
www.odysseia-in.com

ТУРИЗЪМ – ПАРКОВА 

СИСТЕМА
ТЕНДЕНЦИИ,
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ВЪЗМОЖНОСТИ

Проект „За Балкана и хората“



КОГА ЧОВЕК ТРЪГВА
ДА ПЪТУВА?



КАКВО КАРА ЧОВЕКА ДА ПЪТУВА

www.odysseia-in.com



КАКВИ ПАРКОВЕ, КАКЪВ ТУРИЗЪМ?



НОВИТЕ СТАРИ  РОЛИ ЗА ЕДНА 

ЕФЕКТИВНА ПРИРОДОЗАЩИТА



Slide PLANINSKI GIDOVE
ПЛАНИНСКИЯТ ВОДАЧ

www.odysseia-in.com
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Световни трендове

2015 г. – 1.000.000.000 туристи

и 1 милиард възможности

- Нова география на изпращащите пазари

- Мобилност и достъп, съвременни технологии

- Растящ интерес към автентичното и към природата – 20% 
годишен ръст на пътуванията с приключенска и еко тема
(ATTA)

- Големите играчи в търсене на нова визия

- Застрашителен натиск върху екосистемите; осъзнаване

- Климатичните промени – дестинации и продукт

- Световен тероризъм

- Къде е България?



България на картата на световния туризъм

Световен икономически форум - Индекс за глобалната 

конкурентоспособност 2015. Къде е България?

Конкурентоспособност на туристическия сектор - 49 
място от общо 141 държави

Грижа на правителството за развитието на туризма 

115 място

Ефективност на маркетинга и туристическия бранд 

106 място

Стратегия за създаването на туристически бранд 

121 място

Процент защитени територии спрямо общата 

територия на страната 10 място

Качество на природната среда 126 място

Надеждност на полицейските сили 111 място

Качество на пътната мрежа 106 място

Обучение на персонала в туризма 126 място

Устойчивост на туристическото развитие 114 място



• Модел за доброволна сертификация на къщи за гости, малки 
хотели и къмпинг, покриващи критериите за отговорен туризъм на 
БААТ през 2008 г. Критериите са взаимствани от сертификациите 
на ECEAT и EUROGITES, покриващи области като:
– екологичност и еко отпечатък

– традиционно/ натурално земеделие

– живи традиции и начин на живот

– приключения сред природата

– гостоприемство

– въвличане в живота на местната общност 

• Сертификатът има валидност 3 г. Насърчава се иновативният 
подход

• Интернет, социалните мрежи, радио, медии, печат, Зелени дни

Проект в развитие(2015-2017) : Велогост

Сертификация „Зелена къща“





• Адаптиране към променящите се условия –

климатични, демографски, политическата обстановка 

• Дългосрочно планиране с вземане под внимание на 

всички ползи/вреди

• Въвличане на всички заинтересовани лица в процеса 

на вземане на решения

• Съобразяване с „поемния капацитет“ на дадена 

природна или културна забележителност (Опасността 

„Loving them to death“):
-В екологичен план – степента, в която в една 

екосистема може да се развива туризъм без той да я 

застраши/унищожи;

-В социо-културен план – степента, в която броят на 

туристите застрашава необратимо да промени местните 

общности и техният начин на живот;

-В психологически план – степента, отвъд която вече не 

съществува това, което е привлякло туристите на 

даденото място – спокойствието, уединеността, 

ограниченото човешко въздействие върху екосистемата

Посоката



• Мачу Пикчу – „златното“ наследство на инките

80-те години - планове за строеж на лифт, луксозен 

хотел, туристически комплекс и дори хеликоптерна 

площадка и туристически полети над комплекса

2012 г. посетителите – над 1 млн. души

С.г. споразумение между правителството на Перу и 

ЮНЕСКО - ограничение от 2,500 души на ден, а за 

цитаделата – 400 на ден, но редовно се надвишават 

(достигат до близо 4.000) Туристическият сектор –

настоява броят да се удвои и дори утрои.

• Българският случай – Седемте Рилски езера

До изграждането на лифта – средно 1.000 души на 

месец, след 2009 г . – над 140 хиляди годишно.

Последиците – заблатяване на езера, изчезване на 

видове, ерозия на пътеките, боклуци, увреждане на 

местообитанията на бозайници;

Възможни решения – ограничаване на свободното 

движение край езерата, на достъпа на автомобили,  

спазване на забраните за къмпингуване, палене на 

огън, изграждането на пречиствателни системи в 

хижите. Повишени цени на билетите съчетани с 

такса за рекултивация, мониторинг и охрана.

Примери



В приетия през 2012 г. на конференцията на 

ООН за устойчиво развитие „Рио+20″ за пръв 

път се акцентира върху важната роля на 

туризма за устойчивото развитие: 

«Подчертаваме, че добре структурираният и 

добре ръководен туризъм може да има 

значителен принос за трите стълба на 

устойчивото развитие /икономически ръст, 

социално включване и опазване на 

биоразнообразието/, има тесни връзки с 

останалите сектори на икономиката и може да 

доведе до създаването на нови работни места 

и възможности за търговия... Насърчаваме 

инвестициите в устойчивия туризъм, вкл. в 

екотуризма и културния туризъм, които могат 

да доведат до създаването на малки и средни 

предприятия и осигурят достъп до 

финансиране, вкл. чрез микрокредити, на 

местните общности в области с висок 

потенциал за развитието на екотуризъм.»

Устойчивият туризъм като път



2. Устойчивият туристически продукт  – 3 основни „стълба“

- Продукт с минимално въздействие върху околната среда

- Подкрепа за опазване на културното и природно 

наследство на посещавания регион

- Принос за социалното и икономическо развитие на 

местните общности

Управление на всички туристически ресурси по начин, 

който гарантира тяхното опазване и дългосрочно 

използване.

12-те цели на  устойчивия туризъм според UNWTO:
-икономическа жизнеспособност

-благоденствие за местните общности

-качествени работни места

-равенство в социалната сфера

-задоволство на клиентите

-контрол от страна на местната власт

-просперитет на посещаваната дестинация

-опазване на културното многообразие

-опазване целостта на пейзажите

-опазване на биоразнообразието

-ефективно използване на ресурсите

-минимален негативен отпечатък върху околната среда

Принципът на 3 P: People, Planet, Profit

Устойчивият туризъм : Mission (im)possible



Принципът „дела, а не 

думи“

• Участие в акции по 

залесяване с подходящи 

видове , почистване, 

облагородяване, реставрация, 

маркиране на пътеки и т.н.

• Подкрепа за различни инициативи за 

опазване на природното и културно 

наследство и живите традиции



ПРИКЛЮЧЕНСКИЯТ И ЕКОТУРИЗЪМ 
Като ФАКТОР ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

ПЕИЗАЖА И ПОМИНЪК



Съпреживяване и споделяне на живота на местната 

общност и нейните фестивали и традиции

Среща между туристите и местните общности 

- положителни последици: директни и 

индиректни приходи, възможност да се укрепи 

позицията на посещаваната етническа или 

социална група в контекста на мнозинството

- отрицателни последици – опасност от 

комерсиализиране и преекспониране на 

събитието, загуба на автентичност, от копиране 

на консуматорското поведение на туристите; 

понякога ползите са скромни, а щетите големи.

Решението – добре подготвени или 

„инсценирани“ събития за туристи

Туристите могат да  имат интерес да споделят 

делничните задължения на своите домакини по 

стада, събиране на плодове, билки и гъби, 

малки поправки, готвене, приготвяне на сладка 

и зимнина, създаване на фотографска база 

данни и на текстове за реклама на къщата, 

хижата, създаване на описания на маршрути. 

Туристите търсят смисъл в своята ваканция

(community based, participate, voluntary t.)



От устойчив към отговорен туризъм
в ЗТ и парковете на България 1.

• Туристическо планиране и развитие съгласувано с 
местните общности и техните лидери 

• Ефективно въвличане на местните общности в 
реалното управление на територията и в 
разпределението на ползите

• Развитие на туристическото програмиране в унисон с 
опазването на пейзажа и на българската природа

• Минимизиране на негативния отпечатък върху 
приемащите общности, чрез развитие на техния поемен 
и експертен капацитет, нови поминъци

• Съпровождане местните общности в генерирани от тях 
проекти, изграждащи техния капацитет

• Парковете отново инкубатор на предприемачество и 
консолидатор на мнението на местната общност 

• Минимизиране на въглеродния отпечатък чрез 
полезни за парка и местните общности дейности: 

- Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна 
икономика – експертиза, оборудване в хижи, 
администрации, лифтове

- развитие на марка на парка / ЗТ, която да се ползва от 
местните общност за идентичност и регионализиране на 
продукта и ограничаване на доставки на хранителни 
продукти и стоки отдалеч.



- Компенсиране на въглеродния отпечатък чрез 
кампании за възстановяване на ландшафт, залесяване
с подходящи видове, обучение за местни хора по 
отношение продукти от гората, сертификация
- Възраждане на традиционното животновъдство
-Инвестиране в човешките ресурси – създаване на 
реални възможности за кариерно развитие в парка 
- Не на All inclusive пътуванията и предлагане 
изключително на маршрути извън утъпканите пътеки, в 
интерес на приемащите общности
-Създаване на нови нагласи и информираност сред 
туристите за възможностите да се пътува отговорно, 
като се избират местни доставчици
-Нулева толерантност към незаконното 
строителство и бизнесите от веригата (хотелиери, 
хижари)
-Предлагане на пътувания с нисък въглероден 
отпечатък, чрез ползване на обществен транспрот –
влак, колело, на кон, спускане по реки, преходи пеша, 
продължителен престой в къща за гости или къмпинг 
-Натиск спрямо институциите за опазване и 
разширяване на защитените територии 
-Обвързване на туристическите бизнес с каузи в 
полза на природното и културно наследство, 

От устойчив към отговорен туризъм 
в ЗТ и парковете на България 2.



Благодаря!

Любомир Попйорданов

Управляващ съдружник в Одисея-ин ООД, 

Туроператор
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Българската асоциация за 
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Председател на УС
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