизвикателство с цел преосмисляне ценностите
и традициите в съвременния цивилизационен свят.
Сред основните почитатели на спортния и на приключенския туризъм са младите хора
и хората на средна възраст с афинитет към физическите активности и приключенията.
Интересен факт е, че мъжете проявяват по-голям интерес към тези дейности.
Практикуващите спортен туризъм жени са само около 1/3 от всичи участници.
Отличителна особеност на любителите на спортен и приключенски туризъм е, че те
обикновено са хора със средни или високи доходи. Една от причините за това е, че повечето
спортове и приключения изискват скъпи специализирани екипировки и съоръжения. Поради
това обстоятелство, разходите, реализирани при спортния и при приключенския туризъм, са
значително по-високи от средните. Макар и с високи доходи, обаче, туристите, любители на
спортен и на приключенски туризъм не се ориентират в повечето случаи към скъпи или
луксозни консуматорски пакети в хотели, а предпочитат нестандартния активен отдих в
синхрон с природата и с естествената извънградска среда. В допълнение на посочените погоре

особености,

според

национални

и

международни

изследвания,

основните

характеристики на туристите – любители могат да се синтезират така:
•

Спортният и приключенският туризъм се организират на иднидидуален принцип
или на малки групи от участници – любители.

•

Участниците в него са със сравнително високо интелектуално и образователно
равнище.

•

Туристите проучват предварително и внимателно възможностите да прекарат
своята ваканция и поради тази причина често се определят като „знаещите
туристи“.

•

Любителите отделят повече финансови средства и време за задоволяване своите
амбиции, интереси или хобита.
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•

Основанта мотивация на туристите се предопределя от силната им
привързаност към даден вид спорт или желанието им за развлечения и
приключения.

•

Любителите на спортен и на приключенски туризъм са комуникативни хора и се
наслажават на общуването с местните хора, на околната среда и културата на
туристическата дестинация.

•

Те са селективни за консумацията на продуктите на медиите, маркетинговите и
рекламните агенции;

•

Оценяват високо личното обслужване и нетрадиционните предложения за
прекарване на свободното време.
В допълнение на посочените по-горе характеристики, можем да конкретизираме

профилите на туристите – любители по следния начин:
Профил на спортния турист
Пазарът на активния спортен туризъм се състои от лица, които се стремят да се
занимават със състезателни или несъстезателни спортни дейности, докато пътуват.
Терминът „любител на спорта“ често се използва, за да опише сегмент от туристическия
пазар, съставен от хора, които са физически активни и предпочитат да са такива и по време
на пътуване по работа или през ваканцията (Yiannakis, A. & Gibson, H., 1992). Попредставителни за този сегмент са тези, които пътуват до определени дестинации, за да се
включат в спортните дейности, към които имат страст. Тези активни участници се стремят да
развият своите спортни умения, да участват в състезания, да имат преживявания на уникални
или известни места в спортния свят или да получат позиция в спортна субкултура през
ваканцията (Higham, J., Hinch, T., 2009). Например, за човек със страст към алпинизма
достигането на връх Килиманджаро може да бъде важен етап от спортната му дейност.
Пазарът на спортния туризъм може да бъде разделен на различни категории, въз
основа на географски, социално-икономически или демографски критерии. Съществува
връзка между националността и вида участие в спортни дейности. Например, съществуват
значителни разлики между туристите от Германия, Холандия и Франция от гледна точка на
тяхното участие в пътувания извън страната за практикуване на спорт. В Германия и
Холандия около 50% от всички пътувания извън страната са свързани със спортни дейности,
докато във Франция това съотношение е само 23%. Социално-икономическата сегментация се
основава на вариации като заетостта и доходите. По този начин, пътувания за практикуване
на спортове като голф, тенис, плаване или ски се извършват от хора с по-висок доход.
Според демографската сегментация се наблюдава например, че активното участие в
различни спортове варира в зависимост от възрастта.
В изследване, направено в САЩ, 57,8% от мъжете и 44,8% от жените, участвали в
анкетата, заявяват, че предпочитат да останат активни и да практикуват спорт по време на
ваканция (Gibson, H., 1998). Една трета от спортните туристи в споменатото изследване са
декларирали годишни приходи от поне 70 000 щатски долара, над средните за съответната
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част от населението (58 300 щатски долара). Около 76% от тях имат образование над
средното, 23,5% имат дори висше образование. По този начин, може да се разграничи
профила на спортния турист, като неговите основни характеристики са представени в
следващата таблица.

Таблица 1.
Дефиниращи елементи за профила на спортния турист
№

Критерий

критерий

Характеристика

1

Ниво на
образование

Основно - висше образование

2

Житейски
стандарт

Над средния

3

Финансови
възможности

Над средните, високи
Голям престой, с тенденция за удължаване на

4

Продължение на
престоя

продължителността му, но и заради тенденцията за
преминаване на дълги разстояния до финалната
дестинация

5

Възраст

30-70 години

6

Пол

Основно мъжки
Профил на приключенския турист

Според проучване на пазара относно приключенския туризъм, направено през 2013г.,
57% от туристите са били мъже, а 43% - жени. Независимо от това, друго проучване относно
пътуванията, направени посредством туристическите оператори, показва, че 53% от туристите
приключенци са били жени и 47% - мъже (Adventure Travel Trade Association, 2013). В същото
време, проучването, проведено през 2013 г., показва, че индивидуалният среден доход на
приключенски турист е 46 800 щатски долара годишно (Weed, M. and Bull, C., 2004., online,
available at: http://files.adventuretravel. biz/docs/research/adventure-tourism-market-study2013-web.pdf).
Туристите приключенци обикновено се стремят да пътуват извън границите на
собствената си страна, като 71% от тях имат валиден паспорт. 37% от туристи пътуват със своя
съпруг/съпруга или с партньор, 30% пътуват със семейството, включително с децата, 21%
пътуват с приятели и само малък брой приключенски туристи пътуват сами.
Приключенските туристи считат, че най-важният фактор при избора на дестинация е
естествената красота на местата, последван от наличните дейности и климата. Тези, които не
практикуват приключенския туризъм, считат за най-важно при решаването дали са с
приятели или семейство на дестинацията, последвано от естествената красота на местата и
климата.
46

Причините, поради които хората тръгват на приключенски пътувания, са
разнообразни, сред които най-важните са релаксирането, проучването на нови места,
прекарването на време заедно със семейството и опознаване на различни култури. В
сравнение с другите видове туристи, в случая на приключенските, съществува по-голяма
вероятност да се използват професионални услуги като тези на гидове или туроператори.
Въпреки това, около 56% от приключенските туристи се справят сами, занимавайки се с
всички аспекти на пътуването.
В обобщение, посочените особености са от съществено значение за развитието на
спортния и на приключенския туризъм, както и за позиционирането на неговите
туристическите продукти и услуги.
1.4. Тенденции в развитието
на спортния и на приключенския туризъм
Голяма част от тенденциите в спортния и приключенския туризъм са повлияни от
предизвикателствата, които засягат туризма като цяло, както е илюстрирано на следващата

1

фигура.

Застаряване на
населението

Климатични
промени

Обхват
на социалните
мрежи

Фиг. 4. Предизвикателства, които определят тенденциите
в спортния и приключенския туризъм
Застаряването на населенито в развитите западни страни води до промяна в
начина при практикуване на спортния и приключенския туризъм. Повъзрастните участници се стремят да се занимават със спортни дейности, които
изискват по-малко физически усилия. Например, те могат да преминат от водни
ски на разходки с лодка, голф или леко бягане, защото за по-възрастните хора
поддържането на добро здраве става по-важно от адреналина, генериран от
екстремните спортове.
Климатичните промени. Климатичните промени са много важна тема в
туризма напоследък и засягат особено дестинациите, базиращи се било то на
летни спортове или на зимни спортове. Например, промяната на климата през
лятото

на много сухо или много дъждовно време може да означава, че

туристите ще започнат да търсят други места, където климатичните условия
стават по-подходящи и не оказват неблагоприятно влияние върху провеждането
на спортните дейности.
Интернетът като цяло и социалните мрежи в частност заемат все по-важна
роля в начина, по който хората избират своите ваканционни дестинации.
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Туристите могат да публикуват въпроси относно предимствата и недостатъците
на бъдещите дестинации и могат да търсят съвети за местата и периодите, в
които е по-добре да пътуват, за да практикуват различни спортове. Така
мненията и съветите на другите потребители на социалните мрежи стават поважни при вземането на решения и също така представляват лесна за
получаване информация. При тези обстоятелства, видимостта и колкото се
може по-добрия имидж в онлайн средата стават много важни аспекти за всяка
туристическа дестинация.
Спортният и приключенският туризъм също могат да бъдат засегнати от увеличаване
броя на помещенията, в които могат да се практикуват различни спортове. Много спортни
дейности са приспособени, така че да могат да се практикуват в градовете без да е
необходимо пътуване. По този начин спортните дейности стават по-достъпни за хора, които
нямат времето или финансовите ресурси да пътуват.
Промените в социално-икономическата ситуция в развитите и развиващите се страни
също оказват влияние върху спортния и приключенския туризъм. Подобренията в системата
на здравеопазването, храненето, образованието, увеличаване доходите, намаляване
седмичното работно време и намаляване пенсионната възраст имат като ефект увеличаване
потенциала на спортния и приключенския туризъм. Технологичният прогрес също така води
до по-ниски разходи за оборудване и увеличаване времето, което хората могат да прекарат,
практикувайки спортни дейности.
Тема 2. Ресурси за спортен и за приключенски туризъм
В тази тема:
•

Ще се запознаем с най-общата характеристика и видово
разнообразие на ресурсите за спортен и за приключенски туризъм.

•

Ще характеризираме ресурсите на областите Добрич, Силистра
и Русе за спортен и за приключенски туризъм.

•

Ще направим кратък преглед на ресурсите на окръг Констанца
за спортен и за приключенски туризъм.

2.1. Обща характеристика на ресурсите
за спортен и за приключенски туризъм
Основната характеристика на спорта е, че той включва активното преследване на цел,
a това изисква използването на ресурси. Такива ресурси предполагат наличието на
определен вид обкръжаваща среда или на спортни съоръжения. В същото време тези
ресурси не са вездесъщи, но могат да бъдат намерени само на определени места [15]. Също
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така, някои ресурси са по-често срещани от други. Например, има много писти, по които
спортистите могат да бягат или да се движат с велосипеди, но няма толкова места, където
може да се практикува катерене или гмуркане. Въпреки това, дори и когато ресурсите са
налице, тяхното качество може да се различава значително, като висококачествените
ресурси се намират само на определени места. Така плуването в открито море предполага
различно преживяване в сравнение с плуването в закрит басейн. В същия контекст
качеството на футболен мач, наблюдаван на европейско първенство, се различава от това на
мач в по-ниска лига, наблюдаван на местния стадион. При тези обстоятелства участието в
спортна активност или спортно събитие често включва пътуване до различни дестинации.
Класификацията на ресурсите, необходими за практикуване на спортни дейности,
започва от класификацията на местата, където могат да се извършват спортните дейности.
По този начин, могат да се различат местата, предназначени за спортни дейности, базирани
на потребител, от места за спортни дейности, базирани на ресурси. В тази класификация,
местата за спортните дейности, базиращи се на потребител, са тези, намиращи се в близост
до практикуващите различните спортове. Те заемат относително малки пространства и често
имат изкуствени характеристики. Те включват градски паркове, закрити басейни, голф
игрища или спортни зали, съоръжения, за които пейзажът е по-малко важен. От друга
страна, местата за спортни дейности, базирани на ресурси, предполагат акцент върху
качеството на ресурсите от околната среда. Те включват големи пространства, а
разстоянието е ключов елемент. Най-добрите примери за тази категория са природните
резервати, горите, изолираните и труднодостъпни места. Междинните места са между двете
крайности, изброени по-горе, примери за които са зоните за къмпинг, риболов, плуване или
походи. Спортните дейности могат да се извършват на различни нива: за отдих, за
състезания и за елита.
При тези обстоятелства, необходимите ресурси също се различават в зависимост от
нивото на спортната дейност. Ако спортната дейност се извършва на ниво за отдих,
необходимите ресурси са сравнително ниски. С повишаване нивото на спортната дейност (за
състезание или за елита), се увеличава и качеството на необходимите ресурси, а такива
ресурси могат да бъдат намерени само на определени места. В този контекст са необходими
някои природни ресурси като планини, райони с пресечен релеф, реки, езера, морета или
гори. Тук могат да се включат и някои висококачествени изкуствени спортни съоръжения,
необходими за практикуване спорт на високо ниво.
Друг аспект на качеството на ресурсите, предназначени за спортни дейности, е
начинът, по който хората оценяват и възприемат тези ресурси. Въпреки, че много хора могат
да практикуват определен спорт в района на местопребиваването си, те често избират да
пътуват до други места, за да практикуват спорта в среда, която се счита за предпочитана.
Това не е защото качеството на спортните съоръжения е по-добро, а защото околната среда
е предпочитана по различни причини: по-малко замърсяване или задръстване, климатът е поблагоприятен или пейзажът е по-привлекателен.
При тези обстоятелства за развитието на спортния туризъм са необходими както
природни ресурси, така и изкуствени (антропични) ресурси. На първо място, тези, които
практикуват спортен туризъм, са привлечени от качеството на околната среда, от природните
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ресурси. По този начин, релефните форми стават важни ресурси, като местоположението на
спортни съоръжения в близост до река, море, гора, планина или район с хълмист терен има
привличащ ефект за туристите. Местоположението на спортното съоръжение в поотдалечена, по-малко населена зона, от една страна има предимството, че има по-малко
замърсяване, но от друга страна съответната зона е по-трудно достъпна. Друг важен фактор
е наличието на инфраструктура и места за настаняване. Същевременно, спортните
съоръжения трябва да гарантират висококачествено практикуване на спортните дейности,
така че да се постигне по-високо ниво на удовлетвореност на туристите. Не на последно
място, човешкият ресурс е от особено значение. В спортния туризъм е необходим добре
обучен персонал, специализирани инструктури, които да гарантират, че спортните дейности
се извършват безопасно, и че нивото на удовлетвореност на туристите е високо.

2.2. Ресурси на областите Добрич, Силистра и Русе
за спортен и за приключенски туризъм
Ресурси на област Добрич за спортен и за приключенски туризъм
Област Добрич разполага с многообразие от разнообразни природни дадености –
релеф, климат, води – основни ресурси за развитието на спортен и на приключенски
туризъм. Област Добрич обхваща общините Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич –
селска, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.
Община Балчик включва 23 населени места, с основен градски център град Балчик.
Развитието на туристическа дейност в Община Балчик има дълговековна история, която може
да се обясни основно с природните дадености на общината, с добрия климат, с богатите на
минерални вещества почви и с благоприятните географските особености на района.
Основните туристически ресурси в общината за развитието на спортен и на
приключенски туризъм са природни – плажна ивица, скали и скални фигури, добри
климатични и водни ресурси, излаз на море и подходящи условия за неговото
туристическо използване, наличие на природен резерват, на минерални води и лечебна
кал. Тези ресурси са особено благоприятни за развитие на водни видове спортове, както и на
спортно-оздравителен и реакционен туризъм. Скалистите брегове и силата на ветровете
позволяват реализирането на въздушни видове спортове през определени периоди на
годината, като например, парашутизъм, делта планеризъм, парапланеризъм и летене с
въздушни балони.
На територията на община Балчик, както и на община Каварна има подходящи
природни условия и благоприятен климат за развитие на голф туризма. В тези общини
има голф игрища, които отговарят на стандартите на Европейската голф-асоциация –
„Блексирама” и „Лайтхауз” до Балчик и „Трейшън клифс” до Каварна. Тези ресурси за голф
туризъм имат благоприятен ефект върху морската туристическа индустрия като цяло. Голф
туризмът удължава летния сезон на морето; води до удължаване престоя на туристите
(реализиране по-дълги ваканции); представлява туристически продукт с високо качество;
привлича по-платежоспособни туристи; чрез предлагането и практикуването му се развива и
прилежащата инфраструктура; при наличието на голф-игрища се стимулира и развитието на
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специализирани продукти с по-висока добавена стойност и норма на печалба като спатуризъм и яхтен туризъм, характерни за община Балчик и община Каварна.
На територията на общита 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”. Тези защитени обекти и територии са
обективна предпоставка за развитие на туризъм, свързан с наземните видове спортове, като
пешеходен и велотуризъм. На територията на община Балчик и село Кранево се реализират
успешно и други

алтернативни видовете туризъм, като например лагерен и спортно-

оздравителен туризъм.
Българското крайбрежие, попадащо в географския обхват на област Добрич, има
значителен туристически потенциал. Той може да се установи и в община Каварна, базиран
на нейните основни туристически ресурси – природни, архитектурни и културни
забележителности. Природни туристически ресурси за региона на град Каварна са
античният и средновековен град-крепост, археологически и природен резерват „Калиакра”,
разположен на нос Калиакра – подходящ ресурс за развитие на пешеходен туризъм. В района
на Каварна, както бе споменато и по-горе, се поддържат голф игрища, които са част от
изкуствено създадените спортни туристически
икономиката на района и привлича туристи.

ресурси.

Голф

туризмът

съживява

В община Каварна с успех се развиват алтернативни видове туризъм, като например
приключенски и познавателен туризъм, свързани основно с природно-археологическите
резервати „Яйлата” и „Калиакра”. В тези природни резервати туристите могат да се
запознаят с пещерни жилища, гробници, издълбани в скални масиви и др.
Сред уникалните ресурси на Каварна е и Болата – резерват в северната част на
българското Черноморие, край село Българево. Това е единственият резерват в България,
включващ акватория и морска площ, особено подходящ за спортно-възстановителен и за
познавателен приключенски туризъм. Каварненският залив Болата е част от Клуба „Найкрасивите заливи в света".
Водните туристически ресурси на територията на община Каврана позволяват
реализиране на някои съвременни и актуални форми на дайвинга, като например, спускане
във вертикална пропаст и спускане във води на пещери. Причината за това е, че в тази
община се намират множеството от пещерите край брега на Черно море. Ресурсите
позволяват и изследване на потънали кораби, като вид алтернативен туризъм, свързан с
водните видове спортове.
Както Каварна, така и Шабла е крайбрежен град, които позволява развитие на
спортове, свързани с водните ресурси. Най-големите населени места в община Шабла са
селата Дуранкулак и Крапец. Поради своите природни ресурси, в този регион се реализират
успешно алтернативни форми на спортен туризъм като например, пикници на диви плажове и
брегове, както и комбинирани продукти – риболов, наблюдение на морска флора и фауна и
др.
Шабленската тузла, като уникален природен ресурс, позволява реализирането и на
спортно-оздравителен туризъм. 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
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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.
Община Шабла е богата на защитени

зони,

природни

забележителности

и

биоразнообразие със световно значение. 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.

Тези

природни

ресурси

благоприятстват реализирането на приключенски, пешеходен и велотуризъм. Така например,
Дуранкулашко езеро е сред най-значимите и най-добре запазените крайбрежни влажни зони
в България. „Шабленско езеро” е защитена 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.
Брегът при с. Тюленово предствлява комплекс от рифове, стръмни морски скали,
неблагоустроени пещери и подводни или частично подводни морски пещери. Най-големите
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. Тези природни ресурси са полезни за развитието на някои
форми на дайвинг, като например спускане във водни пещери и особено благоприятни за
развитието на приключенски туризъм, който се характеризира с опознаване на
природните акватории.
Спортният календар на град Шабла е богат и разнообразен. Градът е традиционен
домакин на международни турнири по шахмат, бадминтон, състезания по тенис на маса,
плажен волейбол и др. В града се развиват успешно клуб ,,Морски спортове”, детска голф
академия и баскетболна академия; провеждат се регулярно турнири по волейбол и подводен
риболов.
Едни от най-известните природни забележителности в община Добричка за развитие
на спортен и на приключенски туризъм е защитена местност „Орлова могила”. Това
уникално кътче се препоръчва при търсене 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. Защитената местност е особено благодатна за
развитие на велотуризъм и пешеходен туризъм.
Долината на р. Батовска е единствената планина под равнина в България. 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. Долината на Батовска
река е потенциален ресурс за развитие на спортно ориентиране, спортно-приключенски
туризъм за деца, както и за пикници сред природата.
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Местността „Бузлука“ до с. Одърци е място за разходки 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. Местността е ресурс за развитие на пешеходен и велотуризъм.
Живописните ждрела на Суха река. 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. Каньонът на
Суха река и околностите му са природна и археологическа забележителност, както за
Добричка област, така и за цяла Южна Добруджа. Там, където водите са се врязали дълбоко
в равнината, са образувани каньони, пещери и скални изваяния. Тези ресурси са особено
благоприятни за развитие на приключенски туризъм, както и възможности за развитие на
пешеходен и велотуризъм.
Суходолието заема голяма част от община Добричка. На красивата гледка в тази част
туристите могат да се насладят, пътувайки по различни маршрути. 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)
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 спорт в
равнините около Добрич откъсва всеки турист от еднообразието на ежедневието и възвръща
чувството за свобода. Конен спорт в равнината се организира по разнообразни маршрути,
например: от гр. Добрич до с. Победа (с опция за удължаване маршрута до Каралезката
чешма в с. Стефан Караджа за по-напреднали ездачи) и от гр. Добрич до с. Одринци (за
напреднали, при маршрут 30 км).
На територията на община Тервел и Крушари 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. Те са потенциални ресурси за развитие на приключенски и на
спортно-развлекателен туризъм.
Добри са условията за развитието на ловен спортен туризъм. Районът е богат на
дивеч – елен, фазан, пъдпъдък, яребица, заек, дива свиня и др. Възможността за неговото
практикуване в период, когато активният летен сезон по Северното Черноморие е приключил,
е предпоставка за удължаване туристическия сезон. Държавната дивечовъдна станция в
Тервел предлага лов по линията на организиран ловен туризъм, като дори в момента се
наблюдава осъществяването на лов от чуждестранни групи. Материалната база е представена
и от хижа в с. Каблешково и ловен дом в местността „Кьостата” край с. Войниково. Като
съпътстваща туристическа услуга, там е разработена програма за конен спорт в с. Войниково.
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Освен лов и конна езда, множеството язовири в региона създават добри условия за
практикуване на любителски и спортен риболов.
Територията на Тервел и Крушари е много богата на голям брой птици. По поречието
на Суха река и Хърсовска река гнездят и се хранят 132 вида птици, като много от тях са
обявени за редки и защитени видове. Това създава предпоставки за развитието на туризъм,
свързан с модерния в момента приключенски фототуризъм. Наблюдението и снимането на
защитени, редки и застрашени от изчезване птици и растителни видове е изключително
преживяване за туристите. Дванадесет вида прилепи живеят в пещерите на двете общини,
като някои от тях са в списъка на застрашените видове. Броят на пещерите надвишава 30,
което създава добри предпоставки за развитие на пещерен приключенски туризъм.
Ресурси на област Силистра за спортен и за приключенски туризъм
Област Силистра е богата на разнообразни ресурси на туризма, обусловени от
непосредственото взаимодействие между културните, историческите, археологическите и
природните ресурси. Спортният и приключенски туризъм в област Силистра има потенциал за
развитие. Основен туристически ресурс за тази цел е 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 най-големите транспортни маршрути за всички Дунавски държави, като 85% от
течението на реката е плавателно. За всички страни по Дунавското крайбрежие реката има
огромно туристическо значение и се използва за развитието на специализирани форми на
туризъм – круизен, приключенски, познавателен, приключенски.
Налице са предпоставки за добрите перспективи пред речното корабоплаване и в
частност – туристическите круизи. Дунавският басейн е район, който обединява
разнообразни природни ресурси и страни с различно и уникално културно-историческо
наследство. В това отношение, град Силистра се намира на пътя на основните туристически
речни маршрути, достигащи до делтата на реката, които, заедно с богатото му културноисторическо наследство, могат да го превърнат в желана спирка в програмите на
специализираните туроператори.
Поддържаният резерват „Сребърна” е може би най-подходящото място за пешеходен
и спортно-познавателен туризъм в Силистренска област. Той предлага възможности и за
обичаен, хоби-ориентиран и селски туризъм. Езерото Сребърна е разположено на брега на
река Дунав. 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.
На територията на община Силистра и на община Тутракан се намира една от найголемите защитени местности в България – „Калимок-Бръшлен”. Обявена е през 2001 г. с
площ 59 750 дка. Разположена е в две области: Русе и Силистра, като обхваща части от 8
землища: Ряхово, Бабово, Голямо Враново, Бръшлен в община Сливо поле и Цар Самуил,
Нова Черна, Старо село и Тутракан, община Тутракан. Създадена е с цел възстановяване и
запазване на една от малкото останали Дунавски влажни зони и нейното уникално
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биологично разнообразие. Защитената местност е природен ресурс за развитие на пешеходен
и приключенски фототуризъм.
В град Силистра са запазени добри традиции в домакинството на републикански и
държавни първенства по лека атлетика, автокрос, стрелба с лък и пневматично оръжие,
спортни танци, карате и приложно колоездене. Всяка година, в края на месец август,
Силистра посреща участниците в най-голямата в Европа Международна гребна регата по река
Дунав.
В община Тутракан съществуващите природни дадености, географско положение и
близост до туристически обекти от национално и международно значение, създават
предпоставки за развитие на алтернативни форми на туризъм като сектор, подпомагащ
местната икономика. Географското положение и наличието на възможности за лесно
преминаване границата с Румъния създават предпоставки за развитие на международен
туризъм в общината, свързан с тематични туристически маршрути, например
велотурове по река Дунав. С реализирането на международен проект, са разработени седем
веломаршрута, които включват различни участъци, като участъка гр. Русе – гр. Силистра; гр.
Русе – гр. Тутракан ; с. Сребърна – гр. Силистра и др. Подобни инициативи предоставят
възможност за привличане на туристи, както и за развитие на спортен туризъм.
Община Тутракан полага грижи и усилия за утвърждаване физическото възпитание и
спорта като средство за здрвословен начин на живот на децата и младите хора; за
увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения, за поддържане
съществуващата спортна база в добро състояние. Изключително богат и наситен с дейности е
общинският спортен календар. Организира се и OffRoad „Нова Черна”. Екстремни шофьори
от цялата страна изпробват своите умния на изключително трудни пресечени терени в
региона, като възможност за потенциално развитие на автомобилния туризъм и
приключенския туризъм.
Ресурси на област Русе за спортен и за приключенски туризъм
Област Русе притежава потенциал за развитие на спортен и на приключенски туризъм.
Областта разполага с уникални природни дадености, като Дунавското крайбрежие,
Природния парк „Русенски Лом” и др.
Най-значим хидроресурс за района са водите на река Дунав, най-пълноводната река за
страната, която приема на неговата територия водите на най-пълноводния си приток р.
Русенски Лом, последен до сухоземната румънска граница. Пристанище Русе е едно от трите
пристанища с национално значение на р. Дунав и най-голямото българско речно пристанище.
Единият от терминалите му в района на града е предназначен за пасажерски транспорт. В
това си състояние транспортната инфраструктура осигурява достъп до основните места от
туристически интерес, като развитието й в посока „усвояване” на река Дунав би ималo
допълнителен положителен ефект върху туризма.
Към реките и техните възможности за рекреационни дейности трябва да се добавят и
голям брой язовири, използвани за любителски и спортен риболов. Районът има сериозен
потенциал за ползване на водите като рекреационен ресурс, който е свързан най-вече с река
Дунав и възможностите тук за отдих, спорт и познавателен туризъм. Основният природен
ресурс – река Дунав предлага и уникален за България ландшафт, възможности за
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разнообразен активен отдих и допълнителни услуги – разходки с лодки, круизни плавания,
гребане, риболов и др.
Най-голямата защитена територия, която провокира и най-сериозен посетителски
интерес, е Природен Парк „Русенски Лом” е създаден с цел опазване на биологичното и
ландшафтно разнообразие, както и на културно-историческото наследство. 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. 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. Най-голямо 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. На територията на парка има изградена посетителска
инфраструктура – места за отдих. Популяризират се 5 маршрута (в т.ч. един с каяк),
свързани с биоразнообразието и историческото наследство. В рамките на община Русе и
района има изградени интерпретативни и пешеходни маршрути, съсредоточени основно в
района на ПП „Русенски Лом”. В районите с природни атракции се предлагат и други
възможности за отдих, спорт и приключения, като пешеходен туризъм,
колоездене, езда, разходки с лодки или спускане с каяк, скално катерене и др.

планинско

Разположението на община Русе и близостта й до Иваново и Борово позволява
съчетаването на природните им дадености в един туристически маршрут или обиколки на
различен тип дейности и атракции – пешеходен туризъм, разглеждане на
забележителности, езда и т. н. Наличие на голям брой защитени територии, характерни
природни ландшафти и разнообразни ресурси, при това разпределени по цялата територия на
района, които биха могли да разнообразят предлагането в продуктите на туризъм и да
позволят формирането на многообразни тематични и общопознавателни продукти –
орнитоложки и ботанически пешеходни турове, пешеходни маршрути с различна
продължителност и т.н.
В рамките на област Русе се намира утвърдена дивечовъдната станция – „Дунав",
разположена в общините Русе и Иваново. Дивечовите запаси включват бекас, гълъб,
пъдпъдък, водоплаващи, фазан, сръндак, благороден елен, дива свиня, чакал, вълк и
лисица. Тези природни дадености са ресурс за развтие на ловен туризъм и фототуризъм.
Интерес представлява популацията на благородния елен в Беленската гора. За отглеждането
на тези елени се грижи Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” – гр. Бяла, което
осигурява и добри условия за развитие на спортен и ловен туризъм.
Спортната инфраструктура в общината – стадиони, тенис кортове, закрити зали, е
съсредоточена в град Русе. На територията на общината се ползват спортен комплекс
„Дунав” – многофункционална зала с прилежащ хотелски комплекс, игрище за футбол, зали
за фехтовка и джудо, волейболна зала, комплекс „Локомотив и др.

56

2.3. Ресурси на окръзите Констанца, Калараш и Гюргево
за спортен и за приключенски туризъм
Ресурси на окръг Констанца за спортен и за приключенски туризъм
Някои от туристическите атракции, които могат да бъдат предпочитана дестинация за
предприемачите да развиват различни форми на спортен и приключенски туризъм, далеч от
ежедневните градски сътресения, са природните резервати. Основните природни резервати
в района на Констанца са посочени по-долу:
Масивът Кея. На левия бряг на долината Касимча, в близост до село Кея, се намира
масива Кея. Резерватът заема площ от 285 ха и има около 565 редки видове флора.
Резервата Фънтаница-Мурфатлар. Защитен през 1932 г., резерватът се намира на 1
км южно от лозовите масиви на Мурфатлар, отляво на пътя Констанца-Остров.
Резервът заема площ от 19,70 хектара и е включен в гората Мурфатлар, чиято площ е
641 ха. От 1962 г. резерватът е защитен от закона и има редки видове: чесън,
добруджански лен, тревата коило, мурфатларски трън, зюмбюл, 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 пясъчно зеле, пясъчен троскот,
пясъчен 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:
централна част от 100 дка, покрита с дъбове и карпини, редуваща се с поляни и
наречена „Казане“, 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, зюмбюл, пролетен гороцвет, ирис, божур, бял равнец,
коило, дъб, жасмин, драка, сухоцвет и др. Фауната в гората Хаджиени е представена
от: добруджанската костенурка, смока, усойницата и различни видове паяк.
Езерото Текиргьол. Разположен в близост до едноименния град, резерватът е
представен от най-голямото солено езеро в Румъния, 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.
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Канарите в Хършова. Близо до град Хършова, на брега на река Дунав, до руините на
старо римско селище, се намира Хършовските канари. Резерватът 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..
Пещерите 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, резерватът 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, резерватът заема площ от 3 хектара. Вкаменелостите от Черна
вода съдържат богата на вкаменелост фауна, представена от 72 вида и са обявени 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, резерватът включва варовиков комплекс от юрския период, в чиято фауна се
срещат корали, остатъци от червеи, варовити гъби и др. Повечето от дейностите са
съсредоточени край морския бряг, като обикновено това са водни спортове. По този
начин потенциалът, останал неизползван, се намира главно във вътрешността на
окръга и в трансграничния регион (Кълъраш, Гюргево).
Ресурси на окръзите Кълъраш и Гюргево за спортен и за приключенски туризъм
Близостта на окръг Кълъраш с река Дунав създава специална, но недостатъчно
експлоатирана туристическа атракция. Големият брой острови с безпрецедентен
живописен пейзаж, разклоняването на основните течения през уникални ръкави,
създават едновременно естествена обстановка, която предразполага към релаксация и
благоприятни условия за практикуване на лов и риболов. В това отношение могат да
бъдат споменати и трите природни резервата: Остров Чоканести, Остров Хараламби и
Остров Шоймул.
В Сарулещи се организират ежегодно национални шампионати за риболов на шарани,
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а през 2000 г. е организиран Световният спортен шампионат, като се постигна труден
за подобряване рекорд – екземпляр от 40 кг.
Туристическите отрасли, развивани по река Дунав, която очертава окръга на юг и
югоизток на дължина 152 км, са изключително богати и трябва да бъдат оценени.
Зоните между река Дунав и ръкава Борча с площ от около 30 000 ха, естествените
канали с горска растителност, флората и фауната могат да бъдат въведени в
туристически маршрути с относително малки съоръжения и разходи, и могат да
покажат на посетителя прекрасен пейзаж, подобен на делтата на река Дунав. Този
недостатъчно експлоатиран туристически потенциал се намира на по-малко от 130 км
от Букурещ и на около 100 км от Констанца и Черноморското крайбрежие, имайки
автомобилна връзка с Национален път DN 3B (Кълъраш-Фетещ-Черна вода-МурфатларКонстанца) и Национален път DN 3A (Остров -Адамклиси-Констанца).
Окръг Гюргево се намира в средното течение на река Дунав и на кръстопътя на важни
водни и сухоземни комуникационни пътища, разположени само на 60 километра от
столицата на Румъния, Букурещ. Гюргево е важен комуникационен център със
стратегическо местоположение в южната част на страната, който е вход към
Балканския полуостров и Близкия изток и се възползва от всички предимства на
водния транспорт на река Дунав, свързващ Черно море през пристанищата Сулина и
Констанца с други осем държави.
Тема 3. Продукти за спортен и за приключенски туризъм
В тази тема:
Ще

представим

процеса

по

разработване

на

продукти

за

спортен

и

за

приключенски туризъм.
Ще представим съвети за развитие на спортен и на приключенски туризъм
Ще характеризираме съществуващите продукти за спортен и за приключенски
туризъм.
Ще посочим възможностите за усъвършенстване на продуктите за спортен и за
приключенски туризъм.
Ще формулираме предложения за нови продукти за спортен и за приключенски
туризъм.
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3.1. Процес на формиране на продукти за спортен
и за приключенски туризъм
Формирането на нови продукти за спортен и за приключенски туризъм представлява
стратегически процес за планиране и на управление. Процесът за планиране на туристически
продукти за спортен и за приключенски туризъм включва следните фази:
•

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 прямо 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 туристическия 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 спортния и приключенски туризъм.
Мисия: Да осигурява развитието на устойчив продукт на спортен и приключенски
туризъм, който носи приходи за туристическата организация и за местното население.
Цел 1: Въвеждане устойчиво икономическо развитие на организацията.
Подцели:
•

Увеличаване приходите от туристи;

•

Привличане повече туристи;

• Удължаване туристическия сезон.
Цел 2: Окуражаване участието на местните жители в спортни инициативи и
приключенски анимации.
Подцели:
•

Създаване обществена група за подкрепа на спортни инициативи;

•

Предоставяне възможности за местните инвеститори в подкрепа на
спортен и на приключенски туризъм.

Фаза II: Инвентаризация и анализ на ресурсите. Природните ресурси са определящи
за формирането на туристически продукти за спортен и за приключенски туризъм. Много е
важно да се направи база данни и анализ на тези ресурси преди да се определи какъв
потенциал за развитие има дадената туристическа дестинация.
Специално внимание трябва да се отдели на уникалните характеристики водите,
климата, ветровете, на уникалните характеристики на териториите. Следва да се анализират
важни въпроси, като например: кои са ресурсите, които привличат туристите; достъпни
ли са; интегрирани ли са и допринасят ли за опазването на природата; могат ли да се
ползват от хора с увреждания и пр.
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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 туристическия пазар и ресурсите, които дестинацията
предлага. Има два вида търсене на пазара, които определят туристическия 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 туристическия продукт. Това проучване се извършва
чрез: неформално наблюдение на туристическия пазар за спортен и да приключенски
туризъм, проучвания или интервюта сред членове на туристическия бранш: търговци,
туроператори и местни туристически фигури като хотели, курорти, екскурзоводи,
приключенски туроператори, неправителствени организации и др.
Вторичното проучване представлява литературни или научни 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, проучване на пазара от туристически
списания, от национални и регионални агенции за планиране развитието на туризма,
туристически асоциации, общински туристически офиси и пр 1.

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
спортния и на приключенския туризъм да определят 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 туристическите оператори в
близки територии могат да си сътрудничат и да допринесат за разработване 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;

•

Маркетингов подход и др.

Фаза V: Развитие на туристическия продукт. Тази фаза е от изключително голямо
значение да се създаде професионален туристически продукт, който може лесно да се

При проучването състоянието на спортния и на приключенския туризъм може да се потърси съдействие от
Българската асоциация за алтернативен туризъм – БААТ, както и от частни организаци за туризъм, който да
популяризират дейността на алтернативния туризъм в страната и в региона.
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1

промотира след това. Създаването на туристически продукти за спортен и за приключенски
туризъм обикновено следва следните четири стъпки:
•

Подготовка на дневния маршрут;

•

Осигуряване всички услуги и доставчици по този маршрут;

•

Разработване структурата на цената;

•

Изграждане партньорство с туроператори и търговци.
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.
Фаза VI: Стратегия за пазара. Пазарната стратегия или т. нар. маркетингова стратегия
включва процес по разработване план за пазара, който цели продажбата на туристичестите
продукти на организацията. Маркетинговата стратегия следва да бъде в синхрон с
характеристиките на туристите – любители на спортен и на приключенски туризъм по
категории като доходи, образование, информираност, интереси и пр.
В сферата на спортния и на приключенския туризъм, маркетингът често може да бъде
предизвикателство, поради факта, че 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 страна,
обслужващите лица 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
любителите – туристи следва да им се помогне да изберат продукт, отговарящ на техните
спортни потребности, интереси, хобита. При спортния и приключенски туризъм, отговорният
маркетинг би трябвало да информира потенциалните посетители за различните видове
спортни прояви, приключенски анимации и събития, характерни за определена територия.
В обобщение, едни от най-важните инструменти за успеха на спортния и на
приключенския туризъм са развитието на продукта, маркетингът и рекламата. Тези дейности
трябва да се осъществяват съвместно от всички заинтересовани страни, като се използват
най-съвременните управленски техники, подходи и методи.
В края, могат да се представят и някои съвети и препоръки за по-ефективното
управление в сферата на спортния и на приключенски туризъм:
Туристическата оферта следва да е изцяло ориентирана към преживяването –
маркетинга и рекламата трябва да акцентират върху емоциите, които ше предизвика
предложеният туристически продукт или услуга;
Предложеният туристически продукт трябва да ангажира по-възможност всички сетива
на потребителя на спортен и на приключенски туризъм – зрение, вкус, обоняние, слух
и осезание;
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Туристическият продукт трябва да отправя ясни послания – например: щадящ околната
среда, съобразен с индивидуалните нужди на потребителя, ориентиран към спорта,
приключенията и др.;
Туристическата оферта, ориентирана към спорта и към преживяванията трябва да
въвлича потребителите в приключения и да носи силни и запомнящи се емоции,
усещания и чувства;
Комплексният туристически продукт трябва да мотивира потребителите да споделят
преживяното – сред приятели, познати, в социалните мрежи и интернет
пространството;
Спортният и приключенски туризъм трябва да бъде все по-иновативен и да съчетава в
себе си най-доброто от други алтернативни форми на туризъм, като екотуризъм,
селски туризъм, културен туризъм, здравен туризъм и пр.
3.2. Съществуващи продукти за спортен и за приключенски туризъм
Русенски клюб за пътешестия „Бяла звезда”
История
Русенският клуб за пътешествия „Бяла Звезда” е наследник на групата за
пътешествия „Бяла Звезда”, създадена през 1985 год. от Милен Стефанов, Николай Маринов,
Павлин Надворни и Явор Асенов. Клубът започва официално своята дейност през 1990 год.
Членовете на “Бяла Звезда” са пътешественици, упражняващи най-разнообразни дейности и
спортове като – алпинизъм, пещерно дело, водолазно дело, ветроходство, каякинг, рафтинг,
велотуризъм, но като общо правило – съмишленици, верни на идеята за общуване с
природата.
През 20-те години на своето съществуване русенските пътешественици от Клуба плаваха с лодки и яхти по море и по река, като по нашите реки – Дунав, Осъм, Черни Лом и в
зимни условия, изкачваха върхове в България и в някои от големите световни планински
вериги; спускаха се в пещерни пропасти и под водата; обикаляха с велосипеди родните
пътища и съседните държави. Върхови постижения станаха – зимното изкачване на „покрива“
на Европа – вр. Елбрус – 5642 м през 1999 год.; покоряването на библейския връх Арарат –
5137 м през 2000 г.; достигането на най-високата точка на Ю. Америка – вр. Аконкагуа – 6960
м през 2001г.; завоюването на Иранския първенец – вулкана Демавент през 2002 год.;
обиколките с велосипеди из Карпатите през 2001 и 2002 год.; експедицията в Грузия;
изкачването на основните най-високи върхове на Турция – Арарат – 5137 м, Ерджияс – 3916 м,
Качкар – 3942 м, Сюпхан – 4062 м, Демирказик – 3756 м, достигане дъното на най-дълбоките
пропастни пещери у нас и проучването на нови, пътешествия по световни природни и
исторически забележителности – водопадите Игуасу в Южна Америка, Персеполис и Исфахан
в Иран, пустините на Иран и Пакистан, географското чудо – Голям Немруд в Турция.
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Цели и задачи на клуба
Основна цел на Русенски клуб за пътешествия "Бяла звезда" (РКПБЗ) е да развива,
насърчава и популяризира пътешествията в България и в други страни, по суша, въздух и
вода. При осъществяване своята дейност РКПБЗ изпълнява обществени, образователни,
изследователски и спортни задачи. В областта на обществената дейност Русенски клуб за
пътешествия изпълнява следните задачи: участва в разработването на програми, свързани
със създаване траен интерес към пътешествията като форма на движение сред екологично
чиста околна среда. Подпомага с гидове и спортни специалисти мероприятия, в които
участват деца и младежи от домове за сираци; работи в тясно сътрудничество с други
организации с нестопанска и стопанска цел по въпроси, отнасящи се до спорта, екологията,
образователните програми, ученическото и младежко възпитание; подпомага органите на
гражданската защита със свои специалисти при възникване аварийни и бедствени ситуации.
В областта на образователната дейност, Русенският клуб за пътешествия изпълнява
следните задачи: организира курсове за подготовка по алпинизъм, пещерно дело, водолазно
дело, ветроходство, рафтинг, велотуризъм и пр. дейности, свързани с пътешествията.
Клубът организира срещи и семинари с изявени пътешественици, осигурява лектори и научни
ръководители; провежда образователни часове в училища.
В областта на изследователската дейност, Русенският клуб за пътешествия
организира експедиции с изследователска насоченост; поддържа контакти с научни
специалисти в областта на историята, биологията, химията, географията и други научни
дисциплини, свързани с пътешествията. В областта на спортната дейност, Русенският клуб
организира експедиции със спортен елемент; провежда спортни състезания и изпраща свои
спортисти за участие в различни състезания у нас и в други страни.
Проектите днес
„Бяла Звезда” работи по различни обществени проекти с висок социален принос, като
например: „Русенци - на най-високите планински първенци на континентите”; „Балканите –
място и за велопътешествия”; „Внимание – деца в риск” и „Балканските планински
първенци”.
Всяка година клубът разширява списъка с красиви и интересни веломаршрути, както в
страната, така и в чужбина. Ето и някои от тях:
Дунавски веломаршрут – като част от „Евро Вело 6” – Свищов, римските кастели Нове
и Ятрус, долината на р. Янтра, долината на Ломовете, Русе;
Поломие: феноменът на каньоните на Поломието – история и природа;
Кападокия, Турция: опознаване

природното

и

историческо

чудо

Кападокия

с

велосипед, възможност за полет с балон;
Ликийски полуостров – велопреходи като част от пътешествие по Изумруденото
крайбрежие на Турция.
Клубът организира водни плавания с каяк по реки, язовири и море. Част от
дестинациите са реките: Янтра, Дунав, Арда, Осъм, Камчия, Тунджа, Искър, Марица, Муреш –
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Румъния; язовирите: Голям беглик, Ивайловград, Кърджали, Студен кладенец, Копринка,
Стамболийски, Тракиец, Жребчево, Тича, Въча, Доспат и др. Могат да бъдат организирани и
пътешествия, които не са предвидени в календарния план. Клубът организира и планински
пътешествия в страната и чужбина целогодишно. Част от дестинациите са в планините
Карпати, Олимп, Ерджиъс, Качкар, Демирказък, Болкар, Арарат, Хималаите и др.
BlackSeaRama Golf
BlackSeaRamaGolf е първият български курорт, разполагащ с професионално голф
игрище с 18 дупки, с уникален изглед към морето. Разположен върху 1 046 813 м2, в една от
по-усамотените части на Черноморието, в близост до Балчик, BlackSeaRama Golf & Country
Club разполага с голф игрище от световен ранг, проектирано от легендарния голф играч Гари
Плейър. За всеки, търсещ първокласно място за отдих, курортът предлага модерни, луксозни
квартири и отнемащи дъха гледки. Тук летата са дълги, предимно слънчеви, а температурите
варират между 24 C и 32 C от май до септември.
BlackSeaRamaGolf е идеалното място за почивка и забавление за туристите. Летището
на Варна е на около 30 минути разстояние, а и самият град предлага изобилие от шопинг
центрове, театри, кина, ресторанти, барове и множество други атракции за гостите.
Историческото пристанище на Балчик, както и подновеният курорт Златни Пясъци също са
лесно достъпни, наситени на най-различни атракции за туристи.
BlackSeaRamaGolf се годрее със свой собствен минерален извор, който е захранващ
източник на спа центъра. Посетителите могат да се възползват от минералните и кални бани
на прословутия балнеолечебен център Тузлата. Освен първокласното голф игрище,
BlackSeaRama предлага широк спектър от спортни и други забавления на своите гости, в това
число тенис, планинско колоездене, волейбол, лов, риболов, конна езда, корабоплаване и
гмуркане.
BlackSeaRama е класическо линкс голф игрище с невероятни гледки към
морето. Приликата с Шотландия е очевидна с тази разлика, че България е най-новата голф
дестинация в Европа, докато Шотландия е най-старата. Персоналното участие на Гари Плеър
както в дизайна, така и в маркетинговия процес, заедно с репутацията и познаваемостта на
марката „Gary Player“, добавят важна стойност към всички аспекти на този туристически
проект.
Отличена като „Сграда на годината” за 2008, Клубната къща е част от комплекса и
представлява бутикова и елегантна архитектурна сграда в тоскански стил. Използваното
дърво и камък, заедно с приятната джаз музика създават уникална топлина и уютна
атмосфера. В Клубната къща на разположение на туристите има винена изба, релакс център
с вътрешен басейн, финландска сауна и джакузи, бар с панорамни тераси към морето и
бистро, посветено на голфърския вкус. Непосредствено пред Клубната къща се намира
невероятна сцена, увиснала на ръба на скалите над морето, пресъздавайки древен открит
амфитеатър за 150 души. Стената е предпочитано място за награждавания, сватби и
концерти.
Голфът е един от най-приятните и изпълващи със задоволство спортове, но също така
и един от най-трудните за самостоятелно обучение и овладяване, без правилна помощ и
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напътствие. Академията към BlackSeaRamaGolf предлага пълен достъп до играта,
обхващайки всичките й аспекти – като се започне от най-основните правила и етикет,
терминология, през пълен суинг, пътинг, мениджмънт на игрището, практически техники и
се стигне до мисловни тренировки, фитнес за голфъри и подходящото оборудване.
BlackSeaRamaGolf е пример за успешна симбиоза между спортен, приключенски и реакционен
туризъм с принос за развитието на туризма и репутацията на България.

Приключенски клуб „Кану-каяк” - Силистра

Приключенски клуб „Кану-каяк” – Силистра е частна организациия, която
предоставя туристическа услуга – плаване с каяк. В същото време, клубът извършва
начално обучение и спортно-тренировъчна дейност на деца и печели много медали от
държавни шампионати, европейски и световни първенства.
Основни цели на организацията, според устава й, са популяризиране на кану-каяка
сред туристи и любители от всички възрастови групи, чрез привличане към редовни
занимания по кану-каяк. Друта стратегическа цел е подготовка и развитие на детскоюношеският кану-каяк, подготвителни групи, каккто и селекция на деца за участие в
национални и международни турнири.
Работата на клуба е много динамична и активна. Извършват се множество социални
дейности. Така например, клубът предлага начално обучение и спортно тренировъчна
дейност на деца с цел, както популяризирането на кану-каяка, така и използването на
физическа активност и спорта за борба с наднорменото тегло, нарастващата агресия сред
подрастващите и превенция срещу стреса.
От 2012 година, клубът организира регата, която впоследствие става и международна.
Клубът организира тази регата за деца, юноши и девойки до 18 години. В нея участват над
100 деца от всички клубове в страната, както и от държави като Македония, Сърбия и
Гърция. Регатата има значение не само за популяризиране на кану-каяка, но и развитието на
туризма в град Силистра и региона.
Пет поредни години клубът в Силистра печели и осъществява проекти по програма
„Спорт за деца в свободното време“, по който над 250 деца са получили начално обучение по
кану-каяк. Също така към клуба е създадена Специализирана детска спортна школа за наймалките любители на кану-каяка. Клубът активно участва в спортната инициатива „Ден на
отворените врати“ и „Европейската седмица на спорта”, организирани от Министреството на
младежта и спорта в България.
Продукти за спортен и приключенски туризъм в окръг Констанца
В окръг Констанца има богато предлагане на водни спортове. Те се практикуват от
активни, решителни и авантюристични хора. В зависимост от страстта, желанието и
материалните възможности, туристите могат да практикуват развлекателни спортове или
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дейности (теглене с надуваеми пояси или банани, разходки с водно колело или джет ски,
издигане с парашут, стен-ъп-падъл) до най-изключителните и скъпи дейности (яхтинг,
уиндсърфинг, водни ски и уейкбординг, кайтсърфинг, флайбординг, гмуркане), които
изискват първоначално обучение или курсове, предлагани от малкото клубове и училища в
морските курорти, като Мамая е курортът с най-много възможности в това отношение.
Голяма част от описаните по-горе дейности могат да се практикуват и в езерата Табакарией и
Сютгьол.
Мамая, най-окомплектованият курорт по отношение съоръжения за развитие на
морски дейности, е обект на големи инвестиции. В Мамая има 8 бази за забавление, 4 по
брега на езерото Сютгьол и 4 на брега на морето. Туристите могат да изживеят усещането
при издигане с парашут, дърпане с надуваеми банани, уиндсърфинг, кану-каяк, разходка с
джет-ски, ветроходсвто с катамаран и каравели. Тук също така могат да се научат първите
ветроходни стъпки с платноходки в училището за яхтинг. Румънският бряг става все попривлекателен за хора, които искат да имат активна почивка. По-долу са представени
спортните и приключенските дейности, които могат да се практикуват в окръг Констанца.
Парасейлинг. Издигането с парашут или парасейлинг е развлекателна/отморителна
дейност, при която човек, или дори двама или трима души се издигат във въздуха с
помощта на специален парашут, наречен парасейл, теглен от малък плавателен съд.
Стенд-ъп-падъл. Това е спорт с полинезийски корени, който е стара форма на
сърфиране, за която няма нужда от вълни. Той не изисква специално обучение и може
да се практикува от почти всеки, с оборудване, състоящо се от дълга и широка дъска,
върху която се стои и се гребе с двустранно гребло.
Флайбординг. Това е най-новият морски спорт на румънското крайбрежие. Той
позволява въздушнния тласък по повърхността на водата и изпълнението на сложни
скокове с помощта на водните струи, генерирани от специален ски-джет.
Уейкбординг / Водни ски. Водните ски е един от най-старите водни спортове, които
могат да се практикуват и в нашата страна. За да практикувате този спорт, сърфът е
прикрепен с въже към малък плавателен съд с много мощен двигател, който дърпа
спортиста след себе си. През последните години плавателните съдове имат все посилни двигатели, което води до по-голяма сила на теглене. Водни ски могат да се
практикуват в Ефория Норд, Ефория Суд, Мамая и езерото Сютгьол. Може да се
практикува и близо до Букурещ, на езерото Снагов.
Кайтсърфинг. Екстремен спорт, практикуван по вода, който е свързан с използването
на много силно хвърчило и на дъска за сърф. Този спорт може да се практикува и на
трева или на плажа. Среща се и по брега на Черно море, където има и училище за
кайтсърфинг. Тук могат да се научат някои от тайните на този спорт. Но за да се
практикува се изисква много добра физическа форма. На румънското крайбрежие се
практикува уейв (каране по вълни), свободен стил или на дълги разстояния, някои
стилове на кайтсърфинга.
Уиндсърфинг. На морския бряг има специализирани училища, които въвеждат
туристите в уиндсърфинга. Курсовете се организират на няколко нива, включвайки
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част от теорията, симулация на земя и водната практика. Необходимото оборудване е:
неопренов костюм, неопренови обувки, спасителен колан, подходящи и регулирани
според височината и теглото на обучаемия дъски и платна. Също така, в цената са
включени и филм и снимки, направени по време на курса. По принцип курсовете се
организират за два дни. В същото време за тези, които имат необходимите умения за
този спорт, може да се наеме само необходимото оборудване. На брега на езерото
Сютгьол работи най-голямата и най-опитна учебна школа за уиндсърфинг в Румъния.
Нейното оборудването включва:





Хангар за съхранение на оборудването








Нови мачти и гикове

Най-нови табла за всички трудности и нива на подготовка
Леки и модерни ветрила.
Размери, започващи от 1.5м за деца до 12.5м.
Колани за трапец
Спасителни жилетки за уиндсърфинг
Неопренови обувки
Неопренови костюми
Наблюдателна и спасителна моторна лодка

Яхтинг. Основните елементи могат да бъдат научени в рамките на една седмица, като
финансовото усилие, необходимо за наемане на лодка, прави тази дейност предимно
за хора с доходи над средните.
Водолазно гмуркане. Гмуркането е друг спорт, практикуван в Черно море под няколко
форми: водолазно гмуркане, свободно гмуркане и гмуркане с шнорхел. Найизвестните дейности, свързани с гмуркането са изследването на фауната, флората и
подводния пейзаж, както и подводната фотография.
Шнорхелинг. Спортна дейност на гмуркане с дихателна тръба на повърхността на
водата. Поради своята простота, тя може да се практикува от всеки в райони с плитка
вода, достатъчно атрактивни и с добра видимост.
Курсове по гмуркане. Освен гмуркането за развлечение, любителите на този спорт
могат да посещават курсове по гмуркане в едно от училищата по румънското
крайбрежие. Оборудването за гмуркане може да бъде наето или закупено от
клиентите.
Круиз с ветроходен кораб в Черно море. Туристите могат да се насладят на круизи в
Черно море с различни дължини. Организират се круизи, тръгващи от Пристанище
Томис за 3 часа, 6 часа, за един ден или за 2 дни. За по-големи групи могат да се
организират круизи с особености, различни от тези в стандартната оферта.
Ветроходните кораби са оборудвани със спални, 2 бани, душове, печка, хладилник,
mp3 плейър, предлагайки всички необходими удобства на борда. Капацитетът на
ветроходния кораб е 8 души, като се използва в определени ситуации за рождени дни
или ергенски празненства. Туристите могат да се пекат на борда на ветроходния
кораб, могат да се къпят в морето или да съзерцават делфини.
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Разходки с каяк. Разходките с каяк съчетават активна почивка с незабравими
пейзажи, достъпни само за каяк в някои райони. Организират се няколкочасови
разходки, както и 2-3 дневни смени, в стабилни и удобни каяци за един или двама
души. Основни туристически дестинации: румънското и българското Черноморие,
езерата на Добруджа, делтата на река Дунав.
Разходки с моторна лодка. Моторната лодка е ефективно средство за транспорт, с
което могат да се пропътуват по-дълги разстояния за относително кратко време. На
румънското крайбрежие се организират екскурзии по Черноморието за един час, но и
за няколко часа, в зависимост от желанията на туристите.
Наблюдаване на делфини. Много привлекателна дейност за възрастни, но още
повече за деца, е наблюдаването на делфини в естествената им среда. Тази разходка
по морето може да се извършва с моторна лодка или ветроходен кораб обикновено
рано сутрин и продължава около 3 часа. В Черно море има много игриви семейства
делфини, които са свикнали с присъствието на лодки, така че туристите могат да ги
снимат.
Търсене на съкровища. Ловът на съкровища е идеална дейност за приятелски групи
или такива, които провеждат тиймбилдинг. Ловът на съкровища е под формата на
екипно състезание, което изисква чувство за ориентация, сръчност, комуникация и
креативност на екипа. Целта на тази дейност е да се натрупа най-висок резултат за
откриването на съкровището. Изпитанията могат да бъдат многобройни: ориентация с
компас, пейнтбол, различни комуникационни игри и творчество.
Оф-роуд приключения. Оф-роуд приключението е прекрасно изживяване за
любителите на откритото пространство, желаещи да разгледат по-трудно достъпните
природни красоти в района на Добруджа. Организаторите осигуряват места в
автомобили 4х4, като този вид дейност не се влияе от неблагоприятни метеорологични
условия.
Обиколки с хеликоптер и самолет. За туристите, които искат да се възхищават на
румънското крайбрежие от високо, се правят хеликоптерни и самолетни обиколки.
Маршрутите са, както следва:






Хелипорт Мамая – казино Констанца – Хелипорт
Хелипорт – крепост Хистрия (спирка по избор) – Хелипорт
Хелипорт – Гура Портицей – Хелипорт
Хелипорт – Холбина – Трей бибани (Дунавска делта) –
Хелипорт



Хелипорт – езеро Синое – обяд/вечеря в крепостта
Енисала – Хелипорт




Хелипорт – Резерват Гриндул Лупилор – Хелипорт
Хелипорт – езеро Сютгьол – Курорт Мамая –
Казино Мамая – Хелипорт

Парашутизъм. Туристите, които желаят адреналин, могат да практикуват
парашутизъм на румънското крайбрежие. Височината от която се изпълняват
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скоковете, варира между 1000 и 4000 метра, надморска височина, от която
може да се наблюдава цялото румънско крайбрежие. Офертата включва:



индивидуални тренировъчни скокове с парашут;



развлекателни скокове тип тандем;



училище за парашутизъм.

Езда. Туристите приключенци могат да посетят Конезавода и хиподрума
Мангалия. Конезаводът Мангалия се намира на 3 км северно от град Мангалия и
на само 500 м от западния бряг на Черно море. Конезаводът в Мангалия е найголемият в Югоизточна Европа и се отглеждат само расови коне: арабски
чистокръвен, семигри и няколко понита. Площта на Конезавода в Мангалия
надхвърля 580 хектара, от които на над 400 хектара се отглеждат фуражни
растения, които осигуряват храна на повече от 350 коня.
Хиподрумът Мангалия, единственият в страната, специално проектиран за
галопни състезания, обхваща площ от 19 хектара. Тук през лятото, през
месеците юли-септември, се провеждат конни надбягвания, в които участват
частни коне и животновъди от цялата страна.Осв ен зоотехническият профил,
Конезаводът е отличен център за развлечение и туристическа атракция.
Комплексът разполага с благоустроен хиподрум за тръс и галоп, а в двора на
комплекса се практикува езда, могат да се организират развлекателни походи –
езда, или с файтон – по протежението на Черно море.
Пейнтбол.Туристите приключенци могат да практикуват този спорт на един от
трите терени в окръг Констанца. Пейнтболните игрища имат различни размери
и съоръжения. Едно от тях обхваща площ от 6 хектара с изоставени сгради,
окопи, естествени и изкуствени препятствия.
Еърсофт. Еърсофтът е военна игра в организирана среда, която стимулира
конфликт, използвайки реплики на истинските оръжия, които могат да стрелят
със твърди пластмасови топчета с малки размери. Тази игра се основава
основно на феърплея, защото топките не оставят видими следи в момента на
удара с противника, и той трябва да потвърди, за да е валиден удара.
Минималното оборудване, необходимо за практикуването на този спорт, е
реплика на оръжие, нужните консумативи и задължителна минимална защита
за очите, специални защитни очила или специална маска. Тъй като тази част от
тялото е изключително чувствителна, съществува възможност за сериозно
нараняване. Една организирана обстановка включва група от най-малко 2 души
с минималното необходимо оборудване, които искат да стимулират конфликт, и
специално устроено местоположение в частен имот, защитено от публичен
достъп, тъй като законът забранява показването и експлоатацията на репликите
на оръжия на публични места. В окръг Констанца всяка седмица в неделя се
организират еърсофт игри от спортния клуб по Еърсофт в района. Също така, в
четвъртък се организират нощни еърсофт игри с по-високо ниво на трудност.
Дейности

в

приключенския
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парк.

В

окръг

Констанца

съществува

приключенски парк. В него се развиват спортни и релаксиращи дейности сред
природата, посредством 14-те маршрута, разпределени според нивото на
трудност и възрастовата група. Всеки маршрут е отбеляван със специфичен
цвят, за да се разпознава лесно от участниците.
Допълнителните дейности, които могат да се провеждат в приключенския парк,
съчетават спорта, образованието и релаксацията. В този контекст са
предвидени няколко зони и свързаните с тях услуги:













Зона, предназначена за малките деца, които нямат достъп до парка
Табло за катерене – 4 маршрута
Люлка от корабни въжета (оригинални предмети)
Люлки за малки и много малки деца
Дървени къщички
Пързалки
Стол за люлеене
Велосипеди под наем за маршрутите в гората
Еърсофт
Стрелба с лък

Crazy jump (лудешки скок от височина 10 метра в празно пространство и
люлеене във въздуха на 3 метра)
Дейности в парка Aqua Magic. Паркът Aqua Magic е един от най-големите
увеселителни паркове в Румъния с впечатляваща площ от 27 500 квадратни
метра. В Aqua Magic могат да бъдат развивани 13 вида дейности:
Waterplayground, Baby Pool, Relax Pool, Lazy River, Space Bowl, Super Crater,
Multislide, River Râde, Mega Pipe, Twister, Kamikaze, Turbo Slide и Black Hole.
Също така, водният парк организира ежедневни спектакли и конкурси с
награди.
Екстремни спортове в Gravity Park. Gravity Park е най-големият комплекс за
практикуващи екстремни спортове в Румъния. Общата площ от приблизително
8500 квадратни метра е разделена на 4 екстремни спортни зони за следните
дейности: каране на ролери, скейтборд, BMX, MTB, скоростно катерене,
боулдъринг,

триал,

скокове

и

скутери

(тротинетки).

Посетителите

и

спортистите се възползват от редица улеснения като: отдаване под наем на
спортно оборудване, курсове по катерене, зрителски трибуни, професионална
озвучителна система, тоалетни, душове и съблекални.
Освен

гореописаните

дейности,

туристите,

практикуващи

спортен

и

приключенски туризъм, могат също да провеждат походи в окръг Констанца,
разходки с колела или да вземат участие в спортни дейности като: футбол,
тенис, скуош или картинг. Повечето от дейностите са съсредоточени в района
на морския бряг, понеже дейностите обикновено са водни спортове. Това
оставя неизползван потенциал главно във вътрешността на окръга и в
трансграничната зона (Кълъраш, Гюргево). По този начин релефните форми,
природните резервати, както и наличието на река Дунав могат да бъдат
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експлоатирани повече чрез концентрацията върху приключенски дейности като
походи, разходки с колело, спелеология или круизи по река Дунав. Също така,
при еърсофта се организират игри само в неделя и четвъртък (през нощта).
Развитие на съществуващите продукти за спортен и за приключенски туризъм
С цел подобряване качеството и усъвършенстване продуктите за спортен и за
приключенски туризъм могат да бъдат полезни следните дейности и приоритети:
Развитие на речен круизен туризъм по р. Дунав Разработка на рекламна кампания,
показваща възможностите на българския Дунавски бряг за краткосрочни круизи от и
до съседни рецептивни пазари (Румъния, Сърбия, Унгария);
Развитие на спортен и приключенски туризъм по поречието на р. Дунав (Създаване и
маркетиране на Дунавска велоалея);
Развитие на къмпингов морски рекреативен туризъм в района на Каварна и Шабла;
Развитие на спортен яхтен туризъм в Балчик;
Увеличаване броя и разновидностите на спортните турнири за професионалисти и
любители, провеждани в летните морски туристически комплекси;
Създаване ежегодни градски маратони за развитие на спортен градски туризъм;
Възраждане конните бази и развитие на конните спортове;
Използване имиджа на известни български спортисти, особено с родословие от
Добруджа за реклама и популяризиране на спортни събития;
Определяне специфичния комуникационен микс (реклама, промоция, директен
маркетинг, ПР) за концентрирано представяне продуктите на спортния туризъм на
вътрешния и на приоритетните чуждестранни пазари, концентрирана рекламна
кампания с представяне български спортни събития;
Промотиране спортни събития с включване форми на културния туризъм (концерти,
фестивали и други) с цел привличане целева аудитория с нисък интерес към спортни
прояви.
Използване потенциала на безмитните магазини, разположени по пристанищата, за
предлагане типични национални и регионални продукти с високо качество на
конкурентни цени;
Създаване постоянни атракции (скаутски лагер; приключенски парк, поставяне на
панорамни асансьори за Ивановски скални църкви и Червен и пр.);
Развитие на допълнителните услуги за спортен и за приключенски туризъм, например,
отдаването под наем на екипировка, оборудване и т.н.;
Съчетаване на маркираните маршрути с предлагането на допълнителни услуги в
цялостен продукт, напрмер, „С карта и колело под наем“;
Комуникационно позициониране форми на градския туризъм, в т.ч. шопинг,
гастрономичен, приключенски и познавателен в по-големите градове като Русе,
Силистра и Добрич;
Разработка на интерактивни градски карти и приложения за мобилност с цел
спомагане откриването и достъпността на туристите до обектите за спортен и за
приключенски туризъм;
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Промотиране градския приключенски, спортен и развлекателен продукт чрез ПР
кампании, конференции и рекламни мероприятия;
Изграждане партньорства със специализирани туроператори и мотивирането им за
включване градския приключенски, спортен и развлекателен туризъм в техните
оферти.
Препоръки и съвети за създаването на успешен продукт
в спортния и приключенския туризъм
Силно участие в туристическата индустрия и местната общност
Участието в туристическата индустрия, както и в местната общност, има няколко
предимства за предприемачите в сферата на спортния и приключенския туризъм:

 Създава видимост и доверие
 Повишава репутацията
 Позволява на предприемача да бъде по-информиран относно важни въпроси, като
например нови програми, промени в закона, нови възможности и т.н.

 Предлага признание, което помага за 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 съсловни асоциации, участие в
комисии от индустрията, участие в различни проекти, представяне дейността пред организации
за насърчаване на туризма. Също, участието в доброволчески дейности в местната общност е
начин за привличане на подкрепа. Създаване партньорства с други организации, на които може
да се има доверие, е начин да се улесни спечелването на доверието на потенциалните
клиенти, както и на други възможни партньори.

Създаване партньорства с допълнителни организации

Партньорствата с доставчици на оборудване или с други доставчици на услуги може да
бъде много полезно за бизнеса, тъй като позволяват създаването на нови и подобрени
продукти, които иначе предприемачът не би могъл да осигури сам. Партньорите също могат
да се възползват от обмена на знания и умения и могат да реализират маркетингови
стратегии за съвместните си дейности. Партньорствата също така предлагат предимството да
защитават бизнеса и предлаганите продукти от конкуренцията чрез утвърждаване позицията
си на пазара.
Важна категория партньори в бизнеса за спортен и приключенски туризъм са тези,
които предлагат услуги за настаняване (хотели, пансиони и т.н.). За тях е важно да предлагат
на клиентите си широк спектър от дейности, но те не винаги разполагат с оборудване или
познания как да го направят сами. Например, партньорство между хотел и предприемач,
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предлагащ услуги в сферата на спортния и приключенския туризъм, може да бъде от полза и
за двете страни. По този начин предприемачът може да предложи услугите си на гостите на
хотела, като така увеличи клиентската си база, а хотелът може да предложи на клиентите си
услуга с по-високо качество на обслужване.

Избор на подходящи партньори

Изборът на подходящите 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 обслужването на клиентите.
Сериозността и коректността са много важни характеристики на бизнес партньора.
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 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 едно партньорство
успешно, и двамата партньори трябва да познават бизнесите си по отношение на
възможности, силни страни или слабости.

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: задължения на страните, ангажимент за изключителност при
предлагането на определени продукти или опаковки, стандарти за качество и методи за
контрол на качеството, начин на ползване и поддържане оборудването, изготвяне
координиран маркетингов план, непрекъснато предоставяне услуги между партньорите,
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ценова стратегия и споделяне на приходите, решаване евентуални проблеми, валидност на
споразумението, както и условията за подновяване.

Максимизиране ползването 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 информацията
за предлаганите продукти и услуги или за разширяване клиентелата на международно ниво.
Освен традиционния уебсайт, ефективни начини за популяризиране бизнеса в областта на
спортния и приключенския туризъм са блоговете, качване презентационни и рекламни филми
в социалните мрежи.
Според последните тенденции, съдържанието на социалните мрежи става все поважно при вземането на решения за туриста. При тези условия, голямата видимост и добрият
имидж в тази среда са от съществено значение за успеха на всеки бизнес в областта на
туризма.
Интегриране на уебсайта в другите маркетингови стратегии

Въпреки че онлайн средата се превърна в най-важния начин за промотиране
туристическия бизнес, за предпочитане е да се използват разнообразни методи в
маркетинговата стратегия и да се избегне пренебрегването на традиционните канали за
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, фейсбук страницата или блогът трябва да съдържат връзки към уебсайта и
обратно. Ето някои принципи и препоръки за уебсайта:

 Изготвяне 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 му, а и
самостоятелно да прави промени;

 Установяване авторско право и интелектуална собственост върху съдържанието на
сайта

 Получаване специализирано мнение от адвокат преди подписване на договора
 Уверете се, че честотната лента (bandwidth) е достатъчна за очаквания трафик;
 Гарантиране, че на предприемача се предоставя периодична и колкото е възможно
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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 наименованието на фирмата или
предмета на дейност на фирмата;

 Използване качествени снимки, като се зачита времето за качване на сайта;
 Предоставяне отговори на имейли, в деня на получаване;
 Отстраняване проблеми със сигурността, в случай, че могат да се извършват онлайн
плащания на сайта;
Интегриране на наличната клиентска информация в базата данни;



Предоставяне „преживяване” на клиентите

За тези, които практикуват спортен и приключенски туризъм, и търсят уникални
преживявания, се препоръчва спортните и приключенските дейности да се извършват по
възможно най-интерактивен начин и в специална атмосфера.
За предлагане прекрасни изживявания на клиентите, трябва да се следват следните
аспекти:

 Персонализиране предлаганите услуги и продукти в зависимост от нуждите и
интересите на клиентите;

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

 Всеки детайл трябва да бъде внимателно планиран и нищо не трябва да се оставя на
случайността;

 Включване на повече дейности в програмата;
 Изненадване клиентите чрез предлагане качество на услугата, което не са очаквали.
Често е добре очакванията да бъдат на сравнително ниско ниво, а предложеното
преживяване да ги надминава;

 Включване на изненади, предлагани на клиентите или на бонуси с добавена стойност.
Например, на малките клиенти могат да се предлагат подаръци-изненада;

Редовна комуникация с клиентите и проактивност

Туристите очакват професионална комуникация и бързи отговори от страна на
предприемача. Осигуряване бърз отговор на изискванията на клиентите помага за
положителното разграничаване на предлаганите услуги в сравнение с конкуренцията.
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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 създадете 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 да поддържате
връзка с клиентите: изпращане бюлетини, съобщения за благодарност, поздравителни
картички по различни поводи. Например поздравителни 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 поддържаме 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 по-приятно преживяване и да
насърчите бъдещи резервации.

Автентичност на продукта

Автентичността е от съществено значение за правилното интегриране 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 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 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
77

е дошъл.
Иновацията не само помага за повишаване конкурентоспособността на бизнеса, но и
помага той да стане по-добре познат на пазара.
Съвети за иновации и непрекъснато планиране:

 Непрекъснат растеж на бизнеса в условията на променящо се общество;
 Поддържане връзка с това, което се случва наоколо, и използване добрите идеи на
други фирми, дори в различни области;

 Използване най-новите технологии;
 Предприемачът не трябва да допуска липсата на високо ниво на знания в дадена
област или липсата на пари да попречат 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 нивото на тяхното удовлетворение, са от съществено значение за
способността за подобряване предлаганите продукти и услуги и за задоволяване нуждите на
настоящите туристи.

Разработване на разнообразие от продукти и пазари

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 спортния и приключенския туризъм в постоянна заетост. Също така, способността
за осигуряване на постоянни работни места може да бъде силна точка в процеса по 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.
Насочването към други пазари е друг начин за увеличаване разнообразието и
шансовете за успех на бизнеса. Например, бизнес в областта на спортния и приключенския
туризъм, който предлага услуги на индивидуални лица, може да се опита да предоставя
услуги на компании чрез тиймбилдинг програми.
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В същото време, използването на разнообразни маркетингови канали дава възможност
на бизнеса да увеличи клиентската си база и да увеличи приходите си.

Намиране на пазарни ниши и съсредоточаване върху тях

Наличието на голям брой бизнеси в областта на туризма води до необходимостта от
специализация.
•

Въпросите, на които предприемачът трябва да отговори, 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 крак с последните тенденции в индустрията на спортния и приключенския
туризъм
 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 пазарната ниша и
предлагания продукт, като се съсредоточи
върху уникалното, което предлага
неговият продукт или услуга.
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 помага на бизнеса да живне от
икономическа гледна точка, важно е да се избегне намаляването на предлагането на
продукти. Много компании откриват, че не е непременно трудно да се намери ниша, а поскоро да се остане постоянно в тази ниша.

Назначаване подходящ персонал и насърчаването му да се учи и да се развива
непрекъснато

Очевиден е фактът, че ключът към успеха на бизнеса в областта на приключенския
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
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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.
Поддържане мотивацията на персонала може да се постигне чрез създаване 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 при вземане
управленски решения и разработването на продукти. Персоналът може също да направи
ценни предложения за подобряване продуктите и услугите, защото той има пряк контакт с
туристите.

Уважение, разбиране и грижа за околната среда

Уважението към околната среда е добра фундаментална практика в спортния и
приключенски туризъм. Много е важно, всички извършващи дейности в този сектор, да
имат способността да разбират природата, да защищават природата и околната среда и да
предоставят на туристите информация за грижата и зачитането на околната среда.

3.3.

Предложения за нови продукти
за спортен и за приключенски туризъм

В настоящата част на разработката са представени предложения за нови продукти,
като те са съобразени с проучените по-рано природни ресурси, традиции и приемственост в
дадения регион.
Интегриран продукт:
Скаутско селище в Шабла и приключенски лагер в Констанца
Скаутско селище „Шабла” е предназначено за деца от 8 до 16 години от България и
от чужбина. Основната цел на приключенското селище е обучение и изграждане практически
умения в спортни и туристически практики, съчетано с развиване екологично съзнание и
умения за опазване на околната среда. По време на престоя си, участниците, наречени
скаути, придобиват умения за пребиваване в палатков лагер, приготвяне храна, подготовка
за огън, спасяване приятел в беда и пр.
Една от главните цели на селището е образователна. Скаутите, редом с „типичните”
скаутски дейности, имат обучителна програма, която включва придобиване знания и умения
относно шахмат, алпинизъм, пещерно дело, водолазно дело, ветроходство, рафтинг,
велотуризъм, голф туризъм и плажен волейбол. След теоретичната подготовка, скаутите
имат и практически анимания по някои от посочените по-горе спортни дейности. В областта
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на спорта и на приключенията, селището организира и кратки експедиции със спортен
елемент, провежда спортни състезания и изпраща своите скаути за участие в различни
състезания, организирани на територията на община Шабла.
В това отношение, спортният календар на град Шабла е богат и разнообразен. Градът
е традиционен домакин на международни турнири по шахмат, бадминтон, състезания по
тенис на маса, плажен волейбол и др. В града се развиват успешно клуб ,,Морски спортове”,
детска голф академия и баскетболна академия; провеждат се регулярно турнири по волейбол
и подводен риболов.
За развитие на този туристически продукт, се предлага посещение на
приключенски лагер в окръг Констанца. В приключенския лагер могат да се провеждат
както спортни, така и образователни дейности. Лагерът ще бъде организиран по възрастови
групи, така че нивото на дейностите, извършвани от участниците, да е еднакво.
Спортни и образователни дейности в лагера в Констанца:
 Походи с велосипеди в окръг Констанца. Туристите ще се разходят по живописен
маршрут в окръг Констанца с планински велосипеди. Степента на трудност на маршрута
ще бъде според групата участници;
 Курсове по уиндсърфинг. Децата/юношите ще участват в курсове по уиндърфинг,
водени от специализирани инструктори. Курсовете ще продължат приблизително 2
дни;
 Езда в конезавода в Мангалия. Участниците ще бъдат транспортирани до конезавода в
Мангалия, където ще направят обиколка и след това ще получат уроци по езда;
 Разходка с ветроходен кораб;
 Пътешествие с каяци в езера в Добруджа или в Черно море;
 Посещения на природни забележителности (пещери, Кеиле Доброджей);
 Риболов.
По време на всяка дейност, ще се реализират професионални филми, които ще се
предоставят на родителите.

Необходими ресурси, потенциални ползи и опасности:
Основният необходим ресурс е мястото за настаняване (хотел/пансион), както и
теренът към лагера. Като се има предвид характерните особености на лагера, не е
необходимо той да бъде построен близо до морския бряг, което значително намалява
разходите.
Както при туристическия пакет хотел/пансион със спортен и приключенски профил,
предприемачът ще трябва да сключи партньорство с различни доставчици на приключенски
услуги, като така няма да е необходимо да закупува различни оборудвания за практикуване
на спортните дейности. Основното предимство на този подход идва от това, че не е
необходимо да се инвестира в оборудване. Също така се постига по-голяма гъвкавост, тъй
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като хотелът може да предложи по-широка гама продукти. От друга страна, опасността, която
този подход крие, е, че предприемачът има по-малък контрол по отношение на
партньорската дейност. Същевременно, много по-лесно е да се копира подобен подход от
конкуренцията.
Вело Клуб „Русе – Констанца”
Вело почивки: живот на колела

Вело Клуб Русе – Констанца е специализирана организация в сферата на велотуризма.
Неините ръководители създават 100 уникални по рода си веломаршрута за туризъм и
велосипедни обиколки в района на България и чужбина. Всички 100 предложени маршрути са
привлекателни за туристите чрез своите уникални пейзажи. Те са предназначени за
колоездачи, които искат да осъществят едно незабравимо пътуване на две колела.
Маршрутите са групирани по степени на трудност – от лесни обиколки, отнемащи 1-2
часа, до по-големи преходи от 7-8 часа. В рамките на инициативата е разработена и издадена
карта с всички 100 маршрута, която да служи за ориентир на всички почитатели на
велосипедния туризъм.
Всяка година клубът разширява списъка с красиви и интересни веломаршрути, както в
страната, така и в чужбина. Ето и някои от най-атрактичвите и иновативните от тях:
Дунавски веломаршрут – като част от „Евро Вело 6” – Свищов, римските кастели Нове
и Ятрус, долината на р. Янтра, долината на Ломовете, Русе;
Поломие: феноменът на каньоните на Поломието – история и природа;
Кападокия, Турция: опознаване природното и историческо чудо

Кападокия

с

велосипед, възможност за полет с балон;
Ликийски полуостров – велопреходи като част от пътешествие по Изумруденото
крайбрежие на Турция.
В бъдеще, предприемаческите инициативи на ръководителите са съсредоточени върху
това да се изгради мобилно приложение за подобряване информационното обслужване на
веломаршрутите, което да бъде представено на български, английски и румънски език.
Следващата предприемаческа иновация е организиране на т. нар. вело-почивки. по
маршрут „Видин – Констанца”. След близо едноседмично велопътуване по тази дестинация се
предвижда настаняване на велолюбителите в хотел със спортен и приключенски профил. В
окръг Констанца има множество хотели, които имат съоръжения за практикуване на различни
спортни занимания, със спа центрове, както и множество предприемачи, предлагащи
приключенски услуги. Въпреки това, бе невъзможно да се определи хотел, който се фокусира
върху спортни и приключенски дейности.
Хотелът, който се намира в Констанца със спортен и приключенски профил, се отличава
от конкуренцията чрез предлагане интегриран пакет, включващ настаняване и спортни и
приключенски дейности. Преживяването, предлагано на клиентите се дължи на спортните и
приключенските дейности, които ще са различни за всеки ден от престоя. Туристическият
пакет, предлаган на клиентите, ще се състои освен от традиционното настаняване и от
ежедневни спортни и приключенски дейности.
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Пример за дейности в рамките на 7-дневен престой:

 Ден 1. Пътешествие с каяк из Черно море. Възможен маршрут за този ден e
автомобилно превозване до България, от където ще се тръгне с каяци. Маршрутът ще
бъде между Тюленово и нос Калиакра и ще включва посещение на скални пещери,
достъпни само по вода. По време на това пътешествие могат да се направят и леки
гмуркания (шнорхелинг)

 Ден 2. Поход с велосипеди в окръг Констанца. Туристите ще се разходят по живописен
маршрут в окръг Констанца с планински велосипеди. Степента на трудност на маршрута
ще бъде според групата участници.

 Ден 3. Организиране гмуркане в Черно море (водолазно гмуркане). Туристите ще бъдат
транспортирани

до

мястото,

където

ще

се

проведе

гмуркането,

ще

бъдат

инструктирани, ще получат оборудването, след което ще се гмуркат със специализиран
инструктор.

 Ден 4. Организиране на пейнтбол игра. Туристите ще бъдат транспортирани до
игрището за пейнтбол, ще бъдат инструктирани, ще им се даде оборудване, а след това
играта на пейнтбол ще започне според предварително установени правила. В
зависимост от групата и деня, може да се организира игра на страйкбол вместо
пейнтбол.

 Ден 5. Курсове по уиндсърфинг. Туристите ще бъдат въведени в тайните на
уиндсърфинга от специално обучени инструктори.

 Ден 6. Езда в Конезавод Мангалия. Туристите ще бъдат транспортирани до конезавода в
Мангалия, където ще направят обиколка и след това ще яздят чистокръвни

расови

коне.

 Ден 7. Водни ски и парасейлинг. На този ден туристите ще бъдат транспортирани до
места, където могат да практикуват водни ски и парасейлинг.
Горепредставените дейности имат примерен характер. В зависимост от групата туристи
или метеорологичните условия могат да се направят програми, които да включват и други
дейности, като например: тенис, скуош, картинг, спортна стрелба, стрелба с лък, скокове с
парашут, разходки с ветроходен кораб, разходки с автомобили 4x4 по офроуд маршрут,
посещения на природни забележителности (пещери, Кеиле Доброджей) или риболов.
По време на всяка дейност ще има професионално заснемане, а в края на деня в хотела
ще се прегледат най-вълнуващите моменти от деня. Също така, в края на сезона, на всеки
турист ще бъде изпратен филмов колаж, на който е изобразен той по време на практикуването
на различните спортни и приключенски дейности.

Необходими ресурси, потенциални ползи и опасности:
Основният необходим ресурс е хотелът или пансионът. Той може да бъде построен или
закупен/реконструиран. За да се подобри автентичността на продукта, е необходимо
хотелът/пансионът да бъде декориран с различни инструменти, специфични за практикуваните
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спортове, както и с изображения, специфични за окръг Констанца и развиваните дейности.
Предприемачът трябва да сключи партньорства с различни доставчици на приключенски
услуги, като по този начин не е необходимо да се закупува различното оборудване с цел
практикуване на спортните дейности. Основното предимство на този подход идва от това, че не
е необходимо да се инвестира в оборудване. Също така, се постига по-голяма гъвкавост, тъй
като хотелът може да предложи по-широка гама продукти. От друга страна, опасността, която
този подход крие, е, че предприемачът има по-малък контрол по отношение на партньорската
дейност. Също така, е много по-лесно да се копира подобен подход от конкуренцията.
Езда за деца със специални потребности в Добрич
и посещение на тематичен парк в Констанца
Конете в Добруджа днес, освен като част от живите български традиции са
възможност за развитие на спортно-реакционен и оздравителен туризъм, особено полезен за
деца и за възрастни със специални потребности. Това, че животните са способни да оказват
положително въздействие върху здравето на човека, съвсем не е новост. Още през V в.пр.Хр.
Хипократ говорил за ползата от общуването с коне и лечебната езда. В своите съчинения той
дори отбелязва, че освен общоукрепващ ефект от язденето, се наблюдава и психологически
ефект.
Основател на лечението с помощта на коне, известно като хипотерапия, е френският
лекар и психолог Ю. Лапери. Той използвал този метод, за да помогне на болните да
достигнат двигателна и психическа независимости в бъдеще сами да преодоляват
проблемите в своето развитие. Тя позволява и на децата, и на възрастните да се справят с
такива тежки заболявания като детски церебрален паралич, полиомиелит, поражения на
органите на чувствата, загуба на слуха или зрението, склероза, мускулна дистрофия,
шизофрения, епилепсия, аутизъм. Лечението с коне помага и при умствена изостаналост,
различни смущения в социалната адаптация и поведенчески проблеми, неврози, психози,
задържане на психическото развитие.
Хипотерапията стимулира развитието на собствената значимост и сили, когато
пациентът с ограничени физически възможности се избавя от инвалидната количка или
патериците и се придвижва върху гърба на едно силно животно, което сам управлява. Конят
е най-подходящото животно за повишаване самооценката на хората и преодоляване
депресивните състояния. Хипотерапията способства и развитието на паметта, вниманието,
мисленето. Необходимостта от постоянна концентрация на вниманието при яздене,
максималната мобилизация и самоорганизация стимулират психическите процеси.
От края на 50-те години на миналия век хипотерапията започва своето триумфално
шествие по света и сега в повече от 45 страни от Европа и Северна Америка са създадени
центрове за лечебна езда. При това в Холандия, Швеция и Великобритания този метод се
намира под покровителството на кралските семейства. В България лечение с езда при деца
се провежда, но твърде ограничено. Липсват и специализирани оздравителни и спортноразвлекателни центрове за деца със специални потребности.
В това отношение, „Езда за деца със специални потребности в Добрич” е иновативен
продукт не само на територията на град Добрич, но и за България като цяло. Той би бил
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успешно реализиран с помощта на общински социални програми, международни донорски
организации и световно признати институции.
За развитие на този туристически продукт, се предлага посещение на децата и на
техните роднини, приятели, близки в тематичен приключенски парк в Румъния. В окръг
Констанца има само един приключенски парк, разположен в курорта Нептун. За да се
отговори на съществуващото търсене, в окръг Констанца може да бъде открит нов
приключенски парк, но с тематичен характер.
Имайки предвид разположението на този парк на брега на морето, както и
съобразявайки се с извършваните дейности, най-подходящата тематика за този парк ще бъде
Пиратски парк. Централният елемент на парка ще бъде пиратски кораб, на който могат да
бъдат намерени различни съкровища. Този кораб ще бъде обща точка за повечето маршрути
в парка. Всеки турист ще получи отличителен елемент в момента, когато пристигне на
пиратския кораб.

Необходими ресурси, потенциални ползи и опасности:
Най-важният ресурс e теренът за приключенския парк. Той трябва да бъде с размер,
достатъчен за разполагане различни маршрути и предлагане преживявания, приятни за
туристите. Също така, теренът трябва да има зона с дървета, достатъчно високи за
разполагане на елементите, характерни за приключенските маршрути. Този терен може да
бъде закупен, нает или получен в резултат на концесия. Втората категория необходими
ресурси са елементите, специфични за трасето, както и спортното оборудване. Те ще трябва
да бъдат закупени. Важна особеност е тематичният парк да бъде пригоден за ползване от
децата със специални потребности.
Основното предимство на такъв парк е, че все още няма силна конкуренция в този
сегмент. Също така, тематичният характер ще бъде негова отличителна черта.
Потенциалните опасности са възможността да се появят нови паркове от този вид или
конкуренция с приключенски продукти, които могат да бъдат заместители.

Wasserwelt
Wasserwelt е организация, която предлага иновативна атракция за българския
туристически пазар. Тя има амбциозната цел да разчупи традиционното туристическо
предлагане през топлите летни месеци, като предлага на български и на чуждестранни
туристи няколко специализирани подводни маршрути. Търсачите на приключения ще имат
шанса да разгледат отблизо дълбините на Черно море, криещи съкровища от минали епохи.
По своята природа, маршрутите представляват дестинации на дайвинг и
приключенски предизвикателства. Те са четири на брой и са предназначени за начинаещи и
напреднали дайвинг почитатели. Единият от подводните маршрути включва гмуркане до
изкуствени рифове и останки от търговски кораби, потънали през последните 100 години,
намиращи на дълбочина до 30 метра под морското ниво.
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За почитателите на подводните спортове е разработена и втора атрактивна
дестинация, включваща потопени древни търговски пътища. Идеята е да бъдат показани
пристанищата от древността, които са под вода. В маршрута фигурират старите портове и
залети останки от крепости край Калиакра и Балчик.
Третият маршрут е предназначен за начинаещи в дайвинг приключенията. Неговата
цел е „да запали” туристите по българското крайбрежие, където съществуват много красиви
места. Любителите посещават и правят своите първи опити в дайвинг предизвикателства в
Тюленово, Камен бряг, Калиакра и Русалка – едни от най-красивите подводни обекти в цял
свят.
Четвъртият маршрут е наречен „маршрут на сушата”. Той има цел да запозне
туристите – любители на пътешествия с природно наследство по крайбрежието на България.
Този маршрут е за хора, които не могат се гмуркат, но имат интерес към подводната
археология. За тях маршрутът на сушата включва посещение на музеи в морските градове,
където има експонирани артефакти от различни исторически епохи. Такива артефакти са
представени например, в градовете Балчик, Добрич и Варна.

Арт Екстрийм фест Балчик

Арт Екстрийм фест Балчик е елемент от стратегия за промотиране на Община
Балчик, като дестинация за незабравими изживявания, чрез реализиране събития от сферата
екстремни спортове и приключенски туризъм, като се търси висок обществен и медиен
ефект. Целта на този проект е да се удължи и разнообрази туристическия сезон, като се
предложат на туристите разнообразие от приключения като яхтинг, подводен риболов,
плавене с лодки в открито море и други екстремни преживявания.
Отличителна особеност на събитието е иновативен подход, при който ще бъдат
представени допирните точки и контрапункти между приключенски преживявания и
изкуството, в различните му проявления. Присъстващите ще бъдат включени активно в
различни тематични групи и ще бъдат преки участници в техническите демонстрации,
тиймбилдинг игри и арт инсталациите на открито.
Гостите на феста могат да се насладят на екстремни преживявания в Балчик, като
същевременно и да се докоснат практически до боите, камъкът, стъклото, глината и
дървото, сътворявайки нещо от фантазия или импулс под наблюдението и творческите
съвети на професионални художници и приложници. По време на феста се организират
пленери за художници, фотографи, приложници и хобисти, както и за ученици в различни
сфери на изящните и приложни изкуства. Планира се и провеждане срещи със журналисти,
някои безплатни атракции за гости и за местни жители, както и заснемане фото и видео
кадри в екстремни условия.
За развитие на този туристически продукт се предлага и „интегриран пакет от
круиз по Дунав, колоездене и пикник”. Пакетът включва разходка с лодка по Дунав, в зона,
която отделя окръг Констанца от Кълъраш и Гюргево, наемане планински велосипеди, както
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и хранене на открито (пикник) на специално устроено място. В рамките на този пакет
колоезденето може да бъде заменено от пешеходен поход.
Необходими ресурси, потенциални ползи и опасности:
Необходимите ресурси са кораб, с който ще се проведе круиза, велосипедите, с които
ще се разходят туристите, както и моторното превозно средство, с което туристите ще бъдат
транспортирани от мястото на срещата до мястото за получаване на велосипедите. Основното
предимство на този пакет са ниските разходи по първоначалната инвестиция. На практика
предприемачът не трябва да инвестира в закупуване на никакво оборудване, защото може да
сключи партньорства и да наеме въпросното оборудване. Също така, е важно
сътрудничестово със местата за настаняване в окръг Констанца за популяризиране този пакет
сред туристите.
Тема 4. Добри практики за спортен и за приключенски туризъм в Европа
В тази тема:
Ще представим практики от Европа, като се акцентира на иновациите и
креативността.
Ще представим спорт и приключения, които са малко известни на т. нар. масов
туристически пазар.
Ще популяризираме Родопа
оздравителна дестинация.

планина

като

незабравима

приключенска

и

4.1. Wing Suit: новото предизвикателство
Бейсджъмпингът и wing suit летенето не са развити достатъчно много в
България, както и в много други части по света. Тази ситуация би могла да се промени,
като се инвестират ресурси в този иновативен спорт, който набира все повече
почитатели по цял свят. Благоприятните климатични условия около Балчик, Албена,
Камен бряг и други красиви места по Северното ни Черноморие позволяват в бъдеще
тази инициатива да стане реалност.
Надали има по-ярка характеристика на свободния дух от стремежа към летене.
Стремежът на homosapiens да полети може би го следва още преди да се научи да върви
изправен. Много са и опитите в тази насока, повечето от тях са завършвали трагично. До
скоро парашутизмът най-много се доближаваше до представите за свободен полет.
Напоследък популярност започва да набира една от разновидностите на скоковете с
парашут – бейсджъмпинг. Бейсджъмпингът представлява всички онези скоци с парашут,
които се извършват от неподвижни тела – мостове, сгради, скали и др. Бейзджъмпингът,
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както и традиционните скокове от самолет, имат две разновидности. Едната е свободното
падане, а другата е може би най-новото нововъведение в опитите на човека да полети
свободно – wing suit летенето.
Първите опити с подобни костюми-крила (wing suit) са извършени през 30-те години
на 20-и век, а костюмите са били изработени от материали като дърво, коприна и брезент.
Уви, скоковете с тях не са били от най-успешните, като от 75 тестващи костюмите, 72-ма са
починали по време на скоковете. За баща на съвременните wing suit скокове се
счита ирланският екстремист Патрик де Гайардон. На Патрик му трябвали стотици часове
във въздушния тунел преди да пригоди костюмът за реални скокове.
С годините костюмите-крила постоянно се усъвършенстват, като целта е да се
избегнат рисковете по време на скок, както и да се постигне без-парашутно кацане. В
подобни костюми последователите на този вид скокове много наподобяват на летящи
катерици. Не случайно някои наричат екипировката „костюм летяща катерица”. Костюмът
се състои от три крила. Две от тях се разпростират от китките до хълбоците, като обхващат и
пространството под мишниците. Третото крило е между краката. Всяко от крилата е
направено от парашутен материал, образуващ малки клетки.
По време на полет вятърът запълва тези клетки и те се втърдяват. Крилaтa стават
аеродинамични благодарение на формата си – airfoil. Airfoil представлява профил на
обтичано от въздух тяло. Подобен профил имат самолетните крила. Пределната скорост при
свободно падане варира между 180 и 225 км/ч, докато подобен костюм ограничава скоростта
до 40-95 км/ч. Той позволява на ползващия го да изминава по-дълги хоризонтални
разстояния. Първият световен рекорд за най-дълго изминато разстояние е поставен след скок
от самолет и е с дължина близо 7 км. Wing suit-ът позволява на летеца да манипулира с
формата на костюма, така че да се издига, да забавя или ускорява скоростта, както и да
контролира траекторията на полета. Тези характеристика на полета могат да се променят
когато пилотът свива или извива под формата на дъга раменете си, променя позицията на
тялото, бедрата и колената, както и чрез променяне на ъгъла, с който се захожда спрямо
вятъра.
Освен този костюм, наложително е и използването на парашут за скокове от самолет
или бейсджъмпинг, тъй като все още изпитателите на този вид летене не са постигнали
благополучни кацания. Джеб Корлис, английски спортист, е може би най-големият
ентусиаст, който се опитва да преодолее нуждата от парашут, така необходим за
безаварийното кацане. От няколко години той прави експерименти с подобни костюми, като
вярва, че в съвсем скоро време ще успее да се приземи нормално само с помощта на костюмкрило.
4.2. Конният спорт: традиции и съвременност

Конният спорт има вековни традиции по българските земи. В Южна Добруджа
преди повече от 100 години е създаден един от първите конезаводи в България. Конните
преходи до най-живописните кътчета на добруджанската природа, съхранили дивата си
красота, са един от възможните начини днес за развитие на туризма, както в помалките градове, така и в някои от все по-обезлюдяващите се добруджански села.
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За много спортове може да се каже кога точно им е началото, но за конния спорт
това е невъзможно. Възникнал е хилядолетия назад в живота на древния човек като средство
за съществуване, двигател за развитие по пътя към цивилизацията. Конният спорт днес е
много скъпа индустрия, достъпна далеч не за всички, които имат желание да се занимават с
езда. В същото време всички страни внимателно пазят и поддържат историческите си конни
традиции. Военните събития, с които се гордее един или друг народ в своята история, винаги
са свързани с коня.
Конният туризъм е за хора, които имат нужда от нови и силни усещания. Ездата сред
природата е страст, която носи несравнима положителна емоция, мирис на свобода, щастие и
сбъднати детски мечти. Това е начинът, по който можеш напълно да се слееш с природата и
да се отдадеш на неизпитвани до този момент преживявания. Ездата осигурява чудесната
възможност да се съчетае физическото натоварване с приятния досег с природата и с
неповторимия контакт с коня. Ездата, както и работата с коне, може да бъде не само приятно
хоби и спорт, но и начин нa живот.
В заключение, конният спорт е единствения олимпийски спорт, в които няма
разделение на полов признак – мъже и жени се състезават заедно в пряка конкуренция.
Единственият олимпийски спорт, в който се състезават човек и животно заедно.
Единственият олимпийски спорт, в който 2 сили и 2 интелекта се обединяват в 1, за да
постигнат победата. Конният спорт изисква установяване и поддържане контакт с животните.
Развитието на конния спорт изисква още обвързване на здравеопазването,
образователните, научните и културните институции в единна функционална система за
увеличаване нейното балансирано въздействие върху всички слоеве от населението, както и
промяна на съвременния модел за здравословен начин на живот в най-широкия смисъл на
това понятие, т.е. като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие.

4.3. Приключенски и спортно-оздравителен туризъм
в земите на Орфей
Приключенският туризъм е една от най-големите възможности за устойчиво
развитие на туристическия отрасъл в България. Според проучване на Adventure Travel and
Trade Association (ATTA), страната е на трето място по потенциал в глобалната
приключенска туристическа индустрия при развиващите се държави след Чехия и
Словакия. Важна роля за това високо отличие и световно признание имат ресурсите и
възможностите за приключенски туризъм в Родопи планина. Ето защо, този последен
пример представя едни от най-популярните места за спорт и за приключения в земите
на Орфей. Той е нагледен образец за това, как спортният, приключенският и здравният
туризъм могат да са в хармония, съобразно огромното богатство от природни ресурси
на България.
Родопи планина е идеално място за спорт и активен туризъм. Скално катерене,
проникване в пещери, конна езда, планинско колоездене, трекинг, офроуд – районът
предоставя отлични възможности за приключения – според подготовката и възможностите. За
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запалените велосипедисти, Европейският велосипеден маршрут „Пътят на Желязната
завеса“, минава през територията на регион Родопи и по-точно, маршрутът минава през град
Доспат и селата Змеица, Борино и Беден, след което продължава към село Широка лъка.
Регион Родопи е подходящ и за почивка на семейства с деца – множество туристически
пътеки дават възможност за движение и спорт. На язовирите Доспат и Цанков камък
туристите могат да се повозят с лодка, да ловят риба или да се любуват на
залеза. Край язовир Доспат може да се лагерува на палатка и да се преживеят вълнуващи
приключения. В Девин и Триград се предлага „ваканция на кон” – отлично подготвените
инструктори от конните бази в региона правят туристическата програма, незабравима.
Туристите – любители могат да се насладят на Харамийска пещера - истинско силно
изживяване. Подобно преживяване предоставят осветените и облагородени пещери като
Дяволското гърло и Ягодинската пещера. Край Девин е разположена екопътеката
„Струилица-Калето-Лъката”, която предполага да се посети красивия водопад Самодивското
пръскало или пък да се реализира туристическо преживяване на чист въздух пеша или с
велосипед. От рампа Орлово око и от местността Вълчи камък се разкриват удивителни
панорамни гледки към целите Родопи.
Смолянските езера, са следващата дестинация за пешеходен и велотуризъм в
Родопите. Те се намират на левия склон на долината на река Черна и на север под
Орфеевите скали и връх Снежанка (1926 м н.в.) в Родопите. Езерата са пръснати навсякъде
по цялата долина, от Орфеевите скали до самия Смолян. В миналото езерата са били около
20 на брой, но днес добре оформени са 7, а другите са се превърнали в блата. През пролетта
и есента на мястото на някои от тези блата отново се появяват малки езерца. Други пък са
превърнати в рибарници. Първото езеро е в края на Смолян, вляво от пътя за Пампорово и
Пловдив – Керяновият гьол (известно още като Платеното). В долния си край то е преградено
изкуствено и така се е получило едно от най-големите по размери езера. Точно над него се
намира друго по-малко езеро – Милушевият гьол.
Огняновски минерални бани e балнеоложки курорт, намиращ се в Западни Родопи
край с. Огняново (1 км южно от община Гърмен), на 10 км от град Гоце Делчев. Този курорт е
място за спортно-оздравителен и рекреационен туризъм. Привличал е хората още от
древността. Доказателства за това са останките от антична римска крепост. Изключително
ценен исторически паметник представляват руините на римския град Никополис ад Нестум
(IV век от н.е.), намиращи се само на 15 минути път с кола от Огняновски минерални бани.
Друга безценна културно-историческа забележителност е селото-музей Ковачевица. То
съхранява специфичната родопска архитектура от времето на Българското Възраждане.
Огняновски минерални бани е курорт със специфичен микро климат, свързан с цъфтенето на
естествени акациеви насаждения и локалните въздушни течения по долината на р. Канина.
Разполага с 24 термоминерални извора с температура на водата 39-40º C. Курортът има 2
основни находища: Крайречно с 2 локализации в района на т. нар. Градски бани (1,5 км
северно от с.Огняново) и около профилакториум “Огняново” – 17 извора, най-горещите с
температура 42,5º C и 42º C.
Любителите на екстремния туризъм и търсачите на силни усещания трябва да се
впуснат в приключението Гарга дере. Едно от изпитанията там е 140 м метален път, изграден
с железни стъпала в скалата. Тук се предлага и друго екстремно преживяване – спускане по
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алпийски тролей, представляващ въжена линия между двата бряга на река Есенна, на
височина 20 м над водната повърхност
Районът на горното поречие на река Арда, следващата приключенска спирка в
Родопите, се утвърждава като привлекателна дестинация за пешеходен туризъм, посещение
на благоустроени и неблагоустроени пещери. В близост се намират Агушевите конаци,
проходната пещера Калето и руините на едноименната крепост. В района има 23 карстови
пещери, от които по-известни са: Ухловица, Бориковската, Надарска, Типицето и пещерната
система Голубовица.

4.4. Други примери от Европа
Forțe Village Resort

Force Village Resort е курортен комплекс, разположен в Сардиния. Force Village Resort
е обявен от асоциацията World Travel Awards за спечелил наградата за най-добър спортен
курорт в Европа за 2017 година [17]. Курортът е основан през 1970 г. от Charles Forte.
Комплексът се състои от 7 хотела, с общо 771 стаи, както и развлекателни съоръжения и
конферентни зали. Разполага с около 22 хектара градини и спа център с 20 стаи за
процедури. Forte Village Resort разполага също с 21 ресторанта и 14 бара.

Курортът ежегодно е домакин на международно състезание по триатлон, както и на
турнир по тенис ITF. Също така, в курорта се организират и академии за други спортове:
футбол (на клуб Челси), тенис, колоездене, ръгби, баскетбол, бокс, шах, хокей, тенис на
маса, плуване, картинг или танци. В рамките на тези академии, лекции представят бивши
известни спортисти. Сред треньорите на футболната академия са Карло Кудичини, Франк
Уайз или Торе Андре Фло. В тенис академията лекции дават известни личности, като Илие
Настасе, Доминик Хърбати, Магнус Ларсон или Карел Новачек. Освен спортове, за които се
организират академии, могат да се практикуват и следните спортове: голф, гмуркане, каране
на кану и уиндсърфинг.

La Manga Club Resort

La Manga е спортен и развлекателен курорт, разположен в района на Мурсия в
Испания, близо до природния парк Calblanque и лагуната Mar Menor. Комплексът е построен
на 560 хектара земя и включва 5-звезден хотел, 4-звезден хотел с апартаменти, 3 голф
игрища, 28 тенис корта, 8 футболни игрища с размер, който е сертифициран, че отговаря на
нормите на FIFA, както и уелнес център с площ от 2000 квадратни метра. В Manga Club Resort
има академии за следните спортове: голф, тенис, футбол, ръгби, триатлон, крикет и
колоездене. В тенис академията се организират седмични турнири, а на игрищата редовно се
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провеждат международни спортни състезания като Cupa Davis или Fed Cup.

Gleneagles Hotel

Gleneagles Hotel е луксозен хотел, разположен в Шотландия. Той е известен със
своите висококачествени голф игрища. Първото голф игрище в Gleneagles е открито през
1919 г. и е било домакин на множество международни състезания.
Gleneagles е обявен за най-добрият голф курорт в света от списание Ultratravel
Magazine. Освен голф в Gleneagles се практикуват и други спортове и приключенски
дейности: спортна стрелба, лов, тенис, конна езда, офроуд шофиране, лов със соколи,
колоездене, стрелба с лък и риболов.
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