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I. Цели и методология 

 

Настоящият анализ е изготвен със следните цели: 

1. Да повиши информираността на членовете на МИГ Сандански, на потенциалните 

бенефициенти, както и на цялата местна общност относно стратегическите насоки в 

развитието на туризма в ЕС и България, особено в областта на алтернативните му 

(специализирани) форми и за конкретните възможности за създаване на иновативни 

местни туристически услуги и продукти с цел устойчивото развитие на селските 

райони. 

 

2. На базата на събраната в анализа информация да помогне на МИГ Сандански в  

изработването на препоръки, методи и подходи за развиването на иновативни 

туристически услуги и туристически продукти в областта на алтернативния туризъм на 

територията, включително и при критериите за избор на проекти по мерки от ПРСР 

свързани с туризма (мярка 6.4, мярка 7.5 в Стратегията за ВОМР) и частично за 

мерките, свързани с подобряването на общата инфраструктура и състоянието на 

горските територии в региона (дмярка 7.2, както и мярка 8.5 в Стратегията за ВОМР), 

които са косвено свързани с развитието на туристическия потенциал.  

 

3. Да помогне на МИГ Сандански в реализирането на записаните в Стратегията за 

ВОМР  2014 – 2020г цели и приоритети и по-специално за постигането на: 

 

Приоритет 1: Подобряване на ефективността на производството и реализирането на 

продукцията на малките  и средни селски стопанства чрез въвеждане на иновации и 

разнообразяване към неземеделски дейности, с неговата Специфична цел 2  - 

Насърчаване на предприемачеството на селските стопани чрез подобряване на 

маркетинга и обвързването на селскостопанската продукция и услуги с туризма. (мярка 

6.4). 

Приоритет 2: Постигане на балансирано развитие на територията чрез подобряване на 

основната и на социалната инфраструктура и интегрирането на малките населени места 

и селските стопанства в туристическия продукт, Специфична цел 1 – Развитие  на 

базисна инфраструктура в подкрепа на развитието на интегрирания селски туризъм и 

разширяването на туристическата зона(мярка 7.2), както и Специфична цел 2 – 

Възстановяване  и развитие на културното и природното селско наследство и 

интегрирането  му в селския туризъм (мярка 7.5). 

Приоритет 3: Опазване и разширяване на горските масиви и на компонентите на 

околната среда, Специфична цел 2 - Увеличаване привлекателността на горите за 

отдих и почивка чрез поддържане качеството на почвите, водите, въздуха и 

биологичното разнообразие.( мярка 8.5). 

 

4. Да създаде възможности пред самата МИГ Сандански за участие в различни проекти 

за обмяна на опит с други местни инициативни групи (вътрешно-териториално  и 
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транснационално сътрудничество по мярка 19.3), повишаване на знанията и уменията в 

областта на туризма, участие в обучителни и други проекти. 

 

5. Да съдейства за Устойчиво развитие на туризма, на икономиката и на цялата 

територия на селския район, в който се реализира Стратегията за ВОМР. 

 

Методология: 

 

Съставянето на настоящия анализ се базира на основните характеристики за 

въздействие на подхода ЛИДЕР: Стратегията за ВОМР, осъществявана на територията 

на МИГ, улесняване въвеждането на иновативните методи и решения, подход отдолу-

нагоре, многосекторен подход при планиране и прилагане на Стратегията, работа в 

мрежа на местните партньорства, сътрудничество/коопериране.  

- Включени са насоките в областта на туризма и селските райони от всички 

стратегически документи на европейско и национално ниво - Стратегията за 

устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 (Хоризонт 2030), 

Стратегия „Европа 2020“, основните принципи на ОСП и прилагането на 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в България. 

- Изследвани са регионалните и общински документи за развитие на територията 

(областен план за развитие, общински план, програми за развитие на туризма и 

екологията), правени са проучвания на място, анализирани са потенциала и 

възможностите на територията за туризъм, използвани са официални 

статистически данни от НСИ, Министерство на туризма и МЗХГ. 

- Проведено е анкетно допитване сред членовете на МИГ и местното население за 

нагласите и информираността в областта на туризма и иновациите в 

туристическите продукти. 

- В изводите и препоръките са приложени сравнителният и ситуационният 

анализи, методът на екстраполацията, методът на моделирането и методът на 

прогнозирането. Определящ е системният подход, дефиниране едновременно на 

предимства и недостатъци  в изследването на системата като цяло, 

екстраполиране на възможности и добри практики, намиране на работещи 

модели за решение и експертно прогнозиране с  прилагане на  линеен трендов 

модел. 
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II. Въведение – туризъм, алтернативен туризъм и иновации 

 

1. Алтернативен туризъм и развитие на селските райони 

 

Развитието на селските райони в новия Програмен период 2014-2020 г. се фокусира 

освен върху насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство, така и 

върху осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и постигането на 

балансирано териториално развитие на икономиките и общностите, включително 

създаването и поддържането на заетост. Селските райони в Европа все още изпитват 

затруднения в икономическото си развитие, ниски доходи на населението, застрашени 

са от обезлюдяване и безработица, а традиционните сектори остават земеделието и 

горското стопанство. На много места експлоатацията на природните ресурси в 

миналото е нанесла поражения на околната среда, те остават уязвими в условията на 

климатичните промени. Затова и основните цели на развитие са свързани със създаване 

на нови неземеделски дейности, разумно използване на природата, валоризиране на 

потенциала и ресурсите, повишаване на доходите и заетостта. Един от икономическите 

неземеделски сектори, който може да бъде успешно развиван в селските райони е 

алтернативният туризъм. Обикновено това са райони с огромно недвижимо културно 

наследство, с дълбоки корени в традициите, със запазен фолклор и обичаи, както и с 

места с девствена и чиста от промишлени замърсявания природа, с разнообразна флора 

и фауна и интересни природни феномени. Тези ресурси са потенциал за туризма, който 

може да се превърне в успешен инструмент за социално и икономическо развитие на 

селските общности.  

 

Алтернативният туризъм става все по-популярен като се противопоставя на масовия 

ваканционен морски и ски туризъм. Чрез неговите форми се откриват нови 

възможности за използване на природни и антропогенни ресурси, генерират се приходи 

за местните общности, създават се предпоставки за по-равномерно териториално 

разпределение на туристическите дейности. Алтернативният туризъм дава възможност 

за развитие на територии във вътрешността на страната, които са сравнително слабо 

усвоени в туристическо отношение. Макар че този вид туризъм навлиза по-късно в 

сравнение с масовия, вече съществува голямо разнообразие от негови видове и форми. 

Тази особеност се обуславя от факта, че всеки туристически продукт е тясно 

специализиран, поради което кръгът на потребителите му не е широк. Голямото 

разнообразие на предлаганите продукти допринася за удовлетворяване на потребители 

със специфични и разнообразни интереси. От своя страна, голямото разнообразие на 

видовете и формите му свидетелства за бързото развитие на алтернативния туризъм. 

Като общо може да се каже, че този вид туризъм е един от най-бързоразвиващите се в 

Европа и доста от отдалечените региони имат огромен неразработен и неустановен 

потенциал в тази област. 

Устойчиво развитие е ключов фактор за конкурентоспособността на туризма, както и 

за развитието на селските райони. Под „устойчивост“ се разбира равномерното 
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териториално и времево  разпределение на максимум икономически ползи с 

минимизиране на въздействието върху природата и местните общности. Днес 

устойчивото развитие и устойчивостта на туризма и селските райони са ключови 

елементи от дебата за това как да се използват природните и социални ресурси за 

повишаване на икономическите показатели, без това да има отрицателни последици 

върху околната среда и идентичността на местното население.  Приложението на 

високи стандарти, норми и изисквания чрез въвеждането на системи за управление и 

сертифициране на качеството са стратегически подходи в управлението на 

туристическите предприятия и дестинациите. Независимо от начина, по който са 

въведени, подобни системи изискват синхронизация и добра координация между 

всички заинтересовани страни в сектора. На национално ниво България е ангажирана в 

прилагането на принципите на устойчивото развитие и по силата на членството си в 

ООН и изпълнението на приетия от организацията документ „Да преобразим нашия 

свят: „Програма за устойчиво развитие 2030”. 

2. Съвременни тенденции в туризма 

Туризмът в последните години е сред най-бързо развиващите се индустрии, не само 

като обем на пазарите, приходите и печалбите, но и като въвеждане на нови форми на 

търсене и предлагане. Основните фактори, които оказват влияние и променят сектора 

са глобализацията и достъпността на дестинациите, новите комуникационни 

технологии и отвореността на информацията, усъвършенстването на всички видове 

транспорт, особено ниско тарифните полети, груповата дистрибуция  чрез 

туроператори, повишаване на доходите и увеличаване на свободното време на 

населението, промяна в потребителското мислене към по-индивидуално и по-

отговорно. Всичко това от своя страна води до превръщането на туристическия пазар в 

силно динамичен и изцяло ориентиран към потребителите. 

- Туристическото предлагане превишава туристическото търсене. Това 

обуславя и повишената конкуренция между играчите на туристическия пазар, 

търсенето на иновативни продукти и услуги, нови начини на реклама и 

маркетинг, намалява цените. Качеството, иновацията и цената стават решаващи 

за избора на дестинация, а не достъпността - в сегашно време повечето 

дестинации  са достъпни. 

- Преразпределение на дестинациите. Търсят се екзотични и малко познати 

дестинации. Преразпределението върви от традиционните европейски към 

непознатите азиатски и африкански, но все повече се отделя място на малките 

туристически локализации, които също се приемат за екзотични. Изолираните и 

планински райони в Европа също влизат в тази категория. 

- По-чести пътувания за по-малко дни. Във връзка с повишаване на доходите и 

увеличаване на свободното време нараства и времето за туризъм и броят на 

туристическите посещения, но се съкращава престоят. След почивките през 

отпуската, най-често разпространени са кратките пътувания тип „уикенд“ с не 

повече от две нощувки. 

- Ръст на вътрешния туризъм, особено в държавите от ЕС. Причината е 

краткостта на посещенията, туристите все повече предприемат пътувания за 
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уикенда или през официалните почивни дни и съответно търсят дестинации в 

близост до местата, в които живея и работят. 

- Увеличава се обемът на туристическите дейности. Непрекъснато се създават 

нови туристически продукти или направо нови форми на туризъм. Причината е в 

различното търсене на потребителите, които искат нови впечатления  и имат 

нови критерии за удовлетвореност. Акцентът се поставя освен върху 

традиционното качество - настаняване, обслужване, вече и върху 

познавателното или емоционално преживяване от пътуването. В тази връзка се 

засилва и  диференцираното предлагане на туристически услуги – индивидуални 

пакети и оферти според желанията. Това води до съкращаване на жизнения 

цикъл на туристическия продукт – механизми на директно предлагане и гъвкави 

промени за различните потребители. 

- Процес на уедряване или коопериране на туристическите предприятия, 

особено сред туроператорите. Целта е по-висока конкурентоспособност с по-

малко разходи и постигане на по-ниски цени за потребителите. Във връзка с 

тенденцията към повишените изисквания на туристите към качеството на 

услугите, интеграцията може да е между предприятия със сходни дейности 

(няколко хотела с общ уебсайт, хотел и туристическа атракция в близост)  или 

субекти с различни дейности (хотел, транспорт, производители на храна, 

финансова институция) 

- Повишена зависимост от общата инфраструктура. За туристическите 

дестинации вече са важни не само пътищата и транспорта за достъп, но и общата 

техническа и социална инфраструктура, както и местните пазари – наличие на 

канализация и чиста питейна вода, ток, интернет, здравно обслужване, 

производители на местни храни и биологична продукция, производители на 

сувенири, квалификация на обслужващия персонал и др. 

- Екологизация на туризма. От една страна, към масовия туризъм вече има 

строги изисквания за опазване на околната среда – да не се замърсяват водите, 

политика за събиране на отпадъци, политики за енергоспестяване. От друга 

страна, има повишено търсене на екологично чисти места и запазена природа, 

което води до развитие на селския, зеления и екологичния туризъм. Често пъти 

самите туристически дейности са насочени към опазване на околната среда. 

- Разнообразяване на туристическите ресурси. Освен културните 

забележителности и хотелите за почивка, като предпоставка за туризъм вече се 

смятат и други източници - селското стопанство (много често местните ферми се 

занимават и с туризъм и имат къщи за гости), защитените територии 

(екологичен туризъм, туризъм с цел наблюдение на редки видове), местните 

традиции и занаяти (туризъм по време на фестивали и събори, училища за 

занаяти за туристите) и др. Формира се нов начин за оценка за влиянието на 

туризма върху икономиката, природната среда, културата и местните общности. 

- Изисквания за повишена сигурност. Засягат сигурността на самите туристи 

(терористични актове, самолетни полети, кражби), така и сигурността на 

информацията, която обменят по интернет през компютри и мобилни 

устройства. Повишената сигурност е наложителна и при електронните плащания 
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– кредитни и дебитни карти, онлайн банкиране, плащане през ПОС терминал 

или с мобилен телефон. 

3. Нов профил на туриста 

 

Когато се говори за иновативни продукти в туризма или за развиване на алтернативен 

туризъм, трябва да се има предвид, че търсенето и нагласите сред потребителите са 

силно променени в последните десетина години и стават обуславящ основен фактор за 

предлагането на туристически услуги. 

 

Според данни на Световната туристическа организация към ООН, съвременният 

профил на туриста  в световен мащаб се отличава с някои съвсем нови характеристики. 

 

Все повече търси „иновативен туристически продукт“ - съвсем нов продукт в 

областта на алтернативния туризъм, защото иска да избегне масовите курорти или пък 

съчетаване на стандартна услуга (почивка и ваканция) със специфичен продукт, 

отговарящ на неговите интереси – спорт, винопроизводство, музика, култура, занаяти. 

Притежава богат туристически опит, който му позволява да оцени стойността на 

туристическите услуги и да избере най-доброто съотношение цена – качество. 

Съвременният човек пътува повече отпреди и познава все по-отдалечени и 

разнообразни места. Изборът е не винаги ценово ориентиран, понякога хората са 

склонни да плащат повече за повече лични преживявания, а не за хотелски удобства. 

Използва повече на брой и по-разнообразни информационни източници за вземане 

на решение за туристически пътувания - най-вече интернет. Често сравнява няколко 

източника и не се влияе само от рекламата, независимо в каква форма е тя. Не 

пренебрегва и неформалните канали (близки и познати или фейсбук), както и 

значението на предишния опит. 

Изисква повече, защото разполага с повече информация. Туристите знаят повече не 

само за дестинациите, но и за туристическите продукти, предлагани в тях. Това  

превръща потребителите в много гъвкави и непостоянни по отношение на критериите 

им за удовлетворение и при вземането на туристически решения. Много често се 

избира „в последния момент“, липсва лоялност към една дестинация (характерна за 

туризма в края на миналия век). 

Търси потвърждение на своята индивидуалност в туристическото преживяване - не 

само чрез лично участие, но и като сам избира неговите елементи. Обикновено това е 

свързано със задоволяването на някакви духовни или интелектуални интереси, защото е 

по-образован и по-отговорен към природата, себе си и другите хора. 

Разделя ваканцията си на части - почивките му са по-кратки и повече на брой, като 

се разпределят през цялата година. Отделя повече време за пътуване, активност и 

възстановяване, защото е по-загрижен за собственото си здраве. 
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Изкушава се еднакво от близки и далечни дестинации – дали ще са екзотични, 

приключенски пътувания с дълги маршрути или традиционните и сравнително близки 

места - изборът зависи повече от продукта, който се предлага, а не от това къде се 

намира мястото. Едно кулинарно пътешествие из близките биологични ферми може да 

се окаже по-интересно от пътуването до далечен остров насред океана. 

Търси по-дълг престой сред природата - туристически продукти и пакети, свързани с 

физическа активност и преходи, приключения, наблюдения и опознаване на диви места 

и видове, чистота и липса на стрес, риск, личен опит. Притежава по-развито съзнание за 

щадящо и устойчиво използване на природните ресурси и често е склонен да жертва 

удобствата.  

Желае да установи контакти с местното население. Това означава контакти не само 

с обслужващия персонал, но и опознаване на местните общности, техния бит, култура и 

начин на живот. Иска да се интегрира в средата като участва в местни събития, 

свързани с изкуство или занаяти, в нощния живот и различни събирания, пазарува 

местни продукти, учи се да готви традиционни ястия и т.н. 

В Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България, хоризонт 2030 са 

изведени основните типове български туристи. Най-характерното за тях е, че са: 

- туристи в трудоспособна възраст, търсещи почивка и възстановяване; 

- семейства и групи (семейства и приятели), търсещи сигурност и гаранция за качество; 

- туристи със собствен опит, търсещи добро съотношение цена – качество; 

- туристи, пътуващи извън активните сезони – уикенди и празнични дни; 

- туристи, пътуващи с кратък престой, но по-често и целогодишно; 

- активно търсещи туристи, гъвкави в избора си и със собствено мнение, организиращи 

пътуването си сами и склонни да комбинират няколко вида туризъм; 

- емоционално свързани с България туристи (българи, живеещи в чужбина), ценящи 

предлагането на културно-исторически забележителности; 

- туристи с по-висок образователен ценз и интелектуално ниво, търсещи задоволяване 

на допълнителни потребности и с необходимост от допълнителни продукти в 

различните видове туризъм; 

- хора, свързани с природата и екологичния начин на живот, с изисквания към 

целесъобразното използване на природните ресурси и използване на устойчив 

туризъм; 

- хора, активни в глобалната мрежа и ползващи електронни услуги, нови технологии 

(мобилни); 

- хора със собствени имоти или почиващи при близки, склонни да комбинират пътуване 

с цел „селски туризъм“ с друг специализиран вид туризъм (планински, еко, културен, 

спа, лов и риболов). 
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4. Фактори, които влияят на развитието на туризма и алтернативните му 

форми  в България 

 

Националната политика на България в областта на туризма е обвързана с 

туристическата политика на ЕС, чиято основна цел е да поддържа Европа като 

водеща туристическа дестинация. Туристическата индустрия има основен принос към 

икономическия растеж и заетостта в Съюза, а също така осигурява взаимодействието 

между страните членки чрез обмен на добри практики и различни иновации. 

Благоприятна за развитието на сектора е синхронизацията на българското национално 

законодателство с това на ЕС. Членството ни в ЕС има  още един положителен аспект  

– свободното движение на хора в рамките на държавите-членки и облекчаването на 

визовите режими, включително и за страни извън ЕС,  води до повишаване броя на 

туристите. Политическата обстановка в света, особено конфликтите в Азия, 

ситуацията в Турция, увеличаването на терористичните актове и засилването на  

миграционния поток в ЕС  водят до пренасочване на туристически потоци към 

България. Положително въздействие върху развитието на туризма оказва и 

обвързването на страната с влиятелни международни туристически организации, 

като основна роля има UNWTO, а членството на България в организацията и особено 

членството й в Изпълнителния съвет (2013-2017 г.), позволява интензивно участие в 

процесите, свързани с развитието на туризма в световен мащаб.  Положителните 

промени в икономическото благосъстояние и стандарта на живот на населението 

също оказват благотворно въздействие върху развитието на туризма. Увеличаването на 

платежоспособното население води до увеличаване на изходящите пътувания, 

масовизиране на входящите туристически потоци, значими промени в търсенето на 

рецептивните пазари, както и до изменения в етническия и културен статус на 

посетителите в международния туризъм. Особено важни за развитието на българския 

туризъм са промените в благосъстоянието на населението в страните от Европа, които 

формират основния дял на входящите международни туристически посещения у нас. 

Сред благоприятните фактори е и данъчната политика – ниският корпоративен данък 

от 10% и диференцираната ставка за места за настаняване от 9% ДДС. 

Същевременно, туризмът в България, както и в останалите страни от Европа и света, се 

развива в среда на висока младежка безработица, застаряване на населението, 

активни миграционни процеси, неблагоприятни климатични промени, засилен натиск 

върху околната среда и други негативни фактори, които влияят пряко и върху 

състоянието на туристическите ресурси и развитието на туристическата индустрия. 

Сред отрицателните фактори е недостатъчната устойчивост в прилаганите политики 

на национално ниво, заради периоди на политическа нестабилност, високото ниво на 

корупция и бюрокрация, досегашната липса на стимулиране на туризма не само в 

курортните дестинации и разработването на специализирани (алтернативни) 

туристически продукти. Друг проблем на българския туризъм е ниската подкрепа за 

МСП, които са основен двигател на икономиката, особено в селските райони и 

съответно важни в развитието на формите на алтернативен туризъм. Въпреки че 
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политиките на ЕС са насочени към стимулиране на МСП, както и подпомагането на 

конкурентоспособността им чрез механизмите на ОП, у нас цялостната регулаторна 

рамка по-скоро възпрепятства развитието им. Доверието на кредиторите към малките и 

средните предприятия е ниско, което ограничава достъпа им до средствата за 

финансиране на бизнес проекти в туризма, банките са със завишени условия и 

изисквания към МСП и техните проекти, което допълнително затруднява тяхното 

развитие. 

 

5. Данни за туризма в България 

 

Тенденциите в развитието на туризма в България не са по-различни от световните. 

Туризмът е ключов сектор на българската икономика – през 2016 г. той формира 12.8% 

от БВП – 6.2 млрд. евро и осигурява общо 362 900 работни места (12% от всички 

заети). Очакванията за развитието му са да достигне до близо 17% от БВП през 2027 г. - 

13.8 млрд. евро и за ръст от 1-2% годишно в заетостта или общо 462 091 работни места 

(16.7% от всички заети). 

 

В последните години е налице и трайна тенденция към повишаване на броя на 

туристите у нас - както българи, така и чужденци.  Като брой туристи се запазва 

превесът на вътрешния пазар над международния. През 2016 г. по данни на НСИ, 

пътуванията до България от чужденци достигат общо 10.6 млн. души, а броят на 

българите, пътували в страната е 17.4 млн. Приходите само от нощувки на чужденци в 

най-големите български курорти достигат 891.8 млн. лв. - ръст от 22.5% в сравнение с 

предходната 2015 г. През периода януари – септември  2017 г. общият брой посещения 

на чуждестранни туристи в България е 7 492 630. Техният брой е с 7,7%  повече спрямо 

периода януари – септември  2016 г. За  периода януари – август 2017 г. приходите от 

международен туризъм и пътувания  възлизат на над 5 250,6 млн. лв. (2684,6 млн. евро). 

Ръстът спрямо периода януари – август 2016 г. е  9,9%. Увеличението на туристите към 

страната през 2016 г. година е с 10.6% спрямо 2015 г., като за сравнение, между 2011 и 

2015 г. най-високият достигнат ръст е бил едва 4%  през 2011 г. Значителната промяна 

идва по линия на Европейския съюз - посещенията на граждани от държавите членки 

допринасят с 10.4 пр.п. към прираста за годината.   

Близо половината от чужденците идват в страната с цел почивка и ваканция, а 1.4 

млн. - по работа и в командировка. В същото време 4.1 млн. души посочват "други 

цели". За периода януари – септември 2017 г. данните на НСИ сочат, че  при  

посещенията  с  цел  почивка  и  ваканция има ново увеличение от 7,5%,  като са  

реализирани  4 860 142 посещения, посещенията с цел гостуване са 524 816 (7%), като 

те намаляват в сравнение с предходната 2016 г. Посещенията с цел бизнес са 1 194 498 

(15.9%), като те се увеличават с 9,2%. Посещенията с други туристически цели, 

включително и алтернативен туризъм   са 913 174  - 12%. От началото на летния сезон 

до края на м.август през 2017 г.  в курортите са почивали 5.7 млн. български граждани с 

цел „почивка и ваканция“ или „посещение при роднини и приятели“. 
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Основен дял от реализираните нощувки на чужденци са в курортите на двата 

Черноморски района – Бургаски и Варненски, където са реализирани общо 81% от 

нощувките на чужденците. От нощувките на българите 40% са в Черноморските 

райони, а останалите 60% са разпределени относително равномерно, с малък превес на 

Рило-Пирински, Старопланински и Софийски райони. Изводът, който може да се 

направи е, че в териториално отношение привлекателни за чуждестранните пазари 

продължават да са районите, предлагащи масов морски и ски туризъм, както и 

София като столица и дестинация за бизнес и градски туризъм. Останалите райони, 

специализирани в алтернативни видове туризъм, са по-популярни на вътрешния пазар. 

Големи събития като фолклорните фестивали в Рожен, Копривщица, Жеравна, Стара 

Загора, Карлово и Казанлък генерират над 2.2 млн. вътрешни пътувания, свързани с 

традициите и обичаите и богатото фолклорно наследство. През миналата година са 

проведени  над 180 други фестивала, организирани по различни ОП и стимулиращи  

развитието на селските райони, които активизират пътувания  свързани с етнографския, 

кулинарния, младежкия, екстремния еко и други видове туризъм. На трето място са 

събитията, представящи съвременното изкуство -  опера, джаз, поп концерти в Каварна, 

Банско, Бургас, Велико Търново, София, Пловдив, Поморие. Лек ръст се наблюдава и в 

посещението на целогодишно предлаганите форми на балнео, СПА и уелнес туризъм.  

Наблюдава се устойчиво намаление в средната продължителност на престоя. Броят 

нощувки за чужденците намалява от средно 7 през 2001 г. до по-малко от 5 през 2015 г. 

Спадът следва световната тенденция към редуциране на продължителността на престоя 

за сметка на броя на пътуванията. При българите продължителността на престоя през 

годините варира между 2.1 и 2.4 нощувки или почти 2 пъти по-малко от средния брой 

нощувки на лице при чужденците. В разпределението по райони за 2015 г най-

продължителен е престоят на чуждестранните туристи в курортите за морски 

ваканционен туризъм – по-дълъг в Бургаски - средно 6.7 нощувки и малко по-кратък 

във Варненски район - 5.8 нощувки. За българите стойностите са съответно 3.8 и 3.0 

нощувки. В районите, в които са позиционирани ски курортите, средната 

продължителност на престоя е малко над 3 нощувки за чужденци и около 2  за българи. 

Място за по-дълъг престой за чужденците е и районът Долината на розите – 4 нощувки. 

За българите престоят във всички останали райони е много кратък – 1-2 нощувки. 

Туризмът в България се характеризира с ясно изразена сезонност, особено за групата 

на чужденците, въпреки че посещенията им се увеличават и през ноември и декември. 

При българите пътуванията са по-равномерно разпределени, отново с изразен пик през 

летните месеци. При зимните курорти главният сезон е през януари и февруари, с крила 

ноември, декември и март. При тях се очертава още един пик с тенденция към 

нарастване – в летния сезон, през месеците юли и август.  

Реализираните нощувки от българи са най-много в местата за настаняване от по-

ниска категория – 1, 2 и 3 звезди. С нарастване на категорията нараства и делът на 

нощувките, реализирани от чужденци, които използват повече висококатегорийните 

хотели с 4 или 5 звезди. Нощувките в местата за настаняване с повече звезди са най-

много, не само през пиковия сезон, а и през цялата година. Освен това нощувките в 4- и 
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5-звездните обекти се увеличават по-бързо и, съответно, намаляват по-бавно в крилата 

на сезона. Следователно, може да се твърди, че предлагането на висококотегорийно 

настаняване осигурява по-равномерна заетост на легловата база. 

Български туристи. Основен потребител на туристическите продукти в страната 

продължават да са българските туристи.  Около 40% от българите осъществяват поне 

едно пътуване годишно с цел почивка, екскурзия или развлечение. През 2015 г. 

българите са изразходвали почти 660 млн. лева за лични туристически пътувания в 

различни краища на България. При общо 3 493 092 лични пътувания за същия период 

това означава приблизително 189 лв. средно на пътуване. Най-често практикувани от 

почиващите вътре в страната българи са морският, културният, планинският и 

здравният туризъм - балнео, уелнес и спа. Колкото по-млади са хората и колкото по-

активен е начинът им на живот, толкова по-голям е делът на пътуващите сред тях. 

Повече пътуващи има и сред висшистите и хората с по-високи доходи. Изборът на вид 

туризъм зависи от възрастта и степента на активност на пътуващия. С повишаване на 

възрастта делът на практикувалите форма на алтернативен  туризъм се увеличава. Това 

е валидно най-вече за пътуващите над 50 г., голяма част от които избягват масовите 

дестинации дори в летните месеци. Нараства броят на хората, свързани с природата и 

екологичния начин на живот, с изисквания към целесъобразното използване на 

природните ресурси и практикуване на устойчив туризъм. Специализиран сегмент са 

хора със собствени имоти или почиващи при близки със собствени имоти, които са 

склонни да комбинират почивката с алтернативен туризъм - еко, културен, винен, 

религиозен, спа, лов и риболов и др. За българите водеща при избор на дестинация е 

цената - търсят се  основно евтини места за настаняване. Това влияе върху сезонността 

– примерно лятна почивка се избира в началото или края на активния сезон. От друга 

страна, поради финансови ограничения, българите рядко ползват ранни записвания и 

групови оферти на туроператори, което намалява възможностите им за сериозни 

отстъпки в цената, от които се възползват предимно чуждите туристи. Основният 

източник на информация за пътуванията на българите е интернет. Близо 64% от 

пътувалите в България през последната година са ползвали интернет на някакъв етап от 

пътуването си (при пътувалите в чужбина този дял е 82%).  Над 98% от пътувалите 

българи са напълно или по-скоро удовлетворени от своята почивка в България. Делът 

на напълно удовлетворените сред пътувалите в чужбина обаче е по-висок - 81%, при 

68% за пътувалите в страната, което е индикация за по-добро индивидуално 

туристическо преживяване - елемент, на който следва да се наблегне. Сред основните 

фактори за удовлетвореност са цената, възможността за пълна почивка и релакс, 

климатичните условия – топлото време, личната сигурност и безопасност, отношението 

на местните хора, вкл. и на персонала в туристическите обекти, лесния достъп на 

дестинацията. Разнообразието от културни и исторически атракции не е ключов 

фактор, което донякъде се дължи на това, че забележителностите в България вече са 

познати за голяма част от българските туристи, а от друга  в контекста на 

регистрираната висока честота на пътуванията, свидетелства, че посещаването на 

забележителности представлява за българите по-скоро допълнителна, второстепенна 

дейност, но не и основна причина за посещение. 
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Чужди туристи. През 2015 г. 60.1% от посещенията на чужденци в България са с цел 

почивка и ваканция, 16.7% са с цел бизнес, а 7.5% – с цел гостуване, останалите – с цел 

други форми на туризъм.  През 2015-2016 г. продължителността на летните почивки на 

чужденците в летните курорти е около 6-7 нощувки, а за страната като цяло – между 5 

и 6. През останалите сезони продължителността на престоя е 2-3 нощувки, с 

изключение на януари, когато се увеличава до 4-5. В сравнение с българите, чуждите 

туристи са по-активни, като комбинират преживяванията и извличат максимума от 

всяка почивка  - делът на съчеталите два и повече вида туризъм варира от 45-48% през 

есента и пролетта, 55-58% през лятото, до 66% през зимата. През активните сезони е 

налице съчетание от типа „масов – алтернативен  туризъм”, а през неактивните – 

комбинация от два алтернативни видове туризъм. Най-често срещаното съчетание е 

това между културен и друг вид туризъм. За чужденците основните източници на 

информация при планиране както на ваканционни, така и на бизнес пътувания са 

онлайн каналите – 78% от пътуващите с цел почивка са се информирали от интернет, а 

от тези с цел бизнес - 80%. Чуждите туристи обикновено ползват повече от един 

източник – през лятото делът на „допиталите се” до два и повече източника е около 1/3, 

а през останалите сезони – достига до над 50%. Близо половината от чуждестранните 

туристи смятат, че са били повлияни от рекламна форма при вземането на решение за 

почивка или пътуване в България. При тях факторите, които влияят върху 

удовлетвореността от преживяването са подобни на тези на българските туристи: 

изгодни цени, качество на настаняването и обслужването, климат, чистота, 

включително и на природата, лична сигурност, културни и природни 

забележителности. 

Видове туризъм. Според данните на НСИ видове туристически продукти и техният 

относителен дял в общото предлагане за България в последните години е както следва: 

Летен (морски, курортен) 52,4% 

Зимен (ски, курортен) 16,2% 

Културно познавателен 11,1% 

СПА и балнеология 6,6% 

Екотуризъм 4,2% 

Конгресен 4,1 

Други (винарски, селски, велосипеден) 1,6 

Голф туризъм 0,1  

 

6. Алтернативният туризъм – приоритет в развитието на българския туризъм 

Съществуващите еднообразни форми на туристическото предлагане и огромните му 

мащаби намаляват конкурентоспособността на традиционните дестинации и  не могат 

да задоволят специфичните потребности на съвременните потребители. Все повече 

туристи отказват баналното, общото, пасивното в туристическото предлагане и търсят 

персонализирано преживяване.  Съществува голямо разнообразие на видове и форми 
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алтернативен туризъм, тъй като от една страна потребителските групи са малки, но от 

друга изискват по-голямо разнообразие на продуктите и услугите. 

Голяма част от туристическите прояви, които се класифицират  като алтернативни сега, 

всъщност съществуват отдавна - например културният - разглеждане на 

забележителности в чужд град или държава,когато сме там по друг повод, градски – 

отивам на пазар или по работа в града, селският – ще почивам при роднини и т.н. 

Много от самостоятелно развиващите се туристически продукти първо са изпробвани 

като допълнителни към масовия ваканционен туризъм – спортни прояви, турове по 

забележителности до курортите и др.. В близкото минало битува и схващането, че 

алтернативните форми на туризъм имат елитарен характер – стремежът към 

здравословен живот, екология, екстремни преживявания са присъщи на градските, 

богатите и високообразовани хора. Съвременното разбиране на алтернативните 

туристически продукти  разширява тези граници отвъд познатите форми, играе основна 

роля в намаляване на сезонността и постига равновесие между качество и цена, така че 

да са достъпни за всички. Алтернативният туризъм се свързва с избор на 

нетрадиционни дестинации и избягването на места за масов туризъм, както и с туристи, 

които не искат да се чувстват като консуматори или клиенти, а като участници в 

процеса.  В България често се използва термина „специализиран” туризъм. Така се 

прави разлика между основните форми на масовия ваканционен и планински, и други 

видове и форми туризъм. През последните години в страната започна предлагането на 

редица туристически продукти, които по своята същност са алтернативни форми на 

туризма 

Законът за туризма от 2013 г. поставя пред българския туристически сектор целта за 

устойчиво развитие и конкурентоспособност на националния туристически продукт. 

Регламентирани са и  условията за развитие на алтернативните видове туризъм, 

въвеждането на единни критерии за извършване на туристически дейности, 

осигуряване на защита на потребителите. През 2017 г. Законът е в процес на изменение 

и допълнение  в отговор на необходимостта да се постави туристическата индустрия на 

полагаемото й се приоритетно място в икономиката на страната. 

В Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2020 за първи 

път се говори за диверсификация на продукти и диверсификация на територии. 

Като основна цел в Стратегията е записано  „утвърждаване конкурентоспособността и 

ефективността на туристическия сектор на България посредством оптимално 

използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните 

изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма“, като 

един от механизмите за това е  диверсифициране на туристическите продукти и 

развитие на отговорен туризъм, както и стимулиране на регионалното развитие, 

намаляване на регионалните различия и създаване на силни регионални брандове.  

Сред стратегическите цели са: разпознаваемостта на страната ни не само като сезонна 

курортна, но и като целогодишна дестинация с характерна национална идентичност, 

запазени културни традиции и съхранена природа; повишаване на 
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конкурентоспособността на българския туризъм чрез повишаване качеството на 

продуктовата специализация; въвеждане на добри европейски практики, включително 

внедряване на иновации;  насърчаване на вътрешния пазар и развиване на туристически 

продукти, отговарящи на вътрешните пазарни тенденции; стимулиране ролята на 

туризма като фактор на пазара на труда чрез повишаване квалификацията, 

производителността и адаптивността на работната сила.  Като приоритети на 

Стратегията, освен позиционирането на българския туризъм в по-висок ценови клас, са 

идентифицирани  и: увеличаване дела на специализираните (алтернативни)  видове 

туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна натовареност – балнео (медикъл 

спа), спа и уелнес, културен (във всичките му форми - исторически, археологичен, 

етнографски и поклоннически), еко и селски туризъм, приключенски, конгресен, ловен, 

голф, винен и гурме туризъм и др.; опазване и устойчиво използване на туристическите 

ресурси, в това число природни, културни и антропогенни; подобряване на 

туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура.  

В Актуализирана версия на Стратегията от 2017 г отново е записано, че „От гледна 

точка на ресурсите, с които разполага обаче България има потенциал да развива 

културен, здравен, еко и други алтернативни видове туризъм не само като 

спомагателни, но и като основни продуктови линии.“ 

7. Видове туризъм и алтернативни туристически продукти 

 

В Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.  са 

определени основните туристически продукти, които в момента предлага страната ни, 

както и перспективните за развитие алтернативни форми на туризма, от които 

приоритетно да бъдат създадени нови  туристически продукти. 

 

7.1 Ваканционен туризъм 

Като цяло България има имидж на ваканционна, предимно морска дестинация с ниски 

цени.  Според данни от последните проучвания на емитивните пазари, по отношение на 

морския ваканционен туризъм България е силно конкурентоспособна спрямо 

черноморските страни, спрямо средиземноморските държави обаче страната изостава и 

като предлагане, и като имидж.  В другите продуктови сегменти – културен туризъм, 

спа, балнео и уелнес почивки (най-общо здравен туризъм), еко, селски и голф туризъм, 

потенциалните и реалните туристи определят България като по-малко 

конкурентоспособна. Това се дължи на факта, че въпреки усилията в тази посока, 

страната все още не е ясно разпознаваема като дестинация, предлагаща тези видове 

туризъм. В продуктовото предлагане доминират два туристически продукта – морски 

рекреативен туризъм и планински зимен ски туризъм. Те формират основната част от 

туристическите посещения  в България и оформят облика й като дестинация за масов 

туризъм.  

Основен туристически продукт е морският курортен туризъм. В България има 18 

климатични морски курорта от национално значение и 16 климатични морски курорта 
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от местно значение. Най-общо предимствата му са атрактивното крайбрежие, 

наличието на плажни ивици с качествен пясък, относително плитките води. Сред 

основните недостатъци са прекомерното застрояване, вкл. незаконно строителство, 

пренаселването, свлачищните процеси, лоша организация при ползването на 

плажовете, недостиг на квалифициран персонал в обслужването, замърсяването на 

околната среда и водите, недостатъчно развитата инфраструктура между и в 

туристическите места.  

Планинският туризъм се развива в 5 планински климатични курорта от национално 

значение, в 50 климатични морски курорта от местно значение, както и в над 100 

селища без официален курортен статус. Планинските курорти извън урбанизираните 

райони са концентрирани в Родопите, Рила и Пирин. Ски ваканциите привличат 

чуждестранни туристи и генерират основна част от приходите. Към това се добавят и 

инвестициите, насочени към изграждане на модерни настанителни съоръжения в трите 

зимни ски центъра – Банско, Боровец и Пампорово. Общата дължина на ски пистите в 

България е сравнително малка: Боровец – 58 км., Банско – 50 км., Пампорово – 37 км., 

Витоша – 19 км. През летния сезон също се предлагат разнообразни възможности за 

туризъм и отдих в планините - програми за пешеходен, вело и конен туризъм, делта и 

парапланеризъм, парашутизъм, водни спортове, скално катерене, спелеоложки туризъм, 

състезания по ориентиране, скаутски лагери и други. Данните на НСИ за зимните 

курорти през летния сезон показват, че летният планински туризъм привлича все 

повече туристи. 

7.2 Специализирани (алтернативни) форми на туризъм 

В Стратегията е включено и разработването на специализирани (алтернативни) видове 

туризъм – като алтернатива на масовия туристически продукт. Такива са: селски, 

екологичен, планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и снегоходки, 

спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, преминаване на 

алпийски маршрути с водач) и тематичен (свързан с културно-историческото 

наследство, с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и 

традиционната музика и занаяти).  България развива и т.нар. нишови туристически 

продукти – спортен, градски развлекателен, круизен и делови туризъм.  

7.2.1 Туристически продукти, определени като приоритетни: 

7.2.1.1 Културно-познавателен туризъм  

Заема особено важно място в туристическия потенциал на страната, тъй като България 

е наследник на няколко древни цивилизации - траки, римляни, византийци и 

прабългари и е на трето място в Европа след Италия и Гърция, по брой археологически 

културни ценности. Ресурсите за развитие на културен туризъм включват 

археологически, архитектурни, етноложки, религиозни обекти, исторически 

забележителности, както и културни институции – музеи, галерии, читалища и 

културни събития от различно естество, свързани с нематериалната култура.. В 

страната има и 33 археологически и 10 етнографски, архитектурни и исторически 

резервата, разкрити са около 1000 гробни съоръжения и тракийски съкровища, има над 
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40000 регистрирани културни ценности, от които над 10 000 с национално значение, 7 

културни и два природни обекта, включени в списъка на UNESCO. През 2016 г. броят 

на музеите е 195, които са привлекли над 5 млн. посещения, от които над 1 млн. от 

чужденци. Организирани са над 2300 изложби и 663 концерта.  Предимствата на 

туристическите продукти в областта на културния туризъм са в наличието на богато 

културно наследство от различни епохи, което е и териториално концентрирано, 

благоприятно разположение на културно-историческите атракции, възможност 

културният туризъм да бъде комбиниран с всички други видове туризъм и да служи за 

основа на удължаването на туристическите сезони. Слабите му страни са главно в 

недостатъчната диверсификация на предлагането на туристически продукти за неговите 

подвидове – познавателен, развлекателен, образователен и други, слаба реклама на 

музеите, на нематериалното наследство – фолклор и занаяти, фестивалите и събитията, 

местните обичаи, кухня и традиции. 

Религиозният туризъм в съвременността е част от културно-познавателния 

туристически продукт. По принцип поклонническите пътувания се определят като един 

от най-старите видове туризъм, но днес терминът се използва не в смисъл на пътуване с 

цел религиозни практики или мисионерство, а като форма на туризъм с познавателна 

цел и акцент върху духовните ценности. България е богата на църкви и манастири, 

джамии, езически светилища, свещени места, природни забележителности с лековити 

свойства. Липсата на ограничения от религиозен характер и свободата на 

вероизповеданията  осигуряват добри възможности за пълноценно използване на 

наличния потенциал.  Въпреки благоприятните условия и богатството с религиозни 

обекти, този вид туризъм не се предлага значимо в нито един туристически район. Като 

недостатъци могат да бъдат посочени и  неподдържаната или липсваща пътна 

инфраструктура до манастирите, липсата на указателни табели, недобре поддържаните 

манастири и църкви, липсата на добре обучени туристическите кадри и екскурзоводи 

на религиозна тематика. Недостатък е и слабото комуникационно представяне на 

българските религиозни обекти като такива за туризъм – предлаганите оферти са малко 

на брой и обхващат незначителна част от ресурсите. 

Винен туризъм, който също се смята се за част от културния туристически продукт. 

България е известна с разнообразните си винени сортове и е на 21-во място на пазарите 

сред държавите производителки на вино през 2014 г.  През последните години страната 

се превръща в атрактивна дестинация за винен туризъм – не само заради традициите 

във винопроизводството и културата на виното, а и заради множеството успешно 

функциониращи частни изби, част от които вече са и посещавани туристически 

атракции. Има създадени три винарски клъстера – Античен път на тракийското вино, 

Пътят на Орфей и Пътят на Дионисий. Очертани са и девет национални маршрута. 

Виненият туризъм се характеризира с модерна специализирана инфраструктура в 

унисон с най-съвременните изисквания , сравнително добра транспортна достъпност до 

избите, наличие на качествени места за настаняване в самите изби или в близост до тях. 

Може да се съчетае с различни прояви, свързани с виното – празници, панаири, 

винарии, винени фестивали и други, както и с празници, обичаи и ритуали, свързани с 
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бита на местните хора.  Като недостатъци могат да се посочат пропуски в качеството на 

туристическото обслужване в обектите за винен туризъм, както и относително ниската 

към момента популярност на продукта на външните пазари.  

Кулинарният туризъм е вид културен туризъм и е нов модерен туристически 

продукт, разрастващ се през последните две десетилетия. Редица изследвания на 

световния туризъм сочат, че над 1/3 от разходите на туристите са за храна, което важи и 

за България – според данните на НСИ  разходите за крайно потребление на услуги, 

свързани със сервиране на храна и напитки са съответно 30% и 27% от всички разходи. 

Новият профил на туриста, който търси удовлетвореност и индивидуално преживяване 

определя добрата кухня и запознаването с местните традиции в кулинарията като 

основен фактор за качество на преживяването. Кулинарният туризъм има стратегическа 

роля в имиджа и брандинга на 88% от туристическите дестинации в световен мащаб. 

Сред предимствата на този вид туристическо предлагане са традиционната кухня и 

разнообразните ястия, характерни за различните райони на България, регионалните 

кулинарни специфики, позволяващи разработката на кулинарни маршрути и 

възможностите за съчетаване на продукта с винен и културен туризъм. Кулинарният 

туризъм има шанс да се превърне във водещ продукт в туристическото предлагане, 

както и да развие допълнителни събития, свързани с храна - фестивали, конкурси, 

демонстрации, кулинарни шоу програми, както и и дейности, подпомагащи пряко 

развитието на местните общности - посещения на местни производители, включително 

и биологични, фермерски пазари, дегустации и други. Сред проблемните области са 

слабото му промотиране през годините и подценяването на възможностите му в 

подкрепа на развитието на регионалните дестинации. 

Фестивалният и събитиен туризъм също е ключов елемент от културно-

познавателния туристически продукт. В Регистъра на туристическите фестивали и 

събития са вписани 1278 събития и фестивали от които 99 с международно значение. 

Макар атрактивни за чужденците, фолклорните събития и певчески фестивали не се 

рекламират особено в чужбина, поради което посетителите им са относително малко и 

предимно от България. Продуктът е с нереализиран потенциал, тъй като редица 

традиционни български празници и обичаи – нестинари, кукери и др. са уникални в 

Европа и могат да привличат множество туристи.  

7.2.1.2 Здравен туризъм ( медицински, спа, wellness)  

През последните години здравният туризъм в България съчетава традиционни курортни 

терапевтични дейности като балнеолечение, рехабилитация и профилактика, с модерни 

wellness и спа програми. Този вид туризъм все по-често се комбинира с други 

туристически продукти, например – културен, кулинарен, спортен туризъм.  

СПА и wellness.  В периода 2013-2015 г. глобалната wellness индустрия нараства от 

2.98 трилиона евро до 3.30 трилиона евро, а през 2015 г. са направени 691 млн. wellness 

пътувания. Секторите с най-голям принос в wellness и СПА сектора са: красота и анти-

ейдж, здравословно хранене и намаляване на теглото, фитнес и ум-тяло, превенция и 

индивидуална медицина и здраве, допълнителни грижи и алтернативна медицина, спа 
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индустрия, термални/минерални извори. Wellness” е съкращение на „well-being-fitness” 

и означава поддържане в добра форма. СПА е абревиатура на старата римска култура – 

sanus per aquam (здраве, чрез вода). Въпреки наименованието, не винаги СПА обектите 

са свързани с водна среда -  минерална, морска, езерна и др., това могат да бъдат хотели 

или самостоятелни студия в градовете, които предлагат подмладяващи процедури, 

масаж, фитнес. Само около 40% от СПА курортите са свързани с водни територии. В 

САЩ и Европа  wellness и СПА стават определящи за здравното поведение и здравната 

култура, като в САЩ тези понятия се отнасят главно към ежедневието и свободното 

време, докато в Европа са свързани основно с туризма. 

България е сред първите в Европа по богатство и разнообразие на хидротермални води 

и климатолечение. Страната е втора след Исландия и изпреварва държави с доказани 

традиции в балнеологията по отношение на съществуващи, развити и регистрирани 

(сертифицирани) ресурси на минерална вода. Голяма част от минералните води извират 

от голяма дълбочина, което е гаранция за тяхната чистота. В дестинацията има почти 

всички видове минерални води, които се срещат по света, както и находища на лечебна 

кал. В България има 19 балнеолечебни курорта от национално значение и 35 

балнеолечебни курорта от местно значение. В тази бройка не са включени 

климатичните морски курорти (общо 34), в някои от които също има отлични условия 

за развитие на здравен туризъм. Характеристиките на минералните води у нас правят 

България една от страните с най-благоприятни условия за възстановяване и лечение 

чрез вода и дават възможност да бъдат третирани над 90% от най-масовите 

заболявания, лекувани и заплащани по клинични пътеки от европейските здравни каси. 

Понастоящем обаче по-малко от 0.4% от водите се използват за балнеолечение, което 

показва значим нереализиран потенциал.  

Медицински туризъм. България има добри възможности за развитие и на този вид 

туризъм, свързан не с разкрасяване и подмладяване, а с лечение на различни 

заболявания. Предпоставки за разрастването му по цял свят са тенденцията към 

застаряване на населението и повишеното потребление на здравни услуги.  През 2014 г. 

страната ни е на седмо място в Европа по брой на практикуващите лекари, има 322 

болници, от които 181 – многопрофилни и 141 специализирани, почти 2000 лечебни 

заведения за извънболнична помощ, от които 47 дентални и 45 медико-дентални 

центрове – тоест България  разполага с достатъчно ресурси, но продуктът не е 

достатъчно развит. България има потенциал да се включи активно в световната уелнес 

индустрия като „Център на здравето в Европа“  Като проблемни области могат да се 

очертаят презастрояването в близост до здравните ресурси (извори), липсата на 

достатъчно удобни и надеждни транспортни връзки до здравните дестинации, 

недостигът на персонал с добра професионална подготовка (рехабилитатори, 

физиотерапевти). Промотирането на здравния туризъм в България също не е на 

достатъчно добро ниво, макар да е сред приоритетните продукти в последните 

десетилетия.  
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7.2.2 Продукти с потенциал за развитие 

7.2.2.1 Екотуризъм  

В контекста на глобалните климатични промени и нарастващото негативно въздействие 

на човешката дейност върху околната среда, екотуризмът е относително нов 

туристически продукт, но с много висок потенциал за развитие. По своята същност той 

е „отговорно пътуване до природни места, което съхранява околната среда и поддържа 

благополучието на местните жители“ и е в основата на развитието на устойчивия 

туризъм като цяло. България има изключителен потенциал за развитие на този вид 

туризъм – тя е на трето място в ЕС по дял на защитените територии (34%), 

предхождана от Словения (38%) и Хърватия (37%). В страната има над 1000 защитени 

територии и обекти, сред които 55 резервата, 344 природни забележителности, 564 

защитени местности, 3 национални и 11 природни парка. 17 от резерватите в страната 

са обявени за биосферни по програмата на UNESCO, а два от природните обекти – 

Национален парк „Пирин” и резерват „Сребърна”, са включени в списъка на UNESCO 

на Световното природно наследство.  Още предпоставки за развитие на екотуризма са и 

сравнително добрата мрежа от планински пътеки, изградената и поддържана паркова 

инфраструктура за туризъм и рекреация, интерпретативните маршрути, както и 

условията за настаняване в къщи за гости и туристическа база, съобразена с 

особеностите на районите.  Някои от туристическите обекти са сертифицирани с 

регионални марки. Местните общности са високо мотивирани за съвместна работа и 

обогатяване на туристическите услуги в районите на защитените територии. В 

подкрепа на екологичния туризъм са провежданите научни и научно-приложни 

дейности. Сред слабостите са хаотичното застрояване, несъобразено със специфичната 

за районите архитектура, небалансирано развитие и неблагоустроеност на селищната 

мрежа, неразвита туристическа инфраструктура в дестинациите за екотуризъм – 

недостъпни и трудни за посещение горски територии, информационни табели с 

непълна и подвеждаща информация, лошо състояние и неподдържани съоръжения 

(заслони), замърсяване на поляни и пътеки, лошо сметосъбиране. 

7.2.2.2 Селски туризъм 

Селският туризъм също е нова и перспективна ниша в туристическия отрасъл. По 

данни на Евростат близо 45% от общия брой нощувки на туристите в ЕС в последните 

години се осъществяват в селски райони. Неговата основна цел е да създаде за 

населението в селските райони допълнителен алтернативен бизнес, който няма да ги 

откъсне от основното им занимание – земеделието. Селският туризъм предоставя добри 

възможности за създаване на заетост и за повишаване на доходите, може да подпомогне 

задържането на младите хора в селата и да ги предпази от обезлюдяване. Предимствата 

на този вид туризъм са, че  може да се развива навсякъде, където природната среда не е 

прекалено урбанизирана. Много български села, особено в планинските и 

полупланинските райони  предоставят комплексни условия за селски туризъм, заради 

уникалното съчетание на забележителна природа, климат и автентична селска 

атмосфера. Като цяло селският туризъм в България все още се намира в ранен етап на 

развитие и е изправен пред редица проблеми като лошо състояние на социалната, 
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техническата и пътната инфраструктура в селата, което затруднява достъпа до тях, 

лоши социално-битови условия в голяма част от съседните селски къщи и 

принадлежащите дворни места, застаряването и ниската образователна култура на 

населението. Селският туризъм, като алтернатива на масовия, от една страна свързва по 

по-добър начин различните потребности на туристите с природата, културата, 

историческото наследство, традициите и обичаите, но от друга страна, използва повече 

уникални и незаменими туристически ресурси. За да не се задълбочат проблемите на 

масовия туризъм и за да се запазят предимствата на селския туризъм, е нужно да се 

прилагат критерии за осигуряване на устойчивост, като например определяне на 

съотношение между броя на туристите и местните жители, регулиране на достъпа до 

защитени екосистеми при необходимост, отчитане и гарантиране на добро ниво на 

удовлетвореност на туристите и на местното население. 

7.2.2.3 Приключенски туризъм 

Приключенският туризъм е един от най-бързо развиващите сектори в туристическата 

индустрия, тъй като е свързан с физическата активност и култура, привлича по-младото 

и образовано население и не вреди на природата. Включва дейности като кану, 

рафтинг, приключенско, планинско и шосейно колоездене, конна езда, някои видове 

сафари, програми за оцеляване, катерене с планински водач, планински преходи с 

различна трудност, вкл. преходи със ски, снегоходки или с кучешки впряг, височинен 

туризъм над 6000 м, сноуборд. И в това отношение България  със значителни ресурси. 

Според Adventure Tourism Development Index страната ни е в топ 10 на развиващите се 

държави с най-голям потенциал за развитие на приключенски туризъм. Към момента 

обаче той е слабо развит и се предлага като индивидуален туризъм или под формата на 

специализирани туристически пакети за малки групи български и чуждестранни 

туристи. Промотирането му се осъществява само на фирмено ниво и липсва като акцент 

в националната туристическа оферта. 

7.2.2.4 Градски развлекателен туризъм 

Градският развлекателен туризъм е все по-разпространена форма, която сезонен 

характер и се практикува като комбинация от разглеждане на исторически 

забележителности, опознаване на местния бит и култура, участие в културни и арт-

събития.  Градовете в България имат богато културно-историческо наследство, наситен 

събитиен календар, много възможности за забавления и спорт. Предимство е близостта 

на българските градове с природата и възможността за съчетаване на културен с други 

видове туризъм. Предлагат се отлични възможности за шопинг и разнообразие от 

ресторанти (с традиционна и чужда кухня), барове и заведения за нощен живот. 

България все още не е свързана с достатъчно дестинации чрез нискотарифни полети, 

което ограничава градските уикенд пътувания. Градският развлекателен туризъм търпи 

негативното въздействие на лошото състояние на транспортната инфраструктура на 

някои места, както в градовете, така и между тях, дефицити по отношение на 

обществения транспорт, вкл. таксуването, недостатъчно добрите означения (или 

означения само на кирилица) и други. Според класацията на Lonely Planet в топ 5 на 
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най-интересните за посещение градове в България са София, Пловдив, Варна, Велико 

Търново и Бургас. 

Хазартен туризъм Специфичен елемент от градския туристически продукт. Въпреки 

че този вид туризъм не присъства официално в действащата туристическа стратегия на 

България, на практика такъв бизнес съществува и той се развива с успех през 

последните години. В страната има над 700 игрални зали и 25 игрални казина. 

7.2.2.5 Спортен туризъм 

България има международен имидж на страна носител и символ на спортна слава и 

постижения. Това създава по естествен начин стимули за развитие на българския 

туризъм в интеграция с физическата култура и спорта. Типичните форми и 

разновидности на спортния туризъм, както по света, така и в България, са пътуванията 

на спортисти, вкл. любители (активен спортен туризъм) и пътуванията за наблюдение 

на спортни събития (пасивен спортен туризъм). България разполага с благоприятни 

условия за развитие на този вид туризъм. През последните години е обновена 

значителна част от спортната база, изградени са нови модерни съоръжения. Страната 

привлича и все повече международни спортни събития.  

Голф туризмът може да бъде разглеждан като част от спортния туристически продукт 

на България, тъй като вече има няколко модерни и луксозни игрища в различни краища 

на страната. 

Велотуризмът става все по-разпространен като туристически продукт в Европа. 

Предимствата на този вид туризъм са, че значително намалява емисиите от транспорт 

за придвижване до дестинацията, а при велопътуванията на дълги разстояния те са 

елиминирани изцяло. Велосипедният туризъм се развива в две направления. По-широко 

разпространено у нас е планинското колоездене, което може да се счита и за част от 

приключенския туризъм. Освен като летен заместител на ски туризма в планинските 

курорти, маршрути за планинско колоездене съществуват във всички по-високи 

планини у нас. Вече съществува и значителна велосипедна общност, която на 

доброволни начала извършва множество дейности, които следва да са в компетенциите 

на различни държавни институции. Другото направление на велосипедния туризъм са 

дългите велосипедни маршрути и обиколки на забележителности. В България има 

потенциал за подобни маршрути, поради наличието на няколко дълги речни системи, 

около които те обикновено се ориентират. Слабото развитие на това направление е 

породено от факта, че при него изискванията към пътната инфраструктура 

задължително трябва да бъдат одобрени от държавата. Не трябва да се счита обаче, че 

за подобни маршрути задължително е необходимо изграждането на вело алея. Опитът 

на европейско равнище показва, че редица мерки за адаптация са приложими за 

съставянето на висококачествени маршрути с минимални публични инвестиции и 

кратък период на възвръщаемост под формата на приходи в местната икономика.  

Ловният туризъм също е част от спортния туристически продукт на България. 

Географското разположение, релефът, климатът, водните ресурси и другите природни 

условия са предпоставки, които обуславят наличието на изключително богато и 



26 
 

разнообразно флористично и фаунистично богатство, на запазена дива природа и 

впечатляващи с красотата и силата си дивечови популации. Ловният фонд на България 

възлиза на над 10 млн. ха., ловните стопанства са 40. За нуждите на ловната дейност са 

изградени 68 бази за интензивно развъждане, разселване и ползване на елен лопатар, 

муфлон и дива свиня и 15 ферми за производство на ловни птици, от които 9 за 

производство на фазани и 5 за производство на полудиви патици. Рибното богатство на 

България също е голямо и разнообразно. Предлагат се възможности за риболов на 

сладководни видове като шаран, пъстърва, сом, костур, бяла риба, клен, скобар. В 

Черно море обект на риболов са моруна, калкан, лаврак, лафер, минокоп-умбрина. 

Обекти за риболов са и големите язовири Искър, Белмекен, Голям Беглик, Широка 

поляна, Доспат, Батак, Въча, Рабиша, Бакър дере, Караджа дере. Речният риболов е 

достъпен по водите на Камчия, Тунджа, Ропотамо, Велека и техните притоци, които 

привличат аматьори и професионалисти. Като цяло към добрите предпоставки за 

развитие на ловен туризъм са и  изградената специализирана инфраструктура - удобни 

пътища, добра комуникация, високо проходими транспортни средства, ловно-

стопански съоръжения ловни резиденции, домове и хижи. Практикуването на ловен 

туризъм в България се намира под строг контрол, което допринася за опазването на 

биоразнообразието на дестинацията.  Сред слабостите са неправилно отношение към 

дивечовъдната дейност – липса на подборен отстрел, пропуски в отчитането на 

отстреляния дивеч и неспазване на сроковете и начините за ловуване, недостатъчно 

грижи за популациите и намаляване на запасите от видове заради бракониерството. 

7.2.2.6 Събитиен (конгресен туризъм) 

В последните години България започва да се утвърждава като дестинация за 

провеждане на срещи и конгреси на международно и национално ниво. Предпоставка 

за това са елитните хотели, атрактивните цени и приятната атмосфера. Четирите 

международни летища осигуряват лесен достъп от всяка точка на света. Заради 

наличието на подходяща инфраструктура за провеждане на конгреси, конференции, 

изложения и други делови събития, страната ни е място за провеждане на изложения в 

областта на промишлеността и услугите, селското стопанство и новите технологии, 

туризма и други, добре познати по света. Предимство е и голямото разнообразие от 

конферентни възможности, предлагани от висококатегорийните хотели в страната, 

инициативността на НПО за организиране и провеждане на MICE и наличието на 

национални туроператори, специализирани в MICE туризма.  Като слабости могат да се 

посочат слабо развитата конферентна инфраструктура в по-малките туристически 

места, ограниченият брой на директни полети към България и застаряването на 

предлагания от страната панаирен туристически продукт. 

В Концепцията за туристическо райониране на България, 2015 г са 

систематизирани всички видове специализирани (алтернативни) туристически 

продукти, които до голяма степен се припокриват с тези в Стратегията за туризма. 

Морски туризъм Морски рекреативен туризъм - традиционни морски рекреационни дейности 

(слънце, пясък и море)  

Морски спортен туризъм – яхтинг, гмуркане, сърфинг и други  
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Планински 

туризъм 

Планински ски туризъм (ски спорт и други зимни спортове)  

Планински пешеходен туризъм – мотивиран основно от желанието за 

пешеходни преходи в планината  

Планински рекреативен туризъм – мотивиран основно от желанието за 

стационарен отдих в планински селища и извънселищни курорти  

Приключенски и 

екотуризъм 

Приключенски туризъм - откривателски, екстремен (алпинизъм, делта- и 

парапланеризъм, рафтинг, пещерен туризъм и др.)  

Екотуризъм – отговорно пътуване до запазени природни комплекси с 

основна цел наблюдение и изучаване на дивата природа (включително в 

защитени природни територии)  

Здравен туризъм СПА и уелнес туризъм – свързан с процедури за отпускане и комфорт за 

тялото и душата, основани на различни природни ресурси и продукти 

(минерална вода, етерични масла, лечебна кал, вино, шоколад и др.)  

Балнеотуризъм – свързан с ефективно лечение и рехабилитация под 

медицински контрол, чрез минерална вода, лечебна кал и др.  

Медицински туризъм - основна цел на пътуването и подобрение или 

възстановяване на здравето чрез медицинска интервенция  

Селски туризъм Етно-селски туризъм - пътуване до селските райони с основна цел пасивно 

или активно участие в селските традиции  

Еко-селски туризъм - пътуване до селските райони с основна цел 

пребиваване в екологично чиста среда, консумация на екологични продукти, 

общуване с природата и местните общности  

Аграрен туризъм - пътуване до селски райони с цел активно участие в 

аграрните трудови дейности  

Културен туризъм Културно-исторически туризъм: мотивиран от интерес към материалното и 

нематериалното наследство (музеен, археологически, културно-религиозен, 

етно-фолклорен и др.)  

Фестивален и събитиен културен туризъм: основен мотив е посещението на 

конкретни културни прояви (обикновено с фиксиран период на провеждане и 

кратка продължителност)  

Културен туризъм на изкуствата: мотивиран основно от интереса към 

различни изкуства (музика, танц, литература, изобразително, филмово 

изкуство и пр.)  

Творчески туризъм: основен мотив за пътуване е желанието за творческа 

изява и създаването на култура заедно с местните общности (фотографски, 

занаятчийски туризъм и др.)  

Религиозен 

туризъм 

Религиозен туризъм – посещение на религиозни обекти и места, основно 

мотивирано от задоволяването на духовни потребности  

Поклоннически и култов туризъм - пътуване с цел поклонение пред свети 

места на вярата или участие в религиозни ритуали, независимо от 

художествената стойност на обектите или събитията  

Винен  кулинарен 

туризъм 

Винен туризъм - основна цел на пътуването е дегустацията на вина и 

продукти на гроздето  

Кулинарен туризъм - основна цел на пътуването е дегустацията на ястия и 

напитки, характерни за определена дестинация.  

Гурме туризъм – разновидност на кулинарния туризъм, с изискване за 

еклузивност в качеството и уникалността на храната и напитките  

Градски туризъм Градски културно-познавателен туризъм – мотивиран от интереса към 

материалното и нематериалното наследство на градовете, както и към 

съвременната градска култура  

Шопинг туризъм –мотивиран от възможността за пазаруване, каквато 

обикновено предлагат по-големите градове  

Развлекателен туризъм – мотивиран от възможността за преживявания и 

развлечения в типично градска среда  
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Делови туризъм 

(MICE) 

Конгресен туризъм – мотивиран от участието в конгреси, конференции, 

семинари и др.  

Бизнес туризъм – мотивиран от участието в бизнес срещи, търговски 

изложения, борси и други делови прояви  

Тийм билдинг туризъм – мотивиран от желанието за неформално общуване 

на служителите на фирми и организации в извънработна среда  

Инсентив туризъм – свързан с поощрителни или наградни пътувания, 

обикновено финансирани от големи корпорации  

Спортен туризъм Активен туризъм: мотивиран от практикуването на спортни и спортно-

тренировъчни дейности  

Спортно-събитиен туризъм: мотивиран от посещението на спортни прояви  

Круизен туризъм Морски круизен туризъм – пътуване на кораб по море до различни 

дестинации по маршрут с определена продължителност, с цел отдих и с обща 

цена  

Речен круизен туризъм – пътуване на кораб по река до различни дестинации 

по маршрут с определена продължителност, с цел отдих и с обща цена  

 

7.3 Други видове алтернативен туризъм 

 

Съществуват и други видове алтернативен туризъм, които не са включени в 

Стратегията за устойчиво развитие, но са класифицирани като отделни форми или като 

отделни продукти в редица справочници, изследвания и туристически оферти. Така 

например, като отделен вид туризъм е определен фототуризмът. По принцип, по време 

на всички пътувания туристите обикновено правят снимки за спомен, но понякога 

единствената цел и мотив на посещението е фотографирането с цел изложба, правене 

на албуми, научно изследване. Когато обектите на заснемане са диви животни в 

техните естествени местообитания, се говори за фотолов или фотосафари. Някои 

изследователи отделят като вид специализиран туризъм т.нар. тематични турове, 

които включват туристически посещения с цел изучаване на местни занаяти или 

съвременни изкуства, летни школи по пеене и рисуване и т.н. Типичен пример са 

„зелените училища“ за подрастващите. За научен туризъм се  определя, когато 

основната цел на посещението е научно изследователска, включително участието в 

различни семинари или конференции.  В много от случаите понятието припокрива 

екологичния или познавателно-историческия туризъм, защото се изследват интересни 

обекти от природата или архитектурата, както и събитийния туризъм заради участието 

в някакъв форум. Има случаи обаче, когато обект на посещението не са точно 

туристически забележителности, а мини или находища, фабрики и заводи, 

селскостопански ферми, а изследването е посветено на начините, по който работят в 

икономически смисъл; или пък от природните обекти на наблюдение се търсят 

определени параметри – химичен и геоложки състав, произход и т.н., което дава 

основание този вид туризъм да бъде определен като различен вид. Развлекателният 

туризъм понякога е разновидност или част от градския туризъм, но в други случаи е 

свързан с целенасочено посещение единствено на различни специално създадени 

увеселителни паркове, увеселителни заведения или съоръжения - аква- и луна-паркове, 

тематични паркове (на Пинокио, на Малката русалка), Дисниленд и др., а те често се 

намират извън границите на градовете. Като специфичен развлекателен туризъм се 
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определят и панаирите за развлечения, карнавалите, круизите.  Тук като подвидове се 

включват и шопинг-туризмът, характерен особено за градовете, в които има модна 

индустрия, секс-туризмът, обиколки на барове и нощни заведения. 

 

8. Иновации в туризма 

 

Иновациите стават приоритет на  икономическото развитие, както на равнище ЕС с 

Лисабонската стратегия и Стратегията „Европа 2020“, така и на национално ниво, като 

се стимулират и разширяват публичните инвестиции в научноизследователската 

дейност, образованието и обучението, въвеждането на иновативни практики в 

икономиката и услугите. Началото на 21 век е период на интензивно развитие на 

информационното общество и дигиталната икономика, чиито движещи сили са 

електрониката и компютрите, знанията и комуникациите. Технологичните фактори 

въздействат пряко върху обществените процеси и взаимоотношения, иновациите и 

иновативните стратегии се превръщат в ключови за оцеляването и постигането на 

конкурентно предимство на редица икономически сектори. Това се отнася особено и за 

туризма, който се счита за относително слабо иновативен отрасъл, тъй като имитира 

или привнася  иновации от други сфери, но напоследък във връзка с глобализацията на 

услугата и бързо развиващите се пазари, изисква все по-високо ниво на знания и 

квалификация, както и нови области на информационна обезпеченост.  Технологичните 

фактори са с нарастваща роля за бъдещето на туризма. Те променят всички области на 

съвременния живот, включително начина на оползотворяване на свободно време и 

осъществяване на пътуванията. По-важните сред тях са научните открития и иновации, 

развитието на ИКТ, както и постиженията в развитието на транспорта. Освен новите 

технологии, от огромно значение за туризма вече са езиковите познания и отчитането 

на мултикултурните особености, познанията в областта на психологията - за 

спецификата и особеностите на свободното време  и за потребителското поведение,  

създават се нови мрежи за сътрудничеството по веригата за доставките, използват се 

нови подходи в организацията и мениджмънта.  

От друга страна, потребителите на туристически услуги стават все по-информирани, 

по-активни  и с много по-ясно дефинирани очаквания. Затова и иновациите в туризма 

са свързани и с ограничаване на рисковете, както и със създаването на изцяло нови 

преживявания за туристите, с повишената мобилност и достъпност на дестинациите. За 

предприятията от туристическата индустрия иновациите стоят в основата на  

подобряването на конкурентоспособността и постигането на по-високо качество на по-

ниска цена, а за туристите – повишаване на опита и удовлетвореността. 

Развитието на туристическата индустрия  преминава през различни етапи – 

първоначално насочване към вътрешния пазар или по-близки като територия, език и 

бизнес модели пазари, последвано от ориентиране към глобалните пазари, което вече се 

нуждае от по-голям опит, по-големи инвестиции и повече иновативни подходи. 

Предприятията предоставящи услуги в глобална среда, трябва да развиват нови канали 

за доставки, да използват нови организационни форми и партньорства, нови модели на 
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мениджмънт, да интегрират в дейността си чужд опит и да се включват в мрежа от 

взаимодействащи си компании.  Иновациите изискват не просто трансфер на знания, но 

също така и капацитет за прилагането им, като това се реализира чрез включването в 

различни формални и неформални обединения. По веригата за доставки вече участват 

много и различни стопански субекти, което означава изключителна координация и 

сътрудничество за гарантиране качеството на туристическото преживяване. Оттук, 

значителна част от конкурентните предимства зависят от възможностите и капацитета 

на отделните организации да си партнират с останалите субекти. 

В туризма съществуват различни видове иновации. В Наръчника от Осло (OECD, 

2005) се определят четири основни вида иновации – продуктови(услуги), процесни, 

организационни и маркетингови. Друг подход е разграничаването по степен на влияние 

между радикални и поетапни. В изследване от 2015 г. „100 иновации, които 

трансформираха туризма“, са определени 7 показателя, по които промените се 

определят именно като иновация: -промени на характеристиките на услугите или нови 

продукти и услуги; -повишена социална и физическа ефикасност; -повишена 

производителност и конкурентоспособност на туристическите предприятия и 

преструктуриране на входните ресурси като енергия, труд, капитал и земя; - формиране 

на нови дестинации; -засилване мобилността към и в рамките на дестинациите; -

промяна в начина на процесна обработка и предаване на информация; -промяна в 

институционалната логика и властовите връзки.  Като най-значими по степен на 

влияние и промени в проучването са определени новите технологии - интернет, 

приложения за компютри и мобилни телефони, социалните медии и различните 

дигитални платформи за споделяне на информация; също така промените в 

транспортните връзки и най-вече нискотарифните компании. Като важни са отличени и 

помените в политиките на ЕС в областта на разпространение и стимулиране на 

иновациите и на туризма, както и отвореността на новите мрежи за обмен на идеи, 

координиране и филтриране на информация като специализирани туристически борси, 

платформи за споделяне като например инициативата на ЕК – TorismLink, Digital 

Tourism Network и други.  

Иновативността на туристическите предприятия в България като цяло не е висока, 

като основно се свързва с използването на нови технологии, а по-малко с иновационно 

продуктово, маркетингово и организационно поведение на пазарните субекти. Това се 

дължи, от една страна на по-късното развитие на туристическата индустрия у нас в 

сравнение със страните от ЕС, които „догонваме“ по всички икономически показатели, 

а от друга на факта, че много голяма част от туристическите фирми в България са МСП, 

които нямат финансов капацитет и ресурс, а дори и сред големите туристически 

компании обикновено са изключение, тези със собствен отдел за научна-развойна 

дейност.  

Основна област на промени и иновации в туризма у нас е използването на 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Широкото разпространение на 

интернет в туристическата индустрия позволява на потребителите да общуват пряко с 

доставчиците, като това води до намаляване на разходите и съответно намаляване 
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цените.  Технологичните фактори оказват значително въздействие най-вече върху 

системата на дистрибуция и реклама на туристическите услуги и продукти, както и чрез 

прякото резервиране на туристически услуги по интернет и мобилни устройства.  За да 

отговори на съвременните изисквания, българският туризъм трябва да бъде 

технологично модернизиран, атрактивно и изчерпателно представен в интернет и 

предлаган в дигитална среда чрез набор от електронни услуги. Това изисква обаче и 

развитие на съответните дигитални умения както сред заетите в сектора, така и сред 

учащите във всички образователни степени. Важни за масовия туризъм са и 

нискотарифните авиокомпании, които увеличават броя на туристите и дестинациите. 

Технологичната модернизация на масовия транспорт у нас силно изостава в сравнение 

с развитите европейски държави. Необходими са стъпки за модернизация на 

транспорта на национално, областно и общинско ниво.  

Иновациите в хотелиерството, ресторантьорството и транспортната дейност са 

предимно  подобрения на материалната база и мениджмънта, насочени преди всичко 

към повишаване на производителността и ефективността, съответно на печалбата на 

самото предприятие. В дейността на туристическите агенции-посредници и в 

управлението на туристическите атракции се срещат по-сериозни опити за иновации.  

Новостартиращите предприятия и „младите“ фирми са по-склонни да търсят, 

експериментират и разработват нови продукти и услуги. Иновативният капацитет на 

микропредприятията зависи и от външните връзки и обединения - мрежи, клъстери и 

връзки с подобни предприятия от други държави в или извън ЕС. В ИКТ се използват 

най-новите системи – примерно в резервациите на хотели по интернет и включването в 

световни букинг сайтове, реклама и свързване чрез социални мрежи, но онлайн 

заплащането е все още много ограничено. В продуктово отношение иновациите са 

твърде малко, както и в начина им на рекламиране и предлагане. Изоставаме и по 

отношение на маркетинга, стандартите за обслужване и персонализацията на продукта. 

Не са достатъчни и политиките на стимулиране от страна на властите, въпреки 

известния напредък в това отношение (данъчни облекчения, подпомагане на туризма по 

различни ОП). Почти липсват добри практики на интегриран туристически продукт в 

отделните райони, в които има условия за комбиниран вид туризъм, липсват 

иновативни решения относно формирането на облика на курортите, предлага се 

стандартен тип продукт, който по никакъв начин не би могъл да провокира интерес, 

различен от минималните изисквания за почивка. Причините за това се дължат на 

няколко фактора: ниските финансови възможности за инвестиции от страна на 

българските фирми, ниската степен на информираност на участниците в туристическия 

бизнес за  иновативните подходи, особено в маркетингово и мениджърско отношение; 

ниската мотивация за промени, дължаща се отчасти на липсата на адекватни стимули и 

държавни политики, отчасти на закостенялото мислене и нежеланието за финансов 

риск; високата конкуренция на утвърдени туристически дестинации, особено в съседни 

държави като Турция и Гърция; малките все още пазари за българския туристически 

бизнес, отсъствието на добра национална реклама.  
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III. Предпоставки за развитие на туризма и алтернативни туристически продукти 

на територията на МИГ Сандански - оценка на ресурсите 

1. Оценка на ресурсите – изходна точка за формиране на туристически 

продукт 

 

Туристическите ресурси са изходните природни или антропогенни  обекти и явления, 

които привличат посетители в дадена дестинация. Превръщането им в 

забележителности и източник на туристическа дейност обаче не става само по себе си. 

За да може потенциалната им атрактивност да се превърне в туристически продукт, в 

тях трябва да се направят значителни вложения на средства и труд – за реставрация, 

опазване, улесняване на посещенията, съпътстваща инфраструктура, реклама. Оценката 

на ресурсния фонд се извършва по две направления: - оценка на атрактивността 

(познавателни, ценностни, рекреационни качества) и - оценка на състоянието, 

условията за използването им и технико-икономическите възможности. Например един 

добър ресурс (манастир, архитектурна забележителност и др.) може да е безценен като 

историческа стойност, но неизползваем като туристически обект (заради лошо 

състояние, липса на пътища, липса на кадри). В крайна сметка може да се окаже, че е 

целесъобразно усвояването на по-некачествени и по-непривлекателни, но с по-добри 

експлоатационни условия туристически ресурси. 

Като притежател на най-големите богатства - красивата и запазена природа,  уникален 

климат, минерални извори  и огромно културно-историческо наследство, територията 

на МИГ Сандански е естествен туристически и търговски кръстопът не само от 

регионално и национално, но и от международно значение. Стратегическото й 

местоположение създава условия да бъде конкурентноспособна на други съседни 

общини с развит туризъм, а близостта до София и границата с Гърция й помагат да 

бъде предпочитана и за краткотраен отдих, а не само за дълга почивка.  Същевременно 

при анализа на качествените  характеристики на предлагания туристически продукт -  

капацитет за настаняване, степен на съхраненост и значимост на културното и 

природно наследство, транспортна достъпност, наличие на атракции и т.н., в сравнение 

с водещи туристически дестинации  в Европа и в България, туризмът в Сандански има 

по-скромни измерения. 

На местно ниво туризмът продължава да е водещ за икономиката, като привлича 

немалка част от приходите на общината и представлява основен поминък за част от 

местното населението. Въпреки че град Сандански и град Мелник са познати и 

утвърдени като туристически дестинации, развитието им трябва да продължи в синхрон 

с новите очаквания на туристите, както и с предизвикателствата, които поставя ЕС за 

устойчиво развитие в туризма, както и в селските райони. Създаването на алтернативни 

туристически продукти ще стимулира икономическото развитие, ще спомогне за 

опазване на природата, ще създаде нови работни места и ще допринесе за местната 

идентичност.  Туризмът е един от ключовите сектори, които биха могли да създадат 

добавена стойност на територията, да привлекат външни инвестиции и да интегрират 

по-малките населени места в икономиката на общината.  
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2. Местоположение и транспортни връзки 

 

Територията на МИГ Сандански се намира в Югозападна България, Благоевградска 

област между 6 други български общини: Петрич, Струмяни, Кресна, Банско, Гоце 

Делчев и Хаджидимово, а на юг граничи с гръцките общини Ангистро и Ахлодохорион 

от област Серес и голямата община Като Неврокопи от област Драма. Обхваща 54 

селища – 2 града и 52 села. Площта й е 998,4 км²  като включва части от 4 планини: 

Пирин, Славянка, Огражден и Малешевска, част от уникалния биорезерват Кожух 

планина, голяма част от обширната Санданско-Петричка котловина с живописната 

долина на Средна Струма. По големина тя е най-голямата община в Благоевградска 

област, на трето място в Югозападния район след общините Столична и Самоков и 

девета по големина в България. Общинският център град Сандански се намира в  

подножието на Пирин планина и отстои на почти еднакво разстояние от София (160 км) 

и Солун (150 км). През територията преминава международният път Е79 и 

международната ЖП линия София – Кулата – Атина. Разстоянието от град Сандански 

до Егейско море и неговите курорти е 126 км.  На 12 км от Сандански е местността 

"Рупите" с храма св. Петка. Близо е  и град Мелник - най-малкият град в България, 

заедно с намиращите се близо до него прочути „Мелнишки пирамиди“. Един от най-

известните манастири в България - Роженският е на 28 км. от Сандански. Само на 90 км 

от града се намира ски курорта Банско (атрактивен с природа и архитектура),  където се 

организират и курсове по голф. Накрая, но не на последно място,  в близост до град 

Сандански е и Бяло море (на 110 км), което още повече го прави атрактивен за 

туристите. Местоположението на територията е ключово за развитието на туризма. 

Друг важен фактор за развитието на туризма и броя посетители в общината са 

транспортните връзки. Поради своя високопланински релеф цялата област 

Благоевград, включително и община Сандански се отличава с най-ниската гъстота на 

пътната мрежа в страната – 10,3 км пътища на 100 кв. км територия. Ниска е и 

гъстотата на железопътните линии – 2,5 км на 100 кв. км. Пътната мрежа на 

територията на МИГ е с дължина 307,4 км., в т.ч. републикански пътища – 107,4 км. и 

общински – 200 км. Разделени по класове са както следва: І-ви клас – 21,2 км.; ІІІ-ти 

клас – 86,2 км.; ІV клас – 200 км. I-ви и III-ти клас са републикански пътища, а IV-ти 

клас обхваща общинската пътна мрежа.  Като цяло, общото състояние на пътищата не е 

добро, което се отнася основно за пътищата до малките населени места в планински и 

полупланински релеф, което пречи за развитието на големия туристически потенциал, 

който те притежават. В някои от тях вече  има и съществуващ постоянен туристически 

поток и инвеститорски интерес, но недоизградената инфраструктура се явява като 

основна пречка за реализацията на проектите. В този смисъл, подобряване състоянието 

на пътищата се явява изключително наложително за разнообразяването на местния 

туристически продукт и развитието на селската икономика. От ремонт се нуждаят и 

пътищата в самите населени места, като от тях приоритетни за туризма са гр. 

Сандански, гр. Мелник, м. Попина лъка.   

Голямо предимство е преминаването през територия на общината на един от десетте 

международни коридора - МТК № 4 – Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – 



34 
 

Гьор – Будапеща – Арад – Констанца/Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул. 

От българска страна този коридор се поема от международния европейски път Е-79, 

чийто участък, попадащ в рамките на общината, е в много добро състояние и е с 

дължина на отсечката - 17,8 км.  Поетапното въвеждане в експлоатация на 

недовършените отсечки от магистрала „Струма“ ще доведе до подобряване на 

инфраструктурния профил на областта. Това засяга пряко и община Сандански, чийто 

административен център трябва да бъде свързан с гр. Благоевград посредством Лот 3. 

На територията ще се строи участък Лот 3.3, свързващ Кресна със Сандански. Той е с 

дължина 23,6 км и договорът за неговото изграждане е подписан през септември 2015г. 

със срок за изпълнение 3,5 години. Това ще осигури надеждно и бързо преминаване на 

трафика по направление Централна Европа – Гърция и връзката с пристанищата на 

Средиземно море. 

Железопътният транспорт на територията на МИГ Сандански е представен от един от 

най-важните трансевропейски коридори - №4, участък София-Дупница-Кулата (211 

км.). Значението му се определя от това, че представлява най-късата жп връзка между 

пристанищата на Егейско море и на р. Дунав. Важността на трасето е свързана с факта, 

че товарните железопътни превози, особено по електрифицираните линии са добра 

алтернатива на автомобилните и осигуряват лесен достъп до европейските пазари. 

Международните коридори за железопътен товарен превоз са изградени по начин, 

съвместим с Трансевропейските транспортни коридори. През България преминава 

трасето на товарен коридор Ориент/Източно-Средиземноморски: Прага – 

Виена/Братислава – Будапеща/Букурещ – Констанца/ Видин – София – Солун – Атина. 

Основно предимство за територията е ж.п. линията София – Кулата. Реконструирана и 

електрифицирана, линията вече отговаря на международните стандарти за провеждане 

на транзитно движение и осигурява качество на превозите в международен план и в 

общината. 

 

3. Природни ресурси 

 

Природните ресурси са една от основните цели на туристическите пътувания. Те могат 

да са рекреационни (служат за почивка, оздравителен и възстановителен ефект) или да 

бъдат обект за разглеждане (природни феномени като Мелнишките пирамиди, пещери, 

вековни дървета). Често пъти използването им включва няколко туристически дейности 

(почивка и риболов, почивка и спорт) или се съчетава с друг вид туризъм – примерно 

опознаване на културни забележителности, местната кухня или участие в местен 

фестивал. Обикновено природните ресурси с рекреативна (възстановителна) стойност 

предполагат по-продължително пребиваване и подлагане на полезните им въздействия, 

което означава по-дълъг престой на туриста в  техния обсег. Природната среда включва 

различни компоненти: релеф, климат, води, биогенни ресурси (флора и фауна). Тяхната 

стойност се оценява комплексно, като за различните видове туризъм има и различен 

водещ ресурс – примерно комбинация от топъл климат и минерална вода, планински 

релеф и чист въздух, планински релеф, горски фонд и води с цел лов и риболов и т.н. 
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3.1 Релеф и климат – планински и рекреационен туризъм 

Сред типовете релеф, след морското крайбрежие, най-голямо значение за туризма има 

планинският. Планините предлагат най-комплексните условия за природна рекреация 

тъй като освен релефа, предлагат специфичен климат, гъсти гори и запазена 

растителност, чистота на въздуха и водите. Панорамният изглед и зеленият пейзаж 

също са достойнство за потребителите. Във високите части на планините има условия 

за пешеходен туризъм, туристически преходи, алпинизъм, екстремни спортове. В 

средните планини, които са най-добре залесени се развива съчетанието на климатичния 

отдих с екскурзии, спортен и приключенски туризъм. А в ниските части може да се 

развиват селският, културният и виненият туризъм, почивното дело, атракциите за 

деца. Отрицателните аспекти на планинския релеф се изразяват в затруднения на 

транспортните връзки и снабдяването, както и опасността от свлачища, ерозионни 

процеси, лавини, които представляват опасност за туристите и оскъпяват изграждането 

и  поддържането на туристическа материална база и инфраструктура. 

Територията на МИГ Сандански притежава разнообразен релеф и уникални 

климатични особености, което я прави подходяща за разнообразни видове туризъм – 

почивен, спа, културен, както и за алтернативните му форми – селски, приключенски, 

ловен, екологичен. Релефът в общината е изключително разнороден  - равнинен  по 

долината на река Струма, предпланински, среднопланински и високопланински  в 

планините Пирин, Славянка, Огражден и Малешевска Най-високата точка е връх  

Каменица  с надморска височина 2822 м., а и най-ниска - долината на река Струма след 

село Левуново с малко над 100 м. Положителното влияние на релефа се заключава в  

богатия и разнообразен като ресурси туристически потенциал с възможности за 

развитие на планински, приключенски, екологичен, ловен, риболовен и селски туризъм.  

Отрицателното влияние е преди всичко в затрудняването на транспортната и 

инфраструктурна обезпеченост в планинските части. Въпреки, че общината е в близост 

с шест български и три гръцки общини, тя е свързана транспортно само с три от тях - 

Петрич, Струмяни и Гоце Делчев.  

Климатът е с най-голямо въздействие върху туристическата дестинация. Той оказва 

влияние върху всички туристически дейности и продукти, независимо дали са свързани 

с курортен, културен, селски или някакъв друг вид туризъм. Повечето потребители 

обикновено предпочитат места с топъл до умерен климат и избягват прекалено студени 

места, освен ако точно ниските температури и екстремното преживяване свързано с тях 

не са цел на пътуването. Климатът е причина и за сезонността в туризма, както и за 

продължителността на посещенията в съответния район. 

Поради специфичното разположение на община Сандански и характерния релеф, в 

района се формира твърде своеобразен климат с влияние от континенталната и 

средиземноморска климатична област. С увеличаване на надморската височини 

климатът постепенно преминава в планински с ясно изразено вертикално зониране. 

Средната годишна температура в град Сандански (200 м.н.в) е 13,9°С, а в Попина лъка 
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(1203 м.н.в.) е 7,3°С. Средната относителна влажност на въздуха е най-ниската в 

страната – 66%. Продължителността на слънчевото греене в общината е най-голямата в 

България – 2 506 часа годишно. Зимата е мека и влажна, а средномесечните 

температури през зимните месеци в равнинната и предпланинска част са с положителен 

знак и по величина са почти еднакви с температурите по южното Черноморие, затова и 

валежите там са предимно от дъжд, а снежната покривка е рядкост – 4/5 дни годишно. 

Град Сандански е известен още в древността с чудодейния си климат и лековитите 

минерални извори. Тук се лекуват неспецифични хронични и алергични 

заболявания на дихателната система като бронхит, астма, алергичен ринит, синузит, 

фарингит; състояния след пневмония; хронични ставни заболявания -  болест на 

Бехтерев, спондилоартрози, следфрактурни състояния, ревматоиден артрит; 

заболявания на периферната нервна система: невралгии, неврити, плексити; 

рехабилитация след инсулти. Разнообразният като форми климат на територията е 

особено подходящ най-вече за развитието на различни туристически и рекреационни 

дейности. В комбинация с водните ресурси, общината вече е утвърден център за 

балнеология и почивка и предпочитана дестинация за по-дълъг отдих или само за 

уикенда. Град Мелник също е много подходящ за лечение на алергични заболявания, 

тъй като той е населеното място у нас с най-малко съдържание на алергени във въздуха, 

а в миналото е съществувал проект за изграждане на санаториум в него. Планинският 

климат в средно и високопланинските части на Пирин и Славянка е също подходящ за 

рекреационно и лечебно използване. Климатолечението е приоритетна област за 

община Сандански, което се доказва и от сериозните инвестиции, които са направени в 

сграден фонд, оборудване и професионално обучение на медицинския персонал. Тази 

ниша, заета преди от държавни институции (почивни домове, санаториуми), 

последните години се развива активно  от частни предприемачи. Община Сандански е 

идеално място за модерна климатотерапия на научна основа, балнеолечение, 

рехабилитация, първична и вторична профилактика и рекреация.  

3.2 Водни ресурси – балнео и спа, рекреационен и спортен туризъм 

За туризма имат значение реките, езерата и подпочвените води – минерални извори. 

Най-важни за рекреационния туризъм са минералните води, както за къпане, така и за 

пиене. След морските и ски-курортите, най-известните курортни места по света са тези 

с минерални басейни – открити и закрити и с води за лечебна балнеология. В тях 

престоят на туристите е най-дълъг, а сезонността намалява във връзка с изграждането 

на закрити СПА и балнеоцентрове, които могат да се използват целогодишно. От 

значение е състава и чистотата на водата, както и комбинацията с благоприятен мек 

климат. Реките и езерата са ресурс за риболовен туризъм, както и за различни видове 

спортен туризъм – рафтинг, гребане, плуване. Той обаче е сезонно ограничен или 

служи за допълнителни активности към друг туристически продукт. Някои водни 

обекти – водопади, високопланински и карстови езера, гейзери и др. са 

забележителности, които могат да се разглеждат с познавателна цел, но тъй като трудно 

стават източник на самостоятелен туристически продукт, се предлагат маршрути, в 

които са групирани няколко близки природни феномени или като допълнителна 

туристическа атракция към основния пакет. 
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Минерални води   

Както вече се отбеляза, наличието на минерални извори е една от най-важните 

предпоставки за развитие на туризъм, особено при разрастването на СПА и уелнес 

индустрията през последните години. Този вид  туризъм е предхождан в миналото от 

курортната медицина с цел профилактика или лечение на някои заболявания, което се е 

извършвало в болници, санаториуми и  специализирани центрове. През 90-те години 

курортната медицина разширява интеграцията си с туризма и днес терминът е „здравен 

туризъм“, тъй като се базира на трите стълба на здравеопазването: профилактика, 

лечение и рехабилитиция. В масово разпространените форми на този вид туризъм СПА 

и уелнес е застъпена най-вече профилактиката и се осъществява на територията на 

туристическите обекти. Медицинският туризъм също е един от най-бързо 

развиващите се в туристическите продукти, най-вече във връзка със застаряване на 

населението и разширеното разбиране за лечение и рехабилитация, като тази форма на 

здравен туризъм се провежда повече в болнични заведения със специализиран профил. 

След морските и ски курортите, най-известните по света са балнеокурортите, а балнео 

и спа туризмът и сега са водещи сектори в икономиката на общината. 

На територията на МИГ Сандански има открити около 80 минерални извора с 

температура 42-81°C, но малка част от тях са проучени и ресурсът им остава 

неоползотворен.. Водите се характеризират с ниска минерализация и богат химически 

състав и някои от тях се използват за лекуването на много болести: стомашно-чревни, 

на обмяната и метаболизма, дегенеративни ставни, кожни заболявания. Един от 

изворите в Сандански захранва с вода минералния басейн, който предлага къпане на 

открито през цялата година., минералните води се ползват от спа- и балнео хотелите, 

санаториума, общинските плувни басейни, градската баня, има изградени и две чешми 

за питейни нужди. Минерални извори има и в селата Левуново, Хотово, Катунци. 

Единствено водата в Катунци се използва за бутилиране, а с водите на по-топлите 

извори се отопляват оранжерии и парници. Минералните води в общината, съчетани с 

топлия климат и чисти планински въздух са идеални за балнеология, профилактика и 

лечение на редица болести, развиване на спа- и отдих туризъм. 

Минерални извори в град Сандански. Градът е известен с лечебните си извори още 

от римско време, а светците Козма и Дамян изцерявали всяка болест чрез 

благотворната им вода. Броят на минералните извори в град Сандански е 11 - осем се 

намират в района на градския парк, а три от другата страна на Санданска Бистрица. 

Най-известните от тях са Парилото, Турската баня и Мирото, където са открити и 

залежи на лечебна кал. Водата се ползва от редица спа- и балнео-хотели в града, от 

Спортния плувен интернат, към който има изградени 2 минерални басейна, както и от 

Санаториума, в който целогодишно идват хора от цяла България за лечение на 

белодробни заболявания. Обществените басейни в града предлагат добри условия за 

къпане на открито през цялата година, което превръща Сандански в идеално място за 

модерна климатотерапия, балнеолечение, рехабилитация, профилактика и отдих. 
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Минерални извори в село Хотово. В селото има няколко минерални извора, 

минерална баня, както и минерална пералня. Водата е с температура 38°-40°C, има 

ниска концентрация на разтворени минерални вещества. Съдържа голямо количество 

флуорид и не е годна за бутилиране като минерална вода за всекидневна употреба. В 

селото има условия за комбинация между балнео- и селски туризъм Минерални 

извори в село Левуново. Температурата на водата им варира от 40°C до 80°C. Има два 

направени сондажа, като новият и старият сондаж се различават коренно по 

температурата и количеството флуорид.  Хипотермалната вода от новия сондаж е с 

температура 36
о
С и има по-нисък флуорид. Водата се използва в обществена пералня, а 

находището все още не е добре проучено. Минерални извори село Катунци. В селото  

има няколко сондажа с различни по състав води, но общото за всички е ниското 

съдържание на флуорид. Минералната вода се характеризира като термална, 

слабоминерализирана, хидрокарбонатно-натриева, без санитарно-химични признаци на 

замърсяване. Поради тези си качества се използва за бутилиране и продажба. Тя е 

бистра, безцветна, без мирис, с отличен вкус. Карстов извор край село Петрово. Край 

село Петрово се намира третия по дебит на вода в България карстов извор с 

температура на водата около 20°С. Разположен е на около 5 км от селото, в местността 

Извора, а само на 15 мин. от него се намира хижа „Извора”. Водата му е чиста и с 

отлични физични и химични свойства и това вероятно се дължи на масивните 

мраморни скали, около които е формиран. Местните хора го наричат  „Бистрец”. Близо 

до извора е изграден заслон с дървени пейки и маси, в близост до тях има и детска 

площадка. Всяка година на 29 юни – Петровден, на това място жителите на село 

Петрово организират своя празник на селото.  

Реки 

На територията на МИГ Сандански преминават множество реки, а техните води, заедно 

с тези от язовирите, се използват за водоснабдяване, напояване, добив на 

електроенергия и така са важни за доброто общо състояние на инфраструктурата, от 

което до голяма степен зависи и развитието на туризма. С най-голямо значение е река 

Струма. Водите й се определят  като сравнително чисти, тъй като наблизо няма големи 

промишлени заводи, които да изливат отпадъци в нея, а е подложена само на битови 

замърсявания.  Други реки, течащи през общината са Санданска Бистрица, 

преминаваща през град Сандански и една от атракциите в парка на града, Пиринска 

Бистрица, Бождовска река, Склавска, Мелнишка, Лебнишка река.  

Река Струма  е най-голямата река в Западна България и е на пето място по големина в 

България.  Извира  от Витоша, тече на юг към Гърция - община Серес, където се влива 

в  Струмския залив. Бързите води на реката при Кресненското дефиле, което е на около 

24 км от община Сандански, са се превърнали в атракция за любителите на екстремни 

спортове – рафтинг и гребане. Бреговете й  са удобни за излети и къмпинг. Реката е 

подходяща за риболов, като възможен улов са: речният кефал, черна мряна, бабушка, 

каракуда, скобар, шаран, сом ,щука, костур, уклей и др.  Санданска Бистрица е ляв 

приток на река Струма и се образува от няколко по-малки реки, които извират от 

Пирин. Минава през село Лиляново, през град Сандански и се влива в р. Струма. Една 
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от интересните забележителности по нея  е водопадът Попина лъка. По устието й също 

има места за запалени риболовци. Пиринска Бистрица е един от най-големите 

притоци на Струма, а буйните води на горното и средно течение минават през село 

Пирин, като по долината е прокарано шосе от селото до хижа Пирин, което е и един от 

туристическите маршрути в района. В реката има пъстърва и мряна.  Мелнишка река 

също е ляв приток на р. Струма. Смята се, че тя е една от причините за образуването на 

Мелнишките пирамиди – известна природна забележителност, като и в днешно време, 

реката, както и дъждовните води продължават да образуват нови пирамиди. Мелнишка 

река минава през центъра на град Мелник, но лятото често пресъхва. Река Лебница е 

десен приток на Струма. Долината й разделя планината Огражден от Малешевска 

планина, а на левия склон се намира резерватът „Соколата”. В реката се срещат риби 

като мряна, скобар, речен кефал, и е изкуствено зарибена с американска пъстърва. 

Доленска река е образувана от притоците на реките Бялата вода и Черната вода, южно 

от село Долени. След сливането си със Сугаревска река образува Мелнишка река. От 

двете й страни растат иглолистни и широколистни гори. 

Езера и язовири 

На територията на МИГ, в планинските райони има и няколко групи езера, околностите 

на които са подходящи за планински, приключенски, ловен и екологичен туризъм. В 

района им минават туристически маршрути, а може да се организират и различни 

събития за туристи през летните месеци. 

Главнишките (Башлийски) езера са малка група от 4 езера в Пирин, принадлежаща 

към басейна на Санданска Бистрица. Намират се в обширен циркус между върховете 

Башлийски, Бъндеришки, Превалски чукар и Типиците. Най-високото е на 2461 м и е 

едно от десетте най-високи пирински езера.  Демиркапийски езера са наричана така 

по името на едноименния циркус, където са разположени. Езерата са две – Митрово и 

Аргирово. По-голямото е Митровото езеро, което е с триъгълна форма и се намира на 

надморска височина от 2291 м. Аргировото езеро има неправилна форма и е на 2365 м 

надморска височина. И двете са подходящи за планински туризъм. Кукленското 

(Бегово) езеро е разположено в циркусно задълбаване между върховете Бегова капа, 

Зъбът и Куклите, на 2392 м надморска височина. Има триъгълна форма, заобиколено е 

с каменни блокове и е доста дълбоко. Тевното (Белеметско) езеро се намира в циркуса 

Белемето на 2512 м надморска височина и е най-голямото езеро от Малокаменишката 

езерна група и на осмо място по големина в Пирин. Има издължена, леко крива форма. 

Чаирските  езера са 9 и са разположени западно от главното било на Пирин. Намират 

се между върховете Мозговишки и Превалски чукар и лесно могат да бъдат открити, 

тъй като са на екопътеката до хижа „Яне Сандански. Разположени са на различна 

надморска височина. Най-високото е на 2430 м, а най-ниското – на 2205 м. Чаирските 

езера са в близост до туристическия маршрут, водещ от хижа Демяница до хижа Яне 

Сандански. Пътеката е маркирана в зелено. Спанополските езера  са група от девет 

постоянни и две временни езера в централната част на Северен Пирин. Средната им 

надморска височина е 2350 м. Имат ледников произход, а геоложката им основа е от 

гранити. Малкото Спанополско езеро е единственото в едноименния циркус, което 
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попада в рамките на община Сандански и както всички постоянни езера, е зарибено с 

пъстърва и подходящо за риболов. Язовир Бели брег. Обектът е изграден в красива, 

планинска местност, идеална за разходки и пикник. Заема площ от 96 дка. Подходящ е 

за риболов, който не се забранява дори и в размножителните периоди. 

Водопади  

Водопадите са природни забележителности, които привличат туристите заради своята 

красота, вписването си в околната природа. Те са определени като атракции, тъй като 

не се срещат често из България. 

Водопад Попина лъка се намира се на 18 км от Сандански и само на 5-6 минути от 

хижа „Яне Сандански“ в едноименната местност. Висок е около 15 м и се отличава с 

пълноводие през всички сезони. Обявен е за природна забележителност на 11 октомври 

1965 г. Кашински водопад „Скока“ е на 2 км от с. Кашина в района на гр. Мелник на 

10 км от Роженския манастир и на 25 км от гр. Сандански. Пътят, водещ до него не е 

подходящ за коли и единственият начин да се стигне до обекта е да се ходи пеша около 

час. Пътеката е обозначена с табели и дори неопитен турист няма да се загуби. Името 

му идва от високия близо 20-метров скок, който водопада прави. Местните жители го 

наричат “нашият малък Ниагара”.  Водопад „Бяла река” - разположен на 17 км от село 

Пирин в местността Нишков камък и съвсем близо до хижа „Пирин“. Пътеката за този 

обект започва от село Пирин и лъкатуши покрай река Пиринска Бистрица. Преди време 

на това място ежегодно са се провеждали фестивали, организирани от Горското 

стопанство. Името му идва от реката, по чието течение се намира. 

3.3 Природни забележителности – планински, приключенски и спортен туризъм 

На територията има природни забележителности, които привличат туристи не само за 

планински, екологичен туризъм, но могат да се превърнат в атракция и за хората 

почиващи в спа хотелите или в селския туризъм в къщите за гости. Обектите могат за 

служат за организиране на пикник, на гостите може да бъдат предложени разходки и 

маршрути до природните образувания, които да бъдат комбинирани с наблюдение на 

видове, или пък с разглеждане на културните забележителности. 

Скални и земни образувания 

Климатът, времето и ерозията, породена от природата са причината за образуването на 

множество скални обекти на територията на община Сандански. Интересната им форма 

и легендите, предавани за тях са добър повод да бъдат посетени.  

Мелнишките пирамиди са най-известните скални образувания в община Сандански. 

Освен над град Мелник, се простират и над землищата на селата Кърланово, Рожен и 

Сушица и условно се делят на Мелнишки, Роженски и Кърлановски пирамиди. 

Представляват пясъчни образувания, оформени под ерозионното действие на вятъра и 

водата. Със своите различни форми и очертания наподобяват скални гъби, минарета, 

мечове, пирамиди, конуси. Най-високи са при село Кърланово, където достигат 100 м. 

Цялата красота на Мелнишките пирамиди може да се види най-добре от Роженската 
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седловина. Обявени са за природна забележителност през 1960 г. с обща защитена 

територия 1165 ха. Кърлановските пирамиди са земни форми, намиращи се над 

едноименното село и представляват величествени пясъчни сипеи, които се простират 

чак до град Кресна. Заедно с другите пирамиди от комплекса са обявени за природна 

забележителност през 1960 г. Роженските пирамиди се намират на юг от село Рожен. 

Част са от скалния комплекс Мелнишки пирамиди и представляват стотици малки и 

големи скални гъби. Гарвановата скала е край село Кашина в близост до водопад 

“Скоко”. Наречена е така от местните хора, които бъркали гнездящите белоглави орли с 

гарвани. Днес тук вече не се среща този вид орли. Скалата е с внушителната височина 

от 100 метра и причудливи форми на отделните каменни блокове. За скалата има 

множество местни легенди. Облата скала – една от скалите, намиращи се в 

едноименната местност, която изпъква със своята характерна форма Местността, 

заедно със скалата се намират над Тремошница, на 14 км от Сандански, по маршрута 

Сандански – Попина лъка. В района има букови гори. Обектът е подходящ за 

еднодневни туристически излети. 

Пещери  

На територията на МИГ  Сандански има около 40 пещери. За съжаление, те не са 

достъпни за масовия турист и поради тази причина не са особено известни. Подходящи 

са обаче за пещерен и екстремен туризъм за хората с добра екипировка и интерес към 

скалното катерене. Развиването на такъв вид туризъм ще подпомогне и селския 

туризъм, тъй като катерачите обичат екологични продукти и спане далеч от 

цивилизацията. Може да се развият къмпинги в близост. 

Яворова дупка. Пещерата се намира на 4 км от село Пирин, в близост до друга пещера 

– Змейова дупка. Името „Яворова дупка” идва от преданието, че Пейо Яворов се е крил 

тук, за да се спаси от турците. Говори се също, че е написал и едни от най-хубавите си 

стихове тук. Пещерата е труднодостъпна и е нужна добра екипировка. Змейова дупка е 

на 4,5 км от село Пирин и е разположена срещу Яворова дупка – друга известна пещера 

в района, като пътят и за двата обекта е един и същ. Името на пещерата е свързано с 

преданието за змей, който живял в нея.  

Вековни дървесни видове  

Регистрирани са около 10 вековни дървета в регистъра на РИОСВ – Благоевград. С 

дълга история са чинарите в град Сандански и град Мелник. Стари дървесни видове се 

намират и в селата Хърсово, Враня, Джигурово, Лешница и Златолист. Всяко едно 

вековно дърво представлява само по себе си една екосистема. То предотвратява 

ерозията, предпазва от свлачища и наводнения, тъй като изсмуква влагата от почвата. В 

миналото вековното дърво е било своеобразен храм. Около него са ставали всички 

важни събития за местните и то често носело името на светец. Вековното дърво не 

расте на случайно място, в много случаи то расте там, където има лечебен извор. Те 

могат да се превърнат в обекти на туризъм, да се организират обиколки за 

разглеждането им, да стимулират селския туризъм. 
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Чинари в град Мелник В центъра на града и в близост до реката се намират двата 

чинара - столетници. Първият е с обиколка 3.5 м и височина 15 м. Вторият е с обиколка 

7 м и височина 25 м. Възрастта им е около 500 г и на двете дървета. Обявени за вековни 

дървета през 1950 г. Чинари в град Сандански. В Сандански се намират две вековни 

дървета. Едното дърво е с обиколка 4.3 м и височина 26 м. Възрастта му е 500 г. 

Другото дърво е с диаметър 4.6 и височина 23 м. Старо е около 550 г. Обявени са за 

вековни дървета през 1950 г.  Чинар - село Джигурово. Чинарът се намира в центъра 

на селото. Обиколката на дървото е 14.5 м, а височината му е 12 м. Възрастта му е 650 

г. Обявен е за вековно дърво през 1976 г. Чинар - село Златолист.  Дървото е от рода 

Източен чинар (Platanusorientalis) и е високо около 30 метра, а обиколката при основата 

му - 6 м. Възрастта му е около 1300 г. или почти колкото е стара българската държава. 

Намира се на метри от църквата на Преподобна Стойна и хората смятат, че има лечебна 

сила. Други пък смятат, че изпълнява желания. Независимо обаче дали човек е дошъл 

тук да се изцери или да сподели своето неосъществено желание, всеки трябва да се 

полюлее на двете люлки, вързани на дървото. 

 

4. Защитени зони и територии – екологичен туризъм 

 

Защитените зони и територии създават редица ограничения пред стопанската дейност, 

но могат да бъдат валоризирани чрез туризма и внимателното използване на ресурсите 

им. Нещо повече – туризмът в алтернативните му форми може да допринесат за по-

голямо опазване на околната среда чрез повишаване информираността не само на 

посетителите, но и на местното население, да подпомогне устойчивото развитие на 

селските райони и да ги предпази от обезлюдяване, а природата – от разрушаване, 

защото ако ги няма хората, няма и кой да опазва видовете и природните 

забележителности, видове и местообитания.  Националните паркове в Европа вече са 

неотменна част от екологичния туризъм. Концепцията и функцията на защитените зони 

и територии са различни, но навсякъде освен за опазване на видове и местообитания, те 

се използват за туристически посещения с познавателна цел. Единствено при 

резерватите, туристическата дейност е силно ограничена и редуцирана заради по-

строгия режим на опазване. Защитените обекти са основна цел на организирания 

туризъм с учебна, научна, познавателна или хоби дейност. Често пъти, поради забрана 

за застрояване, този вид туризъм се комбинира със селски, къмпинг туризъм или се 

предлага като допълнителен продукт към основния туристически пакет. 

 

Екологичният туризъм се заражда в Америка в средата на 80 г, в като  пътувания до 

най-отдалечените места със съхранена природа. Той се определя като форма на 

туризъм, базиран на наблюдението и опазването на незасегнати от хората природни 

обекти. Според Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), екотуризъм е 

“Отговорно пътуване до слабо засегнати от човека места, което допринася за опазване 

на природата и благосъстоянието на местното население”. Първостепенен обект на този 

вид туризъм са природните екосистеми и пейзажа, като уязвим комплекс, който 

включва атрактивни природни образувания и биологични видове, които се 
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характеризират с особена привлекателност и осигуряват емоционалното преживяване 

на посетителите.  Екотуризмът се подчинява на концепцията за устойчиво развитие, 

като съблюдава капацитета на ресурсите и осигурява защитата им от негативното 

човешко влияние. Освен това той стимулира местната икономика чрез потребление на 

местни стоки и услуги и чрез подкрепа на екологични проекти и инициативи. През 2003 

г. е проведен Първият национален форум ''Екотуризъм, планини и защитени територии 

– партньори за благоденствие'', на който определението вече  се свързва и със 

защитените зони и територии и се приема, че това е  „пътуване до сравнително 

незасегнати природни местности с цел посетителите да разгледат и да се насладят на 

природата и всички съпътстващи културни забележителности, като едновременно с 

това се насърчава съхранението им и се допуска възможно най-ниска степен на 

въздействие. Екотуризмът е и възможност за развитие на бизнес във всички свързани с 

него услуги, приоритетно в малки местни предприемачески инициативи“. 

 

В пределите на община Сандански има пет защитени от закона обекта, като общата им 

площ е 140 км
2
, което е 14% от общината. Функцията на защитените територии е да 

опазват биоразнообразието, като ограничат човешката дейност. Тези територии са 

потенциален източник на доходи за местното население, защото представляват интерес 

за екотуристите. 

 

Национален парк „Пирин”. Паркът е създаден през 1962 г. и обхваща над 40 000 ха 

вековни гори, върхове-гиганти от мрамор и гранит, сини езера, еделвайси и бистри 

реки, които представляват естествен пейзаж и среда за обитаване от редица растителни 

и животински видове. НП "Пирин" е включен в програмата "Човек и биосфера" на 

ЮНЕСКО. Представен са над 1300 вида висши растения, което е около 1/3 от 

българската флора. Освен тях, се срещат 320 вида мъхове, множество видове 

водорасли. Характерна особеност за парка е богатото наличие на ендемични видове - 18 

локални ендемити, 35 български ендемити и 86 балкански ендемити. Територията на 

община Сандански включва към 31% от площта на парка, като тя е обособена в два 

паркови района – Каменица и Трите реки.  

Резерват „Али Ботуш” в планината Славянка. Тя е шестата по височина планина в 

България и е една от най-безводните планини в страната, но същевременно  е  считана 

за ключов флористичен формообразувателен център на Балканския полуостров със 

своите над 1400 вида растителност, 42 от тях -  балкански ендемити и 20 – български, 

някои на възраст над 400 г. Тук се намира и най-голямото на Балканския полуостров 

находище на черна мура -  местен балкански ендемит. Фауната включва освен 

характерните за страната ни сърна, дива свиня, лисица и др., също така и над 1200 вида 

насекоми. От тях особено интересни са пеперудите, между които има нови за науката 

видове.  Установени са и 134 вида птици. Създаден през 1951-а г., през 1977 г, 

резерватът е включен в листата на биосферните резервати по програма „Човек и 

биосфера” на ЮНЕСКО. Община Сандански обхваща 939,7 ха от общата площ на 

резервата, а останалата част се намира в община Хаджидимово.  
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Защитена местност „Мелнишки скални пирамиди” е обявена за природна 

забележителност през 1960 г., като това са едни от най-посещаваните от туристи скални 

пирамиди на територията на България. Освен с уникалната си форма, районът се 

характеризира с голямо разнообразие от мозаечни местообитания със значително 

средиземноморско влияние. Основната част от е покрита с пасища и храсталаци, като 

се срещат и широколистни гори от космат дъб, благун, цер и келяв габър. Установени 

са и 113 вида птици. От тях 12 са включени в Червената книга на България, 49 са с 

европейско значение. Мястото осигурява подходящи местообитания за 32 вида. 

Защитена местност Славянка. Защитената местност започва над село Голешово и е с 

обща площ от 701.3 ха. Обявена е за защитена територия през 2007 г. В района има 

редица забрани за стопанска дейност – строежи, вкл. и на лифтове, разкриване на 

кариери, забранява се използването на химически препарати  за борба с вредителите 

или за торене на пасищата, както не е разрешен и ловът на всякакви животни. 

Водопад – Попина лъка е обявен за природна забележителност през 1965 г и до днес е 

един от най-привлекателните туристически обекти в района.  Притежава два пада на 

водата, като между тях има водно пространство, удобно за скокове във вода.  

Защитени зони по НАТУРА 2000  

Наличието им е предпоставка за екологичен и устойчив туризъм. Натура 2000 е 

общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да осигури 

дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за 

Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на 

опазването на околната среда и биологичното разнообразие.  Местата, попадащи в 

екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването на 

околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за 

хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко 

Директива за птиците). 

Защитени зони за опазване на дивите птици 

Защитена зона Пирин BG0000209. Обхваща изцяло територията на Природен парк 

„Пирин“. Тук се срещат 129 гнездящи вида птици, 19 от които са включени в Червената 

книга на България. От всички видове 44 са от европейско значение, като световно 

застрашени е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно - 13 вида и 3 вида в 

различни категории. Пирин се смята за представителен от световно значение район за 

алпийския биом, поради срещащите се тук три биомно ограничени вида - скалолазката, 

жълтоклюната гарга и алпийската завирушка. Планината е едно от местата с 

европейско значение  за опазването на лещарката, врабчовата кукумявка, пернатоногата 

кукумявка, трипръстия кълвач, скалния орел, глухаря, сокола скитник, черния кълвач, 

белогърбия кълвач и сивия кълвач. От европейско значение е и опазването на пъстрия 

скален дрозд, планинския кеклик, керкенеза червеногръдката, белогушия дрозд, пойния 

дрозд и жълтоглавото кралче.  
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Защитена зона Кресна BG0002003. В района й са установени 147 вида птици, основно 

гнездящи. От тях 22 са включени в Червената книга на България, 64 са от европейско 

природозащитно значение, като световно застрашен е включен 1 вид - ливадния 

дърдавец, като застрашени в Европа – общо 62 вида. Кресна е от световно значение 

като представител за Средиземноморския биом. За късопръстия ястреб районът е едно 

от най–важните за гнездене места в България. През Кресненския пролом преминава 

миграционния път ViaAristotelis, който има регионално значение за мигриращите птици 

– основно грабливи и пойни видове, но също така е важен за миграцията на 

водолюбивите птици.  

Защитена зона Мелнишки пирамиди BG0002072. Установени са 113 вида птици. От 

тях 12 са включени в Червената книга на България, 49 са от европейско 

природозащитно значение. Като застрашени в Европа са включени общо 49 вида. 

Мелнишките пирамиди също са от световно значение за Средиземноморския биом - в 

защитената зона има 5 биомно ограничени вида. За дебелоклюната чучулига районът е 

едно от най–важните гнездови находища в България от значение за Европейския съюз.  

Защитена зона  Славянка - BG0002078 . Установени са 134 вида птици, от които 21 

включени в Червената книга на България, 53 са от европейско значение, като световно 

застрашен е включен 1 вид, а като застрашени в Европа общо 52 вида. Врабчовата 

кукумявка и горската чучулига имат представителни за страната популации в района. 

Застрашеният от изчезване в света ливаден дърдавец също гнезди в района, макар и с 

ниска численост. 

Защитена зона Рупите - BG0002098. Установени са 141 вида птици. От тях 33 са 

включени в Червената книга на България, 63 са от европейско природозащитно 

значение, като световно застрашени са включени 2 вида, а като застрашени в Европа 

съответно – общо 61 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 56 вида, от 

списъка на Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се 

изискват специални мерки за защита. От тях 52 са вписани също в приложение І на 

Директива 79/409 на ЕС.  

Защитена зона Пирин буфер - BG0002126.  Разположена е в ниските части на Пирин 

планина, като обхваща основно територии южно и западно от НП „Пирин“. Тук гнездят 

17 вида от Приложение 1 на Директивата за дивите птици, като през територията 

преминават 20 вида мигриращи птици, които също са включени в Приложение 1 на 

Директивата. 

Защитени зони за опазване на природните местообитания 

Защитена зона Пирин - BG0000209. Характеризира се с изключително биологично 

разнообразие, действащи формообразуващи процеси и висок процент на ендемичния 

компонент: 14 висши растения са пирински ендемити, което е повече от половината от 

всички български ендемични растения, 17 висши растения и 2 вида животни са 

български ендемити, 86 висши растения и 6 представители на гръбначната фауна са 

балкански ендемити. От всички установени на територията на Пирин хабитати, 
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скалният хабитат най-добре представя особеностите на планината. 35-те циркусни 

долини, 118-те глациални езера, пирамидалните и конусовидни върхове, зрелищните 

скални феномени са убежище на уникална скална флора и фауна. 9 вида бозайници, 1 

вид влечуго, 1 вид земноводно, 1 вид риба, 4 вида безгръбначнии 1 вид растение от 

Приложение II към Директива 92/43/EEC и 25 типа природни местообитания от 

Приложение I към Директива 92/43/EEC. По критериите застрашени видове, 

застрашени хабитати и флористично богатство, НП Пирин е определен като едно от 

114-те важни места за растенията в България. 

Среден Пирин-Алиботуш - BG0001028. Обхваща средната и южна част на Пирин 

планина и планината Славянка. Зоната е много слабо населена и с много добре запазена 

природа. Съдържа два резервата: Алиботуш и Ореляк и редица защитени местности и 

природни забележителности. На територията й се осъществява прехода от алпийската 

към средиземноморската планинска иглолистна растителност и се срещат и двата типа 

местообитания. Мястото осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в 

Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални 

мерки за защита. От тях 33 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. 

Зоната е най-важното място за опазване на местообитание Гръцки букови гори с 

българска ела (цар-борисова ела). Тя е едно от двете места с опазване на горите от 

черна мура. Зоната е едно от двете места в България за опазване на местообитание 

Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от съюз Molinio-Holoschoenion, 

едно от най-важните места за опазване на местообитание Източни гори от космат дъб.  

Кресна - Илинденци - BG0000366. Защитената зона има няколко самостоятелни ядра, 

свързани чрез речни долини в единна зона: територията, обхващаща като буфер от 

запад НП „Пирин”, високите части на Малешевска и Влахина планина към границата с 

Република Македония и между тях дълбокото Кресненско дефиле по долината на река 

Струма. Тук е концентрирано уникално биологично разнообразие.  Зоната съхранява 

99% от националната площ на приоритетното местообитание на ендемични гори от 

хвойна и гори от източен чинар, както и  местообитания на видовете леопардов смок и 

ивичест смок. В планините към Македонската граница се срещат стари дъбови и 

букови (до 180 годишни) гори, като някои от дъбовите гори са със семенен произход. В 

зоната е разположена най-високо живеещата известна жизнена популация на 

шипобедрена костенурка. Важни прилепни колонии живеят в пещери до Националния 

Парк и в скални цепнатини и изоставени сгради в пролома. Зоната е важен стъпков 

биокоридор за няколко вида риба.  

Огражден - Малешево - BG0000224  Защитената зона обхваща по-голямата част от 

граничната планината Огражден и най-южната част от Малешевска планина. Значими 

са долините на реките Лебница и Рибник. Ихтиофауната е богата и разнообразна и 

същевременно е важен източник на храна за популацията на видра. Има 11 вида, 3 от 

които са включени в Приложение ІІ на Директива 91/43/ЕЕС и 9 вида херпетофауна, 5 

от които  в Приложение ІІ на същата Директива. Зоната съхранява непроменени от 

човешка дейност крайречни местообитания - гори от Източен чинар, преминаващи във 

високите части (над 500 – 600 м.н.в.) в Алувиални гори с черна елша и планински ясен. 
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Тя е едно от малкото места в България, където има съхранени семенни дъбови гори. В 

откритите и ниско разположени местообитания са установени едни от най-високите 

известни плътности за вида шипобедрена костенурка, тук е и мястото с най-високото 

установено находище на вида шипоопашата костенурка в България - 1450 м.н.в.  

Рупите - Струмешница - BG0001023  Зоната включва долината на река Струма с 

околните ниски хълмове, към нея се числи и притокът  Струмешница до границата с 

Македония, както и свързващите тази река малки притоци към съседните планини. 

Сама по себе си защитената зона носи важни и представителни местообитания, но 

освен това е непрекъснат биокоридор по реката, свързващ обкръжаващите района по-

високи планини. В зоната се намира най-представителната площ с местообитание на 

бяла върба в цяла Западна България. Мястото осигурява подходящи местообитания за 

56 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие. Тук се 

опазват вековни гори от Източен чинар. На много места, даже в най-ниските части, има 

и вековни галерии с черна елша. Зоната е едно от двете места в България с наличие на 

местообитание Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от съюз 

Molinio-Holoschoenion и е единственото място в Западна България за опазване на много 

редкия вид каспийска блатна костенурка.  

5. Местности и маршрути за планински туризъм  

 

Местният ландшафт, както и растителността влияят много силно върху развитието на 

туризма. Горите и планините са свързани с пречистването на въздуха, поддържането на 

естествена влажност, спират вятъра, въздействат естетически, поглъщат шума, създават 

уют. В това отношение най-голямо значение имат естествените горски масиви. В 

равнините в зоните за туризъм се създават изкуствени горски насаждения от парков и 

градински тип, които са обект за краткотраен отдих и разходки. Горите са ресурс за 

пешеходен, приключенски, спортен и рекреативен туризъм, както и за високодоходният 

ловен туризъм и наблюдение на диви животни и птици. Тъй като територията на МИГ 

„Сандански“ вече е утвърдена дестинация за планински туризъм, в нея вече има 

обособени местности и туристически маршрути, добре известни и много използвани от 

посетителите. 

Местности с туристическо значение  

Десети километър се намира се на 10 км източно от гр. Сандански и на 10 км от 

местността Попина лъка, по поречието на р. Санданска Бистрица. Местността е 

живописна,  с чинари и борова гора. Предоставя добри условия за риболов, разходки 

сред природата, пикник и др.  Туричка черква - местността е разположена  над 

Попина лъка, по пътя за хижа Каменица. В миналото тук е имало църква, изградена от 

влашкото племе тури, но днес няма останали руини или други останки, които да 

напомнят за съществуването й. От Туричка черква може да се стигне до Солището, от 

където се разкрива чудна гледка към околните върхове, както и към връх Вихрен и връх 

Синаница. Наскоро там беше построен параклис на Света Петка. Тремошница е 

местност в Северен Пирин, на три километра югозападно от хижа „Яне Сандански”. На 
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това място има изграден параклис, посветен и носещ името на Свети Иван Рилски, но 

хората го знаят повече като „Свети Отец”. Попови ливади (Папазчаир) представлява 

седловина между Среден и Южен Пирин и в нея се включват няколко по-малки 

местности - Гълъбова поляна, Влашката черква, Васильова мандра, Пункта и 

Сейрянлъка. Изградена е курортно-туристическа база, съставена от хижа „Попови 

ливади”, почивните станции на Булгартабак и Горското стопанство, няколко хотела и 

множество частни вили, някои от които предлагат настаняване като къщи за гости. 

Базата се намира на 12 км от границата с Национален парк „Пирин”. Местността е 

обявена за климатичен планински курорт с важно значение през 1967 г. Подходяща е за 

посещение както през летния, така и през зимния сезон. През Попови ливади минава 

международният планински маршрут Е-4 (Пиринеи-Пелопонес). 

Туристически пътеки 

Пешеходният планинският туризъм е сравнително развит на територията поради 

специфичния и разнообразен релеф, както и заради близостта на планината Пирин, в 

която са едни от най-известните туристически маршрути в България. 

Екопътека „Към Башлийца” е сравнително нова и води началото си от хижа „Яне 

Сандански”, а крайна точка е заслон „Спано поле” и се обхожда за около 2.30 часа. По 

пътя се минава покрай водопада „Попина лъка“. Пътеката е обогатена с интересна 

информация за геоложките особености, растителния и животинския свят на Пирин 

планина. Град Сандански – хижа „Яне Сандански” - по продължение на този 

маршрут са ловно-рибарската хижа, водно-силова каскада „Пирин”, летовище 

Тремошница, местността Попина лъка, старата и новата хижа „Яне Сандански“, 

Попинолъшкият водопад. Хижа Яне Сандански – поречието на река Беговишка - 

Хижа Каменица (Беговица) Пътеката минава през местността Туричка черква, а след 

това през долините на река Беговица и река Сърчалийца, местностите Долен разкол и 

Меча поляна, след които е хижа „Каменица”. Маркирана е в синьо. Продължителността 

на прехода е 2 часа.  Хижа „Яне Сандански“- хижа „Вихрен”. Преминава през 

местността Душевадника, след което се навлиза в оголения циркус Голямо Спано поле. 

При Муратов връх се минава през Бъндеришка порта, следва спускане покрай 

Муратовите езера, Равнако и се стига до крайната точка - хижа „Вихрен“. Пътеката е 

маркирана в жълто. Хижа „Яне Сандански” - хижа”Синаница”. Пътеката следва 

жълтата маркировка, която води до хижа „Вихрен“. В южната част на циркус Голямо 

Спано поле, при кръстопътя с маркираната в кафяво пътека (за хижа „Беговица“ и хижа 

„Пирин“) се поема вляво (северозапад). Следва изкачване на Синанишка порта и 

слизане до хижа „Синаница“.  Хижа „Беговица” – заслон „Тевното езеро”. 

Продължителността на прехода е около 3.5 ч. Следва се синята маркировка, а след 

циркуса Белемето се тръгва по зелената маркировка. Хижа „Беговица” - хижа 

„Демяница”. Маршрутът е маркиран в синьо и е с продължителност около 6 часа.  

Хижа „Беговица” – хижа „Синаница”. Маршрутът е маркиран в кафяво. 

Продължителността на прехода е около 5 ч. Денивелацията на пътеката е 882 м. 

Хижа”Пирин” - хижа „Каменица” - заслон „Спано поле”. Пътеката минава през 

Беговишки рид и река Мозговица в местността Бански гроб. След това заобикаля през 



49 
 

Мозговишкия рид и преминава през местностите Башлийца и Арнаутски гробища. 

Крайна точка на прехода е заслон „Спано поле”. Следва се кафявата маркировка.  Хижа 

„Пирин“ - долината на река Демиркапийска – Митрово езеро - Краледворска лява 

порта - заслон „Тевно езеро“. Преходът е с продължителност около 4 часа. 

Денивелацията на маршрута е 1048 м, от които 960 м изкачване и 88 м слизане. 

Пътеката е маркирана в червено. Хижа „Пирин” - поречието на Башмандревска 

река - Кукленско езеро - превал между върховете Зъбът и Куклите - поречието на 

река Беговишка - хижа „Беговица”. Маршрутът се изминава за 5 часа. 

Денивелацията на маршрута е 1750 м - 930 м изкачване и 820 м слизане. Следва се 

жълтата маркировка. Хижа „Пирин“ - Аргирово езеро (през седловината 

Демиркапия) - Попово езеро - хижа Безбог. Маршрутът е маркиран в зелено. 

Продължителност - около 6 ч. Денивелация на маршрута - 1480 м - 1040 изкачване и 

440 м слизане. Хижа „Пирин“ - местността Лопово - Келява река - местността 

Солището - хижа „Беговица“. Маршрутът е маркиран в кафяво. Времето, за което се 

обхожда, е около 5.5 ч. Денивелацията на маршрута е 1370 м, от които 740 м изкачване 

и 630 м слизане. Хижа „Извора”- Голешово – Парил – хижа Славянка. Пътеката 

върви по асфалтиран път до село Голешово, а след това се минава по черен път през 

Парилската седловина до село Парил. Хижа „Славянка” се намира на 3.1 км от селото. 

Преходът е дълъг около 15,5 км и се минава за около 3 часа. Хижа „Извора”- Сухото 

езеро-Гоцев връх. Маркировката започва на 3.5 км източно от хижата по асфалтово 

шосе, водещо до село Голешово. След шосето следва черен, коларски път, който води 

до местността „Ливада”. Оттам се поема за връх Шабран през добре маркирана пътека. 

Маршрутът минава през местността Сухото езеро, за да се стигне до крайната точка – 

връх Гоцев връх. Пътеката  е маркирана в синьо и трае около 4 часа. Мелник – Рожен. 

Пътеката започва след град Мелник. Стига се до Роженския манастир, a оттам до село 

Златолист, където се намира църквата на Преподобна Стойна. По продължение на 

пътеката има изградени пейки, беседки и чешми. Целият маршрут може да се обходи за 

около 4 часа и половина. Пътеката е маркирана в зелено. Мелник – Златолист. 

Преходът започва край най-новата църква на град Мелник и преминава през местността 

"Ключа". В края на пътеката е малкото село Златолист, в което е красивата вкопана 

църква "Св. Георги". Е-4: Пиринеи – Алпи – Карпати – Витоша – Верила – Рила – 

Пирин – Славянка – Олимп – Пелопонес.Маршрутът е изграден и поддържан от 

Български туристически съюз. Той започва от Испания, преминава през Франция, 

Швейцария, Германия, Австрия, Унгария, Румъния, Сърбия, през България и Гърция – 

до остров Крит. В рамките на община Сандански влиза участъкът Пирин - Славянка. 

Пунктове на евромаршрута са заслон Тевното езеро, хижа „Пирин” и хижа „Извора”- 

бивша гранична застава. По пътя е изградена лентова и стълбова маркировка – с 

дължина около 650 км. 

 

6. Културно историческо наследство 
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6.1 Културното наследство като предпоставка за културен туризъм 

Културното наследство е основен ресурс за развитие на културно-познавателен 

туризъм, който е сред приоритетните специализирани туристически продукти в 

националната стратегия на България. Културният туризъм е с голям потенциал, и 

присъства като доминиращ продукт в почти всички туристически дестинации  на 

страната. Това обаче увеличава конкуренцията и съответно изискванията за качество на 

услугите, състоянието на паметниците, достъпността на дестинациите. Културният 

туризъм лесно се съчетава с друг вид туристически продукти, което увеличава 

конкурентоспособността му. Предимство е и пространствената концентрация – 

забележителностите да са близо една до друга, както и комбинацията с природни 

забележителности. 

Смята се, че основен обект на  културния или културно-познавателния туризъм са 

недвижимите паметници на световното и културно историческо наследство. Около 

60% от европейците (по данни на Евростат) посочват, че се интересуват от културните 

елементи по време на пътуванията си, независимо с каква цел са осъществени. 

Международният съвет на паметниците и местата на културата (ICOMOS), определя 

културата, като съвкупност от открояващи се духовни, материални и емоционални 

елементи, чрез които може да се характеризира отделна общност, общество или 

социална група. Все повече в терминологията като компонент от културата започва да 

се използват термините „наследство“ и „идентичност“. В ресурсите на културния 

туризъм вече се включват не само паметниците и изкуството, но и моделите на живот, 

аргументациите, човешките права, традициите, вярванията на местните общности. 

Туристическият модел на европейската комисия пояснява, че културното наследство се 

удостоверява от наличието на два фактора: елемент на принадлежност, форма на 

онаследяване, неразривно свързана с определена територия; елемент за време в смисъла 

на наличието на връзки с историята или географията на общността, поне през едно 

поколение. Конкретните обекти и явления, при които посочените фактори се откриват и 

са обект на културния туризъм са исторически паметници, сгради, значими 

исторически събития, типични релефни форми, но и езици и езикови групи, литература, 

музика, изобразително изкуство, местни обичаи и занаяти, вече се включват и 

специфичен начин на живот, хранене, развлечение. 

Важни за използването на ресурсите на културното наследство за туризъм са степента 

на съхранение и поддръжка, както и достъпността и състоянието на 

инфраструктурата. Дори най-интересният и рядък археологически  обект не може да 

бъде използван ефективно за туризъм, ако е полуразрушен и до него няма път. Тъй като 

посещенията за културен туризъм са предимно с познавателна цел, те обикновено са 

кратки като време, в тях няма сезонност (освен при изключително лошо време) и 

съответно подходящи за комбиниране с най-различни видове туризъм – както летен, 

така и зимен. Общата инфраструктура на населеното място е от голямо значение за 

превръщане обектите от културното наследство в туристическа атракция или продукт. 

Ако са налични качествени места за настаняване и заведения за хранене, наоколо има и 

подходящи природни ресурси – минерални басейни, реки, природни феномени и 
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условия за приключенски туризъм, времето на престой може да бъде удължено, а 

удовлетворението на туристите – повишено. В последните години значение за това 

дали едно място с богати културни ценности ще се превърне в устойчив обект за 

туризъм имат и съпътстващите дейности – например наличие на винарски изби, 

биологични ферми, производство на сувенири, атракции за децата, съоръжения за 

спорт. Типично е и групирането на близки по територия обекти в т.нар. културни 

маршрути или коридори. Местата с исторически забележителности са посещавани 

повече от платежоспособни и с по-високо образование туристи и могат да се 

предлагат както на вътрешния, така и на външния туристически пазар. Предлагането 

обаче изисква допълнителни комплексни проучвания на средата и по-специфично 

таргетиране на потребителите, поради гореизложените причини, че търсенето е по-

скоро в горния ценови клас. Смята се, че културните забележителности, освен 

познавателно, имат и възпитателно значение, което ги прави подходящи за 

организирани посещения от деца, ученици и студенти. Много важно за 

оползотворяването им е наличието на пояснителни и рекламни материали – 

брошури, книги, албуми, интерактивни устройства, както и квалифицирани гидове и 

екскурзоводи. Тъй като материалните обекти изискват поддръжка, необходимо е 

включването им в териториално-устройствени решения и специални режими на 

опазване, както и осигуряването на средства за  реставрация, консервация и адаптация 

за туристическо използване. Често пъти около групови или по-големи обекти се налага 

създаване на буферна зона – оформена чрез паркови или затревени терени, водни 

площи, алеи, специално изградени съоръжения. Именно в буферната зона се извършват 

търговски дейности и се изграждат магазини, заведения или други атракции за 

посетителите. 

Наличието на богато културно-историческо наследство в едно населено място е важно 

за развитието на туристическия отрасъл като цяло, тъй като от една страна културният 

туризъм заема второ място след туризма с цел почивка през отпуската, а от друга, 

според последните тенденции, разглеждането на културни забележителности често се 

съчетава с практикуването на други видове алтернативен туризъм. На територията на 

МИГ „Сандански“ културно-историческото наследство се характеризира с 

уникалността си и изключително голямото си разнообразие, обхваща почти всички 

периоди от историческото развитие и включва ценни архитектурно-строителни 

паметници от Античността, Средновековието и Възраждането.  

В културно и историческо отношение, община Сандански се намира в много интересна 

област. Разположението на района между тракийски, гръцки и македонски територии 

го превръща в контактна зона с важно значение за Средиземноморската цивилизация. 

Археологическото наследство в общината е едно от най-богатите и разнообразни в 

България с над 5000 паметника на културата, датиращи от най-ранните епохи до 

Късното Средновековие. Свидетелство за богатото историческо наследство на 

общината са праисторическите селища при селата Ковачево и Дамяница, античният и 

късноантичният град Пратикополис под днешния Сандански. Специален интерес в 

неговите граници представляват Епископската базилика, Базиликата на епископ Йоан, 
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раннохристиянският комплекс. Извън границите на античния град ценен 

археологически обект е гробницата-мавзолей на аристократ от римската епоха (II-IV 

в.), намираща се на 15-20 мин. североизточно от центъра. На 1 км от град Мелник се 

намира друга историческа забележителност, която буди интерес у посетителите – 

средновековната Славова крепост, а също и останки от вековни манастири и църкви. В 

някои села като Бождово, Вихрен, Голем Цалим, Голешово, Горна Сушица, Долен, 

Кашина, Ковачево, Кръстилци, Кърланово и Сугарево почти напълно е запазена 

възрожденската селищна структура. Повечето къщи-архитектурни паметници в този 

регион, са родопски тип къщи. Модерната архитектура също е дала своя принос за 

пъстрия облик на общината. Град Сандански може да се похвали с модерен и просторен 

парк, който е един от най-големите в България. 

Селището на мястото на общинския център град Сандански е възникнало около 

минералните извори през II в. пр. Хр. До IV в. Тракийското селище, намирало се на 

днешното землище на града, се е наричало Медиус (т.е. между трите планини - Пирин, 

Огражден, Алиботуш). През Римската епоха градът се е казвал Дезудава. Градът е един 

от първите християнски епископски центрове в България. В края на VI век е бил 

разрушен от варварски племена. От тези времена той носи името Свети Врач в памет на 

двамата братя Козма и Дамян - народни лечители, които изцерявали всякакви болести 

по хората и животните само с помощта на вярата. Това име градът носи до 1947 година, 

когато е преименуван на град Сандански в чест на Яне Сандански (1872 – 1915) , който 

е бил един от водачите на Вътрешната Македоно – Одринска революционна 

организация. 

Днес град Сандански се гордее с уникалния си градски парк, наречен през 1981г. 

„Свети Врач“, който е вторият по големина в България след „Морската градина” във 

Варна и единственият парк  с пясъчни алеи. Площта му е 400 дка, като 275 дка са 

разположени по река Санданска Бистрица, а началото му е в края на търговската улица 

в града. На територията му виреят над 200 средиземноморски растителни видове. 

Интересни са чинаровите дървета, две от които природни забележителности – чинарът 

в центъра на града (550 г. и вис. 23 м) и чинарът в лятната къпалня (500 г. и вис. 26 м). 

Паркът дава отлични възможности за отдих и развлечения. Тук се намират стадионът, 

летният театър и открит басейн, има изградено живописно изкуствено езеро с водни 

колела.  

На 24 км югоизточно от Сандански се намира Мелник, а след още 6 км ще откриете 

Роженския манастир. На 18 км североизточно, в Пирин е разположен курортът Попина 

лъкa и 11–метровия Попинолъшки водопад. Курортът е отправна точка за различни 

туристически маршрути в планината.  

6.2  Паметници на недвижимото културно наследство – археология и 

архитектура, културен туризъм 

Това са туристически ресурси, създадени от човека и свидетелстващи за историята, 

архитектурата и изкуството на даден регион и определена епоха. Ресурсите за културен 

туризъм може да са историко-археологически или  архитектурно-етнографски - 
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археологически обекти, музеи, мемориали, къщи, занаятчийски паркове и исторически 

възстановки. Тук са включени и религиозните обекти за туризъм – църкви, манастири, 

светилища, които безспорно имат и историческо познавателно значение. 

Според данните от Националния  регистър на недвижимите културни ценности, в 

община Сандански с категория „национално значение“ са определени следните 

паметници на културата. 

 

 

Населено място 

 

 

Наименование на НКЦ 

Вид 

(според научната 

и културната 

област, към която 

се отнасят, съгл. 

чл.47 от ЗКН) 

Документ  

за предоставяне  

на статут:  

 

Гр.Мелник Укрепена къща /Византийската 

къща, Болярска къща/ - изт. 

част на града, м.”Тумбата” 

Архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

ДВ бр.32  

от 1965 г. 

Гр.Мелник Къща на н-ци на Йосиф 

Кехайов /Стоян-Велева къща/ 

Архитектурно-

строителен 

ДВ бр.25  

от 1998 г. 

Гр.Мелник Къща на н-ци на Ангел 

П.Пенчев /Менчева къща/ 

Архитектурно-

строителен 

ДВ бр.25  

от 1998 г. 

Гр.Мелник Кордопулова къща Архитектурно-

строителен, 

художествен и 

исторически 

ДВ бр.25  

от 1998 г. 

Гр.Мелник Пашова къща Архитектурно-

художествен 

ДВ бр.25  

от 1998 г. 

Гр.Мелник Крепост Деспот Слав – 0,3 км 

южно, м.”Св.Никола” 

 

Комплекс “Деспот Славова 

крепост” 

Арх.-стр. от 

Античността и 

Средновековието 

Групов 

археологически 

ДВ бр.32 от 1965 г. 

/местно/ 

национално -

протокол №11 от 

29.06.98 г. 

на НСОПК 

Гр.Мелник Попстефанова къща Архитектурно-

строителен 

протокол №14 от 

09.11.98 г. 

на НСОПК 

Гр.Мелник Къща на Спандониеви Архитектурно-

строителен 

протокол №14 от 

09.11.98 г. 

на НСОПК 

Гр.Мелник Къща на Кушкови Археологически и 

архитектурно-

строителен 

протокол №14 от 

09.11.98 г. 

на НСОПК 

Гр.Мелник Къща на Ташо Шарланджия Археологически и 

архитектурно-

строителен 

протокол №14 от 

09.11.98 г. 

на НСОПК 

Гр.Мелник Къща на Баба Ташкуба Архитектурно-

строителен 

протокол №14 от 

09.11.98 г. 

на НСОПК 

Гр.Мелник Църква „Св.Яни” Архитектурно-

строителен и 

протокол №14 от 

09.11.98 г. 
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художествен на НСОПК 

Гр.Мелник Църква „Св.Николай 

Чудотворец” 

Архитектурно-

строителен и 

художествен 

протокол №14 от 

09.11.98 г. 

на НСОПК 

Гр.Мелник Църква „Св.св.Петър и Павел” Архитектурно-

строителен и 

художествен 

протокол №14 от 

09.11.98 г. 

на НСОПК 

 

Гр.Мелник Църква „Св.Антоний”  Художествен 

 

Архитектурно-

строителен  

 ДВ бр.52 от 1977 г.  

протокол №14 от 

09.11.98 г. 

на НСОПК 

Гр. Мелник “Конак “ архитектурно-

строителна и 

историческа НКЦ  

Заповед №  

РД-9Р-15 

/12.06.2015г., ДВ 

бр.64/2015г.  

с.Рожен Костница към Роженския 

манастир 

Роженски манастир “Рождество 

Богородично”, включващ 

манастирските крила, храма и 

двора, както и иконите 

Комплексът “Роженски 

манастир”, включващ  

единични ПК: 

- Роженски манастир с 

църквата“Св.Богородица”  

архитектурно-художествен 

/нац. знач./ 

-    Костницата при манастира с 

църквата “Св.Йоан Кръстител”  

архитектурно-художествен 

/нац. знач./ 

- Църква “Св.св.Кирил и 

Методий” - архитектурно-

художествен /местно знач./ 

- Гроб на Яне Сандански 

– исторически /нац. знач./ 

- Некропол – групов 

археологически /местно 

знач./ 

- Тракийско, 

ранновизантийско и 

средновековно селище - 

археологически /местно 

знач./ 

- Поклонническият път от 

гр.Мелник до Роженския 

манастир – исторически и 

пейзажен /местно знач./ 

- Старата чешма покрай пътя 

от с.Рожен за Роженския 

манастир – архитектурно-

строителен  

/местно знач./ 

Художествен 

/стенописите/ 

архитектурен и 

художествен 

 

 

 

 

групов  

 

 

 

 

 

 

 

 

архитектурно-

художествен, 

исторически и 

археологически 

ДВ бр.59 от 1973 г. 

протокол № 6 от 

16.06.89 г. на 

НСОПК 

 

 

 

протокол №11 от 

29.06.98 г. 

на НСОПК 
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Гр.Сандански Ранновизантийска сграда с 

мозаичен под, под сградата на 

Млад. дом 

Архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

ДВ бр.32  

от 1965 г. 

Гр.Сандански Ранновизантийска сграда с 

мозаичен под, стенописи 

Архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието  

ДВ бр.32  

от 1965 г. 

Гр.Сандански Ранновизантийска сграда с 

мозайка 

Архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

ДВ бр.32  

от 1965 г. 

Гр.Сандански Античен и късноантичен град Археологически ДВ бр.63  

от 1973 г. 

Гр. Мелник “Конак “ архитектурно-

строителна и 

историческа НКЦ  

Заповед №  

РД-9Р-15 

/12.06.2015г., ДВ 

бр.64/2015г.  

 

Освен това, на територията на община Сандански с категория “национално значение” 

са обявени като групови недвижими културни ценности и: „Град Мелник” - обявен с 

Решение на Държавния комитет по строителство и архитектура № 152 от 07.07.1964 г. 

за архитектурен резерват  (ДВ бр. 65 от 1964 г.); Културно-историческа зона “Мелник – 

Роженски манастир” - обявен с протокол № 11 от 29.06.1998 г. на НСОПК като групов 

паметник на културата, включващ гр.Мелник, с.Рожен, комплекс „Роженски манастир”, 

комплекс “Деспот Славова крепост” и принадлежащата им територия от горския и 

поземления фонд в землищата на гр.Мелник и с.Рожен.; Античен, средновековен и 

възрожденски град Мелник, община Сандански, област Благоевград  е със статут на 

археологически резерват, съгласно чл. 50, ал. от ЗКН; Мелник и Роженски манастир са 

включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на РБ от 

01.10.1984г. 

По-известните и посещавани туристически обекти за културен туризъм са: 

Епископска базилика Архитектурно-строителен паметник от античността. Обектът се 

намира в центъра на град Сандански до Археологическия музей.  Базиликата е най-

представителната и монументална сграда, откривана досега в античния град от периода 

V-VI в. и представлява класическа елинистична трикорабна базилика. Към нея е имало 

и баптистерий, който служел за кръщаване, който е единствен по рода си в България. 

Добре запазен е атриумът. Следващ обект в композицията на сградата е притворът, 

който е разкрит напълно през 1998 г. Притежава великолепни подови мозайки в стил 

"опус тесалатум" и "опус сектиле" и разкошна вътрешна архитектура с колонади в 

римо-коринтски стил, уникална мраморна олтарна преграда с изображения на сцени от 

Евангелието, запазени амвон и атрий.  Епископската базилика е най-ценният обект на 

територията на античния град, чиято уникалност го превръща в паметник на културно-

историческото наследство от световна величина. Има най-големи възможности за 

социализиране на открито и включване в туристически маршрути. 
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Базиликата на Йоан. Архитектурно-строителен паметник от античността с 

национално значение. Разположена е на централната улица на град Сандански. 

Притежава великолепни подови мозайки в стил "опус вермикулатум" и "опус 

тесалатум", част от които с изображения на риби и птици. В центъра на притвора й се 

намира уникален за страната мозаечен строителен надпис (края на V - началото на VI 

в.) с ценни сведения, в т.ч. че базиликата е построена от епископ Йоан, което пък 

доказва, че през ранновизантийския период градът е бил епископско седалище и главен 

културен, духовен и икономически център по долината на Средна Струма. Базиликата 

не е напълно проучена все още, но от разкопки през 1982 г. се предоставят нови данни, 

които сочат, че сградата е имала отходни канали за мръсната вода. Друго интересно 

откритие са останките от още два строителни периода, което доказва, че тук е 

съществувал град още от римско време. Най-подходяща е за туристически посещения, 

тъй като се намира в сградата на Археологическия музей - експонирани са различни 

видове мозайки, в т.ч. уникален строителен надпис. 

Раннохристиянски комплекс. Архитектурно-строителен паметник от античността с 

национално значение. Намира се в центъра на град Сандански, непосредствено до 

сградата на Археологическия музей и в близост до други археологически обекти. 

Комплексът включва трикорабна базилика, стоа и антична улица, датиращи от V-VI в. 

Целият комплекс е изложен на открито. Забележителни са изящните подови настилки, 

които са експонирани в Археологическия музей. Друга забележителност е базилика от 

V-VI в., от която са запазени мозайки с площ 100 кв. м., но все още не е добре проучена 

и е с неизяснени функции. Западно от базиликата се намира антична улица, която най-

вероятно е била главната за този комплекс. Комплексът е от национално значение и е 

един от малкото на територията на България. 

Римски гимназиум. Разположен под сградата на днешния  Градски универсален 

магазин, „in situ” в нейните подземни помещения. Запазени са колони, зидове, подови 

настилки и строителни фрагменти. Би могъл да се използва за фондохранилище към 

Археологически музей – Сандански.  

Воден резервоар. Частично запазен – днес негови части са разположени  в помещения 

за обществено предназначение на жилищна сграда и достъпа до тях може да бъде 

осъществяван и с туристическа цел. Представлявал е основно водоснабдително 

съоръжения за нуждите на римския град и показва неговото развитие и значимост за 

региона на град Сандански.  

Гробница мавзолей. Гробница-мавзолей на аристократ от римската епоха /II-IV в./ - 

един от малкото подобни паметници на римската гробищна архитектура в България. 

Подходящ за социализация и включване в списъка на туристическите обекти в град 

Сандански. 

Гробници на ул. „Горно броди”. Намират се в югозападната част на гр.Сандански, в 

т.н. квартал Архангел, който е  разположен на западния скат на гр.Сандански. Най-

голям интерес представляват  три зидани сводести гробници:  -Гробница  мавзолей, 

която е разкрита частично и представлява монументално погребално съоръжение, 
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датирано по ориентация към периода 1-3 век;. - Обикновена сводеста гробница, като 

забележителното при нея е изографисването й с осем раннохристиянски червени 

кръста; - Зидана гробница с две камери - има обща фасада флангирана с останки от 

гранитни колони и два отделни входа за двете камери. Гробницата има нужда от 

финансиране за допроучване на целия обект и евентуална експозиция в парковата зона 

на Сандански. 

Турски бани. Турските бани или т. н. Поленишки бани са построени малко след 1864 г. 

в землището на с. Поленица, откъдето носят и името си. Използвайки ресурсите на 

минералния извор около него, са били построени три сгради, от които днес са запазени 

две. Хамамите са обслужвали населението на селата Свети Врач и Поленица.Упадъкът 

им започва след 1919 г., когато от щаба на ІІ Българска армия построяват съвременната 

градска баня. Към настояща дата и двете сгради са в процес на разрушаване и се 

нуждаят от консервация и реставрация, което ще доведе до възможност за експонация 

на обекта.   

Праисторическо селище – с. Ковачево (8-7 в. пр.н.е.). Селото се намира на 35 км. 

югоизточно от гр. Сандански в югозападните разклонения на Пирин планина. На около 

1,5 км източно от село Ковачево, в местността Ковачевски подини има следи от 

антично селище – намерен е мраморен жертвеник с посвещение на Тракийския конник 

(162 г.). На 2 км югозападно от селото се намира тракийска надгробна могила. Останки 

от средновековни селища са открити на много места край селото.  

Праисторическо селище – с. Дамяница (8-7 в. пр.н.е.). Дамяница се намира на 3 км. 

южно от гр.Сандански, край ж.п. линията София-Кулата-Атина.  До североизточния 

край на селото, в местността Асеница има останки от голямо селище от късния период 

на новокаменната епоха и от каменно-медната епоха. Мястото е било населена и през 

елинистичната и римската епоха. Заедно с намерените материали при разкопките до с. 

Ковачево, би могло да представлява интересна атракция до бъдещата автомагистрала 

„Струма”.  

Архитектурен резерват – град Мелник  

На 24 км югоизточно от Сандански, в югозападните склонове на Южен Пирин е 

разположен най-малкият град в България – Мелник. В миналото градът е бил един от 

най-значителните средновековни и възрожденски населени места - голям 

административно-стопански и духовен център, с развито лозарство, винарство, занаяти 

- златарство и абаджийство и търговия. Мелнишкото вино се е продавало не само в 

съседни и по-далечни градове на страната, а и в Будапеща, Виена, Венеция и др. 

Мелник е град съхранил в значителна степен старинната си архитектура от 

Средновековието и най-вече от епохата на Българското Възраждане. Притежавайки 

уникални археологически и архитектурно-художествени забележителности, град 

Мелник е обявен за град-музей като част от културно-исторически резерват с 

международно значение и е от особена важност за развитието на туризма на 

територията на общината. Къщите, съчетани с други историко-археологически и 
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архитектурни забележителности, са подредени в няколко архитектурни ансамбъла:  

Ансамбълът на десния бряг на Мелнишка река, разположен северозападно от центъра, 

който обхваща римския мост, църквата "Св. Йоан Предтеча", Воденичаровата, 

Въчковата, Вангеловата, Льолевата, Анговата къщи; Ансамбълът по двата бряга на 

Роженски дол до площада, западно от центъра обхваща къщите на Николаки Доктор, 

Гърчевата, Чавковата, Коцевата, Сивовата и Пашовата, както и църквата "Св. Св. Петър 

и Павел" (в реставрация); Ансамбълът на десния бряг на Роженски дол, разположен 

след площада на североизток от центъра. Обхваща Спандониевата, Попташевата, 

Каменовата къща; Ансамбълът на левия бряг на Златолистки дол, югоизточно от 

центъра обхваща църквата "Св. Николай Чудотворец", разрушената турска баня, 

Кушковата, Керезиевата, Сандъкчиевата къща; Ансамбълът на възвишението Разклона, 

разположен източно от центъра обхваща Болярската къща с часовниковата кула, 

църквите "Св. Богородица" и "Св. Антоний", Янковата, Кехайовата, Менчевата,  

Кордопуловата къща; Ансамбълът в подножието на Разклона, разположен източно от 

центъра обхваща църквата "Св. Варвара", Куртевата, Филиповата къща. Освен тези 

къщи, извън ансамблите, се открояват и отделни възрожденски къщи като Велевата, 

Панайотовата, Делевата, както и останки от по-големи ранновъзрожденски къщи като 

Марковата и Кременлиевата. 

Други забележителности с туристическо значение около град Мелник са: 

Деспотславова крепост. Намира се на около километър от града. Смята се, че е 

построена през XIII век, а по време на управлението на Деспот Алекси Слав, 

губернатор на региона при царуването на Цар Калоян,  е укрепена и разширена. По това 

време Мелник бележи своя най-голям възход - превръща се в цветущ град и 

непревземаема крепост, а също така става център на Мелнишкото художествено 

средище, известно не само с оригиналната си иконописна школа, но и с уникалната си 

графитокерамика. Крепостта е била с площ около 3000 кв. м и е имала формата на 

неправилен многоъгълник. Днес от нея е запазена част от източната стена, както и 

малки части от южната и западната стена. Останките на тази крепост са открити в 

основите на църквата Свети Николай, която е друг важен историко-археологически 

обект. На същото място, при археологическо проучване, са открити и останки от древен 

храм на Артемида. Има възможност крепостта да бъде напълно реставрирана, което ще 

я превърне в безценнен туристически и културен обект.    

Турски конак. По неофициални данни, монументалната старинна обществена сградата 

е изградена през 1821 г. През османската епоха в нея се помещава градската и областна 

управа (Конак), а след 1913г., когато Мелник остава в пределите на България, тя е 

превърната в Правителствено здание. По-късно се ползва за училище, а след 

построяването в 1972 г. на новото училище в съседство, става ученически пансион. 

През 90-те години на ХХ в. и до днес сградата е изоставена и се нуждае от спешен 

ремонт. 

Болярската къща. Болярската къща е архитектурно-строителен паметник от 

Средновековието с национално значение и най-старата византийска къща на 
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територията на Балканите, макар и частично запазена. Първоначалният строеж датира 

от първата половина на ХIII в, когато е била резиденция на деспот Алексий Слав, в 

средата на ХIII в. част от нея е опожарена и разрушена, през следващите векове е 

възстановена и преустроена. Най-основното преустройство е през  ХVIII в., свързано с 

изграждането на тавански етаж и часовниковата кула. През късното Средновековие и 

Възраждането, тя е била една от най-пищно обзаведените жилищни сгради в Мелник и 

района, с вътрешен двор с мраморни настилки, фонтани с мраморни статуи, зали и стаи 

с мозаечни подове, стенописи, прозорци с цветни стъкла, като част от Славовата 

крепост е заемала най-важната стратегическа позиция в първото ниво на отбрана на 

крепостта. Днес обаче от нея стоят само внушителни руини. При археологически 

разкопки непосредствено до кулообразното помещение са били разкрити стопанска 

постройка, водохранилище и малка църква, датираща от началото на XIII век. Нейната 

реставрация ще прибави към забележителностите на Мелник още един изключително 

ценен обект. 

Кордопулова къща. Това е най–известната мелнишка къща и най-голямата 

възрожденска постройка у нас. Строена е през 1754 г. и е принадлежала на богатият 

мелнишки винопроизводител и търговец - Кордопулос. Днес къщата е реставрирана 

изцяло с оригиналната си вътрешна архитектура с украси от стенописи, резби и 

стъклописи. Тя е уникално съчетание между вътрешна и външна архитектура, с богати 

дърворезби, многоцветни витражи, рисувани стени, със зимна и лятна градина. Най-

интересното помещение е дневната, която е впечатляваща със своите 24 прозореца в 2 

реда един до друг. Горният ред е украсен от цветни стенописи във венециански и 

ориенталски стил. Таванът на стаята е направен от дърво.Той изобразява слънцето с 

дванадесет заострени правоъгълника - броят на месеците в годината. Мазето на къщата 

представлява лабиринт от тунели, в които зрее и се съхранява прочутото мелнишко 

вино. Друго забележително нещо е скривалището, където се е крил Яне Сандански - 

близък приятел на домакина. Понастоящем имотът е реституиран и функционира като 

частен музей, но по-голямата част от експонатите се намират в градския музей. 

Кордопуловата къща е под номер 4 от Стоте национални туристически обекта в 

България. В подножието й се намират руините на фамилната църква “Св. Варвара” със 

запазени до 8 м стени.  

Пашова къща (Ибрахимбейовата къща). Къщата е построена през 1815г. от един от 

най-богатите спахии в Серско и Мелнишко - Ибрахим бей. Състои се от каменно 

приземие и паянтов етаж. Западната половина на приземието е превърнато в полуетаж с 

две стаички, в които е живяла прислугата. Еднораменна стълба извежда в салона на 

еркерно издадения етаж. От салона са достъпни всичките осем помещения, 

разположени на етажа. Северната стена - цялата остъклена и замрежена от дървена 

решетка свидетелства, че къщата е била харем. През 1912 г., след оттеглянето на 

турците от Мелник, в къщата се настанява да живее Яне Сандански със сестра си. След 

убийството му през 1915 г. сестра му продължава да живее тук, като едновременно с 

нея къщата е обитавана и от семейство Праматарови. През 1926 година къщата става 

собственост на мелничанина Янчо Пашов, откъдето произлиза сегашното й име. 
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Турската баня (Старата баня) Върху стари основи, най-вероятно от предишна баня, е 

изградена Старата турска баня в Мелник. Датирана е отпреди Освобождението, а до 

днес от нея са останали само руини. Банята се е състояла от две отделения – едно топло 

и едно студено. Водата е била загрявана в голям, вграден в източната стена казан, а 

самата баня е работила на принципа на скачените съдове. Подът е бил изграден от 

мраморни плочи, повдигнати на половин метър от земята с помощта на каменни 

стълбове. Под пода са били вградени тръбите, които отвеждали навън пушека. Тази 

антична система от канали се е наричала хипокауст. Другите помещения от банята са 

напълно разрушени. 

6.3 Паметници на недвижимото културно наследство – църкви и манастири, 

религиозен туризъм 

Това са обекти, свързани с т.нар. религиозен туризъм, част от културно-познавателия 

туристически продукт. В последните години се наблюдава нарастване на този сегмент 

от туризма, като пътуванията са се увеличили над 3 пъти в сравнение с началото на 

века  - от 4,4 млн. до 14,7 млн. души в световен мащаб. Ватикана например, удвоява 

посетителите си почти всяка година, същото важи и за религиозните обекти в 

Йерусалим. Трябва да се отбележи обаче, че религиозният туризъм в настоящето е вид 

културен туризъм с познавателна цел, а не толкова свързан с практикуването на 

религиозни ритуали или поклонничество. Това е все още неразработен пазарен сектор у 

нас, въпреки данните за нараснал брой пътувания с подобна цел. В някои райони на 

страната се правят опити за съставяне на културни маршрути (например Софийската 

Света гора), но те имат предимно пожелателен характер и не са обект на самостоятелно 

туристическо предлагане. 

Територията на община Сандански се отличава с голяма концентрация на религиозни 

обекти – църкви и манастири. Само в Мелник в миналото те са били над 70. Те са 

паметник на изкуството, изразяващ развитието на уникалната художествена школа, 

известна като Мелнишко художествено средище, възникнала през Средновековието и 

просъществувала до началото на 20 век. Едни от най-ярките й проявления се 

съхраняват в Роженския манастир – паметник на културата с национално значение. 

Църкви с историческо и архитектурно значение има в селата Виногради, Горно 

Спанчево, Бельово, Голешово, Ковачево, Враня, Хърсово, Хотово, Белевехчево, 

Бождово, Малки Цалим (легенди разказват, че край селото в една пещера е живял като 

отшелник Свети Иван Рилски), Пиперица и Златолист, в чиято черква е живяла 

монахинята Преподобна Стойна. Най-голям религиозен обект за общината обаче е 

Роженският манастир – уникална забележителност за туристи и поклонници. 

По-известните религиозни обекти на територията в района на град Сандански и 

околностите са манастирът „Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян, църквата „Св. 

Георги”, църквата „Св. Св. Козма и Дамян”, Старостилната православна църква и 

Евангелската баптиска църква, а в град Мелник и околностите  манастирът „Св. 

Богородица Спилеотиса” - Св. Зона, манастирът „Св. Харалампий”, митрополитска 

църква „Св. Никола”, църква „Св. Николай Чудотворец”, църква „Йоан Предтеча”, 

църква „Св. Антоний”, църква „Св. Петър и Павел”, църква „Св. Варвара”. 
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Роженски манастир. Роженският манастир е един от най-големите средновековни 

манастири и едно от най-старите духовни средища в България. Намира се в живописна 

местност, на 6 км източно от град Мелник и само на няколко минути от село Рожен. В 

миналото е бил ставропигиален - под пряката юрисдикция на Светия синод, а в днешно 

време за него отговаря Неврокопската епархия.  Смята се, че първоначално е построен 

през 890 г. с дарения на жители от съседните места. През 17 в. избухва пожар, който 

унищожава архива и съответно всички по-стари сведения за манастира. Единственият 

запазен документ, косвено сочещ по-ранното му съществуване, е една преписка в 

гръцки ръкопис. Най-ранният запазен документ е ръкопис от библиотеката на Великата 

Лавра в Атон. Знае се, че през 16 в. манастирът е бил в своя разцвет – тогава са 

построени южното крило и главната църква, украсена със стенописи. След пожара 

обаче всичко е почти унищожено. Манастирът е възстановен през 18 в. с финансовата 

помощ на богати българи. Постройките са с форма на неправилен шестоъгълник, а във 

вътрешния двор се намира църквата „Рождество Богородично”. Изключително ценно 

произведение в храма е Голямата Богородична икона - точно копие на чудотворната 

икона „Богородица-Портарница”. Други ценни икони са  „Богородица Умиление”, 

„Св.Св.Петър и Павел”, „Христос Пантократор”. Храмов празник е Кръстовден – 14 

септември, когато стотици поклонници се стичат, за да присъстват на Роженския събор. 

Манастирът е включен в Стоте национални туристически обекта. 

Манастир „Св.св. Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян” - Сандански 

Намира се на 2 км от центъра на град Сандански, в близост до десния бряг на река 

Санданска Бистрица, в местността Смилово в курортната зона на града. Смята се, че е 

построен през IV-V в., а преданието разказва, че в него са живели братята Козма и 

Дамян, които лекували болните с водите от минералните извори на града. Стари 

водопроводни тръби свидетелстват за ранното съществуване на манастир тук. 

Сегашният манастир е издигнат върху основите на стария през 1928 г. от местните 

жители на тогавашния Свети Врач. През 1998 г. манастирът е достроен, като е 

издигната ограда около него, поставени са манастирските порти и са построени два 

параклиса, посветени на Св. Димитър и Св. Петка. 

Манастирска църква „Св.св. Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян” 

Построена през 1861 г. и за това свидетелства надписа над входната й врата. 

Представлява трикорабна базилика с абсида. Църквата впечатлява с красиво 

изработения иконостас и стенописи, направени от зограф Андон от Мелнишката школа 

през 1900 г. По иконостаса са резбовани релефно форми на птици, гроздове, листа. 

Таваните са касетъчни и плоски с апликации над централния кораб. Църквата е обявена 

за паметник на културата. 

Църква „Св. Св. Кирил и Методий”. Намира се на 200 м източно от манастира. 

Построена по инициатива на революционера Яне Сандански.  

Църква „Свети Георги” – Сандански. Тя е близо до центъра на града. Историята й 

започва от неврокопския митрополит Борис, който  имал право да избере земя, на която 

да построи църква. Така в центъра на Сандански била построена голяма двуетажна 
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сграда, която служела за архиерейско наместничество. Първият камък на новата църква 

е положен през 1938 г. с намерение да е умалено копие на софийския храм-паметник 

„Александър Невски”, но поради военните години и високите цени на материалите, 

парите не достигнали за напълното построяване. Цялостното й завършване се 

осъществява през 1952 г. с помощта на ловчанския митрополит Филарет. Църквата е 

изографисана от художника Николай Шелехов и е единствената сграда в града, 

останала от периода на българското Възраждане. Празникът на храма е 6 май, когато се 

отслужва литургия и се прави курбан на открито. 

Параклис „Света Петка” – Сандански. Намира се до манастира „Св. св. 

Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян” в местността Смилово. Датира още от 

IV-Vв. и свидетелство за това са намерените останки на стара гробница и водопровод. 

Местните хора казват, че параклисът има чудотворна сила и лекува безплодие. 

Манастир „Света Богородица Спилеотиса” – град Мелник. Манастирът, намиращ 

се на хълм „Свети Никола”, е един от най-ранните образци на градското манастирско 

строителство в българските земи. Три пъти е бил разрушаван и отново възстановяван, 

просъществувал е до началото на XX в. Това е единственият манастир в България, 

който през 1220 г. получава статут на „деспотски и царски” със специална грамота от 

деспот Алексий Слав и така става втори по значимост след търновския 

„Св.Четиридесет Мъченици”. По онова време е носел името „Богородица на Светия 

пояс”, както и „Света Зона”. Добре запазена е западната стена, а при разкопки са 

открити и останки от две църкви: „Св.Богородица Спилеотиса” и „Св. Спиридон”. 

Манастир „Свети Харалампий”. Манастирът се намира близо до Мелник на хълма 

Свети Никола, южно от града. Той е паметник на културата с национално значение. С 

него  са свързани, най-ранните засега в Мелник, три преписки в Изборно евангелие от 

XI век, което се намира в Националната библиотека на Гърция в Атина. Първата от тях 

сочи евентуалната година на построяването му 1206 г. и предполагаемия ктитор севаст 

Василий Вамбулинос. Манастирът се е състоял от две помещения "Свети Архангели" и 

"Свети Харалампий" без притвор и под общ покрив. Те са били богато украсени с 

двуслойна стенна живопис. Сега на мястото, където се е намирал манастирът, може да 

се намерят само руини. Запазени са само незначителни части от стените и основите. 

Митрополитска църква „Свети Никола”. Построена е в началото на XIII в. като 

митрополитска църква от севастократор Владимир, брат на деспот Алексий Слав и 

представлява трикорабна сграда, базилика с три предверия от източен тип. Висока 

художествена стойност имат стенописите, някои от които все още личат по стените, а 

други се съхраняват в Софийския археологически музей. Интересни археологически 

находки, открити в руините са оброчна плочка на тракийската богиня на лова Бендида 

(Артемида), тракийска надгробна плоча с посвещение на римския император Траян, 

датираща от 117 г., както и археологически материал от ранното Средновековие. Днес 

от манастира са останали само руини, но все още мястото се почита като свято. 

Църква „Свети Николай” – Мелник. Митрополитска църква, строена през XIII в. и се 

намира в югоизточната част на Мелник. През Средновековието тя е била еднокорабна 
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малка сграда, но през годините църквата е била преустроявана и разширявана няколко 

пъти. През 1756 година придобива днешния си вид - доказателство за това е надпис 

върху олтарната стена в източната част на църквата. През 1895 г. е опожарена, но в 

началото на ХХ в. е възстановена от Националния институт по паметниците на 

културата. Църквата е построена от камъни и тънки тухли. Била е изписана от майстора 

Лазар Зограф - мелничанин, чието изображение е все още запазено по стария 

иконостас. Храмът съхранява ценни икони като „Богородица Одигитрия”, „Свети 

Антоний Великий с жития”, „Влизане в Йерусалим” и други уникални образи на 

мелнишката зографска школа.  

Църква „Св. св. Петър и Павел” – Мелник. Намира се югозападно от центъра на 

града. Построена е през 1840 г. и притежава изключително красиви и исторически 

ценни предмети като изографисани иконостас, амвон, епископски трон, декоративен 

стенопис, икони и др. Впечатление правят иконите „Въведение в храма” от втората 

половина на XV в. и „Рождество Богородично” от XVII в. В храма се намира мраморна 

плоча, на която са изобразени апостолите Петър и Павел. Намиращият се в църквата 

епископски трон е единствения в България митрополитски трон от XIX век. Църквата е 

обявена за паметник на културата от национално значение. 

Църква „Свети Йоан Предтеча” – Мелник. Църквата е в северозападната част на 

град Мелник, на десния бряг на Мелнишка река. Построена е през XVIII-XIX век. 

Храмът е богато украсен с цветни стенописи. Интересна гледка е изобразения стар град 

Ниневия с високи дворци, изографисан от незнаен автор. Колекцията от икони, част от 

които са били написани от зографите Лазар Аргиров и Яков Николай, са с 

изключителна художествена стойност. В храма се намира позлатена икона, 

представяща кръщението на Йоан. Храмът има два реда балкони – един за жените и 

един за девойките, а мъжете и младежите са стояли долу, което е нетипично за 

православните църкви. Като част от културно-историческия резерват „Мелник” е 

обявена за паметник на културата. 

Църква „Свети Антоний”- Мелник. Наричана е от местните хора „Свети Андон” и е 

единствената с подобно име в България. Построена е през 1765 г. и съществува легенда, 

че Свети Антоний лекувал хора с психологични проблеми. В миналото в църквата са 

идвали душевно болни хора, за което свидетелстват запазеният ствол с железни вериги, 

с които са връзвали буйстващите. В средата на пода на храма има поставена плоча с 

двуглавия орел на Патриаршията – такива плочи били поставяни там, където лечебните 

сили са особено силни. Църквата е изписана с цветя, ангели, серафими и херувими. 

Паметник на културата с национално значение. 

Църква „Света Варвара”. Църквата се намира в североизточна част на град Мелник 

под Кордопуловата къща. Не е известно със сигурност кога е била построена, но това 

най-вероятно е било през XIII - XIV век, по времето на разцвета на град Мелник. Тя е 

била голяма трикорабна едноабсидна сграда. Самата църква не е запазена до днес, 

останали са само стените, олтара и абсидата при олтарното пространство. Местните 

жители са поставили икона на Света Варвара на олтара. 
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Църкви – паметници на културата има и в селата Сугарево (църква „Св. Пророк 

Илия (1856)), Ново Делчево (църква „Св. Троица, храм на католическата църква „Св. 

Богородица” ), Левуново (църквата „Св. Георги Победоносец” (1874)), с. Пирин 

(църквата „Св. Николай” (1885)), с. Златолист (Св. „Георги„ (1857)) и др. 

Църква „Свети Георги” – село Златолист. Село Златолист е скътано между 

Сандански и Мелник. Жителите му се броят на пръсти и повечето са възрастни хора. 

Всеки един от тях обаче може да те упъти и да ти разкаже история за църквата в селото. 

Църквата се казва „Свети Георги” и в нея е живяла Преподобна Стойна. Когато била на 

седем години Преподобна Стойна се разболява от едра шарка и вследствие на това 

ослепява. Години по-късно насън й се явява Свети Георги и й заръчва да копае в двора 

на къщата, където живее и там ще намери негова икона и кандило. На посоченото място 

била построена църква. По време на Междусъюзническата война цялото семейство на 

пророчицата се премества от родния й град Хазнатар (Серско) в България. На път за 

Петрич, Преподобна Стойна решава, че трябва да остане в храма „Свети Георги” в село 

Златолист и там прекарва остатъка от живота си. 

Храм-паметник „Свети великомъченик Георги Победоносец” – село Левуново. 

Църквата е построена още преди Първата световна война – през 1874 г., но по време на 

войната е опожарена до основи. През 1916 година е реставрирана от Втора българска 

армия в памет на загиналите в Първата световна война. За разлика от другите църкви, 

които са изографисани с библейски сцени, две от стените в тази църква са надписани с 

имената и родните места на загиналите в района войници. Църквата е включена във 

„Военните паметници на културата“. 

Параклис „Света Троица” – село Левуново. Параклисът съществува на това място 

още от Средновековието. Самото име на местността „Камбаните”, където се намира, 

потвърждава твърдението, че тук е имало свято място. През 2004 г. с даренията на 

жителите на село Левуново параклисът е обновен. Иконите, които се намират в него 

също са дарение от местните жители. Според една легенда, мястото, на което е 

построен параклисът, е чудотворно и лекува. Тук всяка година на празника на Света 

Троица се прави курбан за здраве и се провеждат традиционни борби. 

Параклис „Свети Иван Рилски” („Свети Отец”) – Тремошница. Наименованието 

на параклиса идва от скалистата седловина, надвиснала над река Санданска Бистрица, 

където е построен. Има предание, свързано с мястото, което разказва, че преди да се 

усамоти в Рилския манастир, Свети Иван Рилски е живял тук. Параклисът е с дължина 

8 м и ширина 6 м. Празникът на параклиса е на 19 октомври и всяка година на тази дата 

тук се събират жители от близките села Лиляново, Голям Цалим, Вихрен, както и от 

град Сандански, за да почетат светеца. 

6.4 Паметници – културен туризъм 

Това са обекти на недвижимото наследство от по-нови времена. Обикновено са 

свързани с личности и събития, които са важни за местното население или за 

националното самочувствие. Най-известният такъв паметник на територията е Гробът  

на Яне Сандански при църквата „Св. Св. Кирил и Методий”. Намира се на 200 м от 
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Роженския манастир. Там стои и надпис с думите на революционера: “Да живееш, 

значи да се бориш. Робът – за свобода, а свободният – за съвършенство”. Яне 

Сандански е роден през 1872 г. в село Влахи, намиращо се днес в община Кресна. 

Известен е й като един от водачите на ВМРО. Убит през 1915 г. при засада на път за 

град Неврокоп. Друг популярен паметник е  Комплекс – паметник на Спартак. 

Намира се в началото на град Сандански и е един от символите на града. Спартак е 

живял по тези земи, но е бил продаден като роб в гладиаторско училище в Капуа, а в 

последствие избягва и става водач на най-голямото въстание в Римската империя, с 

което става известен.  Чешмата-паметник на ІІ-а българска армия в с. Левуново е 

построена през 1916 година от Втора българска армия в памет на загиналите войници 

през Първата световна война. Намира се на площада на селото в близост до храм-

паметника „Свети великомъченик Георги Победоносец”. Чешмата, както и църквата са 

вписани в регистрите на „Военни паметници на културата”.  

7. Музейно дело 

 

Наличието на музеи и музейни експозиции благоприятства увеличаването на 

туристическия поток в даден район, макар че не е достатъчно условие. Важна е 

комбинацията с териториално близки архитектурни или пък нематериални (фолклор, 

занаяти) паметници, за да могат двата източника взаимно да се допълнят. Обикновено в 

музеите се излагат ценни предмети, открити в археологическите обекти, които не могат 

да бъдат показани на място от съображения за сигурност или пък консервация. Музеите 

обикновено допълват информацията за паметниците и културните особености на 

региона. Добре е експозициите да бъдат съпътствани с брошури, албуми, обяснителни 

табели или интерактивни устройства. 

Археологически музей – Сандански. Основан е през 1936 г. и е разположен над 

основите на базиликата на епископ Йоан. Един от 5-те археологически музея в 

България, специализиран в областта на античната археология. Притежава уникална 

колекция от римска надгробна мраморна пластика (I-III в.) - най-голямата в България, 

рядко срещана в Европа и  характерна само за този регион. Събирана е в продължение 

на 80 години от всички селища на общината, като истински шедьоври на античното 

изкуство са плочите на Юлий Максимум, на Асклепий и др. Колекцията от мраморни 

произведения на античното изкуство се допълва от различни оброчни плочки - на 

Артемида, Афродита, Зевс, Тюхе, местното божество Теос Саленос  и др. и статуи-

реплики на известни копия на Афродита и Тюхе - гордост за всеки музей. Колекцията 

от мозайки от раннохристиянския период /IV-VI в./ е с площ над 350 кв.м, в т.ч.  и 

уникален мозаечен гръцки надпис, сочещ че базиликата под сградата на музея е 

построена от епископ Йоан.  Археологическият музей в град Сандански днес има 620 

кв. м. сграден фонд, представляващ изложбени зали, хранилище и административни 

помещения. Неговата богата колекция включва 11 367 музейни експонати. 

Исторически музей – Мелник. Музеят в Мелник е филиал на археологическия музей в 

Сандански и е включен като интересна забележителност в Стоте национални 

туристически обекта. В миналото експозицията се е намирала в Пашовата къща, но сега 
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е преместена в нова сграда. В историческия музей може да се види основният поминък 

в района на Мелник - винопроизводството. Експозицията включва снимки на мелнишки 

изби и съоръжения, свързани с обработката и съхраняването на мелнишкото вино. 

Музеят притежава богата етнографска експозиция, включваща предмети, свързани с 

историята на Мелник - от праисторията до новото време. Той притежава сграден фонд 

от 110 кв. м,  включващи изложбени зали и административно помещение.  Фондът му 

съдържа 5 144 музейни експонат. 

Историческа сбирка – Сандански. Историческата сбирка в гр. Сандански, все още 

неофициално регистрирана като такава, е инициатива на местната администрация с 

основна цел поетапно създаване на исторически музей в града. До този момент е събран 

архив съдържащ фотографии, етнографски изделия, вещи на лица, значими за 

общината, оръдия на труда и др. Сбирката обхваща новата, най-новата и съвременната 

история на община Сандански и на този етап е разположена в Културния дом на града. 

Музейна сбирка на Яворов - село Голешово.  Сбирката е разположена  в Хаджи 

Симеоновата плевня, където през 1903 г. поетът революционер Пейо Яворов с 8 

четници е обграден от многоброен турски аскер. Деветимата мъже успяват да се 

измъкнат като по чудо. Основната тема на музейната сбирка е именно „Битката при 

Голешово на 23 април 1903 г.” Експозиционният й план включва информационно 

табло, снимки на значими личности и места, факсимилета, както и писмо от Гоце 

Делчев до Пейо Яворов.   

8. Нематериално културно наследство – културен, селски и фестивален 

туризъм 

 

В съвременното схващане за  културно наследство, към него се включват и 

нематериалните обекти – традиции, фолклор, занаяти и ритуали и дори типичната 

кухня  – всичко, което определя идентичността на местната общност. Нематериалното 

културно наследство може да е обект не само за културен, но и за селски туризъм - 

начин и стил на живот, традиции, фолклор, които се изучават „на място“. Като 

туристически ресурс са определени и различните събития и прояви – концерти, 

изложби,фестивали, събори. Те са важна част от културния живот на всяка община и 

ресурс за посещение на туристи. На територията на МИГ Сандански ежегодно се 

организират няколко събития с национално и международно значение. 

Пирин фолк. Фестивалът се провежда през първата седмица на месец септември, като 

започва през 1993 г. като инициатива на община Сандански, Радио Благоевград и 

Телевизионен център Благоевград и вече има зад гърба си над 25 издания. През 2000 г. 

е вписан в Културния календар на Министерството на културата и форумът все повече 

се развива и утвърждава като международен, където се срещат, състезават и общуват 

творци от България, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния. С включването на БНТ и 

на други национални телевизии от съседни държави, по линия на международното 

сътрудничество, фестивалът действително се превръща в сцена за изява и 
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сътрудничество между културите на Балканските страни, три от които са членки на 

Европейския съюз. 

Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите” (гр. Сандански). 

Провежда се ежегодно през втората седмица на месец септември. Това е най-голямото 

международно младежко събитие в Югоизточна Европа. Основната цел на фестивала е 

да се увеличат културните връзки между младите хора, да се обменя информация и да 

се развиват контактите между тях, да се разширят възможностите им за изяви и 

сътрудничество. Балканският младежки фестивал включва няколко вида прояви: -

концерти, конкурси: за най-добър млад поп-рок изпълнител, за най-атрактивна 

фестивална двойка, за фотография ; -балканско младежко парти; -сцена за съвременни 

улични изкуства; - различни видове изложби; - младежки еко-хепънинг; -пикник и 

спортен празник; - младежка кръгла маса. В рамките на проявата гостите се запознават 

с историческите, културни, етнографски и туристически забележителности на 

Сандански и региона.  

Мелнишки вечери на поезията (гр. Мелник) - провеждат се ежегодно през месец 

октомври. Освен поети, този празник привлича художници, музиканти, певци от цяла 

България и чужбина. Броят на участниците се увеличава със всяка година и те вече са 

над 300 души. През 2005 г. "Мелнишките вечери на поезията" става международен, тъй 

като се присъединяват и поети от славянските страни - Македония, Сърбия, Босна и 

Херцеговина, Хърватска. 

Фолклорен събор "Леб и вино" в село Спатово - ежегодно през м. юни. Фестивалът 

включва автентични изпълнения на песни, музика и танци от поречието на р. Струма: 

Беласица, Огражден, Малешевията, Пирин, Осогово и Витоша. В рамките му се 

провеждат конкурсите за "Селски обед", за най-вкусно ястие и "Убава мома". Целта е 

преживяване в атмосферата на „старовремските” събори, които са били празник на 

първичното и непредубедено общуване чрез традиционни изкуства - музика, песни, 

танци, храна. От участниците се изисква да бъдат облечени с традиционна носия, да си 

носят храна за пикник на открито, като не се разрешават изкуствени храни, напитки, 

опаковки и т.н., да си носят черга за постилане, по възможност традиционна - не се 

разрешава използването на одеала или съвременен текстил. Съборът е добра 

предпоставка за развитието на селския и зеления туризъм. 

Склавски панаир. Провежда се в село Склаве около 15 юни и е свързан е с легенда за 

Спартак. Твърди се, че на това място е имало пазар на роби, откъдето произлиза и 

името на селото "склав" от латински "роб". Според някои неофициални източници, на 

този пазар е бил продаден предводителят на най-голямото антиримско въстание на 

робите Спартак. Според други неофициални източници тъкмо в това село се е родил 

Спартак. В днешни дни панаирът е един от най-големите регионални пазари за 

животни.  

Празник на град Сандански.  По традиция всяка пролет на Светли четвъртък (първата 

седмица след Великден) най-тържествено се почита Празникът на град Сандански. 

Много хора се събират на красивите поляни край манастира с името на братята 
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лечители “Козма и Дамян”. Честването започва с празнична литургия и водосвет за 

здраве. След тържествената литургия и водосвета се изнася празнична програма на 

поляната на култовата местност „МАНАСТИРЧЕТО”. В програмата на празника са 

включени народни борби, дефиле с духов оркестър и мажоретки и антично театрално 

шествие. Празникът завършва с концерт на пл. “България”, последван от тържествена 

заря.  

Фестивал „Гроздобер в град Мелник”  Изпълняват се автентични македонски песни 

и танци за гроздобер и вино. Пресъздава се ритуала по мачкане на грозде.  

Международен фестивал „С песните на сестри Бисерови”. Провежда се всяка година 

по традиция през месец юни за три дни в селата Пирин и Левуново, както и в град 

Сандански, на площад "България". Прочутите в цял свят сестри Бисерови канят групи 

от чужбина, които показват своето фолклорно изкуство. Фестивалът е и повод да се 

съберат музиканти и почитатели на песните на фамилия Бисерови. Сред участниците 

във фолклорния фестивал, са представители на Италия, Финландия, Англия, Япония, 

фолклорни  състави от различни краища на страната, които представят автентични 

музикални изпълнения и танци.  

Празник на младото червено вино (гр.Сандански). Провежда се ежегодно в края на 

годината - (28-30 Декември).  

Събор на свети Дух. Интересна традиция на жителите на село Пирин, които 

организират своя събор на празника Свети Дух, който се мени всяка година. Съборът се 

организира в местността около параклиса „Свети Дух”. Там всеки дъб е пазител на 

някоя фамилия и на празника всеки род застава до едноименния си пазител, където 

нощуват за здраве. Важна отличителна черта на община Сандански е фактът, че 

нейните селища формират самостоятелен район в Пиринската фолклорна област. 

Алея на занаятите. Организира се вече две години около великденските празници и е 

инициатива на община Сандански и читалище "Отец Паисий-1919" . Майстори 

занаятчии, како и и творци в областта на приложните изкуства от всички краища на 

България представят красотата и изкуството на българските занаяти, които са 

съхранили духа, традициите и културата на различните местни общности. Форумът е 

първият по рода си в страната ни и се провежда в продължение на три дни на главната 

улица на града. В двете издания досега са направени демонстрации за работа с глина, 

восък, кожа, дърво, прежда и еко материали. Всички участници получават грамоти за 

съхраняване и популяризиране на българското майсторство и занаятчийство. 

9. Села с туристическо значение и потенциал за селски туризъм 

 

Делът на селския туризъм се увеличава все повече в общия дял на туристическото 

предлагане в Европа. Това е туризъм, който се практикува в селски неурбанизирани 

територии и включва предлагането на разнообразни продукти и услуги, свързани със 

спецификата на посетеното място и местната общност. Освен красотата на природата и 

спокойствието на чистия въздух, посетителите търсят гостоприемство, чиста и 
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домашно приготвена храна, интересуват се от историята и забележителностите, искат 

да опознаят местния бит и обичаи. Мотивите на туристите са свързани с търсене на 

антипод на традиционната градска среда или местата за масов ваканционен туризъм. 

Селският туризъм има разновидности, според дейностите и мотивацията: класически 

селски туризъм, при който гостите са по-скоро наблюдатели и потребители, а не 

толкова участници в ежедневните дейности на домакините. Той е по-широко обхватен 

и може да включва различни други активности – пешеходни преходи, разглеждане на 

забележителности, обиколки на манастири, спорт – езда, лов и т.н.; агротуризъм или 

фермерски (ранчо) туризъм – тук гостите активно участват в добиването и 

обработването на земеделската продукция или пък в отгреждането на животните и 

дейностите свързани с това (доене, почистване, ресане). За разлика от западна Европа, у 

нас този тип все още е слабо разпространен, тъй като се извършва предимно в 

биологични ферми, а те все още са малко на брой. 

Село Рожен е безспорно най-известното село в общината, тъй като е близо до 

едноименния манастир. Намира се на 31 км от град Сандански, 6 км източно от Мелник 

и на 1 км от Роженския манастир. Почти всички къщи са изцяло във възрожденски 

стил, а около центъра на селото има архитектурен ансамбъл. Влияние имат родопската 

и мелнишката архитектура. Единадесет от къщите са обявени за паметници на 

културата, а от известно време в селото се извършва усилено строителство на хотели и 

механи в същия старинен, възрожденски стил. Заради непосредствената си близост с 

Роженския манастир, селото се радва на огромен интерес от страна на туристите. Само 

в този регион се отглежда известния сорт грозде широка мелнишка лоза, от което се 

прави превъзходно вино. До селото има изградени туристически маршрути, тръгващи 

от Мелник и село Златолист. 

Село Голешово  се намира в подножието на планина Славянка, в близост до резерват 

„Алиботуш”. Отстои на 46 км от град Сандански, до него се стига лесно по асфалтиран 

път. Съхранена е старинната архитектура и чистотата на природата. Над реката са 

запазени четирите каменни моста от края на XVIII в., а в близост до селото са открити и 

няколко антични селища, най-ранното, от които датира още от бронзовата епоха. Само 

на няколко километра в местността Езерища е открит античен некропол. В местностите 

Солището и Перинарски лъки  пък е разкопано селище от късния период на желязната 

епоха. Още антични селища са намерени и в местностите Тучидол, Бъза и Черешар, 

некропол в местността Пазлак, а в местността Градището – крепост. Голешово се 

свързва с името на Пейо Яворов – запазена е  плевнята, в която Яворов се е укривал, 

заедно със своята чета, а в„Хайдушки копнения” поетът пише за селото и за своите 

преживявания там. През 2009 г. Голешово печели конкурс на БНТ САТ за най-красиво 

и слабо познато място в България. Този конкурс дава шанс на селото да развие 

туристическите си дейности. Направени са специални филм, брошура и клип, които да 

популяризират забележителностите и бита му. 

Село Кашина. Намира се в югозападните склонове на Пирин планина на 8 километра 

от село Рожен. В близост е водопадът „Скока”.  Пътят до Кашина е неасфалтиран, но 

въпреки това има пряка транспортна връзка. Името на селото идва от турската дума 
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„кашик”, означаваща „лъжица”. В миналото местните занаятчии  са се славели с 

изработените от тях дървени лъжици, които продавали по пазари и събори. Купувачите 

ги наричали „кашици”, но в течение на времето видоизменили думата на „кашинци”. 

Съборът на селото е на 28 август, когато се чества празникът на Света Богородица. 

Всяка година тук се събират десетки родове, чиито корени водят началото си от 

Кашина. В селото има потенциал за развиване на местните занаяти и развитие на 

селския туризъм. 

Село Петрово. Разположено е на 35 км югоизточно от град Сандански  в северните 

разклони на планината Славянка. Близо до селото е хижа „Извора”, която е изходна 

точка за няколко маркирани пътеки към Славянка, както и местността Извора, от 

където води началото си Петровска река. На два километра е местността Пещери, 

където е имало селище от 14-17 в. с развито земеделие и грънчарство. Все още има 

следи от старото селище, а жителите на Петрово частично са възстановили намиращия 

се там храм. Селото има три черкви – „Свети Петър и Павел”, „Свети Атанасий” и 

„Света Богородица”. Други подходящи за туризъм обекти в близост до селото са 

пещера Рупата и карстов извор „Бистрец”. 

Село Пирин. Разположено е на двата бряга на река Пиринска Бистрица, на около 700 м 

надморска височина. От селото води началото си третокласен път до хижите Малина и 

Пирин. В близост до селото се намират пещерите Яворова и Змейова дупка, както и 

параклисът „Свети Дух”, където всяка година на празника се провежда събор. 

Село Любовище  е на  25 км югоизточно от град Сандански, в склоновете на Южен 

Пирин и има шосейна връзка за град Мелник през село Рожен. Къщите са построени в 

обичайния за района огражденско-малешевски стил. В селото се открояват пет къщи, 

които са обявени за паметник на културата. Сградата на училището, строено през 1905 

г., както и Антиловичевата къща също се отличават с интересна архитектура и са 

местна забележителност. В близост до селото, в местността Чифлик са открити останки 

от селище, което по всяка вероятност датира още от бронзовата епоха. Близо до селото 

се намира и Роженският манастир - само на 1,5 км. 

Село Лозеница  - на 14 км югоизточно от град Сандански и на 3 км югозападно от град 

Мелник. Разположено е в подножието на Среден Пирин на надморска височина от 

около 350 м. На днешното място се установява през 1956 година, тъй като старото село 

е било на брега на Мелнишка река и често се е случвало земята, заедно с къщите на нея 

да се свлекат. До селото са намерени останки от селище от новокаменната епоха – в 

местността Лозята. В други две близки местности има останки от селище, 

съществувало през желязната епоха. Край селото личат и останките от средновековна 

църква. 

Село Златолист. Намира се  на 32 км югоизточно от град Сандански и на 16 км от 

Мелник. Северно от селото е разположена природната забележителност Мелнишки 

скални пирамиди. Къщите са построени във възрожденски стил и се усеща силното 

влияние на родопския тип къщи. Единадесет сгради от селото са обявени за паметници 

на културата. Край селото има запазени останки от средновековна църква и селище, 
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съществувало през средновековието и османския период. Селото е известно с църквата 

„Свети Георги”, в която е живяла известната пророчица Преподобна Стойна. В двора 

на църквата се намира и едно от най-старите дървета в община Сандански – 1300-

годишен чинар. 

Село Горно Спанчево - на 40 км югоизточно от град Сандански. През него минава 

междуградският път Петрич - Гоце Делчев. В близост до селото са открити множество 

останки от антични селища, датиращи от различни епохи. Такива са намерени в 

местностите Страшника, Умни дол, Креч. Интересен обект  е късно античната и 

средновековна крепост "Терзиев чукар", която е на 1,5 км северно по права линия от 

центъра на селото. Заема площ от около 1 дка, като по-добре е запазена южната й част.  

Село Хърсово - на 25 км от град Сандански и на 9 км от град Мелник. През землището 

му тече река Мелнишка. Селото е известно с хубавото си вино, което се приготвя от 

местните жители. Общо около 1200 дка около Хърсово са засети с лозя. Важна 

забележителност е местната църква, построена в края на 18 в. в най-високата част на 

селото. Село Хърсово е разположено в близост до защитените територии на 

Национален парк „Пирин”. 

10. Винарски изби в Сандански - винен и кулинарен туризъм 

 

Виненият туризъм е сравнително нов сектор в туризма, който се развива в последните 

години. Състои се в посещение на една изба или обиколки на няколко изби в един 

район с цел дегустация на местните сортове вина. Виненият туризъм може да се 

съчетае с кулинарен, спа и селски туризъм. Характерното за него е, че той може да е 

през лятото, а може и само за уикенд. Много то винарските изби в Европа, както и в 

България започват да строят собствени хотелски комплекси, еко селища и ферми за 

биологична продукция. На територията на МИГ Сандански и особено в района на град 

Мелник има уникални сортове вино, лозаровинарският сектор е добре развит и има 

множество изби. 

 

Винпром Дамяница се намира в едноименното село в община Сандански.  Избата е 

една от най-реномираните и най-големите в страната. Построена е през 1940 г., а през 

1997 г. е приватизирана и модернизирана. В района условията са изключително 

благоприятни за отглеждане на червени сортове. Сред лозята на избата преобладава 

гроздето от местния сорт Широка Мелнишка лоза, но се гледа също Каберне фран, 

Мерло и Каберне совиньон. В последните години на пазара се появиха няколко особено 

добри вина с потенциал за стареене – No Man’s Land, Uniqato, ReDark, както и вината 

от от новата марка на избата Prestige. Собственикът на избата има и ферма за 

земеделска продукция „Чифлика“, която работи на принципа на солидарното 

земеделие. 

Винарска изба Синтика. Избата е наследник на Комплексна опитна станция в гр. 

Сандански, изградена през 50-те години. В течение на десетилетия експерименталният 

аграрен център развива множество клонове и вариации на различни култури и създава 
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уникалните сортове грозде Ранна Мелнишка лоза (Мелник 55), Мелнишки Рубин, 

Сандански Мискет и др. Наследявайки тези десетилетни усилия, Синтика  става изцяло 

нов и модерен винарски комплекс през 2007 г. В момента разполага с хотелска част с 

градина с екзотични растителни видове и подземие за отлежаване на виното, както и с 

325 дка собствени лозови масиви, които се намират в землището на древния град 

Хераклея Синтика (ІІІ век пр.н.е), в близост до местността Рупите.  

Винарска изба Мира се намира в самия град Сандански. Тя е сравнително нова - 

отворена е през 1993 г. Произвежда вино от грозде от района на Петрич и Сандански. 

Вината, които прави, са наливни и бутилирани от сортовете Широка Мелнишка лоза, 

Мускат отонел, Каберне совиньон, Мерло, Совиньон блан и Керацуда. На пазара избата 

е известна с вината си Мелник Резерва, Каберне Резерва, Керацуда от района на Кресна 

и Мелник 55. 

Винарска изба Вила Мелник се намира в село Хърсово сред лозята, на живописен 

хълм на 7 км. южно от град Мелник. Това е семейна фирма, продължител на лозарски и 

винарски традиции с повече от два века документирана история. През 2004 година са 

засадени около 300 декара лозови насаждения в два масива край селата Хърсово и 

Виногради в Мелнишкия регион, а през есента на 2012 е завършена и собствената 

винарна непосредствено до лозето край с.Хърсово. На пазара вината на „Вила Мелник“ 

са под марките AplauZ, Bergulé, Вила Мелник и Мелник. Избата произвежда вина от 

български и от чуждестранни сортове: червените Широка Мелнишка лоза, Мелник 55 

(Ранна Мелнишка лоза), Мавруд, Каберне совиньон, Мерло, Сира, Пино ноар, 

Санджиовезе, както и белите: Шардоне, Совиньон блан и Вионие.  

Винарска изба „Златен Рожен” е семейна винарна и разполага с лозов масив от 140 

дка лозя (каберне совиньон, мерло, мелник 55, мелнишки рубин и широка мелнишка) в 

село Капатово, в близост до Мелник. Винарската изба е проектирана да посреща гости, 

които да наблюдават процеса на правенето на вино. Предлагани вина за дегустация: 

Мерло и Каберне Совиньон, Сира, Мелнишки купаж, Мелник 55 и Рубин, Розе, 

Сандански мискет, Каберне Совиньон и Мерло. 

Изба на Динчовата къща в село Рожен. Селото е наследник на вековна култура и 

традиции във винопроизводството, предавани от поколение на поколение. За 

дегустация се предлагат 5 мелнишки вина собствено производство, наточени директно 

от бъчвата и произведени от широка мелнишка лоза.  

Винарска изба Свети врач. Намира се в град Сандански, на главен път Е 79, до 

бензиностанция OMV. Винарната произвежда качествени червени и бели вина от 

собствени лозя от сортовете – мускат, сира, мерло, мелник, каберне. Виното се прави 

по класическа технология с модерно оборудване. Бутилирането на виното се прави 

както в стъклени бутилки, 2- 5 литрови пластамасови бъчонки, така и в сувенирни 

хартиени опаковки. 

Zornitza Family Estate е хотелски комплекс, който разполага с винарна, еко-ферма за 

продукти и се намира в долината на река Струма, на 15км югоизточно от град 
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Сандански и на 5км от Мелник в село Зорница. Избата е създадена през 2011 г. – 

засадени са 50 декара лозови масиви, а доминиращият сорт е Сира в компанията на още 

17 местни и класически червени сорта. Освен задължителните Мерло, Каберне 

Совиньон и Каберне Фран, се отглеждат  Гренаш, Марселан, Сензо, Пети Вердо, 

Мавруд, Санджовезе и други по-малко популярни сортове, характерни за долината на р. 

Рона и централна Италия. Регионът е представен с традиционните Широка мелнишка 

лоза, Мелник 55 и Мелнишки Рубин. 

 

Винпром Сандански-Хърсово е основан през 1993 г. От 2001 г. създава и отглежда 

собствени лозови масиви, които към момента са над 1000 дка. засадени със сортовете 

Мерло, Каберне Совиньон, Анчелота , Мелник 55, Руен и Мелнишки Рубин. През  2004 

г. винпромът купува избата  в село Хърсово, която е изцяло е ремонтирана и 

реставрирана. Към момента  съдовия капацитет на двете изби в с. Хърсово и в гр. 

Сандански е 4 200 000 литра. На вътрешния пазар се продават вина Гранд резерва 

Мерло, Арапница(червена), Арапница(бяла), Каберне от Хърсово, Мерло от Хърсово, 

Розе от Хърсово. 

През 2016-та година винопроизводителите от Мелнишко правят обща карта, която 

предлага интересен общ поглед върху региона, както и многобройни идеи за винен 

туризъм. На картата, наречена Винени маршрути Мелник, със симпатични иконки са 

отбелязани както винарните, които са отворени за посетители (Вила Мелник, 

Дамяница, Златен Рожен, Орбелия, Орбелус, Рупел, Синтика), така и останалите 

винопроизодители (Виа Верде, Вила Илия, градини и лозя Капатово, Мелнишка ласка, 

изба Ново Кономлади, При Шестака, Свети Врач, Стримон, изба Хърсово), които имат 

само лозя или лозя и дегустационни зали в района. На гърба на картата е дадена и 

допълнителна информация за винопроизводителите, детайли за контакт и географски 

координати. Винените маршрути в Мелнишко са допълнени и с някои други места, 

свързани с виното, като Музеят на виното в Мелник, Кордопуловата къща, магазина 

Wine Gallery с най-богатата колекция вина от местни производители, както и първия 

вино-бар в Сандански. Показани са и многобройните природни и културни 

забележителности на района, така че посетителите на региона да са възможно най-

улеснени в избора си на маршрут.  

В картата са включени и винарни от община Петрич, които макар и извън пределите на 

община Сандански са близо до град Мелник и подходящи за посещения и дегустации 

от гостите на населените места от Сандански. По-известните от тях са: 

Биовинарна Орбелус, в с. Капатово, по долината на р. Струма, която притежава 

сертифицирани лозя и произвежда вино от биологично грозде. Част от лозовите масиви 

са в село Хърсово. Отделено е специално внимание на култивирането на традиционния 

за региона сорт Ранна Мелнишка лоза, който присъства и във всички червени вина 

Орбелус.  Избата се намира само на 4 км от новооткритата магистрала Сандански – 

Кулата на отбивката за Катунци. Винарска изба Рупел в село Долно Спанчево, община 

Петрич. Намира се на панорамния път в подножието на планините Пирин и Славянка 

на изток от долината на Струма и е отворена за почитателите на винения туризъм. При 
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избора на сортовете се отдава значение на вкуса на региона и доминацията на „Мелник 

55“. Винарна Орбелия е разположена в подножието на планина Беласица, до с. 

Коларово, Петрич. Сортовете, които се отглеждат са традиционните местни Широка 

мелнишка лоза, Ранна мелнишка лоза, Мискет Сандански. Бутикова винарска изба 

"Кьосев" е специализирана в производството на висококачествени вина в малки 

бутикови серии. Вина за истински ценители и колекционери. Избата се намира в село 

Илинденци, община Струмяни, в полите на Пирин планина, а селото е едно от най-

екологично чистите в България. 

Дегустации на вино за любителите на винения туризъм се предлагат и на гостите в 

самия град Сандански.  

В Парк хотел Пирин - „Балкански ресторант“, в Интерхотел Сандански  – механа 

„Българе”, в СПА ризорт Медите, в Хотел  „Свети Никола”  – средиземноморски 

ресторант „Пломари” или винен салон и в механата на  Аджев хан. 

11. Оценка на ресурсите според Концепцията  за туристическо райониране на 

България, 2015 

 

През 2015 г. Министерството на туризма изготвя концепция за райониране на туризма в 

България,  съобразно изискванията на Закона за туризма от 2013 г., а обособяването на 

отделни туристически райони в страната се прави с цел формиране на регионални 

туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама, за да се 

подпомогне местния бизнес.  На базата на тази класификация, за всеки туристически 

район се предлага основна и разширена специализация. Основната специализация е 

комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на 

районите. Разширената специализация включва освен основните и до 4 допълващи 

вида туризъм. Съзнателно е търсен „фокус” в специализацията на всеки район, а не 

пълна инвентаризация на предлаганите продукти и наличните възможности. 

Предложената основна и разширена специализация няма да бъде официално 

регламентирана, т.е тя не ограничава желанието на районите и съставните 

общини да развиват туризма в една или друга посока. Нейната основна цел е да 

открои онези видове туризъм, с които районът като цяло е най-разпознаваем на 

туристическия пазар. В този контекст е предложено примерно ранкиране на видовете 

туризъм, според тяхната значимост за съответния район. Територията на МИГ 

Сандански попада в Рило Пиринския район. 

 

Туристически 

райони  

Основна 

специализация  

Разширена специализация  

Район Дунав Културен и круизен 

туризъм 

1. Културно-исторически туризъм  

2. Речен круизен туризъм  

3. Приключенски и екотуризъм  

4. Градски развлекателен и шопинг туризъм  

5. Винен и кулинарен туризъм  

6. Религиозен и поклоннически туризъм  

Район Стара Планински и 1. Планински пешеходен и рекреативен туризъм  

2. Приключенски и екотуризъм  
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планина екотуризъм 3. Културно-исторически, фестивален и творчески  

4. Селски туризъм  

5. Религиозен и поклоннически туризъм  

6. Планински Ски туризъм  

Район Долина 

на розите 

Здравен и културен 

туризъм 

1. Балнео, СПА и уелнес туризъм  

2. Културно-исторически и фестивален туризъм  

3. Приключенски и екотуризъм  

4. Планински пешеходен и рекреативен туризъм  

5. Винен туризъм  

Район Тракия Културен и винен 

туризъм 

1. Културен туризъм (всички видове)  

2. Винен туризъм  

3. Делови туризъм (MICE)  

4. Градски развлекателен и шопинг туризъм  

5. Здравен туризъм (всички видове)  

6. Приключенски и екотуризъм  

Район Родопи Планински и 

селски туризъм  

1. Планински туризъм (всички видове – ски, пешеходен, 

рекреативен)  

2. Селски туризъм  

3. Балнеотуризъм, СПА и уелнес туризъм  

4. Приключенски и екотуризъм  

5. Културно-исторически и фестивален туризъм  

6. Религиозен и поклоннически туризъм  

Район Рила-

Пирин 

Планински и 

религиозен туризъм 

1. Планински туризъм (всички видове – ски, пешеходен, 

рекреативен)  

2. Религиозен и поклоннически туризъм  

3. Приключенски и екотуризъм  

4. Балнеотуризъм, SPA&Wellness  

5. Културно-исторически и фестивален туризъм  

6. Винен туризъм  

Район София Делови и културен 

туризъм 

1. Делови туризъм (МICE)  

2. Културен туризъм (всички видове)  

3. Планински туризъм (всички видове)  

4. Здравен туризъм (всички видове)  

5. Религиозен и поклоннически туризъм  

6. Приключенски и екотуризъм  

Район Варна Морски и спортен 

туризъм 

1. Морски рекреативен туризъм  

2. Спортен туризъм  

3. Културно-исторически и фестивален туризъм  

4. Делови туризъм (MICE)  

5. Здравен туризъм (всички видове)  

6. Екотуризъм  

Район Бургас Морски и културен 

туризъм 

1. Морски рекреативен туризъм  

2. Културен туризъм (всички видове)  

3. Приключенски и екотуризъм  

4. Здравен туризъм (всички видове)  

5. Селски туризъм  

6. Религиозен и поклоннически туризъм  

IV. Туризмът в икономиката на община Сандански 

 

Икономически показатели 

Туризмът на територията на МИГ Сандански е сравнително добре развит и 

представлява основен поминък за голяма част от местното население. Той е не само 

структуроопределящ отрасъл, но и със стратегическо значение за развитието на 

общината Сандански.  Секторът хотелиерството и ресторантьорство заема важно 
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място в икономиката и развитието на територията като формира 3.8% от произведената 

продукция и 3.7% от приходите от дейността, като по тези показатели секторите 

транспорт и строителство са с по-добри икономически резултати, но по показателя 

заети лица сектор хотелиерство и ресторантьорство се нарежда на трето място с 9.4% 

заети в отрасъла.  

По данни на НСИ за 2015 г. туристите посетили общината са били над 103 хиляди, а 

реализираните нощувки са 228 954, от които нощувките за чужденци са 30 4821, а за 

българи – 198 473. Реализираните приходи от нощувки са почти 12 млн. лева, а по 

данни на общинската администрация приходите от туристически данък са 229 873 лв. и 

нарастват всяка година. Както се вижда, потребителите на туристически услуги на 

територията са основно българи, тоест дестинацията е по-известна на вътрешния пазар. 

Чуждите туристи са предимно от съседните Македония и Гърция и в по-малка степен 

от Франция, Германия, Великобритания, Кипър, Израел, Сърбия и Румъния. 

Относително малко по-голям в сравнение с европейските държави е делът на туристи 

от Русия. 

2015 г. Места за настаняване Хотели  

Места за настаняване/Хотели - бр. 52 39 

Легла - бр. 2 825 2 498 

Легла-денонощия - бр. 928 271 828 128 

Стаи - бр. 1 334 1 218 

Реализирани нощувки - бр. 228 954 217 845 

Пренощували лица - бр. 103 100 97 165 

Приходи от нощувки - лв. 11 975 280 11 817 468 

Източник НСИ 

Туристическото търсене е главно в областта на планинския пешеходен и рекреативен 

туризъм, лечебния (СПА, балнео и климатолечение)  и културния (вкл. религиозен и 

винен) туризъм, както и малък дял на конгресния и фестивалния туризъм. Другите 

сектори на туристическото предлагане( селски, екологичен, приключенски) все още не 

са добре развити и представляват неизползван ресурс, който трябва да бъде използван 

ефективно. Туристическата инфраструктура е неравномерно развита и е съсредоточена 

предимно в общинския център Сандански и по-малко около град Мелник. Освен в 

местата за настаняване, по-висока заетост за населението се осигурява и от заведенията 

за хранене. По данни на общинската администрация те общият им брой е 283 с 

капацитет около 15 000 места. Благотворно влияние от развитието на туризма изпитват 

и други сектори на икономиката – търговия (магазини, пазари), транспорт (таксита, 

автобуси), услуги (финансови, здравни, за красота).  

Места за настаняване и категоризация 

Според данните на НСИ за 2015 г. на територията на МИГ Сандански има 52 места за 

настаняване с общо 2825 легла за нощувка и престой на туристи и гости на общината. 

Те са съсредоточени в няколко големи хотела и в по-голямата си част предимно в 
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малки и средни семейни хотели, къщи и стаи за гости, хижи и почивни станции. От 

висококатегорийните хотели Парк хотел „Пирин“ единствен има 5 звезди, а с категория 

4 звезди са Интерхотел Сандански, Свети Никола и Медите. Хотелите с висока 

категория предлагат и най-голямата леглова база. Поради голямата площ на общината,  

базата за настаняване е неравномерно представена.  Тя е основно съсредоточена в 

строителните граници и околностите на град Сандански и град Мелник. Периферните 

части, въпреки съществуващия потенциал, остават изолирани от процеса. 

Хотели Наименование Категория 

(звезди) 

Легла (брой) 

1.Парк хотел „Пирин“ 5 230 

2.Интерхотел „Сандански“ 4 570 

3. Свети Никола 4 161 

4. Медите 4 72 

5. Панорама 3 132 

6.Мелник 3 70 

7.Свети Врач 3 60 

8.Европас 2 55 

9. Сокол 1 33 

10.Тайм аут 1 66 

11. Лумпарова къща 1 15 

12. Карталовец 1 30 

13. Елли Греко 1 36 

Семейни хотели 1. Дева 3 27 

2. Авис 3 28 

3. Алекс 3 40 

4. Перун 3 43 

5. Семеен хотел Медите 3 40 

6. Колозеум 3 30 

7. Болярка 3 30 

8. Деспот Слав 3 34 

9. Финикс 3 40 

10. Макензен 3 34 

11. Славова крепост 3 32 

12. Сантана 3 33 

13. Офир 3 30 

14. Едиа 3 32 

15. Булгари 3 40 

16. Златен Рожен 3 26 

17. Парк хотел Сандански 3 34 

18. Андони 2 17 

19. Анели 2 20 

20. Блажи 2 37 

21. Виктория 2 24 

22. Астра 2 20 

23. Балевуров 2 36 

24. Свети Георги 2 38 

25. Марио 2 24 
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26. Свети Никола Мелник 2 12 

27. Рожена 2 24 

28. Ляпчев 1 26 

29. Пауталия 1 40 

Мотели 1 Ерос 1 28 

2 Драг Далас 1 26 

3 Прим 1 26 

4 Шатра 1 22 

5 Рожен 1 8 

 

Освен с хотели, общината предлага места за настаняване и в къщи и стаи за гости, 

които са потенциален източник за развитието на селски туризъм, но отново са 

съсредоточени предимно около градовете Мелник и Сандански. 

 Категория (бр. звезди) Легла (брой) 

Къщи за гости 

Мони 3 16 

Керемидчиева къща 3 12 

Вайс 3 20 

Динчова къща 3 16 

Свети Георги 3 10 

Узунова къща 2 19 

Чинарите 2 20 

Бисерова - Гоф 2 12 

Марио 2 19 

Пирин - А 2 10 

Пирин - Б 2 10 

Ами Бет 2 12 

Ана Вал 1 8 

Хит хот хаус 1 6 

Баба Гиздава 1 18 

Калцунова къща 1 8 

Чинар Круши 1 12 

Свети Георги 1 10 

Стаи за гости 

Изгрева 1,2, 3, 6 и 7 3 20 

Бистрица Дуков 3 3 

Бистрица Димитров 3 5 

Бистрица Катя Дукова 3 2 

Елит-Дуков 3 6 

Елит-Димитров 3 6 

Елит-Ст. Дуков 3 6 

При братята 3 4 

При братята 3 6 

Хевън 3 10 

Аморел 3 8 

Вангелови 3 6 

Самсара 3 10 
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Мариана 3 6 

Джамбазова 3 4 

Дева 3 8 

Рози 3 4 

Чонгов 3 6 

Принцес 3 4 

Рая 3 4 

Жасмин 3 10 

А. Стоянов 3 6 

Попови 1 и 2 2 10 

Томас палас 2 12 

Вдовин 2 3 

Амброзия 2 13 

Кочев 2 2 

Орхидея 2 5 

Студио 2 10 

Римски мост 2 10 

Виктор 2 8 

При Стамена 2 5 

При шестака 2 5 

Чавкова къща 2 10 

Д. Стоянова 2 4 

Св.св. Константин и Елена 1 10 

Дебелянова 1 5 

Фердинандова 1 6 

Център 1 4 

Спасов 1 3 

Бориков 1 2 

Илиев 1 4 

Ейприл студио 1 6 

Марков 1 4 

Пашов 1 6 

Милушев 1 2 

 

Освен хотелите и къщите за гости, важен фактор за развитие на планинския туризъм е 

наличието на хижи. В това отношение Сандански има традиции, както и редица 

запазени хижи в добро състояние във високите и ниски части на планините. Хижа Яне 

Сандански се намира в местността „Попина Лъка в Пирин и е с капацитет 76 места, 

етажни и самостоятелни санитарни възли и бани и локално отопление, разполага с 

ресторант, летен ресторант, туристическа столова, барбекю, детски кът и паркинг. До 

нея се стига по 18 км. Асфалтово шосе от град Сандански. Хижа Беговица (Каменица) 

е на левия бряг на река Беговица с капацитет от 90 места, локално отопление, етажни и 

самостоятелни санитарни възли и  бани, ресторант, туристическа столова и кухня, ски 

гардероб, ски влекове, ски писти, спортна  площадка, паркинг. В района на хижата има 

3 двуетажни бунгала, всяко с по 2 до 6 легла със самостоятелни санитарни възли 

и  бани, локално отопление, салон с камина и кухненски бокс. Хижа Малина е в 
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местността Калугера с 50 места, с вътрешни санитарни възли и бани и локално 

отопление. Разполага с туристическа столова и ресторант. Хижа Пирин. Хижата се 

намира в м. Трите реки с капацитет 78 места, външни и вътрешни санитарни възли, 

собствено електрическо захранване, отопление на твърдо гориво, ресторант, 

туристическа столова.  Хижа Синаница е разположена е в Северен Пирин и е с 

капацитет 53 места, външни санитарни възли и баня, отоплява се с твърдо гориво и 

собствено електрическо захранване. Хижата разполага с туристическа столова, кухня и 

бюфет, които през зимата се ползват на принципа на самообслужване. Хижа Извора е 

в Северното подножие на планината Славянка, на 6 км югоизточно от село Петрово, на 

с капацитет 40 места, разпределени в три апартамента и стаи с вътрешни санитарни 

възли и бани. Отоплението е с електрически уреди и печки на твърдо гориво. Хижата 

разполага с туристическа столова и кухня.   

На територията на общината има и няколко почивни станции - Тевното езеро с 12 

места, Здравец със 88 места, Мрамор с 30.  

Заведения за хранене  

За разлика от местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения са 

разположени по-равномерно на територията на цялата община Сандански. 

Предпочитани са ресторантите, кафе-аперитивите, кафе сладкарниците заведенията за 

бързо хранене (включително и на открито и временни), в които почти навсякъде се 

сервират местни деликатеси. Поради големия брой туристи от съседна Гърция има 

изградени заведения със съответната национална кухня.  Общият брой на заведенията 

за хранене и развлечения е 283 с капацитет от 14 997 места и категоризирани както 

следва: 1 звезда – 128 бр., 2 звезди – 123 бр., 3 звезди – 21 бр., 4 звезди – 11 бр. Добри 

възможности за развлечения има в нощните заведения в това число дискотеки, нощни 

барове и клубове, пиано барове, механи, заведения с жива музика и др.   

Туристически посредници 

Фирмите, занимаващи се с туроператорска и агентска дейност са малко и са 

разположени  само в общинския център – гр. Сандански. Според официалния регистър 

на Министерство на туризма, на територията действат трима регистрирани 

туроператори – ЕТ Сан турс, ЕТ Мариана С – Анастасия Джинджева и ТТ Сандански 5 

ООД, както и 4 регистрирани туристически агенти – Карина турс ООД, Зови травел 

ЕООД, А и А партнерс 88 ООД, Съни хотелс ЕООД. С посредническа дейност се 

занимават и  други местни фирми, – Джиджи холидейз, Кунчев турист сървиз. Освен 

тях, услуги и продукти от Сандански предлагат няколко фирми с централни офиси в 

други градове – M&999 (Варна), Интерлакс (Петрич) и Оазис (Благоевград).  

Институциите, заинтересовани от развитието на туризма на територията на община 

Сандански, са Общинска администрация и Общинския съвет, Туристически 

информационни центрове – Сандански и Мелник, Сдружение на хотелиерите, 

ресторантьорите и туроператорите, НП “Пирин” и РИОС – Благоевград (като 

стопанисващ резервата “Алиботуш”), регионалната организация Пирински 
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туристически форум, туристическо дружество “Еделвайс”, Археологическият музей, 

образователни институции и читалища и други. 

Туристически информационни центрове 

На територията на община Сандански работят два туристически  информационни 

центъра – в гр. Сандански и в гр. Мелник. Те са основен инструмент за организация на 

туристическото обслужване, заложена в Закона за туризма като важна отговорност на 

общинска администрация. Дейността им включва предоставяне на необходима 

информация на туристите и местното население, всякакви форми на маркетинг и 

реклама на туристическите обекти и услуги на територията на общината и близките 

региони, административни дейности, разработване на собствени продукти и услуги и 

др. 

Като много добра практика може да се определи туристическият портал 

http://visitsandanski.eu/ - онлайн туристически справочник за забележителностите на 

територията на цялата община, начините за достъп до тях, хотелите и местата за 

настаняване, заведения и ресторанти, видовете туризъм, атракциите, обичаите, 

винарските изби и т.н. 

  

http://visitsandanski.eu/
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V. Резултати от анкетното проучване на нагласите и очакванията 

За целите на анализа беше проведено анкетно проучване сред 100 респондента от 

различни населени места в общината. Разпределението  по пол, възраст и образование е 

както следва: 

Информация за анкетираните: 

А: Пол 

 

Б: Възраст 

 

В: Образование 

 

 

Мъж 
40% 

Жена 
60% 

До 29 г. 
13% 

От 30 до 40 
г. 

42% 

от 41 до 55 
г. 

32% 

Над 56 г. 
13% 

Основно 
1% 

Средно 
23% 

Средно 
специално 

21% 

Висше 
51% 

Друго/квали
фикационни 

курсове 
4% 
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Г: Представител на заинтересованата страна 

 

Въпроси: 

1. Според вас, кой отрасъл на икономиката се развива най-добре във вашата 

община досега?  

 

Както става ясно от отговорите, повече от половината анкетирани (56,25%) смятат, че 

туризмът е приоритетен сектор на икономическото развитие в общината, следван от 

селското стопанство, предимно лозаро-винарския сектор, който също има туристически 

потенциал. 

 

  

Земеделски 
производите

л 
2% 

Работя или 
имам бизнес 
в сферата на 

туризма 
31% 

Друго/НПО, 
публичен 

сектор, друго 
67% 

 Преработвателна промишленост – 

храни, води и текстил 

Селско стопанство, включително 

лозарство и винарство 

Туризъм 

Търговия и услуги 

 Транспорт 

1,56% 

21,88% 

56,25% 

18,75% 

1,56% 
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2. Кой отрасъл би трябвало да е приоритет за развитие в бъдеще? 

 

Отново по-голямата част от респондентите (57%) свързват бъдещото икономическо 

развитие на територията с туристическия сектор и селското стопанство. 

3. Коя от формите на туризма трябва да се развива най-много, включително и 

като политика на местните власти? 

 

Най-голям процент от анкетираните (25%) смятат традиционния за общината засега 

туризъм – спа и балнеология за приоритетет на развитието на сектора. Поравно е 

разделен интересът между набиращия скорост винен туризъм и алтернативната форма – 

селски туризъм. Интересното е, че религиозният и културен туризъм, които са изведени 

като приоритетни в националните програми, са по-скоро пренебрегнати в отговорите, 

същото се отнася и за неизползвания потенциал на екологичния туризъм (защитени 

зони и резервати), който събира едва 4,55%. Все пак, най-голямата част от 

 Преработвателна промишленост – 

храни, води и текстил 

Селско стопанство, включително 

лозарство и винарство 

Туризъм 

Търговия и услуги 

Транспорт  

6,35% 

27,78% 

57,14% 

7,14% 

1,59% 

Спа и балнеология (минерални извори, … 

Културен (разглеждане на … 

Екологичен  (наблюдения на редки видове … 

Религиозен (църкви и манастири) 

Селски (къщи за гости, посещения в … 

Винен (дегустации по избите) 

Ловно-рибарски 

Комбинация от няколко вида в общи … 

25,00% 

10,80% 

4,55% 

3,41% 

11,36% 

10,80% 

1,14% 

  32,95% 
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респондентите осъзнават интуитивно необходимостта от интегриран туристически 

продукт и комбинирани туристически пакети, съчетаващи развитите и алтернативни 

форми на туризма (32%). 

 

4. Какво трябва да се направи, за да се развива по-добре туризмът? 

 

Повече от една трета от анкетираните (36%) осъзнават необходимостта от привличане 

на нови туристи чрез създаване на нови емоционални преживявания и впечатления, а не 

само чрез подобряване на материалната база и обслужването (това мнение застъпват 

само 9%). Реорганизация на бизнеса, включително чрез  иновативни подходи и 

практики застъпват около една четвърт от отговорилите (25%), а друга една трета 

считат, че е необходима повече и по-обща реклама на забележителностите на 

територията, за да може да се превърне тя в търсена туристическа дестинация като 

цяло, а не като отделни обекти и цели за посещение. 

 

  

С помощта на властите да се увеличи 

рекламата на природните и културните 

дадености в региона 

 Бизнесът да се реорганизира и да 

прилага нови практики и подходи за 

привличане на туристи 

Да се подобри материалната база 

(повече хотели и заведения, по-добри 

места за настаняване, ремонти, 

поддръжка) 

Да се увеличат туристическите 

атракции и забавления (различни 

видове увеселителни мероприятия към 

основните пакети) 

28,67% 

25,87% 

9,09% 

36,36% 
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5. В какви дейности, свързани с туризма бихте се включили хипотетично – като 

правене на бизнес или търсене на работа? 

 

 

В отговорите на този въпрос ясно личат нагласите и предпочитанията на местната 

общност към формите на алтернативния туризъм – 30% са казали, че биха се 

занимавали с посрещане на туристи в домашни условия (селски туризъм) или биха се 

занимавали с турове за винен туризъм, обучение в занаяти, приключенски туризъм 

(29%). 13% избират атракциите и новите преживявания – екотуризъм, лов, анимация. 

Само 17% предпочитат традиционните форми и нямат мотивация за нови дейности и 

биха извършвали рутинна работа в съществуващите хотели и заведения. Това показва 

осъзнаването, че за развитие на сектора вече са необходими нови форми и подходи и 

добрата туристическа услуга не се състои само в приличното настаняване и 

обслужване, а се търсят впечатления, емоции и разнообразни познавателни дейности. 

  

Работа в или бизнес със съществуващите 

заведения за хранене или хотели – търговия, 

доставки, снабдяване или просто ще работя 

като наемник в тях 

Като туристически посредник ще продавам 

услугите им , но по нов начин 

Ще развивам дейности, свързани с атракции и 

забавления – екскурзоводство, аниматор, 

водене на лов, разходки по еко-пътеки 

Предлагане на съвсем нови услуги – примерно 

обучение в занаяти на туристите, обиколки на 

виинарските изби, приключения в планините 

Посрещане на туристи в домашни условия – 

къщи за гости, готвене на домашна храна 

17,31% 

8,65% 

13,46% 

29,81% 

30,77% 
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6. Какво разбирате по понятието „иновация“ в бизнеса или в работата? 

 

 

Едва около 9% повтарят масовата заблуда, че „иновация“ е нещо свързано единствено с 

нови технологии и машини. Голяма част от респондентите (41%) са наясно, че 

иновациите са свързани и с нови идеи и организация на работата или с нови, 

комплексни подходи за развиване на всякаква дейност. 35% смятат, че иновативността 

е повече креативност и комерсиализация – тоест идеи, които носят и печалба в бизнеса, 

което е и един от основните приоритети в новите европейски политики – иновациите 

водят до повишаване на конкурентоспособността на предприятията във всяка една 

сфера, а оттам и ефективността, приходите, заетостта и така допринасят за устойчивото 

развитие на икономиката на местните общности. 

  

Въвеждане на някаква технологична новост 
– машина, компютърна програма или 

научно откритие 

Въвеждане на една или няколко нови идеи, 
повече креативност, комерсиализация 

Предлагане на съвсем нови стоки и услуги 

Всякакви нововъведения, които може да са 
свързани машини, идеи, организация на 

дейностите, нови подходи за решаване на 
проблемите 

9,65% 

35,09% 

14,04% 

41,23% 
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7. Какви според вас, са най-често срещаните напоследък иновативни подходи 

към  туризма във вашата община? 

 

Въпреки доброто осъзнаване на това какво е иновация в предишния въпрос, тук по-

голямата част от отговорилите (43%) казват, че най-разпространената иновация в 

общината е използването на интернет от страна на туристическите фирми. Тоест 

реалността се разминава донякъде с нагласите, вероятно поради най-различни фактори 

като липса на информация, финансиране, кадри и т.н. Все пак 24% отговарят, че някои 

от операторите прилагат и нови подходи – атракции и различни услуги към основния 

туристически пакет, а други 24% отбелязват съчетаването на традиционни и 

алтернативни форми на туризма в един пакет като иновативен подход. 

 

8. Кои са най-големите трудности при развитието на туризма в общината, 

включително и предлагането на нови услуги и практики? 

 

 Използването на интернет (за 

предлагане и записване на почивки, 

нощувки, резервации) 

Съчетаване на различни форми на 

туризма в туристически пакети (спа и 

културен, винен и спа, селски и … 

Предлагане на различни атракции към 

туристическата услуга (музика, 

забавления, хазарт, лов, езда) 

Не се прилагат иновативни подходи 

43,93% 

24,30% 

24,30% 

7,48% 

Липсата на капитали и финансиране 

Недостиг на оригинални идеи и 

незаинтересованост 

Реализацията – идеята може да е добра, но 

да се осъществи зле 

Недостатъчната квалификация на хората, 

които работят в туризма 

 Намирането на нови клиенти и пазари, 

недостатъчна реклама 

Липсата на сътрудничество и коопериране 

на местните фирми в туристическия бизнес 

19,11% 

8,92% 

12,10% 

25,48% 

12,74% 

21,66% 
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Изненадващо при този въпрос, като основен проблем пред развитието на туризма 

правилно е посочена липсата на квалифицирани кадри (25%), а не липсата на 

финансиране (19%). Очевидно от анкетираните се осъзнава и необходимостта от 

сдружаване и общи действия на туристическите оператори, тъй като липсата му е 

посочена като проблем от 21,66% от хората. 

 

9. Кое е най-важно при въвеждането на нови услуги и подходи в туризма? 

 

В отговорите на този въпрос отново личи добрата осведоменост на хората по 

отношение на развитието на туристическия сектор. Като най-важна е посочена 

рекламата и информираността на потребителите за дестинацията (42%), а на второ 

място е посочен мениджмънта и квалификацията на персонала (30%).  

 

10. Познавате ли/използвате ли някои от модерните европейски практики в 

туризма (запазване на нощувки и почивки по интернет, интерактивни обиколки 

на музеите, организирани посещения на забележителности по време на почивка, 

автоматизирано обслужване в хотелите, предлагане на екстремни преживявания и 

т.н.)? 

 

Рекламата и информираността на 

потребителите и желанието им  … 

Модерността на услугата или 

технологията, която е въведена 

Капацитетът на мениджмънта да ги 

приложи и квалификацията  на … 

Печалбите, клиентите и пазарите, 

независимо от подхода и … 

Финансовата и консултантска 

помощ, вкл. и от страна на МИГ 

42,86% 

10,32% 

30,16% 

3,97% 

12,70% 

Да 

71% 

Не 

29% 
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Моля, напишете в свободен текст една или няколко: 

Запазване на нощувки и почивки по интернет  

Автоматизирано обслужване в хотелите 

Посещения на местните винарски изби 

Предлагане на екстремни преживявания 

Онлайн резервации 

Организиране на обиколка на музеите в региона 

Организирано посещение на забележителности 

Интернет услуги 

Предлагане на СПА процедури 

Комбиниране на настаняване в хотел, СПА услуги и организиран винен туризъм 

Интерактивни обиколки на музеите 

Приложения за смартфони (I love Bulgaria) 

Използване на сайтове за туризъм 

Безплатен интернет в паркови зони 

Във всеки музей или историческа забележителност има добре поддържана обществена 

тоалетна 

 

И в отговора на този въпрос респондентите показват сравнително добро познаване на 

туристическия бизнес и услуги – освен използването на онлайн резервации и 

автоматизираното обслужване, тук са посочени и някои добри европейски практики, 

които се прилагат и у нас – интерактивни обиколки на музеите, комбинирани 

туристически пакети, безплатен интернет в паркови зони и др.  

Като обобщение на анкетата може да се направят два основни извода: местната 

общност има нагласи и желание да развива различни форми на туризъм на територията 

на МИГ, както и че е сравнително добре запозната с алтернативните му форми и 

иновативните подходи, включително и с добрите европейски практики в туристическия 

бизнес. 
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VI. Обобщен SWOT анализ 

 

Силни страни Слаби страни 

1.Добро местоположение и добри 

централизирани транспортни връзки.  На 

границата с Гърция, през територията 

минава Е 79 и международната ЖП линия 

София -Кулата –Атина. Близо до 

Македония, близо до други известни 

туристически дестинации в страната и 

чужбина – Банско, Рупите, гръцките морски 

курорти. Най-голямата община в област 

Благоевград; 

2.Подходящи климатични условия за 

климатолечение, богатство на минерални 

води, съчетание на планински и 

средиземноморски климат. Природни 

забележителности. Няма замърсители, 

запазена природа с уникално 

биоразнообразие, голям брой защитени 

зони и територии, биосферни резервати; 

3.Богато културно-историческо наследство 

от всякакви исторически периоди – 

археология, възрожденска архитектура, 

църкви; Концентрация на църкви и 

манастири; Концентрация на винарски 

изби; Туристически обекти, включени в 

Стоте национални туристически обекта и 

множество с национално значение; 

4.Висока степен на териториална близост на 

природните и културни обекти – 

възможност за интегриран туристически 

продукт; 

5.Дългогодишни традиции в туризма и по-

специално в балнеолечението на местното 

население; 

6.Добри предпоставки за развитие на селски 

туризъм - големи и запазени села, около 

които има забележителности, относително 

развито земеделие, особено в лозаро-

винарския сектор, ферми; 

7.Ежегодни международни събития, които 

привличат гости от чужбина, условия за 

фестивален и конгресен туризъм; 

8. Добро развитие на туризма като 

икономически сектор; създаване на заетост; 

наличие на висококатегорийни хотели, 

които привличат платежоспособни туристи 

и намаляват сезонността; 

1.Лошо състояние на между и вътре 

общинската пътна инфраструктура и 

труден достъп до някои отдалечени селски 

и планински райони и затруднено 

придвижване на туристите с обществен 

транспорт; Липса на добра транспортна 

достъпност до туристическите атракции; 

Ограничен достъп за хора с увреждания; 

2.Слабо и недостатъчно използване на 

природните ресурси; Недостатъчно 

използване на ресурсите за екологичен 

туризъм и най-вече на потенциала на 

защитените зони и територии; 

3.Недостатъчно оползотворяване на 

културно историческите ресурси, с 

изключение на Мелник и Роженския 

манастир; недостатъчна степен на 

съхраненост на някои от обектите и липса 

на средства за поддръжката им; липса на 

атракции около тях; липсват отделни 

продукти за алтернативен туризъм – 

религиозен, винен, кулинарен; слабо 

представяне на сувенирната индустрия; 

4.Неравномерно териториално предлагане 

на туристически продукти – местата за 

настаняване са съсредоточени в градовете 

Сандански и Мелник;  

5.Свръхпредлагане на няколко 

туристически продукта в областта на 

здравния, СПА и културния туризъм; 

отсъствие на регионални общи и 

интегрирани туристически продукти;  

6. Липсват достатъчно места за 

настаняване за селски туризъм; влошена 

обща инфраструктура в селата (пътища, 

канализация); 

7. Нисък дял на иновациите в 

туристическия сектор; Сравнително малък 

брой туроператори; Ниска квалификация 

на персонала; Недостиг на добре обучени 

кадри в специфични области (напр. 

екскурзоводи); 

8.Труден достъп до финансов ресурс, 

особено за малкия и средния семеен 

бизнес; Недостатъчно стимули за 

устойчиво развитие на туристическите 
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9.Конкурентни цени на услугите, има от 

всички ценови сектори – от ниско до 

високо. Конкурентоспособност на цените – 

по-евтино е от големите курорти. 

предприятия; 

Възможности Заплахи 

1.По-добро оползотворяване на природните 

и културно-исторически ресурси чрез  

развиване на различни алтернативни форми 

на туризъм. Възможности за 

разнообразяване на съществуващите 

туристически продукти, както и 

разработването на съвсем нови;  

2.Обвързаност с влиятелни туристически 

организации, както и с големи национални 

и чуждестранни туроператори, с цел по-

добро позициониране като туристическа 

дестинация;  

3.Възможности за финансиране на 

туристически проекти по различни 

оперативни програми и най-вече използване 

на възможностите на ПРСР за 

диверсификация в неземеделски дейности; 

4.Добри възможности за развитие на 

традиционен продукт в традиционна среда 

– селски, винен, кулинарен туризъм, 

занаяти. Свързване на туризма със 

земеделските дейности – ферми и 

биологично производство;  

5.Туристическо оползотворяване на 

защитените зони по Натура и защитените 

територии, биоразнообразието за еко и 

приключенски туризъм 

6.Въвеждане на технологични иновации в 

хотелиерството и ресторантьорството, както 

и в предлагането, засилване на 

присъствието в интернет; 

7.Диверсифициране на клиентите - 

индивидуални пакети за активни 

потребители, продукти за туристи 55 +; 

8.Изработване на интегриран туристически 

продукт за територията, който включва 

разнородни форми на туризъм. Създаване 

на обща марка за местна идентичност; 

9. Сдружаване на туристическия бизнес, 

както и с други сфери, незсвързани с 

туризма; създаване на организации и 

клъстери; 

10.Подобряване на квалификацията и 

уменията на работещите в туризма чрез 

обучителни програми и курсове. 

1.Недостиг на финансов ресурс, 

икономическа криза, невъзможност за 

добри инвестиции; трудно кредитиране на 

МСП; недостиг на средства в общината за 

поддържане на атракциите и реклама; 

2.Конкурентен и ценови натиск от 

съседните туристически райони в страната 

и от туристическите дестинации в Гърция – 

по-добри условия, по-ниски цени;  

конкуренция по отношение на 

туристическите продукти с потенциал за 

развитие (алтернативни форми на 

туризъм);  

3.Влошаване състоянието на историко-

археологическите и защитените природни 

ресурси поради невзети или ненавременни 

мерки или липса на средства. Водна ерозия 

и свлачища; 

4.Обезлюдяването на някои села, миграция 

на млади хора, застаряване на населението, 

което изключва правенето на туристически 

бизнес; 

5.Презастрояване с нови сгради на Мелник, 

който е архитектурен резерват; 

6.Липса на култура в преобладаващата част 

от туристическия сектор в по-ниския 

ценови сегмент към климатичните промени 

и към новите технологии; 

7.Високи нива на бюрокрация, завишени 

бюрократични изисквания към качеството. 

Повишени изисквания към сигурността във 

връзка с политически промени и 

миграционния натиск; 

9.Висока зависимост на туризма от други 

икономически сектори – преработвателна 

промишленост, сувенири, транспорт, 

държавни органи; Общо понижаване на 

стандарта на живот на населението и оттам 

по-малко пътувания и почивки. 
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VII. Иновативни туристически услуги и продукти, добри практики 

 

1. Въвеждане на иновативни технологии 

Развитието на туристическата индустрия напоследък е свързано с неизбежното 

въвеждане на иновативни технологии – механизиране на част от процесите, използване 

на специализиран софтуер, продажби, резервации и плащания по интернет, а в 

последните години и задължително присъствие в социалните мрежи. Технологичните 

иновации са свързани с повишаване на информационния ресурс, улесняване на достъпа 

за потребителите, спестяване на време, спестяване на труд и работна ръка, спестяване 

на енергия и оттам общо подобряване на туристическата среда, оптимизация на бизнеса 

и мениджмънта, персонализация за потребителите. 

1.1 Използването на интернет и поддържане на корпоративен уебсайт  

 

В последните две години основният начин  за  резервации за нощувки, самолетни 

билети или атракции е по интернет - през  лаптоп  или  настолен компютър, а 25% от 

тези заявки са през мобилно устройство. Хотелите и местата за настаняване вече се 

избират главно чрез присъствието на обектите в световната мрежа, минимални 

изисквания са актуално, интересно и разнообразно онлайн съдържание. Тъй като вече 

почти всички туристически обекти разполагат със сайтове, иновациите се насочват към 

впечатляващо съдържание – примерно масовото  внедряване  на  компютърни  3D-

турове в  хотели  и апартаменти, с помощта на които потенциалният клиент може 

предварително да  види  мястото, 360 градусово заснемане с гугъл стриитвю за 

отбелязване на местоположение, включително и за заведения, снимки от дрон, 3D 

снимки на стаите или ресторантите отвътре.  Сайтовете са многофункционални, а често 

и мобилно адаптирани чрез приложения. По-големите хотели разполагат и със 

собствена  Booking Engine (софтуер за директна онлайн резервация), която спестява 

разходи за комисионни към туроператорите, а също пести време за потребителите, като 

увеличава и сигурността за тях, тъй като не минават през посредник. Втори елемент от 

минималното задължително онлайн присъствие на хотелите и местата за настаняване  е 

създаване на профили в най-известните дистрибуционни канали като Booking.com, 

Tripadvisor и Trivago. Основната цел е обектът да бъде видим на повече места в 

мрежата, което позволява гостите да намират лесно необходимата информация. За 

управление на дистрибуционните канали също има специално създаден софтуер 

Channel Manager, който позволява бързо и лесно въвеждане, промяна и активиране на 

съществуващи тарифи, ценови пакети и промоции от едно място. В областта на 

рекламата и маркетинга от голямо значение е поддържането на онлайн репутацията в 

социални мрежи като Facebook, Twitter, Google +, Instagram и други. Освен че 

рекламата е евтина, в социалните мрежи таргетирането на определени групи клиенти е 

изключително лесно, а получаването на обратна връзка като отзиви, критики или 

похвали от различни потребители е важно и полезно. Все по-разпространено става и 

електронното разплащане – чрез собствен POS терминал, онлайн банкиране или онлайн 

разплащане от кредитни и дебитни карти. Така за световната  туристическа индустрия 
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интернет като технология става не само място за реклама и представяне, а и място за 

правене на бизнес. В резултат все по-голяма част от приходите на туризма се  формират 

през глобалната мрежа. 

Тъй като конкуренцията в туристическия бизнес се увеличава включително и в 

интернет,  към сайтовете на туристическите обекти започват да се добавят и други 

атракции, предлагат се цели пакети, увеличава се добавянето на информация лично от 

потребителите на услугите, залага се на прекия контакт купувач-продавач. Като по-

интересни иновационни и добри практики в тази област могат да се споменат: 

Wikiloc ( www.wikiloc.com)  е от най-известните интерактивни уеб-сайтове за 

туристически пакети и маршрути, който предоставя  база данни със информация за цял 

свят. Всеки посетител може да създаде своя пътека, с помощта на софтуера Google 

Earth, като е предоставена възможността за добавяне на снимки от самия маршрут. 

Потребители от България са регистрирали kdo 70 туристически пътеки.  

Порталът„Like a local” (likealocalguide.com), Естония. Сайт и мобилно приложение, 

което помага на туристите да изберат нетрадиционни дестинации и места за почивка 

или забавление в градовете в цяла Европа. Предложенията, локациите и подробностите 

се добавят от самите жители на всеки град, както и от посетителите, които пък споделят 

впечатления и дават оценки и рейтинг на всяко предложение. Това е място за директни 

оферти, както и за онлайн резервации. Предлагат се хотели, хостели и квартири, 

градски обиколки, кулинарни пътешествия, нощен живот. Концепцията е създадена от 

естонската иновативна компания Local Guide Ltd и залага предимно на директните 

предложения на местните жители, с цел да се избегнат типичните маршрути и 

традиционните забележителности, предлагани от големите туристически агенции. 

Целта е обмяна на лични впечатления и нестандартни преживявания за туристите, 

които да се приближат максимално до живота на местните жители. 

Experience Bulgaria (experience.bg). е подобна интерактивна платформа, въведена чрез 

създаването на Информационен център и интегрирани web базирани данни. Целта е 

предоставянето на цялостна и подробна  информация за региона на Шабла-Каварна-

Балчик и превръщането му в атрактивна туристическа дестинация чрез разработване на 

ново интерактивно съдържание и цифровизация на съществуващата информация, 

свързана с туризма в региона. На сайта се предлагат виртуални разкази и картини за 

забележителностите и архитектурните паметници, за хотели, цени и полети на 

авиокомпании, водни спортове, скачане с парашут и други атракции, изложби и музеи, 

специфична кулинария и заведения. 

Сайтът на „Реле Сен Рох”, (www.relais-saint-roch.fr) Франция . Това е замък, 

превърнат в хотел в малко известния департамент Лозер. Поради западането на туризма 

в региона, хотелът искал да използва своя уеб-сайт, за да привлече повече клиенти и да 

изгради клиентска база. Към интернет сайта на хотела е добавена  он-лайн ротативка, 

което струвало няколко хиляди евро и отнело 3 месеца. Чрез новото въведение 

посетителите започнали да играят и да участват в томбола за безплатна почивка в 

замъка – попълвайки в замяна своите координати за връзка. Играчите също така са 

http://www.wikiloc.com/
https://www.likealocalguide.com/
https://experience.bg/
http://www.relais-saint-roch.fr/
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поканени да се абонират за бюлетина на хотела, за да се запознават редовно с новите и 

атрактивни оферти. Скоро хотелът  има база данни с повече от 15 000 контакти. 

Спечелилите наградите често остават за по-дълго време, генерирайки още приходи за 

хотела. След стартирането на играта, оборотът се е увеличил с 5-10%. По принцип, 

онлайн игрите изискват инвестиция, но привличат повече посещения и увеличават 

трафика, като така повишават рейтинга на сайта в търсачките. 

Zenchef е софтуер за малкия бизнес в туристическата индустрия, за който времето и 

ресурсите за поддържане на уебсайт са ограничени. Решение на този проблем предлага 

стартираната през 2010 г. френска компания Zenchef. Продуктът е софтуер, който 

позволява лесно създаване на интернет страница с различни опции - като например 

правене на резервации, едновременно с това системата се грижи и за онлайн 

маркетинга на заведението или хотела, като изпраща известия за новости в менюто и 

промоции. За ползите от Zenchef свидетелстват 5 хил. клиенти на компанията, които 

заплащат 85 евро месечен абонамент за услугата. 

Порталът https://www.esky.bg/, България е сайт за продажби на самолетни билети, в 

който се предлагат самолетни билети, но и карта на всички летища в съответната 

страна, резервации на хотели, коли под наем и осигурява достъп до 63 хил. дестинации, 

3 хил. летища и 817 авиокомпании. Сайтът има и мобилно приложение. 

Резервационната система на eSky предлага над 856 хиляди места за настаняване по 

целия свят, а хотелските резервации стават бързо,лесно и изгодно, като удобните 

филтри позволяват да се намери място за настаняване според индивидуалните 

предпочитанията на клиента. Бонусът за потребителите е, че с резервиран полет от eSky 

те се възползват и от до 30% отстъпка за хотелско настаняване.  

Фирма Фрактал – Чехия (www.fractal.cz) е създадена като онлайн туристическа 

агенция, но се фокусира върху сектора за бизнес пътувания. За да поддържа растежа си 

без да увеличава персонала, фирмата инвестира в автоматизиране на дейността си и в 

програма за образование на клиентите. Автоматизираните приложения в помощ на 

администрацията включват подобрено отчитане, подпомагане на търговския персонал и 

търговско разузнаване. Фрактал поддържа система, комбинираща управлението на 

взаимоотношенията с клиентите с център за телефонно обслужване. Търсенето далеч 

надминава всички очаквания - от 70 милиона чешки крони през 2003г. продажбите 

достигат 250 милиона през 2008 г. без каквито и да било външни инвестиции. Почти 

90% от продажбите се извършват онлайн. Нивото на лоялност на клиентите е високо: 

месечните показатели за ефективност на рекламата достигат почти 30%. Семинарите на 

Фрактал са изключително популярни и клиентите оценяват личното отношение, 

интерактивността и обучението как по-ефективно да се използват услугите на Фрактал. 

1.2 Мобилните устройства в туризма. 

Появата на мобилния интернет и смарт телефоните също е от съществено значение за 

иновативното развитие на туристическия бизнес. Все повече в него се използват 

разнообразни мобилни приложения,  които  функционират  самостоятелно  или  са  

интегрирани  в единна  платформа.  Потребителите на туристически услуги чрез 

https://www.esky.bg/
http://www.fractal.cz/
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мобилни приложения  са сред  най-младите и активните клиенти, които  са по-

информирани, по-взискателни, по-любознателни и с повече изразени  индивидуални 

предпочитания. След 2014 г. потребителите на мобилен интернет и приложения вече са 

няколко милиарда по цял свят, резервациите през смарт устройства се увеличават с все 

по-бързи темпове. Приложенията се използват предимно за търсене на информация, 

резервации и за разплащане. Предимството им е най-вече в бързината и в постоянния 

контакт между доставчици и клиенти, а недостатъците -  малък екран и не особено 

лесна навигация в туристически сайтове, намалена сигурност. Смартфоните обаче са 

най-предпочитани  за  достъп  до  социални мрежи в сравнение с  таблетите и 

лаптопите.  

Journey е приложение за мобилни телефони, което е насочено специално към 

"модерния пътешественик, който иска повече". Продуктът предлага технологичното 

решение на проблема с планирането на пътуване и отпуск и предлага разнообразни 

идеи за настаняване, хранене и развлечения, различно от типичните туристически 

дестинации. Чрез приложението могат да се правят и резервации. В общи линии идеята 

е да се свържат търсещите и предлагащите, които предпочитат да стоят настрани от all 

inclusive вълната. 

ECC-NET TRAVEL е мобилно приложение, което работи дори без интернет връзка. 

Направено е по проект за правата на потребители на туристически услуги. Чрез него 

туристите могат да се информират за правата си при наемане на кола, пътуване със 

самолет, влак, автобус, кораб, хотелско настаняване, медицинско лечение, застраховки, 

изгубен багаж и др.  

Проектът за туристическа платформа Iwalk.bg, България. Платформата 

представлява интерактивна карта на България с 60 обекта. Тя е разработена на база 

мобилно приложение и може да се разглежда през всеки смартфон и е онлайн 

пътеводител с препоръки за маршрути, забавления, отдих, храна. Когато се разглежда 

картата, потребителят си избира обект, кликва на него и може да го разгледа - чрез 

клипче или да изслуша презентация. Приложението показва и кои са най-близките 

обекти около потребителя. Освен да се разгледа един обект приложението предлага и 

използването на 3D карти. Чрез ползването им се появява виртуален гид или 

изображение на обекта, които го презентират и той може да бъде разгледан. Така 

виждаме и неща, от които са останали само основи, но в 3D  реконструкцията те са в 

завършен вид. 

iOS VertragingsApp, Холандия. Приложението е насочено да разсее скуката при дълги 

пътувания -  закъснелите полети и прекачванията, между които има часове чакане, а и 

самите полети, които могат да траят твърде дълго. Холандското приложение за iOS 

генерира кратки разкази, които могат да се изслушат по време на чакането.  

Rublys е мобилно приложение от Австрия, което предлага инструмент за онлайн 

маркетинг, чрез който потребителите получават безплатно различни стреч карти и 

могат да спечелят награди от участващите фирми. Прилича на класическа лотария, но е 

безплатно за потребителите и съответно хитър начин за различни брандове да спечелят 
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нови клиенти. Според създателите му, до момента в Rublys са изтъркани 100 млн. стреч 

карти, средностатистическият потребител на приложението влиза около десет пъти 

седмично, а броят на компаниите, които се рекламират по този начин, е над 500. 

Roomatic – мобилно приложение, насочено към подобряването на клиентското 

преживяване в хотелите. Идеята първоначално е адресирана към недоволните клиенти 

и целта е те да имат възможност да се свържат директно с мениджмънта на хотела, 

където са отседнали, с оплакванията си преди края на престоя си. Впоследствие към 

приложението се добавят и опции за поръчване на такси или рум сървис, както и 

възможност за обратна връзка. Roomatiс, от една страна, помага на хотелите да 

подобрят обслужването си, от друга, намалява потенциалните негативни онлайн 

рецензии за настаняването. 

1.3 Иновативни технологии в хотелиерството. 

В хотелиерския бизнес иновациите също навлизат бързо, а новите технологии все 

повече ще се използват и в бъдеще. Хотелите по  света все повече „поумняват“. 

Осветлението със сензори за движение и ключ-карти за достъп в стаите вече не се 

смята за новост в по-големите хотели, а по-напредничавите от тях вече предлагат още 

по-иновативни услуги: сензорни панели за управление в стаята, които позволяват не 

само да се регулира температурата, но и влажността, осветлението, завесите и щорите, 

да се включват електроуредите в стаята и да се поръчват услуги в хотела. Не са рядкост  

хотелите, в  които гостът се  регистрира самостоятелно чрез  таблет, айфон или смарт 

устройство, без  да преминава стандартната  процедура по регистрация  на  рецепцията.  

На същото устройство обикновено са качени и предлаганите  в  хотела  услуги, 

клиентът може да  поръча румсървис, събуждане или  такси, да си запази час за масаж 

или фитнес занимания. Според  прогнозите на  професионалистите  в  хотелиерството  

в скоро време на гостите ще се предлагат иновативни технологии като:  насочен звук, 

виртуална реалност,  „умна  стая”, безжичен интернет със светодиоди (Li-Fi) и др.  Това 

е тенденция, характерна най-вече за хотелите, които се определят като 

високотехнологични или зелени и, разбира се, са от по-висока ценова категория. Целта 

на многобройните технологични новости е да индивидуализират престоя на гостите, да 

оптимизират разходите (примерно чрез намаляване на персонал)  или просто да 

впечатлят посетителите. Като примери за иновационни решения могат да бъдат дадени 

добри практики от различни държави в ЕС и по цял свят. 

The Renaissance New York Midltown Hotel от веригата Мариот е първият 

мултисензорен хотел, открит през 2016 г. Гостите комуникират  чрез дигитални 

дисплеи,  разположени по  цялата дължина на  сградата.  Целта на  използваната 

иновативна  технология  е  да се  създаде „жив  хотел“,  който  предлага различно 

преживяване  при  всяко  посещение и позволява на клиентите да усетят неповторимата 

атмосфера на града. Големият екран  оживява,  когато  потребителят  стъпи  върху  

думи,  проектирани  върху пода,  предоставяйки  богата  информация  за  местната  

кухня,  жива  музика, театри, търговски обекти и др. 
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Hotel Schani, Виена предлага на гостите  виртуален избор на етаж,  каква е гледката  от 

прозореца, а ако клиентът  използва специални очила, може да „посети“ помещението 

предварително. Специално приложение за смартфони позволява на гостите отключат 

стая си и да управляват температурата и светлината, да общуват директно  с  хотела, да 

получават информация за  Виена, прогноза за времето, да поръчат трансфер до летище 

и регистрация за полет. Ако  програмата  е прекалено  обемиста за  смартфона на  

клиента,   той може  да  използва телефона  със  Smart  TV,  за  да  се  свърже  и  

прегледа  съдържание на  голям  екран. Хотелът  приема  разплащания  в  биткойн  и 

предлага споделени работни места.   

Хотел Kameha Grand в Гемания, Бон. Смятан е за „най-зеленият“ хотел в Европа. 

Задоволява сам по-голямата част от енергийния си цикъл. Има собствен генератор на 

електричество, което осигурява 70% от нуждите на хотела и спестява 400 тона 

въглероден диоксид в атмосферата на година. 

Blow Up Hall е в Потсдам Полша. Вместо ключове от вратите на стаите, гостите 

получават айфон със специални приложения за всичко, което им е необходимо в 

хотела. Първата  мобилна  система (SPG Keyless), която позволява на гостите да 

използват смартфона си като ключ е  въведена  в  експлоатация  в Starwood  Hotels &  

Resorts в Америка. Тя  вече  се използва в над 150  хотела от различни брандове. SPG 

Keyless  е  еволюирала  от системата  за  „умна регистрация”  Smart Check-in,  която  се 

появява  за  първи  път  през  2011  г.  Благодарение на нея персоналът има възможност 

да общува повече с гостите, по-лично и персонализирано. 

1.4. Иновативни технологии в ресторантьорството  

Иновациите в ресторантьорския бизнес засягат от една страна производството и 

приготвянето на храната, а от друга – нови технологии за по-атрактивно предлагане на 

клиентите. Съвременните заведения са немислими без софтуер  за  автоматизиране на  

процесите  в  кухнята.  Технологиите в този случай оптимизират процесите и намаляват 

натоварването на персонала, повишават ефективността на труда и броят на 

приготвените ястия може да нарасне над два пъти, при запазване или дори намаляване 

на работните места и съответно се увеличава печалбата и конкурентоспособността на 

съответното заведение. Така се подобрява и обслужването като няма забравени, 

изгубени или забавени поръчки. В софтуера за заведения се включват и програми за 

управление на резервации и натоварване на  маси, които дори могат да изчислят 

времето, след което ще има свободна маса, ако в  пиков  час дойдат  повече клиенти.  

Статистиката отбелязва, че употребата на подобни технологии може  да  увеличи  

продажбите с  около 30%, заради по-високата интензивност на управление на масите.  

Иновативни продукти са  разработени и в областта на предлагането - все по-

разпространена става т.нар.  "камера на готвача", показваща случващото се в кухнята на 

вечерящите, които може да имат строги изисквания към стандартите за приготвяне на 

храната. Монтираните на масата сензорни екрани за поръчки и предварителен оглед на 

ястията също стават доста разпространени. Системата, използвана във 

високотехнологичния холивудски ресторант uWink, е лицензирана в САЩ, докато 
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израелската фирма Conceptic има британски партньор - touch-uk.com, след като 

успешно инсталира своите екрани за "e-меню" в многобройни ресторанти в Тел Авив. 

Bellevue Palace в Берн, Швейцария. Докато чакате обяда си в ресторанта на този 

хотел, ще ви връчат айпад, с който можете да следите всяко действие на готвача в 

кухнята, да пускате коментари и да си говорите с него. 

Веригата ресторанти „Инамо“ в Лондон, Великобритания предлага интерактивни 

маси, които показват как би изглеждала поръчаната храна в чинията, клиентите могат 

да наблюдават как готвачите приготвят ястията им в кухнята, да играят игри, докато 

чакат и дори да изберат своя собствена виртуална „тема“ за дизайн на покривката.  

Вечерята се поръчва директно от кухнята чрез сензорен панел върху масата, а 

технологията е  ChefCam – специално измислена за ресторантите, чиито собственици са 

физик и филолог, завършили университета в Оксфорд. Според тях, системата на 

директна електронна комуникация между клиентите и кухнята означава по-малко 

човешки грешки, пести разходи за хартиени менюта, сбъркани поръчки и необучени 

сервитьори, скоростта на обслужването също е подобрена, а сметката и POS терминала 

за плащане не изискват чакане – защото са на едно щракване на масата."Инамо" 

предлага и директно свързване от сензорния панел с местни такси фирми, с които 

клиентите да се приберат у дома. 

 

Baggers, ресторант в Нюрнберг пък се е лишил изцяло от келнери, като поръчките се 

приемат чрез сензорен екран, а храната се изпраща до масите по миниатюрно влакче от 

кухнята на горния етаж. Суши върху „влакче“ вече има и в няколко ресторанта в 

България. Технологията представлява движеща се лента с храна, от която гостите 

избират директно и си сервират сами в чиниите.  

 

Ресторант Грийнхаус" в Мейфеър предлага интерактивен списък на вина, като 

изчислява подходящото за менюто по няколко показателя.  

 

2. Иновации в хотелските брандове и маркетинга 

 

2.1 Зелен хотел, Зелена къща. Зелените хотели се стремят да намаляват вредното 

влияние върху околната среда по най-различни начини. Примерно със собствени 

енергийни източници (често възобновяеми) – слънчеви панели за топлата вода, 

енергоспестяващи технологии в стаите и кухнята, разделно събиране и редуциране на 

отпадъците, използване на по-малко вода и енергия. Често включват подмяна на 

кърпите и чаршафи, за да лимитират всекидневното им пране. Зелените хотели 

предлагат кошчета за рециклиране по стаите, както и сапуни и шампоани за 

многократна употреба. Броят им се увеличава в цяла Европа, както и у  нас също – 

сертификат „Green Key” („Зелен Ключ”) за прилагането на отговорни и последователни 

екологични и икономически мерки за спазване на екологичните стандарти имат някои 

от големите хотели в София, Банско и по Черноморското крайбрежие.  Зелена къща  е 

сертификат  за качество, подбран на базата на автентичното гостоприемство, но и на  
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грижата за природата. Присъжда се на къщи за гости и семейни хотели, които успешно 

са преминали оценка за съвместимост с европейските критерии за качествено 

настаняване и в които отрицателното въздействие върху природата е сведено до 

минимум. Домакините най-често са от местната общност, познават своя край и умеят 

да представят на гостите красотата на заобикалящата природа, чара на традиционния 

бит и особеностите на местната кухня, запознават ги с традиционното местно изкуство 

и занаяти. Често се предоставя възможност посетителите да се включат в грижата за 

природата – да участват с личен труд в градината, да засадят дърво или да се включат в 

някое местно културно събитие. Такива къщи у нас има в Ковачевица, Говедарци, 

Белоградчик, Ловеч, Банско и на много други места в България. 

 

2.2 Поштели (Poshtels) Поштелите (от posh – луксозен и hostel – хостел) 

комбинират „пош“ стилът (на англ. posh – елегантен, луксозен, първокласен) с цената и 

практичността на хостела. Получава се евтин шик хотел – cheap and chic hostel (Poshtel). 

Тази концепция има за цел да промени представата за традиционните хостели, 

възприемани като най-евтиния и нискокачествен начин за настаняване, чиято хигиена, 

обзавеждане и услуги не се славят с висока репутация. За разлика от тях, поштелите 

обикновено се намират на комуникативни места, в сгради с интересна архитектура или 

история. Задължително са реновирани в свеж и модерен стил, винаги има нещо 

открояващо се в обзавеждането и интериора – разположението на стаите и мебелите, 

дизайнът им, съчетанието на цветовете, наличието на произведения на изкуството, 

антики и др. Безплатният и качествен достъп до интернет е задължителен. По-известни 

поштели са: Грация в Барселона, Испания,  чиито стаи за настаняване пресъздават 

типичната бохемска атмосфера– разнородни произведения на изкуството, големи 

огледала и удобни фотьойли за разпускане; ONE80 в Берлин, който е обзаведен 

изключително модерно, Маверик в Будапеща– впечатляваща сграда от времето на 

Хабсбургите, преустроена за гости, поштелът Галерия в Порто, Франция, който е рай 

за любителите на изкуството – навсякъде са окачени картини, пана, скулптори от 

различни периоди и автори. Целта им е да задоволи пазарния сегмент от пътуващи, 

които търсят изгодни места за настаняване, но не искат да се откажат и от лукса. 

PoshPacker е мобилна платформа, насочена към модерния пътуващ, и помага да се 

открият, проучат и резервират нискобюджетни и едновременно креативни места за 

нощуване. Създадената през 2013 г. в САЩ от Анна Козяр и Таня Круз компания има 

амбицията да дефинира изцяло нов сегмент в пътуването и настаняването. 

Платформата вече предлага идеи за интересни и евтини нощувки в 460 града в 60 

страни. 

2.3 Глъмпинг (Glamping) или „glamorous camping“ е друга интересна иновация в 

хотелиерството и представлява иновативна комбинация от концепцията за 

къмпингуване сред природата и лукса на 5-звезден хотел. С развитието на технологиите 

и глобализацията се променя не само туристическата индустрия, но и изискванията на 

потребителите – хората искат едновременно да са близко до естествените природни 

гледки, но и да не разпъват палатки и багаж и да се откажат от домашните удобства. 

Добър пример в това отношение е новосъздаденият глъмпинг Big Berry в Словения. 

Модерният къмпинг се състои от няколко луксозно обзаведени мобилни къщи по 
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собствен дизайн с различен капацитет, разположени край живописната словенска река 

Колпа близо до границата с Хърватия. Заобиколени с прекрасна природа, къщичките са 

изработени и обзаведени с висококачествени дизайнерски материали и мебели. Всяка 

от тях разполага със собствена баня, кухненски бокс с място за релакс, луксозна спалня 

и веранда, от която всеки посетител може да се наслаждава на околните гледки. 

Къмпингът предлага и просторни общи пространства и физически активности като 

каяк, плажен волейбол, външен фитнес и електрически колела под наем. 

2.4 Мултибранд хотели.  Концепцията за мултибрандиране е иновация в 

хотелиерството, която тепърва придобива популярност  в САЩ и в Канада, а отскоро и 

в някои страни на ЕС. Идеята за съчетаване на два категорийни класа (висок ценови и 

по-нисък среден клас) хотели започва с проекти за две марки от една и съща 

франчайзингова компания на едно и също място, но в отделни сгради. Това  позволява 

да се разделят между двата хотела оперативните  разходи, но разходите за строителство 

и изграждане на сградите остават същите.  Съвсем нова е идеята за изграждането на два 

хотела под един покрив, какъвто е например Marriott International в Ню Йорк, открит 

през януари 2017 г. Небостъргачът с 68 етажа е на Бродуей като  под един покрив ще 

работят на практика два хотела от веригата два хотела - Courtyard и Residence Inn. По-

луксозният  Courtyard by Marriott е с 378 стаи и ще заема етажите между 6 и 33.  От 37-

и до 65-и етажи е The Residence Inn с 261 апартамента. Помещенията в него са за 

дългосрочно пребиваване над 5 дни, поради което са оборудвани с миникухня, 

кафеварка и микровълнова фурна. На гостите се предлага и безплатна закуска на 

бюфет. Гостите и на двата хотела ще разполагат с безплатен достъп до интернет, 

съвместен паркинг, фитнес център и конферентни зали. Целта е да се намалят 

разходите за строителство, услуги и персонал, като същевременно се спазят и 

различните изисквания на потребителите. 

2.5 Персонализиране на посещението Целта е да се избегнат типичните 

туристически забележителности и посетителите да се включат отблизо в местния 

живот. Добър пример в това отношение е Brody House в Будапеща. Хотелът активно 

помага на на гостите си да вникнат в местната култура и обстановка - често е домакин 

на изложби, литературни четения и други арт събития. Стаите са декорирани от местни 

художници и наречени на техните имена. Допълнително, рецепцията е винаги 

подготвена да препрати гостите към "горещите" събития и места в града. Хотелът дори 

има собствено музикално студио - Brody House Sounds. 

2.6 Гастрономически хотели (Gastrotels) Както подсказва името им, тези хотели 

съчетават нощувките с кулинарни преживявания. Само ресторант в хотела обаче не е 

достатъчен, за да се превърне в gastrotel. Тук се залага на местните и органични 

продукти. Някои гастрономически хотели дори поддържат собствена зеленчукова 

градина за целта. Идеята е гостите да се доближат максимално до вкуса на местните и 

традиционните ястия. Разновидност на кулинарните хотели са такива с диетично меню 

за различни заболявания. Като модерна и иновативна за туристическия бизнес е 

определена идеята на хотелите  Феърмонт в Торонто да съставят  ново меню за цялата 

верига, което съдържа специални ястия, създадени за посетители не само със стомашни 

проблеми, но също и с диабет и сърдечно-съдови болести, както и за клиенти с веган, 

макробиотични и суровоядни диети. Dubbed Lifestyle Cuisine Plus е меню, разработено 



102 
 

според локалната специфика, използващо местно отгледани продукти и е приготвяно от 

майстор готвачите във всеки от 64-те хотела на Феърмонт по света. Разработено по 

насоките на  консултанти по хранене, менюто използва специален софтуер за анализ на 

рецепти - "Nutritionist Pro" на Axxya Systems, което позволява на готвачите да променят 

ястията, в зависимост от хранителните и калорийни изисквания на конкретния гост. 

Въпросното меню се предлага не само в ресторантите на Феърмонт, но и в румсървиса 

и при събития и банкети. Хотелите насърчават гостите си със специфични алергии и 

чувствителност към храни, както и тези, които остават в хотелите им за по-дълъг 

период, да говорят директно с главния готвач на хотела, за да планират подходящ 

хранителен режим по време на престоя им. Цените са същите като на обикновените 

ястия. Други хотелски вериги също предлагат специални диети и ястия. Веригата 

Шератън също предлага здравословни менюта, съставени от водещи специалисти по 

хранене. Веригата Мариот е известна с храните "Fit for You", които са специално 

отбелязани в менюто и се препоръчват на тези, които ограничават приема на 

въглехидрати, холестерол и мазнини. Веригата Хаят предлага StayFit Cuisine, 

здравословни ястия, а Пенинсула Хотелс с ястията си "Naturally Peninsula", предлага на 

клиентите си натурално балансирани варианти, които са специално обозначени в 

менюто. Като разновидност са хотелите, предлагащи специални менюта за отслабване, 

съчетани с активен спорт и различни процедури, каквито има и в България, във високия 

ценови сегмент. 

 

3. Иновативни туристически продукти в областта на селския и екологичен 

туризъм 

 

3.1 Добри практики в областта на селския туризъм 

Макар че туризмът в България се характеризира с много висок темп на развитие, в 

традиционните курорти се наблюдава отлив на платежоспособните туристи. Това е 

тенденция в цяла Европа, която търси нови възможности в развиването на селски и 

екотуризъм, които се отличават от традиционните форми на туризъм с иновативност и 

нови взаимоотношения между потребителите и околната среда. В развитите 

западноевропейски страни като Франция, Англия, Холандия, Ирландия, 

Германия, Испания и др. туристическите пътувания към селата и селските райони 

заемат вече второ място след ваканциите на море. Тази тенденция се отнася и за 

България. Според Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) 

повишаването на търсенето на продукти на селския туризъм е около 6% за последната 

година. Преобладаващите посетители в българските планини и села са германци, 

французи, испанци, англичани и американци . Развиването на алтернативните форми на 

туризма води и до устойчивото развитие на селските райони. 

Предпоставка за трайното развитие на селския туризъм е богатият ресурс, с който 

разполага страната ни; оформени са или се утвърждават селски региони/селища, 

притежаващи основните елементи на селския туризъм – природни и екологични 

дадености; специфични култура, изкуство, фолклор; атрактивни традиции (обичаи, 
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обреди); автентична кухня; селскостопански и др. специфични дейности. Селските 

къщи са с типична архитектура и предлагат автентична атмосфера. Развитието и 

утвърждаването на селския туризъм у нас води до редица позитиви, касаещи начина на 

живот в селските региони/селища и е от особено важно значение за изоставащите и 

слаборазвити региони. Добри практики в предлагането на иновативни продукти и 

услуги в селския туризъм могат да бъдат заети от: 

Фермата "Salecchia" в Апулия, Италия, която предлага иновативен продукт като 

съчетава селския туризъм с образованието.  Тя е регистрирана в списъка на 

образователни ферми от региона  и е едно от образователните стопанства с най-голям 

брой клиенти на местно равнище. По проекта са възстановени  няколко от 

селскостопанските сгради, в които се отглеждат животни, обновяват се 

съществуващите стаи за гости, прави се реконструкция на отоплителната система, 

подновява се трапезарията и се създава "Музей на гората". Музеят  показва експозиция  

на биологичното разнообразие и се използва за обучение на ученици, съчетано с 

образователни екскурзии в близката зона от Натура 2000. "Осинови овца" и "Осинови 

прасе" са примери за образователни дейности, извършвани от фермата, които учат 

децата как се отглеждат, хранят, почистват и обгрижват животните на живо. Целта на 

проекта е да се опазят и валоризират местни породи овце и свине и същевременно да се 

увеличават посетителите в района, да се подобри екологията и да се стимулира 

икономиката. Предлаганият комплексен иновативен продукт позволява на  фермата да 

разшири  потока от посетители извън активния сезон пролет / лято, като достига 5000 

клиенти годишно - туристи и ученици. С новата инфраструктура и предлаганите 

услуги, стопанството се превръща в еталон за туристическо настаняване и опазване на 

местното природно наследство.. 

Туристическа зона „Дунавските казани“ Румъния. Област Мехединци в Румъния  е 

една от най-бедните в страната и Европейския съюз. Областта е разположена в 

историческата област Влахия с административен център град Дробета-Турну Северин. 

Преди 2008 г. районът е труднодостъпен от гледна точка на пътната инфраструктура. В 

периода 2008 – 2014 г. в него са инвестирани над 200 млн. евро от европейските 

структурни фондове за развитие на обща инфраструктура – пътища, нова канализация, 

както и на туристическа инфраструктура – възстановяване на крепостта и Замъка на 

водата в Турну Северин. Общината инвестира и свои средства в реконструкцията и 

модернизацията на паркове, водни атракции и зони за паркиране на автомобили.  В 

рамките на проект, изпълняван от „Местна инициативна група – Клисурата на Дунав“, 

са инвестирани 2,5 млн. евро за рекламиране на региона и привличане на туристи. В 

продължение на няколко години в региона се обособява туристическа зона „Дунавските 

казани“ вследствие на засиленото строителство на къщи за гости. Почти 80% от тях са 

изградени със средства от предприсъединителните и структурните фондове. Голяма 

част от тях се управляват от млади хора на възраст до 35 години. Туристическата 

дестинация „Дунавските казани“ за няколко години се превръща в предпочитано място 

за отдих и туризъм и е разпознаваема именно от румънските туристи. Забелязва се и 

повишен интерес към зоната от български, сръбски и немски туристи. Регионът 
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предлага уникални преживявания в Геопарк „Плато Мехединци“, Националния парк 

„Железни врата“, Националния парк „Домоглед“, музея на хидроцентралата „Железни 

врата“, разходка с лодка по река Дунав и нейните притоци, посещение на фестивали, 

винени дегустации и други. Тук се намира най-високата статуя в Европа, издялана в 

скалите край р. Дунав – 55-метровият образ на крал Дечебал – владетел на даките. В 

рекламирането на региона се включва и специално създадената Асоциация за туризъм и 

отдих „Дунавските казани“ от собственици на къщи за гости и организатори на 

атракционни дейности от регион Мехединци.  Един от приоритетите, които си поставят 

местните и регионалните власти до 2020 г., е да превърнат региона в европейски бранд. 

Ferme Auberge де Trouilles, Франция. Туристическият комплекс съчетава в единен 

продукт селски туризъм и биологично производство, луксозна обстановка за почивка, 

кулинарно приключение и дегустация на вино от местната изба. Комплексът  се състои 

от селскостопанска ферма за сертифицирана биологична продукция, къща за гости с 5 

стаи и 4 отделни селски къщи с басейн за плуване. Гостите могат да избират между 

полупансион и пълен пансион. Всяка къща разполага с кухня за приготвяне на храна, 

самостоятелна баня, тоалетна, открита тераса и общо барбекю. Една от къщите е 

пригодена за хора с увреждания, разрешени са и домашните любимци. Има и голяма 

зала с мултимедия и WiFi връзка, тъй като се предлага и организацията  на специални 

събития като сватби, панаири, изложения, приеми, семинари и бизнес срещи. В 

ресторанта гостите могат да се насладят на пресни зеленчуци, сирене и месо, 

произведени в стопанството или да си купят земеделски продукти, които да си сготвят 

сами в къщите. За децата има допълнителни атракции - образователна обиколка на 

фермата, наречена "Деца на почивка", по време на която те могат да видят целия цикъл 

на производство на зеленчуци и плодове. Възрастните също могат да се запознаят с 

техниките за правене на вино, как се доят крави, да отидат на лов, езда, пешеходни или 

велосипедни турове, културни обиколки на музеи и исторически забележителности. 

Фермата предлага също и дегустация на вино в комбинация с различни видове 

домашно сирене - за да опитат местните продукти от лозята и млечните продукти от 

домашно отглеждани кози и овце; дегустация на гъши дроб и червено вино, последвано 

от пай с домашно сладко от круши от овощната градина; кулинарно пътешествие и 

училище за готвене, в което посетителите получават ценни знания и умения за това, как 

се приготвя здравословна храна, как да използват биологични продукти, както и тайни 

рецепти от региона. В края на престоя си туристите могат да си купят пресни продукти, 

които сами да си наберат директно от фермата.  

Фермата Forgione в селцето в Rocca San Felice, провинция Авелино. Фермата е едно от 

малкото останали стопанства, произвеждащи "Carmasciano" - традиционно овче сирене от 

млякото на местни застрашени породи овце "Laticauda". Особеността на това сирене е 

неговият леко сернист вкус, дължащ се на наличието на местен термален извор с 

минерална вода със специфичен състав.  С подкрепата на Програма за селските райони, 

фермата  прави  инвестиции за възстановяване на стара сграда, като я адаптира в място за 

нощувки за туристи. Целта е да се диверсифицират приходите на стопанството чрез 

развитието на селски туризъм. По проекта още са модернизирани и  откритите 

пространства, като част са преустроени за развлекателни дейности. Освен че по този начин 
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фермата си създава нов източник на доходи от туризъм, така се създават и нови пазарни 

възможности за сиренето – то се предлага за дегустация на посетителите, като се разчита, 

че те ще правят поръчки и след края на престоя си във фермата, ще го рекламират пред 

приятели и познати, които също ще искат да го опитат. В момента фермата има 9 стаи за 

гости за 38 души, ресторант и нещо като мини фермерски пазар, който предлага и други 

продукти, произведени на място. Развита е система за директни продажби на сирене и 

други храни на потребители, които са били на туристическо посещение и продължават да 

си поръчват от харесаните продукти. Стартирането на нови туристически дейности създава 

и  нови възможности за работа в стопанството за  членовете на домакинството, като 

двамата синове се включват активно в бизнеса, вместо да търсят работа в близките градове. 

Forgione се превръща в популярно място за селски туризъм, с което увеличава и 

популярността на целия селски район, в който се намира. 

 

Проект „Селски туризъм АМБЕР, Испания. Реализиран е по програма Леонардо да 

Винчи и  има за цел разработването на Програма за самообучение на професионално 

ниво в областта на селския туризъм за бъдещи и настоящи предприемачи и служители. 

В Програмата са включени маркетинг, принципи на гостоприемството и добрите 

стандарти, привличане на клиенти с допълнителни дейности. Тя е адресирана към 

местните малки и средни предприятия, регионалните и местните организации за 

развитие на сектора, както и към безработните в региона.  Основната целева група на 

проекта АМБЕР са предприемачите, които вече са ангажирани в сектора, 

предприемачите, които искат да започнат развитието на такава дейност, както и 

студентите по туризъм. Крайни продукти от проекта са следните модули за обучение: 

„Умения в областта на информационните технологии в селския туризъм – повишаване 

на предприемаческите възможности и маркетингов потенциал” – съдържа интерактивен 

обучителен материал „Как да създадете и публикувате свой собствен туристически уеб 

сайт”; „Основни принципи на гостоприемството при малки заведения в областта на 

селския туризъм”; „Дейности в областта на селския туризъм – допълнителни атракции 

за клиентите” – включва четири под-модула: „Вкусотийки – идея за тапас (традиционни 

испански мезета)”, „Водене на турове”, „Развлекателен риболов”, „Сауната в селския 

туризъм”. Модулите са предоставени на CD (с интерактивни елементи) и на хартиен 

носител. Модулите са разработени, като са взети предвид всички специфики на 

регионите в отделните държави: национално законодателство, социо-културна среда, 

географско разположение, стандарт на живот и сертифициране на хотелите. 

3.2 Зелен туризъм – селски и еко 

Макар че се доближава до селския туризъм, т.нар. „зелен“ туризъм се доближава и до 

екологичния и е иновативна практика, насочена към по-претенциозни и загрижени за 

здравето си потребители. Те не само искат да почиват сред природата или в някое тихо 

селце, а и да хапват само биологични храни, да спят в помещения, построени от 

естествени материали и използващи енергия от възобновяеми източници, да не са 

облъчвани от съвременни технологии. Сред добрите практики в този вид туризъм са: - 

храната, която ще ядат гостите на дадено място да се приготвя на място и да е био, а не 

да се доставя със самолети, замърсяващи въздуха; - съществуването на собствен 
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водоизточник, без да се налага използването на масовите пластмасови бутилки; - 

възможността на клиентите заедно с тамошните жители, да участват при почистването 

на горите или плажните ивици; - всичко в местата за настаняване да е от естествени 

материали. 

Глинени еко къщи в село Омая, село Гайтаниново Ваканционното селище Омая се 

намира на няколко километра от границата с Гърция сред приказната природа между 

селата Нова Ловча и Гайтаниново. Село Гайтаниново се намира в планински район, на 

границата с Гърция. Нетрадиционното ваканционно селище Омая се е разпростира на 

територия от 500 дка, има 2 езера, басейн и 7 къщи. Къщите са сътворени от камък, 

глина и дърво. Със своето вътрешното обзавеждане, те предлагат всички удобства на 

съвремието, граничещи с лукса. Всяка къща разполага с телевизор, камина, ел. 

радиатори, мини бар, самостоятелна баня. Екоселище Омая разполага с ресторант, 

съобразен с капацитета на комплекса. А планината наоколо предлага горски маршрути 

дори и с планински велосипед, дава шанс на градския човек да опознае билките, да си 

набере гъби и да му бъдат приготвени още същия ден.  

Дивата ферма – село Маджарово, Източни Родопи. Фермата притежава сертификат 

за зелен туризъм и предлага иновативен туристически продукт като съчетание от еко и 

приключенски туризъм. Стопанството се занимава с биологично отглеждане на 

животни и предлага на посетителите си възможност да разгледат или да се включат 

лично в старинните технологии за производство на екопродукти (биене на масло в 

бурило, квасене на кисело мляко), както и да опитат домашното сирене, кашкавал, 

мляко, масло, суджук, пастърма и мед. В преживяването са включени  селски работи на 

полето – косене, събиране на сено,съдене, плевене и копаене в градината, събиране на 

билки и гъби; медено угощение в семейния пчелин с екологично чист домашен мед, 

медени сладкиши и истински билков чай – букет от Източни Родопи, оригинално 

родопско чеверме. Туристическият комплекс предлага и редица приключения за 

гостите си: каубойски умения по хвърляне на ласо по диви говеда- малки, големи или 

още по-големи според куража на всеки; конна езда за новаци и маниаци; разходка с 

каруца и селски пикник край река Арда; конен поход в планината; приключение в 

гората за ориентиране по рояк и търсене на меден кошер, при късмет – опитване на мед 

и ...опитомяване на диви пчели. На тръгване посетителите получават бурканче мед - 

сувенир за спомен. 

3.3 Селски туризъм и занаяти 

Летни семинари по грънчарство (Подкарпатски Регион, Полша) Проектът е 

реализиран от местна грънчарска ферма в селото Мединия Глоговска със съдействието 

на общината. Летните семинари по грънчарство се предлагат за хора, които проявяват 

интерес към традиционните местни занаяти. За по-малките посетители това е 

презентация на местните традиции, а по-възрастните вземат участие в дейностите, като 

прилагат своя опит и знания. Участниците се научават да правят глинени съдове или 

глинени скулптури. Според местната традиция може да се изработват и глинени 

украшения. По-ангажираните участници имат възможност за се научат как се изпичат 

глинени изделия. Всяка година грънчарската ферма се превръща във все по-атрактивно 
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място в региона. Освен валоризиране на местните традиции, проектът развива 

креативност и артистични умения у посетителите.  Грънчарската работилница в 

Мединия Глоговска предлага не само различни грънчарски дейности, но и местна 

кухня, пътуване в каруци, теглени от коне и др. Образователните програми и 

забавленията са на високо ниво. Фермата представлява важен елемент от културната 

оферта на региона. 

Кооператив на жените от Кокиноя (Регион Източна Македония и Тракия, Гърция) 

Кооперативът е създаден в местност в региона на град Драма от 21 жени през 90те 

години на миналия век – първо поколение бегълци от Понтос (Мала Азия). Целта е да 

се предават и запазват знанията, уменията и рецептите на предците от Изтока. Когато 

жените започнали дейността си, закупили сами оборудване, а по-късно получили 

финансиране по програмите на ЕС и се сдобили със собствена сграда. Постепенно 

разработили уникални и разнообразни хранителни продукти, които вече се продават не 

само на местния пазар. Днес, дейността на Кооператива е много печеливша и има много 

последователи. Намира се близо до пещерата Агитис, и осигурява допълнителна 

атракция за туристите. Освен насърчаването на селския туризъм и развитие на 

традициите и занаятите, проектът създава самостоятелна заетост за жените и осигурява 

качествени хранителни продукти не само за посетителите, но и за местните жители. 

Международен фестивал на яйцето на езерото Балатон (Унгария) Фестивалът се 

организира в чест на Световния ден на яйцето. Тридневното събитие приключва с 

кампания по раздаване на яйца от Асоциацията на яйцата. Основната цел е да се 

насърчи и изтъкне значението на яденето на яйца всеки ден и да се отхвърлят 

суеверията. Поради сезонния характер на туризма, този фестивал се организира през 

есента, за да се удължи туристическия сезон. Посетителите от различни възрасти и 

цели семейства стимулират развитието и на кулинарията и отварянето на нови 

заведения и ресторанти. Предлагат се и допълнителни развлекателни програми. По 

статистически данни, броят на посетителите на всеки Фестивал надхвърля 50 000 души. 

Присъствието им е постоянно от години. По време на Фестивала са счупени много 

Гинес рекорди по ядене на яйца през изтеклите години 

“Места с дух “ - Партньорство на тематични села (Регион Вармия-Мазури, 

Полша) Партньорство е основано през 2010 г от Асоциация Елблаг за подкрепа на 

неправителствени инициативи. Мисията му е разработване на съвместна туристическа 

оферта, въз основа на исторически, културни и природни забележителности в региона. 

В сегашно време партньорството включва десет тематични села, разположени в три 

общини, като основната цел е устойчивото развитие на селата. В дейностите активно са 

ангажирани местните хора, включително и възрастните, като се разчита на техния опит 

и социален потенциал. Темата на едно от селата – Йедришово е “Селото на баба”. Там 

се предлагат не само традиционна кухня, битови и билкови продукти, но туристите се 

ангажират и в дейности, вдъхновени от традициите, като семинари по занаяти и 

изработване на играчки или местни игри. Селата имат обща маркетингова стратегия и 

реклама.  
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3.4 Интегриран туристически продукт в селския туризъм 

Италия – Спечиа. В туристическия продукт са включени традиция, иновации, 

археология, земеделие и екология, съчетани по проект на общината с финансовата 

подкрепа на Международният съвет за кино, телевизионна и аудиовизуална 

комуникация на ЮНЕСКО.  Спечиа се намира в Южна Италия, в регион Пулия, на нос 

Санта Мария ди Лука, който е граничната точка, отделяща Йонийско от Адриатическо 

море. Името му произлиза от "specchie", което означава, купища сухи камъни, които са 

използвани от местните селяни за отбрана и строежи. През Средновековието селището 

се нарича Specla де Amygdalis. Днес общината е богата с природни и културни 

забележителности, но и важен център на селското стопанство в областта. На 

централния площад в самия град се намира замъкът Ризоло, построен през 15 в., 

известен по-късно като Protonobilissimo Castle по името на семейството, което го 

придобило. В района е реставриран е францискански  манастир от 15 век, сега 

превърнат в хотел, възстановени са и стари подземни мелници за добиване на зехтин и 

магазинът за тютюн в село Кардилиано. От фасадите на сградите са премахнати всички 

телефонни и електрически кабели, за да се запази автентичността им, както и пътната 

настилка от 19 век е възстановена. Същевременно в града е изграден обществено 

достъпен Център за дигитални услуги, а в самия замък се съхранява местната 

мултимедийна библиотека и мултифункционален филмов архив на Европейското 

Средиземноморие. Съвместно с туристическите, са подкрепени и традиционни 

фермерски дейности като например събиране и преработка на билки, зехтин и бяло 

вино, които се продават в специално създадени за това магазини. Направен е и нов  

Туристически център, който функционира като еко-селище и използва алтернативни 

източници на енергия от вятъра и слънцето. Община Спечиа е възстановила също така 

и голяма част от типичните за региона гозби, които са предпоставка за кулинарен 

туризъм. Опитът на Спечиа е пример за добра практика в областта на съчетаването на 

няколко вида туризъм с екологични и земеделски дейности, както и с иновативни 

технологии, които повишават конкурентоспособността на дестинацията. 

Пиелахтал в Австрия – алпийската долина е отличена в категорията „Най-добри нови 

селски дестинации“ за 2006 г по проекта на ЕК "Отлични европейски дестинации" 

(EDEN). В единен туристически  продукт са съчетани природните забележителности, 

екологията, селското стопанство, занаятите и местната култура и кулинария.  В 

Пиелахтал живеят около 18 000 души, а базата за настаняване е само около 800 легла, 

които регистрират обаче над  42 000 нощувки  на година. Селското стопанство е било 

основен поминък в миналото, като заема значителен дял от местните приходи и до 

днес. Отглеждат се едър рогат добитък, птици, овце, зеленчуци, билки и плодове, като  

най-типичният за областта е сайдеровата круша. Идеята за развитието на Пиелахтал 

едновременно като екологичен и туристически регион се заражда през 90-те години,  

като целта е природата да остане екологично непокътната, но областта да се развие 

като икономически процъфтяваща чрез съчетание на почивката и развлеченията. 

Създадена е Общност за регионално планиране на Пиелахтал, която да изпълнява 

местната регионална стратегия и освен на екологията и икономиката, се набляга и на 

изграждането на мрежи и оползотворяването на културните ресурси. Инициирани са 
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множество културни проекти, сред които „Дни на пиелахталските творци”, редовни 

програми с фолклорна музика в местните ханове и срещи с директора на Виенския 

младежки хор. В долината са изградени два изключителни хотела – Steinschalerhof и 

Steinschaler Dörfl  - и двата хотела са били автентични земеделски ферми, които са 

трансформирани в места с висок стандарт на обслужване. Тези „природни хотели” са 

оформени в типичен за региона стил с употребата на много дървен материал и безброй 

малки детайли. В района има и множество маршрути и градини, където туристите 

могат да се разхождат пеша, като общата дължина на пътеките е 1000 километра. 

Квалифицирани екскурзоводи развеждат посетителите из местните пещери и културни 

забележителности. Изготвени са две проучвания за здравето, тъй като регионът е 

известен като място за лечение на нарушения в метаболизма, документирано е 

взаимодействието между здравето и екологията. По проекта „Градини за устойчивост”, 

е развита концепцията  "уникално предложение за продажба" (иновативна 

маркетингова концепция, според която компаниите правят индивидуални предложения 

на клиентите, с което ги убеждават да преминат към тяхната марка).  Интегрирания 

туризъм освен всичко друго, осигурява работни места и доходи за местното население, 

което гарантира устойчивото развитие на селския район. 

Белоградчик (България) Природни феномени, културно исторически 

забележителности и дегустация на вино. Градчето е разположено в подножието на 

Стара планина и съчетава интригуващи природни характеристики. Пещерата „Магура“ 

се намира на 25 км от града и е най- голямата пещера в България.  Разполага с 

множество галерии и зали и е известна със своите уникални скални рисунки от 

палеолита, изпълнени с прилепно гуано, както и с фосилите на диви праисторически 

животни. Отворена през цялата година, пещерата е добре осветена, а пътечките, които 

криволичат през този подземен свят, са добре поддържани и оградени с предпазни 

парапети. Те могат да се използват от пешеходци и велосипедисти. Друг природен 

феномен са прочутите Белоградчишки скали. Белоградчик разполага и с единствения 

природонаучен музей в Северозападна България, значимо ежегодно събитие е 

тридневният фолклорен фестивал „От Тимок до Искър – по стъпките на траките“ през 

месец септември, по време на което се провежда тракийско шествие от известната 

белоградчишка крепост под съпровода на овчарски гайди и други музикални 

инструменти. За онези, които желаят да се присъединят, се раздават свободно маски, 

костюми и факли. Фестивалът включва и други спортни съревнования – хвърляне на 

копие и диск, стрелба с лък, надбягване с коне и прескачане на огньове. Историческа 

архитектура и отражение на бита на населението от отминала епоха също така могат да 

бъдат открити в местността „Анище“ – останки от разрушено антично селище, 

забележителност е и джамията „Хаджи Хюсеин“ , която е единствената джамия в 

страната с таван от българска дърворезба. Регионът е прочут със своето вино и за 

местните жители дегустацията съставлява важна част от техните традиции.  

3.5 Натура 2000 и еко-туризъм – иновативен подход към защитените зони 

„Еко- туризъм в защитените зони на Лумбиер”, Испания. Общината се намира в 

област Навара и реализира проект, който засяга едновременно управлението на 
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защитените територии и планиране в областта на еко-туризма. Основната цел е да се 

промени до тогава провежданата пасивна политика с активна, ангажираща всички 

местни структури, обществеността и бизнеса и да се преодолее противоречието между 

ограниченията за стопанско използване на защитените територии и възможността на 

местното население да генерира приходи и по-висока заетост. Схемата се е основава на 

три стълба: -подобряване на местната инфраструктура и създаване на разнообразна база 

за настаняване; - създаване на заетост за населението, което намалява в селските 

райони и се създава риск от обезлюдяване; - изграждането на обща система за 

управление на защитените територии и туризма. До ден днешен тази система за 

планиране и управление е един от принципните източници за заетост в Лумбиер. Тя се 

отличава и със забележителната възможност за трансформирането й в други области, 

като е провокирала редица други инициативи в област Навара. 

Популяризиране на райони от Натура 2000 в Пелопонес,  Гърция  И тук целта на 

проектите е от една страна да се популяризират като туристически места, а от друга, да 

се управляват по-добре зоните, защитени по Натура 2000, за да се постигне 

интегрирано развитие на селските райони. Обхванатата територия е разположена в 

югоизточната част на полуостров Пелопонес  и има ландшафт и природа с висока 

стойност, както и голям брой защитени зони. Стратегията на местния МИГ предвижда 

да се оползотворят значителните икономически възможности на тези зони, особено 

чрез туризъм. Акцентирано е върху пренасочването на туристите от крайбрежните зони 

към вътрешността на района, където също има какво да видят откъм природа, 

биоразнообразие и културни забележителности. Проектът цели да създаде 

взаимодействие между опазването на околната среда, развитието на алтернативния 

туризъм и устойчивото развитие на селския район. Основно средство е повишаване на 

информираността на туристите чрез иновативни практики и подходи. Освен основни 

познания за  флората и фауната, защитените зони и биоразнообразието, на 

посетителите се предлага информация как могат да дадат своя личен принос за 

запазването на природата. Специален материал с училищна насоченост се дава на групи 

с ученици по време на организираните обиколки. Проведени са специализирани научни 

изследвания на местообитания и видове, създадени са информационни табла - 

пътепоказатели, от които туристите да научат за ландшафта, флората и фауната на 

защитените зони. Освен това, са отпечатани плакати с карти и брошури за природни 

местности, които се използват за екологично обучение в училищата. Изработени са 

общо 72 пътепоказателя: 27 табла за „добре дошли” и 45 – на интересни места. На 

практика, създава се „център” за информация относно околната среда. Наред с 

туристите, местните хора са се заинтересували в по-голяма степен от заобикалящата ги 

среда и осъзнават повече нуждата да я опазват. Проектът създава връзки между новите 

туристически атракции и местните фирми. Стимулиран от разработения конкретен 

педагогически информационен материал, развива се и сътрудничество между Гръцкото 

орнитоложко дружество и учители от местните училища.  

Национален парк Хортобаги, Унгария. Национален парк Хортобаги е най-голямата 

защитена зона в Унгария, която се простира на територия от 82 хиляди хектара. Паркът 
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е включен в списъка на UNESCO  за световното наследство, а през 2008 г е определен 

като “Най-добрата дестинация в Унгария със запазени живи традиции” и е награден от 

EDEN  в категорията Отлични европейски дестинации. Хортобаги представя 

хармоничното съжителство на човека и природата. Програмите на националния парк 

имат силно изразен сезонен характер и целта на проекта е  удължаване на 

туристическия сезон. Разширени са туристическите атракции и в парка е направено 

влакче за посетителите, предлагани са и сафари джипове за по-лесни обиколки. Така е 

увеличена достъпността на парка за хора, които не искат или не могат да обикалят 

пеша, повишен е броят на посетителите, като чрез реклама са обхванати и туристи от 

цялата страна, увеличават се и приходите. Подобренията допринасят за комплексно 

запознаване с природните богатства, опазване на местообитанията и на дивата флора и 

фауна и едновременно насърчават туристите да останат по-дълго в областта. 

Дивата Тайга, Финландия. Намира се в най-източната част до границата с Русия. 

Местността е покрита с иглолистни гори, поляни, формирани по време на ледниковия 

период, бистри реки и богат животински свят. Природните ресурси на района, заедно 

със защитените територии от Русия са част от „Зеления колан на Европа”. Регионът е 

един от най-добрите за наблюдение на защитени видове: кафявата мечка, рис и вълк. 

Икономиката се развива от дребен семеен бизнес, като маркетинговата стратегия на 

дестинацията залага на промотиране на защитените зони от природата, местния начин 

на живот, местните традиции и култура. Областта позволява голямо разнообразие от 

активност на открито – от конна езда и риболов, до каране на велосипеди и каяк. През 

есенните дни се предлага бране на гъби и горски плодове. За любителите на силните 

усещания в Хоса по руската граница има изградено сто-километрово маркирано трасе 

за велосипедизъм. На територията има и редица исторически забележителности, 

предимно свързани с минали сражения. Военната история е представена на изложби в 

Зимния и други музеи с картини, снимки, възстановени окопи и военни укрепления, и 

издигнати паметници. Паркът „Духът на Калевала” е нова атракция, като се предлагат 

няколко активности: -поход „Тест доколко сте финландец” – вид организиран престой в 

гората, където се цели да се достигнат максимално условията на дивия живот сред 

природата, спи се в дървена колиба, правят се дълги пешеходни преходи, ходи се на 

лов и др. - „Коледна приказка”  приключението включва среща с Дядо Коледа и Вечер с 

Дядо Коледа. Посетителите пекат любимите сладки на Дядо Коледа, търсят Дядо 

Коледа с помощта на елфите, возят се на шейна с впрегнати елени, опитват истинска 

коледна вечеря и др. Тази атракция е една от най-предпочитаните, като резервациите за 

нея се изчерпват още през ранна есен; - „Открадни сампо” е тематична игра за деца, в 

която всяко дете получава карта с отбелязани предмети, скрити от Коминочистача, 

които те трябва да открият. Друга атракция предлагана от местните ресторанти е т. нар. 

„Ортодоксален бюфет”, който включва набор от традиционни задушени и печени ястия. 

Кухнята е подбрана съобразно сезона и по този начин се осигурява голямо 

разнообразие от ястия по всяко време на годината. За туристите са създадени условия, в 

които те могат да приготвят сами традиционен карелийски пай. 
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Област Хатег и Национален парк Ретезат, Румъния. Областта има едни от най-

красивите и разнообразни природни дадености– съчетание от планини, високи пасища, 

овчи стада, дъбови гори, овощни градини, поляни и малки села. В областта има и 

минерални и геотермални извори, ловни резервати, както и разнообразни архитектурни 

забележителности. На територията е изградена съвременна пътна мрежа, водеща до 

всички по-големи зимни курорти. Хатег е отправна точка към градовете Дачиан и 

планините Орастией, както и за курорта Геоагиу-Бей, известен със своите древни 

минерални извори.  Националният парк Ретезат се намира в близост до градовете 

Петросани и Дева. Той е единственият национален парк в Румъния, заемащ площ от 

140 000 акра. На територията му има над 80 високопланински езера. Културни 

забележителности в областта са Рисуваните манастири в Буковина, дървените къщи в 

Марамуреш и укрепените саксонски села в Трансилвания. В местността и до ден 

днешен могат да се видят фермери, орящи на ръка, овчари с овчи ямурлуци и различни 

занаятчии. На територията на Хатег е разположен архитектурният паметник Colonia 

Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, изграден през 106-271 г. пр. Хр. от 

римските заселници. Други архитектурни забележителности в областта са: Замъкът в 

Сантамария Орлеа изграден в бароков стил през 1782 г. и реконструиран през 19 век; 

Крепостта в Налатвад; Църквата Сантамария Орлеа, изградена в готически стил през 13 

век; Манастирът Прислоп. За туристите се предлагат различни атракции: планински 

туризъм – пешеходни преходи, велосипедизъм, конна езда, зимни дейности като 

планински преходи със ски, водни спортове (кану, рафтинг, плаване със сал); 

екологичен туризъм - наблюдаване на птици (над 320 различни видове), наблюдаване 

на диви животни, разглеждане на пещери; - за любителите на скалното катерене има 

маршрути от всякаква степен на трудност; културен туризъм – персонален опит в 

местните занаяти, разглеждане на средновековни селища; в курортите с минерални 

извори се предлага и спа-туризъм. За популяризиране на дестинацията е изграден 

интернет портал, съдържащ информация както за местността и всички предлагани 

възможности, така и съдържащ контакти на местните фирми, предлагащи туристически 

услуги. Удобството за потенциалните потребители е, че след всяка атракция е 

приложена контактна информация на организациите, които я предлагат. На 

територията на Геопарк Хатег се развива и модерен туризъм, в който са заложени 

инфраструктурни мерки (изграждане на агро-туристически пансиони, пътища и 

информационни пунктове) и предлагането на нови туристически атракции. Сред новите 

атракции, най-съществена е създаването на открит музей на динозаврите, обитавали 

местността Хатег, който включва техни репродукции в реални размери. 

Горски фонд - луксозен горски туризъм в Иломанци,  Финландия. Иломанци е 

община в северна Карелия, която включва биосферен резерват. По проекта са 

разработени луксозни туристически продукти с акцент върху специфичните особености 

на биоразнообразието в горите и местните културни традиции. Гамата туристически 

продукти обхваща модулни услуги, включващи едноседмичен пакет от туристическо 

обслужване, съчетано с програми за различни потребителски групи напр. “Празник на 

лова на мечките”, “Излет в гората за родители с деца/внуци” и “Излет за културен 

туризъм сред природата в научно-изследователската ферма Пуустила”. Туристическите 
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услуги се предоставят от мрежа кооперирани местни доставчици на услуги – 

предприемачи с хотели, транспорт, управата на резервата, общинските власти. 

Предлаганите продукти обединяват активен туризъм сред природата, тишина и чист 

въздух, луксозно настаняване и здравни услуги, наблюдение на редки видове. 

Първоначално продуктът е насочен специално към  японския пазар, а после се предлага 

и за други туристи. 

Национален парк „Централен Балкан“, България Това един от най-предпочитаните 

райони за туризъм у нас. В планината от край време се е развивал и по традиция се 

стимулира пешеходният туризъм. Заедно с това са разработени специализирани 

маршрути- 10 маршрута за конен туризъм, 4 за велотуризъм, маршрути за наблюдение 

на местообитанията на птици, на растения, на едри бозайници, общо познавателни, 

културно- исторически пътеки, разходка из пещерите, фото-лов, алпийски и ски-рали 

трасета. Регионът около парка е богат на културно- исторически забележителности, 

посещавани ежегодно от хиляди туристи. Сред най- известните са етнографският 

комплекс "Етъра" край Габрово, градът-музей Копривщица, световно- известната 

долина на розите край Казанлък, балнеологичен курорт Хисаря, в който се намират 

останките на множество римски бани и др. През парка преминават множество 

туристически маршрути, разположени от северната и южна части на главното било. 

Някои от тях пресичат строго охранявани природни резервати. По централното било на 

планината минава международен планински маршрут Е-3 (Атлантически океан - 

Карпати - Стара планина - Черно море ), известен с отсечката си в България като "Ком - 

Емине". Маркираните туристически маршрути от северната страна са 16. От южната 

страна изходните пунктове за пешеходен туризъм са: с. Антон, гр. Клисура, с. Розино, 

с. Христо Даново, гр. Сопот, гр. Карлово, гр. Калофер, с. Тъжа, с. Габарево, с. 

Скобелево. Маркираните туристически маршрути са 9. Наличието на скални масиви и 

стени създава много добри условия за алпинизъм.  Най- популярни сред алпинистите са 

скалите в района на връх Купена, Северен Джендем, скалите на хижа "Рай" и др. Над 

хижа "Плевен" се провежда алпийско ски рали и ледено катерене. Една от най-

посещаваните пътеки е екопътека „Бялата река”. Тя се простира на надморска височина 

от 570 до 630 м. с дължина 1.83 км. Разходката протича сред внушителната красота на 

Националния парк - започва северозападно от град Калофер, в близост до Калоферския 

манастир на около 280 м от външната граница на Парка, близо до едноименния бивак. 

По осем дървени моста, трасето пресича разпенените бързеи на планинската река и 

оформя своеобразна осмица с дължина 1 830 м и денивелация в най-високата си точка 

около 97 м. Маршрутът проследява ждрелото на Бяла река. Минава се през бивак 

Бялата река, от там пътеката продължава към хижа Рай. Поставени са и 

информационни табели, разказващи повече за животинските и растителни видове, 

обитаващи парка. По маршрута са разработени две интерпретативни теми – “Ждрелото 

на Бяла река” и “Дендрология”, които по атрактивен начин запознават с уникалното 

природно богатство на Централен Балкан – гори, води, животни и растения.  

Център за екологичен туризъм в Канада, Парк Стратхона. Паркът предлага 

екологични турове и обучения на туристи, еднодневни и двудневни пешеходни 
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екскурзии в планината с лагеруване, рафтинг и кану, посещения на пещери и 

организиране на катерене, интегриране на местни легенди в туровете, опитване на 

традиционна храна и използване на алтернативни енергийни източници. Това създава 

за туристите запомнящо се изживяване, повишава информираността и съпричастността 

им към местните традиции и обичаи, както и към екологичния начин на живот, 

насърчава общуването между участниците в групите. 

Мрежа от геопаркове. Проектът е озаглавен „Геопаркове: идеалната дестинация за 

алтернативен туризъм и образователни дейности в селските райони на Европа” и 

представлява сътрудничество между 7 територии, членки на Европейската мрежа на 

геопарковете. Партньорите по проекта са от пет европейски държави и прилагат 

стратегии  за местно развитие в рамките на Лидер +., а геопарковете са членове на 

Световната мрежа на геопарковете, установена от ЮНЕСКО. Европейската Геопарк 

Мрежа е основана през 2004г. от четири територии – Haute Provence (Франция), 

Maestrazgo / Terruel (Испания), Lesvos Island (Гърция) и Vulkaneifel (Германия). Към 1 

януари 2014г. членовете на Европейската Геопарк Мрежа са 59 в 24 Европейски страни. 

Европейската Геопарк Мрежа е призната за официален клон от Световната Геопарк 

Мрежа под егидата на ЮНЕСКО в Европа. ЮНЕСКО обявява Европейската Геопарк 

Мрежа за пример за континентално обединение, който трябва да се следва. По проекта 

е предвидено партньорите да участват в общи дейности за създаване на стратегии за 

насърчаване на алтернативния туризъм в селските райони чрез разработването на нови 

политики за развитие, нови продукти и нови методи, както и извършването на дейности 

по опазване на геоложкото наследство. Основната цел е да популяризира геопарковете 

като идеална дестинация за обучителни и развлекателни дейности на открито. Проектът 

е фокусиран върху младите - предимно ученици и студенти, образователната дейност 

се осъществява на място, а целта е новото поколение да стане по-съпричастно към 

опазването на околната среда. Сред разработените образователните инструменти са: 

музейни пакети, тетрадки с упражнения за ученици, информационни дипляни и книги 

за учителите, специализирани ръководства за всички възрасти, карти. От друга страна, 

се изследват възможностите за развитие на екологичниия туризъм като част от 

подпомагането на селските райони. Сред новите инструменти е предлагането на общи 

туристически пакети и организирането на събития, използват се и нови технологии - 

продажба по интернет, интерактивни обиколки и помагала, дигитални обучения и др. 

Създаден е общ сайт на геопарковете, който се обновява  периодично; направени са 

информационни пунктове във всеки геопарк; печатат се брошури и плакати относно 

туристическите и образователните програми, както и относно предлаганите гео-

туристически дейности, направена е и мултимедийна презентация. 

 

4. Иновативни продукти за други форми на алтернативния туризъм 

 

4.1 Приключенски и спортен туризъм  
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Клуб Napoca, „Велотуризъм в Румъния“. Румъния създава 100 уникални по рода си 

веломаршрута за туризъм и велосипедни обиколки в района на Клуж. Всички 

предложени маршрути са привлекателни за туристите чрез уникални пейзажа и са 

предназначени за колоездачи, които искат да осъществят едно незабравимо пътуване на 

две колела в региона. 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.  

Център по Скандинавско ходене около Езерото Мишковце (Подкарпатски Регион, 

Полша) – приключенски туризъм за възрастни. Центърът по Скандинавско ходене 

около езерото Мишковце е разположен в курорта „Каритас“ и обхваща мрежа от 18 

пътеки (някои от тях са изградени специално за инвалиди), с различни дължини и леки 

възвишения. Някои от пътеките са включени в Еко-музея “Местността на бобъра”. 

Туристическият продукт е насочен към хора над 55 години. Центърът е създаден от две 

групи: професионалните туристически водачи и местната община. Освен обичайните 

туристически услуги в курорта се предлагат и щеки под наем, както и професионални 

екскурзоводни и медицински услуги на разумни цени. Курортът „Каритас“ предлага и 

редица културни развлечения и дейности, които привличат полските и чуждестранните 

посетители през цялата година. Приблизително 35 000 посетители на възраст над 55+ 

години посещават мястото всяка година. Почти половината от тях ползват наличните 

съоръжения. Нарастващият интерес към офертата насърчава ръководството на 

„Каритас“ да разшири пакета от услуги. Също така се насърчават местните 

предприемачи в тази област. 

Регион Залцбург (Австрия) „Рай за всички велосипедисти” Програмата за развитие 

на велосипедния туризъм в Залцбург' е проект с участието на 28 местни общини, които 

предприемат инициатива за изграждане на мрежа от колоездачни алеи в региона. С 

подкрепата на европейските фондове, са изградени над 750 км пътеки за планинско 

колоездене, преминаващи през изумителни пейзажи, съчетаващи високи планински 

върхове с над 3000 м. височина, дълбоки клисури и водопади. В долината велопътеките 

са около 500 км, разположени успоредно с реките и преминаващи през малки населени 

места, което дава възможност да се опознае живота в местните общности и да се 

посетят заведенията по протежението на пътя. Изгражда се цялостен колоездачен 

маршрут с табели и знаци; нови планински колоездачни пътеки; девет места за 

отдих,оборудвани с маси и столове за пикник, поляни за игра или гимнастически 

упражнения и др. Новите колоездачни маршрути в Област Pinzgau стават известни в 

цяла Австрия и предлагат всякакви възможности - от екстремен велосипедизъм в 

планината до велосипедни алеи за релакс в долината. Това е съчетано с многобройни 

международни събития свързващи колоезденето в Алпите и Pinzgau. Целта е чрез 

развитие на туризма за велосипедисти да се подкрепят и други алтернативни форми на 

туризма и така да се стимулира местната икономика. 

Пътека за моторни шейни в Eagle Valley, САЩ. В американския град Eagle Valley, с 

помощта на общинската администрация и местната търговско-промишлена палата са 
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изградени и целогодишно подържани маркиран планински маршрут и пътека за 

моторни шейни с дължина 20 км., които включват различни части от разположената 

над градчето планина.  За поддръжката на пистата общността, бизнесът, 

неправителствения сектор и местната администрация отделят 40 000$ годишно. Тъй 

като градчето е предпочитана дестинация през летния сезон, построяването на пътеката 

за моторни шейни увеличава посетителите и я превръща в любимо място за търсачите 

на силни усещания и през зимата. 

Долината на шарана, Полша, риболов и колоездене. Долината Карпия обхваща 

територия, която е исторически център за риболов и отглеждане на шарани, известна 

още от Средновековието. Риболовните езерца са разпръснати на стотици хектари, най-

голямото от тях е езерото Пилава. Проектът е иницииран от три съседни общини, като 

по-късно се присъединяват още три за да работят за общото популяризиране на 

региона.  „Долината на шарана” е програма, съдържаща няколко взаимосвързани 

дейности, целящи изграждането на интегрирана туристическа оферта, базирана на 

наличните природни ресурси и няколко вековната традиция в развъждането на шарани. 

Заторският шаран, известен още като „кралски” шаран, е широко търсен и ценен в цяла 

Полша. Рибата е включена в списъка с местни деликатеси. Всяка година, през 

последната седмица на юни, се организира Фестивал на шарана, когато се приготвят 

рибни деликатеси. Долината е любимо място на рибарите и отлична туристическа 

дестинация. Същевременно езерата са хабитат на голямо разнообразие от редки и 

застрашени птици и растителни видове, а част от околните територии са защитени по  

НАТУРА 2000. В областта има и изградени редица велосипедни маршрути и природни 

атракции. 

4.2 Културни маршрути 

Мултикултурен маршрут Комотини – Марония, Гърция. Мулти-културният облик 

на град Комотини, хармоничното съжителство на хора с различна вяра, култура и бит, е 

несъмнено добра практика, която привлича интереса на хората. За да направи по-

достъпен града и неговите културни забележителности, общината е съставила маршрут 

през всички основни забележителности, музеи, църкви и джамии. Посетителите могат 

да се движат около всички интересни места, да спират за да посещават музеите и 

изложбите и да продължат пътя си извън града в областта Марония, където има важни 

останки от древни цивилизации. Целта е популяризирането на паметници и традиции 

от миналото, заедно с основни елементи на модерния мултикултурен живот. 

Национална мрежа държавни хотели „Парадорес Насионалес“, Испания С 

помощта на държавата и сега с финансовата помощ на ЕС стотина стари замъци и 

дворци на територията на Испания са реставрирани и превърнати в хотели. Първият е 

открит още през 1928 г. по инициатива на тогавашния комисар по туризма маркиз Де ла 

Вега Инклан. Една от основните цели на инициативата е стимулиране на туризма в 

селските райони на страната. „Парадорес“ се намират в красиви живописни местности 

в почти всички испански провинции, близо до важни пътища и исторически градове. 

Веригата е създадена с две цели: да бъдат реставрирани и поддържани ценни 
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исторически сгради – паметници на културата и в същото време да представляват 

достъпна ценова атракция за туристите. Чрез тях туристите опознават дългата история 

и богатата култура на Испания, а хотелите са известни с прекрасните си условия за 

настаняване и храна на умерени цени и изрядно обслужване. Уикенд пакет за три 

нощувки достига 150 евро на човек. 

4.3 Религиозен туризъм 

ULTREIA - Нок Шрайн, Ирландия. Националната туристическа агенция на Ирландия 

„Файлте“ (Fáilte) ULTREIA разработва специално религиозен туристически продукт за 

западния регион на страната, който има огромен потенциал в това отношение. 

Оценката на ресурсите и на търсенето открива голяма ниша, особено сред по-

възрастната част от населението или т. нар. „сив пазар“ (от посивели коси). Нок Шрайн 

е добре устроен религиозен храм достъпен с автомобили, железопътен и въздушен 

транспорт. За да разработи тази ниша, агенцията търси сътрудничество с местните 

туристически фирми и провежда обучение на над 60 от тях, като резултатът е нов 

регионален бранд, обща марка и обща стратегия за религиозен туризъм в района. 

Главната цел на проекта ULTREIA е насърчаване на устойчив културен и религиозен 

туризъм с два основни акцента: - развитие на туризма съгласно местната програма 

Local Agenda 21, процес който улеснява устойчивото развитие на общинско равнище; - 

изграждане на мрежа от атлантически региони, която разработва туристически 

продукти в общ атлантически културен контекст. Като резултат Нок Шрайн в община 

Мейо се превръща в една от най-важните туристически атракции в западния регион и 

привлича приблизително 1.25 милиона посетители годишно. 

Запазване и насърчаване на дървените църкви по международния дървен път, 

Словакия. Инициативата идва от Гръцката католическа архиепархия  в района, като 

целта първоначално е да се опази наследството от дървени църкви на словашко-

полската граница, както и широко мащабната им реклама. Проектът включва 

реставрация и подобряване на видимостта и достъпа до църквите чрез инсталиране на 

многоезични аудио-гидове (на 10 езика) и разпространяване на рекламни материали за 

посетителите. Католическата архиепархия работи съвместно с туристическата агенция 

Byzant, която предлага специални турове за разглеждане на забележителности, 

насочени към запознаване със сакралната дървена архитектура. Туристическите 

продукти са предимно еднодневни екскурзии на групи туристи до дървените църкви и 

други културни забележителности като замъци, и др. Чрез този проект се постига  

запазване на регионалното културно наследство, подобряване на техническото 

състояние и сигурността на църквите, подобряване на условията за достъп за туристите, 

стимулира се устойчивото развитие на областта 

Маршрутът на Средновековните църкви, Унгария. Маршрутът на Средновековните 

църкви като религиозно-историческа туристическа атракция обхваща обиколка на 

средновековните религиозни постройки, които са под особена защита и представят 

уникалния характер и традициите на църковната архитектура в страната. Посетителите 
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се запознават подробно с това единствено по рода си културно наследство в Карпатите 

чрез тематичен маршрут в района на границата между Унгария, Румъния и Украйна. 

Тъй като и трите области считат своето културно, архитектурно и религиозно 

наследство като изключително обществено богатство, те изпълняват обща съгласувана 

програма за съхранение, консервация  и реклама. Резултатът е създаването на 

конкурентна туристическа атракция, добавени са интерактивни устройства за 

представяне на информацията на няколко езика, насърчава се пешеходният, но и 

велосипедният туризъм по целия маршрут, поставени са информационни табла и знаци.  

Маршрутът е представен в общ интернет сайт, който съдържа информация за 62 църкви 

и различни туристически пакети, индивидуализирани според посетителите – за 

планинари, за велосипедисти, за ученици, за възрастни хора. Разработено е и мобилно 

приложение за упътване на туристите в района. Резултатът е увеличена бройка туристи 

от различни целеви групи. 

4.4 Кулинарни пътешествия 

Мрежата “Карелия а ла карт” - кулинарни турове в Карелия, Фнландия  “Karelia á 

la carte” е национална и международно-призната  уникална туристическа мрежа от 

ресторанти, туристически компании, предприятия за храни и компании за организиране 

на събития. Мрежата е изградена през 90те години на миналия век. Фирмите-партньори 

използват само местни продукти и услуги и организират  кулинарни турове, 

включващи културни дейности, гастрономия и представяне на традициите. По време на 

тези екскурзии, пътниците дегустират местни деликатеси, запознават се с местни 

занаяти и фолклор, посещават атракции, дори сами готвят – например пекат типични за 

Карелия сладкиши. Туровете може да се приспособят към индивидуалните желания на 

всеки от клиентите и може да са тематични. Проектът се базира върху 

сътрудничеството между производителите на храни, занаятчийските работилници и 

туристическите компании. Така се стимулира и развитието на  малките предприятия и 

се създава обща марка за маркетинг и реклама на региона. Освен другите резултати, 

кулинарните турове в Карелия се комерсиализират и са създадени седем различни 

продукта на тема „Храна“. Публикувани са книга с рецепти и брошура „Обяд на маса в 

Карелия” за историята на региона и местни рецепти. Направени са и сувенири „ Karelia 

á la carte“. Мрежата обхваща около 70 партньори, които продават своите услуги 

колективно. 

Гастрономично пътешествие в Регион Саболч – Сатмар – Берег, Унгария. Целта на 

проекта е представяне на местните кулинарни традиции, като са идентифицирани пет 

общини със своя собствена гастрономична култура и особености. Програмата започва с 

наименование  “Стари ястия в нови дрехи”, като целта на добрата практика е не само 

туристите, но и местните жители да проучат и развият своите традиции в кулинарията, 

като впоследствие в региона започват да се организират кулинарни фестивали. 

Продуктът има общ маркетинг и обща за петте района реклама. За кулинарните 

обиколки и фестивали е заснет специален филм, издават се рекламни брошури, в 

мрежата се включват и местните производители на храни, както и ресторантите, 
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реализирана е цялостна кампания  „Стари ястия, приготвени по нов начин”, стимулира 

се развитието на местната икономика. 

4.5 Винен туризъм 

Пътят на виното в Южен Балатон, Унгария. Регионът има дългогодишни традиции 

в лозарството. Проектът „Пътят на виното“ предлага допълнителни услуги за туристи, 

посещаващи околностите  на езерото Балатон, които търсят и качествени вечерни 

програми. Във винарните обикалят различни групи потребители, които се интересуват 

не само от природните забележителности, но и от културните и гастрономични 

традиции на областта. Проектът се осъществява от Асоциация – неправителствена 

организация, в сътрудничество с местния бизнес. „Пътят на виното“ постепенно 

обхваща цялата територия на винения район, към него започват да се включват и други 

алтернативни туристически услуги – пешеходни обиколки, спортни активности, 

екотуризъм, занаяти. 

Регионален Музей на виното „Пеняфел“, провинция Кастиля и Леон, Испания 

Създаването на регионалния музей на виното е една от емблематичните „добри 

практики“ за сътрудничеството между областната администрация във Валядолид и 

местната власт - кметството на селцето Пеняфел. В селото има популярна 

средновековна крепост и арена за бикове. През последните 20 години регионът на 

долината река Дуеро се утвърждава като водеща винена туристическа дестинация. С 

помощта на европейски и частни инвестиции са създадени над 400 винарни и са 

засадени хиляди хектари лозя. Вината, произвеждани от местните производители, са 

сертифицирани със запазена търговска марка за деклариран географски район. 

Регионалният музей на виното отваря врати през 1999 г., като провинция Валядолид 

прехвърля собствеността на крепостта и на музея на кметството на Пеняфел, за да може 

да се оптимизира управлението на туристическия обект. Само в реконструкцията на 

паркинга около крепостта са инвестирани над 700 000 евро. През 2009 г. музеят 

посреща едномилионния си посетител, като средно годишно атракцията са посещава от 

100 000 туристи. Музеят предлага пространства за дегустация на местни вина, 

конферентна зала и музейна експозиция на макети и предмети, представящи процеса на 

отглеждане на лозя и производството на вино през вековете. Забавният исторически 

винен тур, който се предлага на туристите, е допълнен с възможности за обучение в 

производството на алкохолната напитка в специално отредени за целта помещения, 

както и за закупуване на местни бели и червени вина в специално брандирани хартиени 

торбички с логото на винарския регион. 

 

4.6 Добри практики и иновационни продукти в СПА туризма 

СПА и религия - Програма „Вяра и Здраве“, Унгария. Проектът служи за 

развитието на туризма в двата съседни града Нирбатор и Мариапоч като обединява в 

един продукт лечебния туризъм с представянето на религиозни, археологически и 
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исторически забележителности. И в двете населени места има множество внушителни 

паметници на културата, но повечето в много лошо състояние и без подходяща 

инфраструктура. В град Нирбатор има известни минерални бани, които също западали 

заради лоша поддръжка и липса на средства. По проекта започва реставрация на 

катедралата в Мариапоч, църквата Калвинист в Нирбатор, ремонт на католическата 

църква в манастира в същия град, както и изграждане на плувен басейн и закрит СПА 

център на мястото на минералния извор. СПА центърът работи целогодишно и освен 

двата басейна, разполага със сауна, инфра-сауна, парна баня и солна баня и със 

специален медицински център. Наблизо се намира и замъкът Батори, в който се 

организират изложби и експозиции, придружени с интерактивна туристическа 

информация. В резултат на усилията, потокът туристи в региона се увеличава, а 

сезонността на посещенията намалява. Проектът продължава с развиване на 

историческа  пешеходна улица в Нирбатор, разположена на 450 метра от свързаните 

забележителности. Подобрени са и зелените площи 

СПА и Кулинарен туризъм. “Бавната наслада е най-добра”, Двореца Дикли Палас, 

Латвия. - В старинното имение в село Дикли е построен четиризвезден СПА хотел 

Дикли Палас -на около 120 км. от Столицата Рига и на 20 км. от най-близкия град. 

Хотелът е известен и като една от най-добрите гурме дестинации в страната. Прочут е 

със своето меню, което предлага специалитети със сезонни и местни съставки. В него 

се предоставят и СПА процедури, за които са използвани екологични местни продукти 

– етерични масла, билки, сапуни, а процедурите са известни с медицинските си 

качества. Хотел Дикли Палас работи съвместно и с театъра Валмиера, който организира 

представления и концерти  за гостите и местната пивоварна ”Валмиерпуйзасалус”. 

Предлага се  комплексна услуга – СПА в комбинация със съвременно изкуство, 

традиционна култура,  местни ястия и напитки. Стимулира се и предприемачеството в 

района, тъй като хотелът се снабдява предимно от местни производители. 

СПА и модерно изкуство – Поморие. Българският курорт Поморие получава 

наградата за най-иновативна СПА дестинация в Европа за 2014 г. от Европейската СПА 

асоциация  ЕСПА. Градът е отличен заради иновативното съчетание на СПА туризъм и 

модерно изкуство благодарение на провежданите два пъти в годината - пролет и есен, в 

Гранд Хотел Поморие салони за съвременни изкуства. Клиентите на СПА и уелнес 

хотелите, които по традиция са по-висок клас туристи и обикновено са хора,ценители 

на изкуството, могат да получат още по-голямо удоволствие от почивката си, имайки 

възможност да видят пърформанси, различни видео и арт инсталации, да се насладят на 

танцовото и музикалното изкуство. Изкуството, освен че повишава комуникациите 

между хората,  от своя страна има също така оздравителен ефект,както и СПА 

процедурите, което също прави съчетанието между СПА и културен туризъм много 

добро. 

СПА, вино и археология – Хисаря. Хотел „Сана спа Хисаря“ получава наградата за 

иновативен спа-хотел, тъй като съчетава културни забележителности – хотелът се 

намира в близост до римската стена и градския парк, собствен минерален източник за 
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уелнес туризъм, модерен дизайн и здравословна кухня, а ресторантът предлага и 

дегустация на вино. Хотелът разполага с лекарски кабинети, минерален вътрешен и 

външен басейн, игрище, подходящо за тенис на корт, волейбол и мини футбол, 

велосипеди за разходка, модерно оборудван фитнес център, зала за лечебна гимнастика, 

детска стая за игри с аниматор, детегледачка, детски кът на открито, магазин за 

сувенири, комфортна конферентна зала и мини-зала за обучения. Уелнес центърът е на  

площ от 2000 кв. м и богато озеленена градина, като в него се предлагат както 

традиционните спа-терапии, така и нестандартни с лечебна кал, мед, шоколад и 

етерични масла от роза и местни билки - невен, маточина и лавандула. Освен 

технологични новости като т.нар. спа-капсули и ултразвукова терапия, се предлагат 

йога, програми за отслабване, специални забавления за децата. 

5. Общ регионален туристически продукт 

Регионален маркетингов продукт е „Кьонигскарт“ , Германия. Проектът започва 

през  2009 г. , когато 460 хотелиери са включени в единна система за престой в хотели 

и къщи за гости на територията на четири провинции в Германия и Австрия. Туристите 

ползват карти, подобни на кредитните, които осигуряват безплатен достъп до 250 места 

за отдих, спортни съоръжения, атракции, природни забележителности и музеи, 

кабинкови и седалкови лифтове и влекове. Заедно с картата те получават каталог с 

всички места, включени в системата. В него има снимки на всяко от тях, описание, 

работно време, телефон и имейл за контакт, както и информация за публичния 

транспорт, който може да ги отведе дотам. Ограничение има единствено за броя 

ползвания на някои атракции – обикновено са лимитирани до един път дневно. Картите 

„ол инклузив“ може да се ползват от деня на настаняване на гостите до деня на 

напускане на съответния хотел или къща за гости. Проектът е финансиран от 

Европейския фонд за регионално развитие и програмата „Интеррег“ на ЕС. 

Родопеана - Борино, Брацигово, Девин и Доспат. Предложената концепция за 

развитие на туризма в четирите общини се базира на огромните ресурси и слабо 

използвания  потенциал за предлагане на туристически продукти в алтернативния и 

нишовия видове туризъм на територията им. Това са СПА и Уелнес туризъм, гурме, 

еко-, био- и природен туризъм, приключенски и спортен, културен, креативен и 

събитиен туризъм и техните съчетания и комбинации както с морския туризъм, така и 

помежду им. Изборът на четирите общини да влезнат в един туристически район е 

обоснован не само от единството на техните географски, демографски и икономически 

характеристики, но и от изключителната възможност да допълват взаимно ресурсите си 

и така да създадат уникални, иновативни и разнообразни туристически продукти. 

Проектът избира съвременните технологии за да достигне до потребителите - мобилна 

реклама чрез приложения за смартфон, социалните мрежи, специализирани 

туристически портали за споделяне и рейтинг на ваканционните изживявания, портали 

за съдържание, създадено от потребителите (блогови платформи, уикита) и най-вече 

геосоциални апликации и геосоциални игри. Съвременните технологии ще бъдат 

използвани не само при маркетирането на новосъздадените продукти, но и при 
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мониторинга на дейностите по проекта. Виртуални платформи за сътрудничество, 

краудсорсинг и краудкриейтив ще се използват при оценката на ефективността на 

бранда, на визуалните комуникации на дейностите и при оценка на съдържанието. 

„5 дни, 4 сезона, 3 общини” -   Несебър, Бяла и Долни Чифлик. Трите морски 

общини се обединяват в общ иновативен проект за подпомагане, рекламиране и 

развитие на регионален туристически продукт. Целта на проекта е да се преодолее 

сезонността на туризма, който е предимно през лятото и да се диверсифицира 

територията за туристи към вътрешността на страната, а не само по крайбрежието. 

Новият туристически продукт „5 дни, 4 сезона, 3 общини” вече е част от пакетите на 

туроператорите, като трите различни общини – Несебър, Бяла и Долен чифлик 

обединяват усилията си и представят в общи туристически пакети местата и събитията, 

които могат да разнообразят и осмислят свободното време. Възможностите, които 

предлагат са за морски, културен, еко и ловен туризъм и са обединени в общо 25 

туристически пакета за 4-те сезона. Разработени са тематични продукти и услуги, 

предлагани в рамките на дневни пакети в трите общини. Промотират се атрактивни 

дестинации, местни традиции и възможности за различни преживявания. Включени са 

туристически маршрути до живописни природни резервати, културни и исторически 

забележителности, традиционни местни празници, лов и риболов, фото разходки, 

яхтинг, водолазни курсове, сърфинг, разходка с лодка. Туристите могат да посетят 

местни фолклорни събори и фестивали, да практикуват занаяти и да опитат 

традиционната кухня. В рамките на проекта ще бъдат подготвени и разпространени 

рекламни, информационни и визуализационни материали за туристическия регион и 

разработения иновативен продукт – рекламен пътеводител на региона, бранд на 

продукта, интерактивен органайзер, рекламен видеоклип и видеофилм, които ще бъдат 

излъчени в национални и чуждестранни медии.  Продуктът вече е представен на 

туристическите борси в Бургас, Русе, Велико Търново, Москва, Париж и Лондон 

6. Туристически обединения и клъстери 

Туристически клъстер „Икоксения” в Керкини, Гърция. Клъстерът е финансиран 

от Европейските фондове и по Програма ЛИДЕР. Целта му е да обедини туристически 

бизнеси от района на езерото „Керкини”, префектура Серес с цел съвместно 

промоциране и предлагане на общ туристически продукт на вътрешния и 

международен пазар. Дейностите са свързани със: участие на международни борси, 

издаване на луксозен каталог за туристическия потенциал и забележителности на 

района; изработване на обща брошура на членовете на клъстера; партниране със сходни 

клъстери в рамките на Европейски проекти. 

Клъстерът "Дунавски Туризъм” в Румъния е създаден за постигане на конкурентни 

туристически райони, класифицирани сред най-атрактивните европейски туристически 

дестинации, като по този начин се гарантира висок трафик на пътници, особено 

туристи по река Дунав. В Асоциацията за управление на клъстера участват 17 

организации, сред които три Национални сдружения за селски, екологичен и културен 



123 
 

туризъм, Сдружения за насърчаване на туризма, организация на работодателите в СПА 

туризма, няколко МИГ и един МИРГ, Федерация за земеделските производители , 

Университетът в Данубиус, Център за изследвания и проучвания на биоразнообразието 

и горите и др. В самия клъстер са включени туристически агенции, туроператори за 

речен туризъм и водни ски клубове, собственици на хотели, къщи за гости, заведения и 

управители на туристически атракции и национални паркове, малки земеделски ферми 

покрай Дунава, заинтересовани да отворят своите ферми за туризъм и био продукти, 

производители на оборудване, съоръжения, технологии, производители на храни и 

доставчици на услуги. Целта на клъстера "Дунавски туризъм" е да допринесе за 

повишаване на репутацията и укрепване на доверието в качеството на туристическите 

продукти и дестинации по Дунава, повишаване на конкурентоспособността на 

туристическите райони, намиране на средства за подкрепа и насърчаване на 

европейската идентичност, за защита на околната среда, за насърчаване и подкрепа на 

предприемачеството, растежа и укрепване на конкурентоспособността особено на 

малките и средни предприятия, насърчаване и популяризиране на иновативните 

дейности, подкрепа на културната идентичност и етнически диалог в региона на река 

Дунав, сътрудничеството с цел прилагане на Стратегията на ЕС Европейския регион за 

река Дунав. Проект „Маршрутен туристически Дунав” на клъстера е за развитие на 

туризма, стимулиране на корабоплаване, селски, екологичен, културен туризъм и др. 

Цели се развитие на долното течение на р. Дунав и дунавските пристанища, опазване на 

околната среда и популяризиране на културното наследство, развитие на 

инфраструктура за еко туризъм, насърчаване на между културния обмен и др. В 

проекта са включени и някои иновативни продукти в туризма – т.нар. индустрия на 

гостоприемството и на приятелството – услуги, подчинени на желанието и нуждата на 

всеки един клиент, връщане към „натурата“. 

 

7. Специализирани продукти - туризъм за хора с увреждания и възрастни хора 

Замъкът Любовна, Словакия. Проектът има за цел да направи достъпни за слепи и 

глухи хора забележителностите на туристическата атракция. Замъкът Любовна е един 

от най-посещаваните културни обекти в региона  Прешов, където всяка година идват 

над 100 000 посетители. Музеят в замъка има експозиция от исторически, етнографски, 

художествени и природни артефакти от областта Стара Любовна. Посещенията са 

индивидуални и групови. Музеят изпълнява редица проекти, финансирани по 

структурните фондове на ЕС и предлага атракции като лов на соколи, историческа 

фехтовка, игри и много други.  През 2013 г, в сътрудничество с Министерство на 

културата и Съюза на слепите и глухите в Словашката република, е обзаведен със 

специални мебели, оборудване, помощни средства и информационни табла с  Брайлова 

азбука. В сътрудничество с асоциираното училище Павол Сабадош се изготвят и  

помощни средства за хора с увреден слух. Инсталирано е и специално оборудване за 

инвалиди. За всички други посетители са осигурени смарт устройства за слушане или 

гледане на различни езици. В резултат на това са подобрени услугите, предоставяни в 

Замъка и Музея на открито. 
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Програма за тропичен туризъм, Испания. Програмата “Тропичен туризъм” е 

създадена от Областния съвет на Гранада с цел реклама на свободното време и 

самостоятелността на възрастните и е насочена към хора над 65 годишна възраст, както 

и към трудно подвижни хора. Избран е специфичен хотел: близо до брега, уютен и 

адаптиран за трудно-подвижни посетители. Дейността включва вечерни забавни 

програми и други развлечения. Програмата се изпълнява от местната общинска 

администрация . Областните власти осигуряват първоначалното финансиране, което 

покрива голяма част от общите разходи. След това са сключени договори с частни 

фондове и посредници на здравни услуги. Освен че създава развлечения за възрастните, 

програмата има принос и към социално-икономическото развитие на областта. 

Създадени са нови работни места, стимулирани са местните транспортни фирми и 

производителите на храна, ефектът за икономиката е около 1 млн. евро приходи. 

.Термален СПА център за инвалиди Тамаши, Унгария. Термалният курорт  е 

единственият СПА център в Унгария и в централна и източна Европа, където 

инфраструктурата е пригодена за инвалиди и хора с увредено зрение или слух. Там те 

самостоятелно и без придружител могат да ползват услугите на минералните бани. 

Реконструкцията, която е направена дава възможност и на възрастните хора, които 

имат затруднения при движения заради заболявания на ставите и костната система. 

Центърът разполага с различни видове басейни с минерална вода, за отмора и почивка, 

за приключения, детски или плувни басейни. Има и различни видове сауна. Предвижда 

се в бъдеще да се въведе и специализирано медицинско обслужване. 

Универсална градина на сетивата, Полша. Ботаническата градина „Арборетум“, 

наречена още Универсална градина на сетивата е създадена за хора с увреждания.  

Събраните растителни видове са уникални и въздействат на когнитивните сетива на 

хората. Градината разполага и с колекции от специално подбрани растения, според 

различните сетива- на чувството на допир, аромати, с интересен строеж за пипане, 

разнообразни форми на листата, корените и плодовете. Има колекция от билки, които 

след смилане дават силен аромат. До растенията са поставени информационни табла с 

по-едър и с Брайлов шрифт. Паркът осигурява лесен достъп и за хора с инвалидни 

колички или трудно-подвижни, хора с увредено зрение и хора в напреднала възраст. 

Универсалната градина на сетивата стимулира сътрудничеството между „Арборетум“, 

научно-изследователски институти и НПО, с цел намиране на решения на проблемите 

на достъпността за хората с увреждания.  След създаване на градината, броят на 

посетителите се е удвоил. Ръководството планира разширение на Градината на 

сетивата, както и някои проекти въз основа на опита, придобит в резултат на 

сътрудничество с групи и сдружения на хора с различни увреждания и в напреднала 

възраст. 

Програма за доброволци на Парк де ла Сиенсиас, Испания. Научният парк е 

интерактивен музей на площ над 70,000 m2. Разположен е на няколко минути път пеша 

от историческия център на град Гранада, има една от най-разнообразните оферти за 

културна и научна програма в Европа. Предлага специализирана двумесечна програма 
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за обучение на доброволци, които да бъдат екскурзоводи в парка, като предпочитани са 

хора над 60 години или хора с увреждания. Обучението се финансира от парка, но 

застраховките е поемат от централното правителство на Испания. Научният парк е един 

от основните туристически ресурси в региона и проектът стимулира решаването на 

проблема с безработицата на възрастните и едновременно с това достъпността за 

хората с увреждания. Сградите са пригодени за инвалидни колички, които дори могат 

да се заявят предварително, ако посетителите са трудно подвижни, в парка се допускат 

и кучета-водачи за незрящи. Програмата функционира повече от 10 години и 

резултатите и успехът й са проверени. Главното предизвикателство е адаптирането на 

курса на обучение към всеки човек индивидуално, тъй като доброволците се сменят 

всяка година.  

8. Иновативни решения в ресторантите 

Dinner in the Sky е измислена в Брюксел и утвърдена като една от най-ексклузивните 

гурме преживявания в световен мащаб, като е изживяване за всички сетива, а не просто 

обикновена вечеря във въздуха.  „Вечерята в небето“ е концепция, при която гостите 

седят върху платформа, която се издига  45 метра над земята с помощта на кран. От 

уникалната вечеря н съоръжението могат да се възползват 22 души, а към тях се 

присъединяват и главен готвач, сервитьор и аниматор. За десетте години от старта на 

вечерите във въздуха около 450 000 гости са имали възможност да се насладят на 

невероятни гледки, съпроводени със селектирани напитки и гурме храни. Подобен 

екстремен ресторант е открит у нас през лятото на 2017 г. във Варна. Атракцията е 

разположена в отворената зона на Пристанище Варна, а сигурността на гостите е 

гарантирана с обезопасителни колани. В средата на платформата е мястото на готвача, 

който изпълнява всяко кулинарно желание на клиентите. Времетраенето на всяко 

хранене във въздуха ще бъде между 40 - 75 мин, а локацията осигурява уникална 360 

градусова гледка. Цените разбира се, са високи, а един от недостатъците на атракцията 

е, че може да се използва предимно през лятото. 

Вечеря на тъмно в Dans le Noir в Париж. Основателите на веригата ресторанти вярват, 

че храненето носи много по-голямо удоволствие, когато се разчита на сетива, различни 

от зрителните. Затова вечерята в заведението се организира в пълен мрак. Така гостите 

могат да се насладят изцяло на вкусната храна без да са водени от визуалните й 

качества. Смелото начинание се оказва изключително успешно и такива ресторанти 

вече има не само в Париж, но и в Лондон, Барселона и Санкт Петербург. „Вечеря на 

тъмно“ се организира и от ресторант „Таланти“ в София. С това иновативно кулинарно 

предизвикателство екипът предлага на гостите си нова перспектива за вкуса и аромата 

на храната, преживяна през останалите 4 сетива, освен очите, а менюто остава тайна до 

края на вечерта.  Собствениците добавят и проява на корпоративна отговорност, тъй 

като някои от вечерите се организират в подкрепа на Фондация  "Очи на четири лапи" - 

българското училище за кучета водачи на слепи и тяхната кампания "Отвори очи" за 

реализиране на гарантирания по закон свободен достъп до обществени места на 

незрящи с кучета водачи. 



126 
 

Вечеря при екстремни условия. В град Polignano a Mare в южна Италия се намира 

отворения  само през летните месеци ресторант Grotta Palazzese в сводеста варовикова 

пещера, предлагаща уникална гледка към морето. Самата гледка и местоположение, в 

съчетание с невероятно вкусната храна превръщат мястото в истински кулинарен рай. 

Хотел в Кеми, Финландия е измислил начин да се възползва максимално от студеното 

време и климата в страната - снежният му ресторант е разположен в замъка LumiLinna, 

като температурата в помещението е винаги около минус 5 градуса. Ресторантът El 

Diablo в Ланцароте, Испания пък предлага вечеря, сготвена върху вулкан. Месото се 

приготвя на грил чрез топлината от спящата лава. Вкусът на храната определено е по-

различен от традиционния грил. 

Вечеря в компанията на животни. Навсякъде по света вече могат да се намерят така 

наречените „котешки“ ресторанти. Те предлагат успокояваща атмосфера, където 

можеш да се насладиш на вкусна вечеря в компанията на котки. Австралийски хотел 

до зоологическата градина в Канбера пък предлага на своите посетители вечеря в 

компанията на лъв, отделен само с една стъклена стена от гостите или хранене на 

жирафи през балкона. Много ресторанти по света пълнят с клетки с екзотични птици 

или с аквариуми с разноцветни риби залите си. Самото преживяване, освен като 

атракция, понякога се рекламира и като успокояваща терапия. 

Lunchio е платформа, създадена в Германия, която е насочена към работещите в офис, 

като създателите й се надяват да променят културата на обядване "на бюрото, пред 

компютъра" и да я пренасочат към заведенията. С това решение всеки може 

предварително да резервира маса, да поръча и плати онлайн за менюто си в ресторанта, 

с което се спестява факторът "чакане за обслужване". Предимството за бизнеса е, че с 

Lunchio посрещането на клиентите в обедните часове може да се организира 

предварително според заявките. 

Osteria Francescana в Модена, Италия. Храната и ястията в остерията са вдъхновени от 

произведения на изкуството, а готвачът е един от майсторите, които интерпретират 

филмите с черпак, но това е само половината от идеята. Ненадминатото кулинарно 

наследство на региона Емилия-Романа е другата голяма муза на готвача Масимо 

Ботура, а кухнята предлага меню от традиционна храна, наравно с по-екзотични 

творения. Храната там е въодушевяваща и приятна, а цялостното изживяване е 

прогресивно и релаксиращо. Остерия Франческана е обявен за най-добрият ресторант в 

света за 2016 г.  

Alinea с Чикаго, САЩ. Alinea предлага авангардно новаторско меню, сервирано в още 

по-авангардни съдове. Храната е преработена радикално, а продуктите са 

деконструирани до неузнаваемост в необичайни вкусови комбинации и театралност чак 

до приборите на масата -  ястията се сервират на и във всякакъв вид съдове: епруветки, 

цилиндри, многослойни купи, които се отделят една от друга. 

Per Se в Ню Йорк, САЩ. Ресторантът  променя менюто си абсолютно всеки ден от 

близо осем години - това означава около 30 000 различни ястия, някои въведени наново 

от по-ранни сезони, но непрекъснато усъвършенствани. С три звезди в "Мишлен", той 
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има успех колкото с постоянството си, толкова и с творческия подход - и все още 

остава една от задължителните дестинации в САЩ 

 

9. Иновации в музеите 

Интерактивен музей на индустрията в Габрово. Единственият по рода си на 

Балканския полуостров, Интерактивният музей на индустрията в Габрово отразява най-

новите тенденции в музейното дело. Неговата елегантна архитектура, модерен дизайн, 

богато тематично съдържание, съвременни експозиционни технологии и атрактивни 

аудио-визуални приложения създават автентична и незабравима атмосфера. 

Туристическата атракция е открита на 21 март 2014 г., за да пресъздава индустриалното 

наследство на Габрово, предлагайки на посетителите вълнуващо пътешествие през три 

исторически епохи – индустриализация, социализъм и съвремие. Тематичният декор и 

специфичният дух на времето са обогатени с виртуални разказвачи, множество 

визуални, звукови и светлинни ефекти. Модерна зала за 3D прожекции представя най-

красивите и емблематични забележителности в околността, а високо-технологично 

оборудване привлича минувачите с незабравимо вечерно светлинно шоу, прожектирано 

на фасадата. Музеят предлага на своите гости иновативно интерактивно изживяване в 

област от социално-икономическия живот, традиционно достъпна единствено в 

антикварната литература и старите архиви.  

Виртуален музей, Нова Зеландия. Чрез интерактивни цифрови техники дигиталният 

музей в Кентърбъри превръща статичното изложение на музея в интерактивно, 

динамично и интересно приключение. Това увеличава времето, което туристите 

прекарват в музея и води до повторни посещения. Историите се разказват от виртуален 

гид, който развежда туристите из музея и чрез звук, музика, картина и 85 изображения 

ги запознава с изчезнали животни, археологически фрески и културни артефакти. Това 

е едно запомнящо се и неповторимо изживяване за туристите, което освен всичко 

останало има и образователна цел. 

VIII. Препоръки 

 

1. Да се спазват основните правила и понятия в туризма при планиране, създаване и 

развитие на туристически продукти и услуги. Туристически ресурс са всички 

природни или създадени от човека забележителности, които могат да бъдат използвани 

за туризъм директно или след съответно приспособяване, така че да се превърнат в 

туристически обекти. Не всеки ресурс е туристически обект или е възможно да се 

превърне в обект. Туристически обект е забележителност, която се използва за 

туризъм и за целенасочени туристически посещения след съответната реклама, 

приспособяване и наличие на туристически услуги на мястото или в близост до него. 

Туристическата услуга е дейност по осигуряване на пътуването, настаняването, 

храненето, информацията, развлеченията на посетителите. Туристическа атракция е 

сбор от информационни и положителни емоционални и физически възприятия, 
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свързани с обектите и съпътстващите услуги, както и съпътстващата инфраструктура. 

Туристическият продукт е пазарно насочена съвкупност и цялост от наличието на 

туристически обекти и наличието на туристически услуги, свързани с тях. Отделната 

услуга (примерно съществуването на хотел или къща за гости) не е самостоятелен 

продукт. Качеството на туристическия продукт е тясно свързано с  положителните 

преживявания и удовлетворението на туристите. Важно е да се отчита и времевото 

измерение – туристическият продукт трябва да осигури определено минимално време 

за престой в територията, за да бъде атрактивен и ефективен. В българския  

алтернативен туризъм се приемат 2 дни престой като минимално необходимо време за 

обособен продукт. 

 

2. На територията на МИГ Сандански трябва да се доразвият съществуващите или да се 

създадат нови туристически продукти: 

 

- Като се използват местните природни и културни ресурси, или  съчетанието 

между тях, като се доразвият продуктите, свързани с вече създадени и утвърдени 

туристически обекти и атракции (Мелник, Роженския манастир, НП „Пирин“) 

или се създадат съвсем нови продукти за неизползвани досега ресурси (селата, 

подходящи за селски и зелен туризъм, местообитания на редки видове, 

създаване на велоалеи за планински туризъм и др.) 

 

- Като продължение на добрите практики в развитието на местния 

туристически бизнес, особено в културния (включително религиозен и винен) 

туризъм, както и балнеологията и СПА сектора и планинския пешеходен и 

рекреативен туризъм 

 

- Туристически продукти да са в съгласие с приоритетните и нишовите 

продукти на алтернативния туризъм, определени в Стратегията за устойчиво 

развитие на туризма, както и според Концепцията за туристическо райониране, 

тоест в основните специализирани за района форми на алтернативен туризъм: 

планински и религиозен туризъм и допълнителната специализация: планински 

туризъм, религиозен и поклоннически туризъм, приключенски и екотуризъм, 

балнеотуризъм, SPA&Wellness, културно-исторически и фестивален туризъм, 

винен туризъм. Националната реклама на съответните региони ще бъде в 

съгласие с тази специализация, което ще улесни и рекламната дейност на ниво 

община и МИГ. 

 

- Доколкото територията е селски район приоритет се дава и на селския туризъм, 

включително продукти насочени към понятието „идентичност“ – фолклор, 

занаяти, местни обичаи и традиции, кухня и др. 

 

3. Изцяло нови туристически продукти могат да се създават в неразвити или слабо 

развити досега области на алтернативния туризъм – екотуризъм (особено в 

защитените зони), зелен и селски туризъм, винен, кулинарен, приключенски. 
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Първоначално продуктите могат да бъдат изпробвани като допълнителни към 

основните и утвърдени, които се предлагат на територията. Например, на почиващите в 

СПА хотелите могат да се предложат еднодневни турове из винарните или 

манастирите, обучение в екологичните принципи и наблюдение на редки видове в 

защитените зони, дегустации на местна храна и вино, еднодневно запознаване с 

местния фолклор и занаяти, еднократни екстремни изживявания – разходки с 

велосипеди, катерене, пешеходни преходи. След като бъдат утвърдени като добра 

практика, могат да се предлагат и като самостоятелен туристически продукт или като 

част от туристически пакети. 

 

4. Акцент върху развитието на туристически продукти за екотуризъм в защитените 

зони и селския туризъм, които са решаващи за устойчивото развитие на региона. 

 

- Базово понятие при екотуризма са “природните обекти“. Най-важното е те да 

бъдат уникални и неповторими, да се срещат само на това място, да са достъпни 

за посетителите, да имат познавателна и емоционална стойност. В този вид 

туризъм туристическата инфраструктура отстъпва на второ място – хората, 

загрижени за природата са повече готови да жертват битовите удобства заради 

уникалността на преживяването, разглеждането и обиколката стават пеша и 

наличието на пътища не е решаващо. Важно е обаче наличието на повече 

информационна обезпеченост – примерно за да се развие една защитена зона 

като туристическа, необходимо е наличието на информационни табла на важни 

места (за уникални видове и местообитания), общи справочници и брошури, 

учебни материали, квалифицирани ексурзоводи и гидове.; продуктите на 

екологичния туризъм обикновено се предлагат като допълнителни към други 

пакети (почивки, къмпингуване, селски туризъм) или като самостоятелни за 

специализирани групи посетители – учени, еколози и природолюбители, 

ученици и студенти, фотолюбители 

 

- Селският туризъм е мощно средство за икономическо съживяване на селските 

райони. Къщата за гости може да бъде не само място, където туристите да се 

наспят и да се нахранят, а цялостен уникален туристически продукт, съставен от 

разнообразни възможности за пълноценна и вълнуваща почивка. За това обаче е 

необходимо към основната услуга по настаняване да бъдат добавени и уникални 

и интересни други услуги, които да се вписват в общия облик – тоест трябва да 

се търси едновременно автентичност и уникалност. Такива могат да бъдат 

примерно „темата“ на къщата - цялата къща и услугите, които се предлагат 

могат да бъдат обвързани с някаква тема: изкуство, занаят, екология; храната – 

тя също може да бъде изведена на преден план и да бъде превърната в основен 

начин за привличане на туристи; името - то е много важно и не бива да бъде 

пренебрегвано като пълноценно средство, чрез което да се отправи послание; 

дворът - ако е направен и подреден уютно, със зеленина, свързан с някакъв 

отминал период или занаят; уменията на стопаните, което да бъдат предложени 

като обучение за туристите – спорт, градинарство, кулинария, изкуство; 
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допълнителните услуги – включването в някаква дейност в стопанството, 

организиране на обиколки и пикници и т.н. 

 

5. С цел устойчивото развитие на територията, както и в съгласие с принципите на 

ПРСР за диверсификация на дейностите, новите туристически продукти могат да бъдат 

обвързани с дейности и бизнес, които не са туристически – примерно селски туризъм 

и ферми за производство на земеделска биологична продукция, селски и културен 

туризъм и изработване на сувенири и местна занаятчийска продукция, екотуризъм и 

транспорт –предлагане на превозни средства за разходка из планината или защитените 

зони, селски туризъм съчетан с готварство и винарство, спа и рекреационен туризъм и 

занаятчийство или съвременно изкуство и т.н. Диверсификацията, освен към дейности, 

трябва да бъде насочена и към територии – да се оползотворят малко използваните 

досега, а също и към намаляване на сезонността – да бъдат предлагани продукти, 

съобразени със спецификата на всички сезони. 

 

6. Да бъдат използвани възможностите на фестивалния туризъм за създаване на нови 

продукти както в тази област, така и в развитието на съпътстващите туристически 

услуги. Както показва добрата практика при организирането на вече утвърдени събития 

като Пирин фолк, посетителите на фестивала използват освен услугите на местните 

хотели и заведения, така и други услуги, свързани с туризма в региона – обиколки на 

селата, разходки в планината, винени турове. Същото може да бъде направено в 

областта на занаятите и всичко, свързано с местната идентичност – фестивалът „Алея 

на занаятите“ може да бъде разширен и удължен като времетраене и към него да бъдат 

предлагани допълнителни услуги и продукти за посетителите. 

 

7. При създаването и предлагането на нови туристически продукти да се държи сметка 

за по-тясното профилиране на туристите, съобразно съвременните изисквания – според 

общите препоръки в националните и европейски стратегически документи и като 

резултат от специализирани маркетингови проучвания. Могат да се създадат 

специализирани във възрастово отношение туристически продукти: 

 

- Насочени към ученици и младежи, в областта на екотуризма и културното 

наследство – групови продукти с образователна насоченост – примерно 

организирани посещения в защитените зони и запознаване с местообитания на 

редки видове, обиколки на архитектурни забележителности и манастири, 

запознаване с местните обичаи, фолклор и занаяти, зелени училища, школи по 

изкуства 

 

- Насочени към млади хора с интерес към екологията, отговорното отношение 

към природата и собственото здраве – програми за почивка в планинска 

обстановка или селски туризъм, съчетани със здравословна и чиста храна; 

програми за активно включване в дейностите по опазване на защитените зони; 

СПА и здравословно хранене, съчетано със спорт – колоездене, бягане и т.н. 
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- Специализирани продукти за хора 65+ . Хората в пенсионна възраст стават все 

по-голям таргет за предлагането на туристически услуги и продукти в Европа. 

От една страна, това се дължи на демографските тенденции към застаряване на 

населението, а от друга на факта, че потребителите в тази възраст търсят вече не 

само почивка, рекреация и спокойствие, а и активности, свързани с нови 

преживявания и самоусъвършенстване – курсове за овладяване на местните 

занаяти, учене на фолклорни песни и танци, курсове по готвене, участие в 

местните културни събития, участие в умерено спортни активности – бързо 

ходене, каране на велосипеди, пешеходни екскурзии. 

 

- Разработване на специализирани туристически продукти за потребители, които 

имат „специална емоционална връзка с България“ – т.е. за българи в чужбина, 

които прекарват отпуските си у нас или чиито родители и предци са от България 

и искат да я опознаят по тази причина 

 

8. При създаването на нови туристически продукти трябва да се държи сметка за 

състоянието както на туристическата, така и на общата инфраструктура, свързана с 

предлаганите услуги.  

 

- По отношение на туристическата инфраструктура трябва да се спазва принципът 

на допълването. При формирането на туристически продукти на малки 

териториални единици (примерно селския туризъм, планинския туризъм в 

определена местност, разглеждането на религиозен обект и т.н.), често се 

получава дисбаланс между наличието на атрактивни дадености за посещение и 

липса на хотелиерски, ресторантьорски или други услуги или обратното – има 

множество хотели и заведения, но няма интересни природни или културни 

обекти. Принципът на допълването означава, че обектите и услугите трябва да 

са равномерно разпределени, за да има устойчив туристически продукт 

 

- По отношение на общата инфраструктура – ремонтът и реконструкцията на 

пътищата трябва да предхождат предлагането на туристическия продукт, за да се 

осигури достъпността и свързаността между туристическите обекти, важно е и 

изграждането, облагородяването и поддържане на адекватна допълваща 

инфраструктура – водопровод, канализация, улично осветление, от съществено 

значение е наличието на здравни и информационни услуги. 

 

9. При създаването на иновативни туристически продукти да се залага на създаването 

на общи за територията местни брандове и марки, обединяващи забележителности, 

туристически атракции, както и дейности, свързани с различни от туризма сфери. 

Например и сега неформално името „Мелник“ се свързва от потребителите с 

производството на определени сортове вино и винарски изби, с архитектурни 

забележителности от средновековието и възраждането, както и с природни феномени. 

Наименованието „Рожен“ – манастир и духовни практики, вино, ловен туризъм, 



132 
 

фолклор и традиции, Яне Сандански и местната история. В рекламата подобни марки 

могат да бъдат използвани, дори да не са регистрирани официално като  

 

10. Да се създават интегрирани туристически продукти и  различни туристически 

пакети, като комбинация от основен и специализиран туризъм или от два-три 

специализирани продукта – примерно спа почивка и винен туризъм, селски туризъм и 

обиколка в защитените зони, планински туризъм и тур за разглеждане на манастири, 

селски туризъм и курс по резбарство или готвене, фестивален и винен туризъм, селски 

туризъм и посещения в биологични ферми и т.н. 

 

11. Засилване на присъствието и предлагането в интернет на основните и 

допълнителните туристически пакети – както чрез използването на големите, 

включително и чуждестранни туроператорски агенции, така и собственото 

позициониране в  мрежата. 

 

  - По отношение на продажбите, да се увеличи и актуализира резервационната дейност, 

особено за къщите за гости, които са слабо представени. Да се насърчат собствениците 

им да изработват собствени информационни сайтове и да ги свързват със сайта на МИГ 

(каквото изискване вече има за новите бенефициенти по мярка 6.4) или със сайта на 

общината, или с информационния портал за туризъм на Сандански; да бъдат насърчени 

да предлагат услугите си чрез туроператори и сами да подават информация в 

туристическите портали. 

 

- По отношение на собственото позициониране порталът http://visitsandanski.eu/ е много 

добро начало и трябва да се обогатява с информация и актуализира непрекъснато, 

възможно е да се разработи мобилно приложение към него. Необходимо е да се засили 

присъствието на самия портал в различни европейски и световни туристически мрежи в 

интернет. 

 

- Да се насърчат собствениците на местни туристически услуги – хотели, ресторанти, 

къщи за гости, ферми, винарни и т.н. да използват възможностите на социалните мрежи 

и директния контакт (включително получаване на обратна информация и оценки за 

качество).  

12. Засилване на местната и регионална реклама, включително и със съдействието на 

общинските власти и различните НПО, включително и МИГ. Участие в панаири и 

търговски изложения, създаване на средства за директен маркетинг – киоскове, 

пътеводители, карти, брошури, привличане на вниманието на медиите, разработване на 

специални филми, организиране на публични дейности – фестивали, семинари, 

конференции, участие на МИГ във вътрешно териториални и транснационални 

сътрудничества и обмяна на опит с други МИГ по мярка 19.3 от ПРСР. 

13. Ангажиране на цялата местна общност. В разработването на алтернативни 

туристически продукти и услуги  трябва да бъде повишена информираността не само 

http://visitsandanski.eu/
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на посетителите, но и на местното население – за важността и ползите от опазването на 

околната среда, за важността на алтернативните форми на туризма за местната 

икономика, за връзката между качеството на предлагането и спецификите на търсенето, 

за приоритетите на запазването и валоризирането на местните традиции и идентичност. 

Това може да стане чрез създаване и разработване на партньорства между публичния и 

частния сектор, информационни кампании, семинари, публикации в местните медии, 

организиране на специални събития, насърчаване на създаването на организации и 

обединения на фирми и производители от различни сектори. 

 


