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Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не 
може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на Европейския съюз. 

Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
материала информация. 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Атракции и туристически дестинации. 

Типове туризъм и типове туристи  

 

Подготовка  

Хората пътуват  по много различни причини: да 

откриват, да изследват, да разбират и да участват. Но 

в същината на опита лежи дестинацията – мястото, 

което придава нещо на туриста, което да запази 

завинаги и да споделя с другите. 

В този раздел ще откриете няколко общи идеи за 

атракциите и туристическите дестинации и ще 

научим за различните типове туризъм и 

пътешественици. 

 

Възприемане  

От местна атракция до туристическа дестинация  

Атракцията е всеки обект, лице, място или концепция, която привлича хората, географски или чрез 

дистанционни електронни средства, така че те да придобият преживяване. Това преживяване може да 

бъде възстановително, образователно, духовно или друго. 

Традиционно, хората разделят атракциите на природни и културни. Природните атракции могат да 

включват неща като: планини, гори, пещери, езера, реки, крайбрежни линии, водопади и др. Културните 

атракции са общо разделени в 4 категории: 

1. Исторически сгради (паметници, църкви, цитадели, замъци, руини и пр.)  

2. Музеи и галерии 

3. Тематични и развлекателни паркове (спортни комплекси, увеселителни паркове, зоологически 

градини, аквариуми, тематични паркове) 

4. Културно наследство 
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Според дефиницията на Световната Туристическа Организация (СТО), туристическата дестинация е важно 

място, което представлява основната единица в туризма, с три перспективи: 

• Географска: ясно разпознаваема област с географски или административни граници, които туристите 

посещават и където остават по време на пътуването си. 

• Икономическа: мястото където те остават най-дълго и похарчват значителна парична сума за 

туристически услуги и където приходите от туризма са значителни за икономиката. 

• Психологическа: основната причина за пътуването. 

Туристите формират възприятия за една дестинация дълго преди дори да пристигнат. 

Тези възприятия се извличат от новинарски истории, интерес към продукти, 

преживявания, детски истории, от уста на уста. 

За да бъде успешна, устойчива и осъществима една туристическа дестинация, е 

важно да се идентифицират признаците, които са водещи при туристите за избора на 

една дестинация пред друга.  

Знанието за това какво кара туристите да избират своята дестинация е информация 

от жизненоважно значение за всеки, работещ в туристическия бизнес или в 

управлението на туристически дестинации. 

Прочетете повече за мотивацията в туризма в Раздел 2 на този модул. 

 

Типове туризъм 

Могат да бъдат разграничени три типа, според произхода и дестинацията на посетителите: 

• домашен туризъм означава посещения на страна от посетители, които са нейни граждани. 

• входящ туризъм означава посещения на страна от посетители, които не са нейни граждани. 

• изходящ туризъм означава посещения на граждани на една страна извън нейните предели. 

 

Групите, които произлизат от тях са: 

• национален туризъм – домашен и изходящ. 

• Вътрешен туризъм – домашен и входящ. 

• международен туризъм – входящ и изходящ. 
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Според целта на пътуването, туризмът може да бъде класифициран в 6 различни категории: 

1) Възстановителен: туризмът за възстановяване и отдих отвежда човек далеч от еднообразието на 

всекидневието. В този случай хората прекарват свободното си време по хълмове, морски плажове и пр. 

2) Културен: Културният туризъм задоволява културното и интелектуално любопитство и ангажира 

посетителите с древни паметници, места от историческа или религиозна важност и пр. 

3) Спортен/Приключенски: В тази категория попадат пътувания, предназначени за игра на голф, каране 

на ски или пешеходен туризъм. 

4) Здравен: Пътуване с цел медицинско лечение или посещение на места с възможност за лечебни 

процедури като топли извори, спа йога и пр. 

5) Конферентен туризъм: става все по-важен компонент на пътуването. Хората пътуват в страната и 

чужбина, за да посетят различни събития, свързани с техния бизнес, професия или интерес. 

6) Туризмът като форма за стимулиране: Големите компании предлагат като стимул за своите търговци 

и агенти по продажбите ваканции като награди за постигнати високи цели в продажбите. Това е нов и 

разширяващ се феномен в туризма. 

Типове туристи 

Пътуването означава нещо различно за всеки пътешественик. За някои, това е начин да прекарат време с 

приятели и семейство, за други, е начин да вкусят приключение или да изследват нови култури. Има 

много различни типове туристи, но повечето попадат в дадена категория. 

 

Всички туристи споделят една и съща страст към пътуването, но какво ги определя или разграничава по 

стил и характер? Дали ще сте типичният турист, който стяга куфарите при всяка изгодна оферта или 

задълбочен изследовател, най-вероятно ще намерите своето място в този списък с различни типове 

туристи. 

1. Соло туристът (Отпуснат и безгрижен) – Това са тези, които са си взели своето от познатата 

картина. Онези, които искат да се впуснат изцяло в своето ново обкръжение, напълно сами. 

2. Градският турист (Лъскав и спретнат) – Това са онези, които си падат по дълбоките алеи, 

ярките градски светлини, музеи, кухни и барове. Хора, които вероятно заемат добри 

корпоративни позиции, каютата им е на ъгъл, а любимото им хранене вероятно е късната закуска. 

3. Любител на природата (Стил и съдържание) – Това са тези, които се възхищават на чисти езера, 

великолепни планински вериги, величествени океани и пр. Светът е техен, защото смятат, че 

Природата възстановява духа. Те излъчват много търпение и могат да гледат едно дърво с часове. 

4. Заселникът (Стабилен и спокоен) – Това са хората, които посещават едно място, за да се влюбят 

в него и не се връщат обратно. Просто се приютяват там. Това е екзотична порода без задръжки. 



   
   

                                                                      Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не 
може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на Европейския съюз. 

Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
материала информация. 

 

Те подобряват своите убеждения, за да отговорят на съдбата си. Имат отговори на всички въпроси, 

безстрашни са и имат изящна визия. 

5. Търсачът на усещания (Ярки и въодушевени) – Хора, които не могат да живеят без адреналин, 

те биха практикували фрийрън в град, пълен с небостъргачи, ако пуснат въображението си на 

воля. Те са пълни с енергия и излъчват сериозна страст, която е заразяваща. 

6. Страстно любознателни (Безстрашни и чудаци) – Това са тези, които възнамеряват да 

превърнат всеки момент в празненство на всичките си сетива. Хора, които всеки ден откриват нов 

хоризонт, те са ценители. 

7. Поклонниците (Спокойни и ведри) – Този тип туристи намират утеха в религиозни 

места/светилища и всичко друго е второстепенно. Това са хора, които се движат на групи и се 

намират по средата на всичко, разделят религия и духовност. 

8. Любител на храната (открит и либерален) – Тези пазители на храната могат да овладеят 

основите на всеки език, благодарение на силната си любов към нея. Те ценят автентичността 

повече от всичко друго и могат да бъдат видени да бродят по улиците, търсейки каква храна да 

изберат, тъй като различните страни и места винаги предлагат много вкусна храна. 

9. Откривателят (различен и ексцентричен) – Застрашени видове, открити благодарение на 

интернет, който направи нашия свят по-малък и по-лесен за намиране. Да, трудно е да се намери 

следващият Христофор Колумб, но можем да се натъкнем на някои нешлифовани диаманти, 

които ще се появят с възторжени отзиви за някой новооткрит ресторант. 

 

Проверка 

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Тематичните паркове и тези за отдих са природни атракции.  

 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Туристите формират възприятия за една дестинация дълго преди дори да пристигнат. 

 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Поклонникът е тип турист, който е спретнат и лъскав. 

 

a) Вярно 

b) Грешно 
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Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждение и практическо приложение на съдържанието на Раздел 1) 

Организирайте вашите обучаеми по двойки и ги помолете да опишат един на друг едно от най-

запомнящите се преживявания, свързани с пътуване. Обучаемите могат да задават въпроси, за да 

идентифицират, определят и опишат кой тип турист е техният дискусионен партньор. В края на 

упражнението, идентифицираните типове туристи ще бъдат групирани на база техни общи черти. 

 

Отговори на въпросите 

Въпрос 1: Грешно 

Въпрос 2: Вярно 

Въпрос 3: Грешно 

 

Справки: 

https://blog.travelpayouts.com/en/famous-travel-bloggers/ (image) 

https://www.touropia.com/tourist-attractions-in-romania/(image) 

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=561 (image) 

https://www.inyourpocket.com/bucharest/therme-bucuresti_142138v (image) 

https://www.muzeuloului-vama.com/ (image) 

https://previews.123rf.com/images/shoshina/shoshina1201/shoshina120100024/12066663-young-man-

choose-travel-destination-on-the-spinning-globe.jpg (image) 

https://travindinstitute.com/blog/types-of-travelers (image) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tourism 

http://www.henleycol.ac.uk/media/2960/travel-and-tourism.pdf 

http://www.leisureandtourism.net/?page_id=12 

https://www.oceanairtravels.com/blog/9-types-of-travellers/ 

https://tourismnotes.com/travel-tourism/ 

https://blog.travelpayouts.com/en/famous-travel-bloggers/
https://www.touropia.com/tourist-attractions-in-romania/
http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=561
https://www.inyourpocket.com/bucharest/therme-bucuresti_142138v
https://www.muzeuloului-vama.com/%20(image)
https://previews.123rf.com/images/shoshina/shoshina1201/shoshina120100024/12066663-young-man-choose-travel-destination-on-the-spinning-globe.jpg
https://previews.123rf.com/images/shoshina/shoshina1201/shoshina120100024/12066663-young-man-choose-travel-destination-on-the-spinning-globe.jpg
https://travindinstitute.com/blog/types-of-travelers
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tourism
http://www.henleycol.ac.uk/media/2960/travel-and-tourism.pdf
http://www.leisureandtourism.net/?page_id=12
https://www.oceanairtravels.com/blog/9-types-of-travellers/
https://tourismnotes.com/travel-tourism/
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РАЗДЕЛ 2 

Управление на туризма: фактори за мотивация. 

Поведение на туристите. Моделът на Плог. Други концепции, свързани с 

поведението на туристите.  

 

Подготовка 

Защо пътуваме? За забавление, с образователна цел или заради жаждата за знания и преживявания. Има 

много други причини, поради които хората пътуват. 

В този раздел ще открием какво мотивира хората да напуснат комфорта на своите домове и да пътуват, 

какво е тяхното поведение и как изследователи и експерти в сектора категоризират туристите, на базата 

на техните предпочитания и поведение. 

Възприемане  

Фактори за мотивация при пътуванията  

Има две категории фактори, които повлияват туристите при закупуване 

на туристически пакет: мотивационни фактори, кое мотивира за 

закупуване на пакетна почивка и определящи фактори, определящи 

възможностите на туристите за закупуване на желания продукт. 

За разлика от много други индустрии, туристическата има способността 

да вдъхновява хората. Това, обаче, изисква дълбоко разбиране за 

мотивацията на туристите. 

Факторите за мотивация могат да се категоризират в два типа:  

1. Вътрешни фактори 
2. Външни фактори 

 

За много хора, туризмът е начин за задоволяване на техните психологически нужди, като пътуване, 

извършване на дейности в свободното време, изследване на нови неща и възможности, себеизразяване 

и самоувереност, творчество, конкурентоспособност, нужда от почивка и принадлежност.  

Същинската мотивация има отношение към утвърждаване на способностите на човек на различни 

емоционални фронтове. Същинската мотивация кара туристите да избират туризма заради нематериални 

награди като забавление, увереност/утвърждение и други емоционални нужди. Другите присъщи 

фактори на мотивацията са: 

➢ Отношението на туриста – познание за личност, място или обект + положителни или 

отрицателни чувства за същите.  

➢ Възприятието на туриста – туристът формира възприятие за едно място, личност или обект чрез 

наблюдение, слушане или получаване на знания. 

➢ Ценности или Вярвания – туристът цени или вярва в конкретен начин на поведение, който е 

приемлив за личността или обществото. 
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➢ Личността на туриста – Природата и физиката на туриста играе важна роля за мотивацията в 

туризма. 

 

Съществуват външни мотиви в туризма, които могат да повлияят на туристите в посока конкретна 

мотивация и последващо решение. 

❖ Несвойствена мотивация – тук туристът се мотивира от външни фактори като пари и нуждата да 

се чувства компетентен по отношение на разходи и изпълнение. 

❖ Място на произход – подготовката на туриста зависи от мястото на неговия произход. Например, 

за омъжените дами от индийски произход, туризмът може да е последното в списъка на 

предпочитани неща, докато за американските дами, той би придобил много по-висок ранг. 

❖ Семейство и възраст – семейството има значение когато става дума за структурата и доходите. 

Днес семействата с традиционна структура и двоен доход имат склонност да избират далечни, 

екстравагантни места повече от тези, които живеят на семейни начала или семейства с един член, 

който печели доходи, които имат интерес да посещават местни обекти. Туристите имат и различни 

предпочитания за места според възрастта им. 

❖ Култура или социален клас – туристите от различни култури предпочитат различни места, 

събития и различни типове туризъм. Също така, ако приятели и семейства, посетили дадено място 

разпространяват информация от първа ръка, която мотивира другите да посетят същото място. 

❖ Пазар − Вечно променящият се пазар променя туризма. Промените, свързани с валута, 

политическа ситуация и икономическо благосъстояние на страната, повлияват решенията на 

туриста. 

Поведение на туристите 

Поведението при пътуване е отношението и начинът, по който туристите се държат преди, по време на и 

след пътуването. Знанието за поведението при пътуване може да е от помощ при маркетинговото и 

продуктово планиране и развитие, като може да увеличи броя на посетителите в различните дестинации. 

В по-широкия смисъл, „поведението на туриста“ се определя като всичко, което посетителите могат да 

правят в една локация. Това включва регулирани туристически дейности като игри на плажа, но може да 

включва и неща, които туристите вършат и не са стриктно и правно регулирани. Поведението на туриста 

може просто да се определи като дейностите, които хората предприемат при получаване, потребление и 

разполагане с туристически продукти. 
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Повечето типологии на поведение на туриста спадат към групи туристи на базата на:  

✓ Дестинации  

✓ Дейности по време на ваканция  

✓ Индивидуално пътуване срещу пакетно пътуване 

Поведението на туристите днес е най-важния индикатор или показател за бъдещото им поведение. 

Отчитайки и социалната им роля, поведението на индивидуалния турист може също да бъде индикатор 

за поведението на останалите. 

Моделът на Плог за поведение на туристите  

Американският специалист по пазарни проучвания Стенли Плог класифицира туристите в три категории: 

1. Алоцентрици (Скитниците) – Туристи, търсещи нови преживявания и приключения в широка гама 

от дейности. Те са отворени и самоуверени в поведението си. Алоцентрикът предпочита да лети 

и да изследва нови и необичайни земи преди другите. С удоволствие среща хора от различни 

страни и култури. Предпочита добри хотели и храна, но не непременно модерни вериги. Ако 

избере пакетен тур, алоцентрикът би искал да получи основните неща като транспорт и хотел, но 

няма да се ангажира с организирани маршрути. По-скоро би искал да има свободата да изследва 

мястото, да организира и избере сам дейностите и туристическите атракции, които да посети. 

2. Психоцентрици (повтарят едно и 

също пътуване) – Туристите, попадащи в 

тази категория обикновено не са 

приключенски тип. Предпочитат да се 

върнат на познати туристически 

дестинации, където могат да си почиват и 

знаят каква храна и дейности да очакват. 

Такива туристи предпочитат да шофират до дестинацията, да отседнат на типично място и да се 

хранят в семейни ресторанти. 

3. Полуцентрик (Комбинация) – Тази категория туристи обхваща онези, които се колебаят между 

горните два типа. 

Други концепции за поведението на туриста  

Коен (1972) в своите ранни проучвания, привлича вниманието към факта, че всички туристи търсят 

някакъв елемент на новост и странност, докато в същото време, повечето искат и да запазят нещо познато. 

Начинът, по който туристите комбинират търсенето на новото с познатото може да се използва, за да се 

състави дадена типология. 



   
   

                                                                      Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не 
може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на Европейския съюз. 

Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
материала информация. 

 

1. Турист, който се интересува от възстановителен туризъм, който набляга на физическото 

възстановяване  

2. Който търси разнообразието – търсещ начини за забравяне на ежедневието у дома 

3. Който търси преживявания, турист, който търси автентични преживявания 

4. Експериментатор, чийто основно желание е да бъде в контакт с местни хора 

5. Екзистенциалистът, който иска тотално да се потопи в културата и начина на живот на мястото 

на ваканцията 
 

Британската консултантска организация по футурология, Henley Centre, разделя туристите в четири фази: 

Фаза I- „Сапунени мехурчета“ – Това са туристи, които не разполагат с много средства, както и знания. 

Те предпочитат пакетни турове. Копнеят да наблюдават различни култури, без да стават част от тях. Те 

пътуват предимно от любопитство.  

Фаза II- Идеализирани търсачи на преживявания – Това 

са уверени туристи с опит от турове зад граница. Те са 

гъвкави и удобни, предпочитат оферти за индивидуални 

туристи. 

Фаза III- Сезонни пътешественици – Тези туристи са по-

заможни от идеализираните търсачи на преживявания. Те 

са по-уверени да експериментират и да преживяват 

различни места. Те са по-приключенски настроени и 

предпочитат индивидуални турове. 

Фаза IV- Потапящи се напълно – тези туристи имат намерение напълно да се потопят в чуждата култура, 

наследство, кулинарно преживяване и език. Тяхната ваканция е добре планирана, но не добре 

структурирана. 

 

Проверка  

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Личността на туриста е съществен фактор на мотивацията за пътуване.  

a) Вярно 

b) Грешно 

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Поведението при пътуване има отношение начина, по който се държат туристите преди, по 

време на и след пътуването. 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Туристът, който се интересува от възстановителен туризъм търси контакт с местни хора 

и автентични преживявания. 

a) Вярно 

b) Грешно 
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Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждение и практическо приложение на съдържанието на Раздел 2) 

Организирайте вашите обучаеми в две групи: първата група ще играе ролята на „Местната общност“, а 

втората ще бъдат „Туристите“. Местната общност ще изработи списък на тема „Как да бъдем добри 

туристи при посещение на нашата дестинация/град/място?“, съдържащ основни правила за добро 

поведение. „Туристите“ ще съставят списък с причини „Защо да посетим дестинация Х и какво да 

очакваме там?“. 

Двете групи ще прочетат списъците си и ще сравняват мотивите, нуждите и очакванията си. 

 

Отговори на въпросите: 

Въпрос 1: Вярно 

Въпрос 2: Вярно 

Въпрос 3: Грешно 

 

Справки: 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camper-opened-

his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-image75993132 (image) 

https://vimeo.com/168478427 (image) 

https://www.nytimes.com/2007/05/27/weekinreview/27vite.html (image) 

https://www.cntraveller.com/gallery/bubble-hotels (image) 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2015.1042750?journalCode=rana20 (image) 

https://www.academia.edu/9460333/Tourist_behaviour_TYPOLOGIES_OF_TOURIST_BEHAVIOUR 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of_tourist

s.htm 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_plogs_model_behavior 

 

 

 

 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camper-opened-his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-image75993132
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-lets-go-travel-tourist-travel-character-happy-camper-opened-his-arms-excess-emotion-motivation-call-vector-illustration-image75993132
https://vimeo.com/168478427
https://www.nytimes.com/2007/05/27/weekinreview/27vite.html
https://www.cntraveller.com/gallery/bubble-hotels
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2015.1042750?journalCode=rana20
https://www.academia.edu/9460333/Tourist_behaviour_TYPOLOGIES_OF_TOURIST_BEHAVIOUR
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of_tourists.htm
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_motivation_factors_of_tourists.htm
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_plogs_model_behavior
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Раздел 3 

 

Дестинация Усещане. Дестинация Привлекателност. Петте 

притегателни точки в туризма 

 

Подготовка  

Знаете ли че туристите формират възприятия за дадена дестинация 

дълго преди да посетят мястото? Любопитни ли сте какво кара 

потребителите да избират една дестинация пред друга? Кои са 

петте притегателни точки в туризма? 

 

 

В този раздел ще научим повече за усещането за дадена дестинация у туристите и как то привлича 

посетители. 

 

Възприемане  

Дестинация усещане 

Възприятията на туристите за дадена дестинация се пораждат от новини, отношение (свързаност с) към 

продукти, опит с дадена кухня, образ от филми, истории 

от детството, „от уста на уста“ и множество 

индивидуални пристрастия. В по-голям мащаб, една 

организация за управление на дестинациите може да 

генерира по-голям брой посетители за дадена 

дестинация чрез създаване и управление на даден 

бранд, който влияе върху възприятието на хората, в 

идеалният случай правейки ги по-благоразположени 

към дадена дестинация. Брандът е психологическата, 

емоционална и мотивационна връзка между посетител 

и дестинация. Брандът на дадена дестинация е сбор от 

елементи, включително съобщения и добавена 

стойност, създадени да провокират положително възприятие в съзнанието на посетителите. Научете 

повече като последвате линка по-долу: https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs
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Изграждане на онлайн усещане за дестинацията  

Интернет е отличен инструмент за създаване на усещане за дестинацията. 

Уеб сайтовете и Фейсбук за дадена дестинация са като врата към туристическа информация. Също така 

предоставят редица услуги като промотиране на местни забележителности, култура и активности, списък 

с местните услуги за първа помощ и историческа и географска информация за дестинациите. Онлайн 

ресурсите помагат много при оформяне на любопитството на бъдещите туристи и могат да доведат до 

увеличаване на туристопотока. 

Дестинация Привлекателност 

Хората винаги са пътували до дестинации, които намират за атрактивни. Тъй като е трудно да се обобщи 

какво туристите намират за привлекателно, може да се каже, че повечето от тях пътуват до места, които 

им предлагат нещо, което не могат да намерят у дома. Има някои по-сложни проекти като ATTRACTIVE 

DANUBE, които имат за цел да идентифицират и развият специфичен капитал и активи, които могат да 

направят дадена дестинация конкурентоспособна в сравнение с други.  

Дестинациите съдържат няколко основни елемента, които привличат туристи и задоволяват техните 

нужди когато пристигнат там. Тези основни елементи могат да се разбият в атракции (това което „трябва 

да се види“ и „да се направи“) и други елементи. Доброто качество на тези елементи ще повлияе 

решението на посетителите за предприемане на тяхното пътуване. 

Някои от ключовите фактори, с които дадена дестинация може да разполага включват: 

✓ Добро време – без значение колко време прекарване навън, слънцето винаги е за 

предпочитане пред дъжда       

✓ Самолетна служба – освен ако не са на круиз, туристите предпочитат да достигнат до 

своята дестинация бързо и удобно 

✓ Всичко „ново“ е главен фактор, тъй като дори да сте посетили дадено място по-рано, 

когато има нови сгради или интересни събития може да ви примами отново 

✓ Забавни и интересни дейности – няма нужда да се дискутира, че човек би предпочел място 

където ще си прекара добре 

✓ Местни хора – нека бъдем честни, дружелюбността на местните хора може да ви накара 

да заобичате или да намразите дадено място 

 

Петте притегателни точки на дадена дестинация 

Петте притегателни точки на дадена дестинация е модел, включващ 5 основни компонента, които трябва 

да се дефинират и оценят. Може да бъде много полезен за анализ на туристическия потенциал. Това са: 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
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✓ Атракции: включва всички тези фактори, 

които привличат един турист. Могат да 

бъдат природни или създадени от 

човека забележителности, кухня, 

традиции, събития и пр.   

✓ Достъп: за да бъде харесана от туриста, 

за една дестинация са от значение 

елементите на достъп, която я правят 

лесно- или труднодостъпна. Днес 

съществуват редица средства за 

транспорт от които да се избира, като 

самолет, влак, транспорт по суша и вода.  

✓ Настаняване: това са всички места за отсядане, предложени на туристите. Те включват множество 

типове настаняване като хотели, хостели, както и известната днес платформа Airbnb 

✓ Удобства: всички останали услуги, от които се нуждаем когато пътуваме за да имаме комфортно 

пребиваване.  

✓ Активности: дейностите, в които туристите се включват за забавление. Например лодка, гмуркане, 

кану, яздене на камили, посещение на места. Атракциите, достъпни в дестинацията на туриста се 

развиват постоянно - предлагане на нови, доразвиване на старите. 

 

Проверка 

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Туристите могат да изградят възприятията си за една дестинация по разказа на друг човек. 

a) Вярно  

б)    Грешно 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Една дестинация може да стане по-атрактивна за туристите като си изгради уебсайт.  

а)    Вярно  

б)    Грешно 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Цените са важен аспект от конкурентоспособността на дадена дестинация спрямо други, 

който принадлежи към моделът на Пете притегателни точки.  

а)    Вярно  

б)    Грешно 

 

Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждаване и практическо приложение на съдържанието на Раздел 3)  
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Моля, обсъдете следните въпроси, свързани с брандинг:  

1. Помислете за вашия регион и напишете първите три думи, 

които ви идват на ум по ред на важност.  

2. Ако регионът, в който живеете беше човек, как бихте го 

описали? Например: красив/сериозен/скромен/забавен. Моля, 

посочете 3 различни характеристики, които според вас най-

добре го описват. 

3. До каква степен сте съгласни или не, че вашият регион е 

уникален заради:  

a) Паметниците и наследството  

b) Географски релеф 

c) Културни маршрути 

d) Разнообразие  

e) Гастрономия  

f) История  

g) Гостоприемност на местните хора 

h) Културни фестивали  

i) Музеи и арт центрове 

j) Друго (посочете какво) 

Отговори към упражненията: 

Въпрос 1: Вярно 

Въпрос 2: Вярно 

Въпрос 3: Грешно 

 

Литература: 

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-world-

visit/#6ef0e30024d5 (образ) 

https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-of-

tourist-destinations/ (образ) 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_destination_awareness.htm 

https://www.europetour.tips/results/training-modules/english/ 

http://www.successfulmeetings.com/how-overall-appeal-and-new-developments-enhance-a-destination/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube 

 

 

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-world-visit/#6ef0e30024d5
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/11/27/21-most-beautiful-places-in-the-world-visit/#6ef0e30024d5
https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-of-tourist-destinations/
https://drmarkcamilleri.com/2018/05/21/announcing-emeralds-latest-academic-textbook-the-branding-of-tourist-destinations/
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_destination_awareness.htm
https://www.europetour.tips/results/training-modules/english/
http://www.successfulmeetings.com/how-overall-appeal-and-new-developments-enhance-a-destination/
https://www.youtube.com/watch?v=wFZ3AW7OdFs
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
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UNIT 4 

Управление на дестинацията: Среди. Типове туристическа дестинация  

 

Подготовка 

Попадали ли сте на думата „среда“ (milieu)? Можете ли да обясните значението и в контекста на 

управление на дестинацията? Колко типове туристически дестинации можете да назовете? 

В този раздел ще се запознаем с термина среда на дестинацията и с различните типове туристически 

дестинации.  

 

Възприемане  

Управление на дестинацията: Среди  

Средата е физическото, културно или социално обкръжение, в което хората живеят или което влияе върху 

тях. Средата включва семейството, приятелите, местоживеенето и обкръжаващата култура. 

В сферата на туризма, средите общо са разделени на две различни категории: географска и културна. 

Типове туристически дестинации 

Географските среди са разделени според своя терен на:  

✓ Провинциална област – провинцията или областта извън границите на града. Характеризира се с 

по-малък брой обитатели и по-ниска гъстота и брой на населението. Темпото на живот е по-бавно. 

Човек може да се възхищава на красотата на полета, гори, плантации и дива природа. В селските 

области се наблюдава по-малко развита инфраструктура. Въпреки че е обект на възхищение от 

много артисти в продължение на векове, хората са масово привлечени от селските области 

сравнително отскоро. Пренаселеността през 19-ти век е направила животът в големите градове 

непоносим и бягството в провинцията се е появило за първи път сред аристокрацията, търговците 

и след това работническите класи.  

Провинцията привлича с красив пейзаж, отглеждане на специфични култури, лозя, градини, 

водоеми и дейности, свързани със спорт, посещения на ферми и гостувания, както и крайпътни 

пазари. Тези области имат голям неизследван потенциал за 

туризъм. Европейският съюз се опитва да подкрепя 

развитието им чрез инициативи като EDEN – Европейски 

Дестинации за върхови постижения. EDEN промотира по-

малко популярни дестинации с високо качество в различни 

категории. Можете да видите едно от видеата, разработени 

по проекта EDEN тук: 

https://www.youtube.com/watch?v=wY2IYx_pksM. То показва 

регионът Йесеник (Jeseníky), намиращ се в средна Чехия. 

Йесеник предлага на посетителите почти неограничен обхват 

от туристически дейности със своята красива природа и 

пейзажи. Планините в региона представляват една от 

https://www.youtube.com/watch?v=wY2IYx_pksM
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чешките топ дестинациите и предлагат идеални условия за активна зимна ваканция. Според 

своето представяне, Йесеник се намира в средата на Судетската област с великолепната си 

пасторална среда и „където спокойствието е като никъде другаде по света“.  

 

✓ Градска област – обхваща големите градове и развити градчета. Това са области с висока гъстота 

на населението и голям брой къщи и апартаменти. Големите градове са по-силно засегнати от 

замърсяване на въздуха и шума.  Темпото на живот е твърде забързано. Животът в тях се слави 

със съвременна инфраструктура и технологии. Градските области обикновено са дом на атракции, 

създадени от човека, като Дисниленд, тематични паркове, музеи и галерии. Въпреки това, има и 

градове, известни с богатата си история, датираща векове назад. Обикновено, такива места 

разполагат със стар град, привличащ множество туристи. Можете ли да се сетите за примери?       

 

✓ Брегове и плажове – тези области предлагат изключително красива земя, растителност и води. 

Освен от изброените черти, крайбрежията са високо в списъка на туристическите дестинации, тъй 

като предлагат екзотична морска храна и водни спортове. Бреговете предлагат и възможност да 

се види морския живот или в естествена среда или в морски музеи. Бреговете са привлекателни 

дестинации за релаксиране и възстановяване. Според Световната Туристическа Организация, 

крайбрежията представят една трета от общите приходи от туризъм. 

 

✓ Острови – туризмът в тях процъфтява през последните десетилетия и стават все по-полярни. Те 

привличат туристите със своята спираща дъха красота на земя, заобиколена с вода, освежаващ 

бриз и спокойствие. Освен изключителната почивка, островите предлагат множество водни 

спортове като каране на моторни лодки, кану, шнорхелинг и гмуркане. 

 

✓ Планински регион – разполага с безспорен потенциал за туризъм и привлича туристи от всички 

категории. Приключенците посещават планините заради тяхната отдалеченост, труден достъп, 

непокорени маршрути и пустош. Също 

така заради катеренето, карането на ски, 

планински колелета и скачане с бънджи. 

Някои туристи посещават планините, за 

да видят красотата на рядката флора и 

фауна, чистия въздух и уникалната 

местна култура.  

 

✓ Пустини – например Тар (Индия), 

Сахара (Мароко) и Намиб (Южна 

Африка) са известни туристически 

дестинации (среди). Този регион е популярен 

сред туристите заради пясъчните дюни, 

безоблачността, чистия въздух, флората и 

фауната и неповторимото нощно небе. 

Предлага пустинни спортове като каране на 

АТV, въздушни балони, яздене на камили и 

къмпингуване. Тези пустини също предлагат 

запознаване с уникалната местна култура. 
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от друга страна, културните среди се посещават 

заради наследството и своето историческо, 

археологическо или образователно значение. Някои 

са широко популярни заради културни събития като 

музикални или филмови фестивали като тези в 

Авиньон или Кан. 

Културните среди могат да се разделят в следните 

категории:  

✓ Исторически 

✓ Археологически 

✓ Образователни  

✓ Приключенски  

Според Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (ОИСР), 

културният туризъм е един от най-големите и бързоразвиващи се глобални 

туристически пазари. Културата и креативните индустрии все повече се 

използват за промотирането на дестинации и увеличаването на тяхната 

конкурентоспособност и привлекателност. Днес много локации активно 

развиват своите материални и нематериални културни активи като средство 

за развиване на конкурентни предимства в нарастващо конкурентния 

туристически пазар и да се отличават в световен мащаб. Статистиката на 

Световната Туристическа Организация показва, че 40% от глобалните 

пътувания имат културно предназначение. Несъмнено, културният туризъм 

вече не се разглежда като малка пазарна ниша, а се е развил до 

„преобладаваща, масова туристическа дейност“. 

Проверка  

1. Вярно или грешно е твърдението? 

По-малко известните дестинация в Европа не се нуждаят от допълнително промотиране, 

тъй като те не могат да предложат туристически продукти с добро качество.  

a) Вярно  

б)    Грешно 

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Крайбрежията и плажовете са дестинации, носещи една трета от приходите в световния 

туризъм.  

a) Вярно  

б)    Грешно 

 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Културният туризъм не е сред най бързоразвиващите се световни туристически пазари. 

a) Вярно  

б)    Грешно 
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Самостоятелна работа 

Дейност 1: (разсъждаване и практическо прилагане на съдържанието на раздел 4)  

Кои са туристическите дестинации на бъдещето? Защо туристите искат да ги посещават? Изберете 

зараждаща се дестинация по ваш избор и се опитайте да отговорите на въпросите по-долу?  

1. Към кой тип(-ове) среди принадлежи дестинацията? 

2. Какви са нейните географски характеристики? Природни ли са или създадени от човека?  

3. Към кой подтип дестинации спада според вас и защо?  

 

Дейност 2: (разсъждаване и практическо прилагане на съдържанието на раздел 4) 

Запознайте се с EDEN дестинациите във вашата страна. Можете да намерите списък с всички дестинации, 

включени в проекта на този линк: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/destinations_en.  

 

Отговори към упражненията: 

Въпрос 1: Грешно 

Въпрос 2: Вярно 

Въпрос 3: Грешно 

 

Справка: 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_milieus.htm 

http://wikieducator.org/Tourist_Destinations/Activities/Future_Destinations 

http://wikieducator.org/Tourist_Destinations 

https://www.bbc.com/bitesize/guides/zctymnb/revision/3 

Google книги: Frank Howie. Управление на туристическата дестинация, Thomson, 2003 

https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/best-cultural-destinations-in-europe/ 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/about_en 

https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/walsertal/biosphaerenpark-grosses-walsertal.html 

https://www.oecd.org/cfe/tourism/theimpactofcultureontourism.htm 

http://www.tourism-master.com/2010/09/24/cultural-tourism-as-a-future-trend/ 

https://www.festival-avignon.com/en/ 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/destinations_en
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_milieus.htm
http://wikieducator.org/Tourist_Destinations/Activities/Future_Destinations
http://wikieducator.org/Tourist_Destinations
https://www.bbc.com/bitesize/guides/zctymnb/revision/3
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/best-cultural-destinations-in-europe/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/about_en
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/de/walsertal/biosphaerenpark-grosses-walsertal.html
https://www.oecd.org/cfe/tourism/theimpactofcultureontourism.htm
http://www.tourism-master.com/2010/09/24/cultural-tourism-as-a-future-trend/
https://www.festival-avignon.com/en/
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РАЗДЕЛ 5 

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕСТИНАЦИЯТА  

 

Подготовка 

Знаете ли какво е туристическа дестинация? Кои 

смятате, че са нейните основни характеристики? 

Мислили ли сте някога как възниква една 

туристическа дестинация? Какви стъпки трябва да 

следваме, за да развием ефективна туристическа 

дестинация?  

В този раздел ще научим как да използваме и 

създаваме различни инструменти, необходими за 

управление и развитие на туристическа дестинация. 

 

Възприемане 

Развиване на бъдеща визия на дестинацията. Основни стъпки на Развитието на Дестинацията 

За туристическа дестинация може да се смята дадено 

място, разположено в конкретна географска област с 

организирани туристически потоци, на базата на 

пространствени и социоикономически фактори. За да се 

смятат за подходящи за приемане на туристически 

потоци, тези области трябва да отговарят поне някои 

характеристики, като: 

 

- Достъпност  

- Атракции за туристи 

- Подходяща туристическа инфраструктура 

- Политическа стабилност и сигурност 

- Приемане и благоразположение от населението в дестинацията  

- Относително достъпни цени  

- Планове и стратегии за промоции/маркетинг, концепция на бранда. 

- И други  
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Залагане на целите за развитие на туризма  

Както сме виждали и преди, фактът, че едно място е хубаво и привлекателно или че притежава 

туристически ресурси не е достатъчен за развитието на туристическа дейност. Необходимо е да се 

състави план със специфични цели, които искаме да постигнем. В допълнение, тези цели трябва да 

осигурят устойчивото, технологично (смарт) и отговорно развитие на туризма. 

 

✓ Устойчиво: според СОТ (Световната Организация по Туризъм) е необходимо да се вземат предвид 

настоящите и бъдещите въздействия на икономическо, социално и екологично ниво, за да се 

отговори на нуждите на посетителите, индустриалния сектор, околната среда и приемащите 

общности. 

✓ Технологично (смарт): инвестиране в нови технологии за 

подобряване и опростяване на управлението, достъпност, 

споделяне на преживявания, както и улесняване на съвместното 

съжителство между туристите и местните хора. 

✓ Отговорно: компаниите и организациите, както и лицата и 

правителствата, трябва да са наясно с екологичното, социално и 

икономическо въздействие, и да предприемат действия за 

управление и справяне с тяхното негативно влияние, като в същото време допринасят с добавена 

стойност и действия, за да го възпрепятстват: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка: Unesco и устойчиви цели на https://en.unesco.org/sdgs 

Тези цели трябва да се фокусират върху:  

- Организиране на управление на туристическа дестинация 

- Обособяване на географски линии 

- Идентифициране и изучаване на целевия пазар/турист  

- Планиране на развитието и внедряването на дейности за провеждане на туристическа дейност 

- Създаване на имидж/бранд на туристическата дестинация. 

https://en.unesco.org/sdgs
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Тук можете да видите нагледно как изглеждат седемнадесет цели за устойчивост в сферата на туризма, 

предложени от UNESCO → http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-

tourism/ 

Съставяне на проучвания за посетителите  

Проучванията ни предоставят релевантна информация за нашата 

дестинация. Тези данни ще ни помогнат да оценим дадена оферта 

като ни показват както силните страни, така и слабостите, свързани 

с управление на туризма. Следователно, тази обратна връзка 

става ключова при оценяването на политиките и процесите по 

вземане на решения. Проучването трябва да е смислено и неговите 

резултати тряба да дават информация за някои аспекти като: 

- Оценка на въздействието по отношение на целите 

- Добро разбиране и адекватна комуникация между правителствата по отношение важността на 

въвеждането на глобален и единен подход към туризма, както на местно, така и на национално 

ниво 

- Доказателство за отношението разход-ефективност на разгърнатите туристически политики и 

програми 

- Възгледите и въздействието на заинтересовани страни като предприемачи, местни власти и 

граждани, посетители, инвеститори и пр. 

- Потенциални подобрения по отношение на дизайн и внедряване.  

На следния линк може да видите пример за проучване, което прави оценка по горните пунктове → 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/ANG_Vprasalnik_Destinacija.pdf 

 

Създаване на Система за управление на дестинациите 

Както сме били свидетели, ресурсите сами по себе си, не са достатъчни за едно място да се превърне в 

туристическа дестинация. За такова развитие е необходимо да се поемат допълнителни дейности, както 

и ангажирането с няколко заинтересовани страни – обществени и частни лица, от местната икономика на 

дадена дестинация. 

Всяка активност, която се случва в една туристическа дестинация трябва да бъде планирана и ефективно 

управлявана ако искаме да създадем стойност за посетителя, както и за самата туристическа дестинация. 

Това е възможно чрез прилагане на системи за управление на дестинацията.   

Такива системи ще ни позволят да придобием, обработим, прехвърляме и разпространяваме 

информация, превърната в знание, чрез различни канали, необходими за управлението на маркетинга, 

промоциите и продажбите в една туристическа дестинация. Следвайки няколко лесни стъпки, ще можем 

да изградим основната структура на такава система: 

✓ Маркетинг план 

✓ Създаване на съдържание 

✓ Портал за Туризъм и Конгреси (модел на дестинация, какво предлага, препоръчани турове и пр.)  

✓ Приложения (споделяне на опит, емоции, и пр.)  

✓ Продажби (билетен офис, информация, билети и пр.) 

✓ Инструмент за резервации 

http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/
http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/ANG_Vprasalnik_Destinacija.pdf


   
   

                                                                       Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не 
може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на Европейския съюз. 

Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
материала информация. 

 

 

✓ Система за лоялност  

✓ Служба Туристическа информация или Кол Център  

✓ Служби за управление на информацията  

✓ Система за управление на качеството 

В следващото видео, ще добиете обща представа за това как да създадете Система за Управление на 

Туристическата Дестинация → https://www.youtube.com/watch?v=hvdhIwZPgUM 

 

Проверка 

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Туризмът може да се развива на атрактивни места или само където съществуват 

туристически ресурси. 

 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Едно проучване трябва да ни информира, освен другите аспекти, за гледната точка и 

въздействието върху заинтересованите страни като предприемачи, местни власти и 

граждани, инвеститори и пр. 

 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Една система за управление на туристическата дестинация ще ни позволи да оценим, 

трансформираме и разпространяваме информацията, която получаваме, като вид знание, 

чрез различни канали, за целите на управлението на маркетинга, промоциите и продажбите 

в туристическата дестинация.  

 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждение върху и практическо приложение на съдържанието в Раздел 5)  

Организирайте вашите обучаеми в групи по четирима. Вземайки следния сценарий, туристически курорт 

с естествени термални води, разположен на историческо място, в малко планинско селце, групите 

трябва да оформят целите, които са по-подходящи за тази туристическа дестинация. Всяка група трябва 

да развие свои собствени цели, които трябва да бъдат устойчиви, технологични и отговорни. След това, 

всяка група трябва да защити решенията си пред останалите. Накрая, като една група, създайте общ 

финален списък, включващ най-значимите и подходящи идеи. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hvdhIwZPgUM
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Отговори на въпросите 

Въпрос 1: Грешно 

Въпрос 2: Вярно 

Въпрос 3: Вярно 

 

 

Справки: 

https://pixabay.com/es/photos/globos-de-aire-caliente-que-vuelan-828967/ (image) 

https://pixabay.com/es/illustrations/la-satisfacci%C3%B3n-del-usuario-2800863/ (image) 

https://pixabay.com/es/illustrations/crecimiento-traje-trabajo-banco-453482/ (image) 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_

basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_

basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf 

https://elrincondelturista.com/wp-content/uploads/2018/08/SGD.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_E

spana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ipstatisticsevtourismpolicy.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_responsable 

https://www.nextibs.com/que-es-turismo-sostenible-objetivos-persigue/ 

http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/ 

https://en.unesco.org/sdgs 

 

https://pixabay.com/es/photos/globos-de-aire-caliente-que-vuelan-828967/
https://pixabay.com/es/illustrations/la-satisfacci%C3%B3n-del-usuario-2800863/
https://pixabay.com/es/illustrations/crecimiento-traje-trabajo-banco-453482/
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/Conceptos_basicos_para_la_gestion_de_destinos_turisticos.pdf
https://elrincondelturista.com/wp-content/uploads/2018/08/SGD.pdf
https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_Espana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos
https://www.researchgate.net/publication/259801288_Nuevas_tendencias_en_la_gestion_de_destinos_en_Espana_la_calidad_y_los_modelos_de_entes_de_gestion_de_destinos_turisticos
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ipstatisticsevtourismpolicy.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_responsable
https://www.nextibs.com/que-es-turismo-sostenible-objetivos-persigue/
http://www.sustainabletourism2017.com/sustainable-development-goals-tourism/
https://en.unesco.org/sdgs
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РАЗДЕЛ 6 

 

КОМПОНЕНТИ НА ДОСТАВКАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ: 

АТРАКЦИИ, ТРАНСПОРТ, ДЕСТИНАЦИЯ, ДЕЙНОСТИ, РЕГУЛАТОРНИ 

 

 

Подготовка 

Доставката на туристически продукт зависи изключително 

от туристическите ресурси, но и от оперативните сектори, 

както и регулаторните изисквания. Също така от 

дейностите, посредниците и самата дестинация. В този 

раздел, ще научите какво е доставка на туристически 

продукт и кои са компонентите, които я оформят. 

 

 

Възприемане  

Доставката на туристически продукт включва стоки и услуги, разположени на определено място; това 

означава географски фиксирано. Продуктът трябва да е наличен за използване от туристите и е създаден, 

за да отговаря на търсенето на купувачите. Туристическата доставка е недълготрайна услуга и 

посетителите трябва да се преместят от едно място на друго, за да я използват, особено за да се отговори 

на нуждите им за свободно време, почивка и пр. 

Търсенето е резултат от процеса на вземане на решение, който отделните хора осъществяват, за да 

планират ваканцията си и зависи от различни фактори, като икономически, лични или културни, 

например: доходи, цени, мотивация, социокултурни условия и пр. 

Следователно, туристическата доставка има различни компоненти, които я оформят:  

 

✓ Аткракции 

✓ Транспорт 

✓ Дестинация  

✓ Дейности  

✓ Регулаторни. 
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Атракции 

Това са местата, които туристите приемат като удовлетворение на техните нужди за прекарване на 

свободното време. Има различни типове атракции: 

✓ Естествени: пейзажи, пещери, планини, гори, реки, водопади, ледници и пр.  

✓ Създадени от човека: тематични паркове, музеи, църкви, храмове, сгради, архитектура и пр.  

✓ Културни: исторически места, паметници, местен фолклор, изкуства, занаяти и др. 

✓ Специални събития: спортни, конференции, музикални концерти и др.  

 

Транспорт  

Не е възможно да се мисли за туристическия сектор 

без оглед на транспорта: различни начини на 

придвижване. Това е основното средство за превоз на 

туристите до туристическата дестинация. Видовете 

транспорт се различават по скорост, безопасност, цена 

и удобство: 

✓ Сухопътен: коли, автобуси, колелета и др. 

✓ Железопътен: влакове, пътнически, 

високоскоростни, междуградски и др. 

✓ Воден: лодки, фериботи, круизи и др.  

✓ Въздушен: самолети, с фиксирано разписание, чартъри и др.  

Можем да го разделим и в други две категории: 

✓ Индивидуални средства за транспорт: управлявани от туристи и резервирани самостоятелно 

✓ Масов транспорт: превоз на организирани туристически групи. 

Дестинация 

Това е мястото, което туристите посещават и където отсядат. Може да бъде град, село, щат, регион или 

друга област, която може да привлече посетители. Необходима е базова инфраструктура, която да 

подсили туристическата дейност и да отговори на основните нужди за почивка и изхранване на 

посетителите далеч от дома. 

✓ Настаняване: хотел, мотел, вила, къща за гости, апартаменти, подслон и закуска и др. 

✓ Ресторанти: за специалитети, тематични, бранд ресторанти, традиционни, с местна кухня и пр. 

✓ Туристически съоръжения: пъбове, увеселителни паркове, магазини, галерии, стадиони, фитнес 

салони, театри и пр.  

Необходима е и инфраструктури и надстройки. Те включват:  

✓ Водни, битова газ и електроснабдяване, отводнителни и отпадни системи, помещения за отдих, 

за хигиена, летища, транспортни възли, паркинги, градини и др. 
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Дейности 

Това са дейности, в които туристите имат интерес да участват. Те покриват широка гама от области от 

„активни“ ваканции, включващи кану, катерене, яздене на кон, планинарство, въздушни спортове и пр. 

до по-слабо физически натоварени, но все пак активни области като съзерцание на природата, кулинарни 

пътеки или местна култура и наследство, здравословни занимания и пр. Можем да ги разделим в 

следните категории: 

✓ Приключенски спортове: планинско 

колоездене, скачане с бънджи, рафтинг и др. 

✓ Свободно време: културни разходки, плажове, 

пазаруване и пр.  

✓ Бизнес дейности: посещение на семинари, 

бизнес срещи, промоции и пр. 

✓ Здравословни дейности: посещение на йога 

класове, природни терапии за лечение, 

медитация и др. 

 

Регулаторни компоненти 

Те включват всички органи и действащи служби, свързани с туристическата дейност, които са необходими 

за съществуването на туристическата дейност. 

✓ Обществен сектор и полиция 

✓ Лиценз за дейности 

✓ Органи за граждански права 

✓ Неправителствени организации 
 

В това видео, можете да разберете повече за търсенето и предлагането в туризма: →  

https://www.youtube.com/watch?v=X9HyXjhOmGI 

 

Проверка  

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Туристическата доставка включва стоките и услугите, които не са разположени на 

конкретно място; това означава, че не е важно, ако не е географски фиксирана. 

 

a) Вярно  

b) Грешно 

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Атракциите, създадени от човека са тематичните паркове, музеите, църквите, храмовете, 

сградите, архитектурата и др. 

a) Вярно 

b) Грешно 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

https://www.youtube.com/watch?v=X9HyXjhOmGI
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Активните занимания не е необходимо да включват дейности, с които туристите имат 

интерес да се занимават. 

a) Вярно 

b) Грешно 
 

Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждение и практическо приложение на съдържанието на Раздел 6) 

Представете си, че работите в туристически офис в малко село, което приема посетители само през 

лятото, заради плажа си. Кметът на селото желае да има туристи през цялата година. Какво ще направи 

вашия екип? Напишете доклад, подчертавайки най-важните точки, върху които трябва да помислите за 

развиването на алтернативен туризъм и развийте такъв. (Чувствайте се свободни да използвате 

въображението си за измислянето на различни допълнителни ресурси, които селото може да има). Също, 

помислете за един пример как бихте използвали ИТ за целите на вашата дейност. 

 

Отговори на въпросите: 

Въпрос 1: Грешно  

Въпрос 2: Вярно 

Въпрос 3: Грешно 

 

Справки: 

https://pixabay.com/es/photos/senior-ancianos-personas-pareja-3336451/ 

https://pixabay.com/es/photos/aeropuerto-viajeros-personas-731196/ 

https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_supply.htm 

https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-del-

turismo.pdf 

https://glosarios.servidor-alicante.com/turismo/oferta-turistica 

https://es.slideshare.net/lbrandham/tourism-supply 

https://es.slideshare.net/karenhouston125/supply-and-demand-in-tourism 

https://es.slideshare.net/JosinaLesete/transportation-in-tourism 

https://transportgeography.org/?page_id=9622 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction 

 https://pixabay.com/es/illustrations/equipaje-barco-c%C3%A1mara-colecci%C3%B3n-3550520/ 

https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism 

 https://pixabay.com/es/photos/humanos-senderismo-grupo-3350257/ 

https://pixabay.com/es/photos/senior-ancianos-personas-pareja-3336451/
https://pixabay.com/es/photos/aeropuerto-viajeros-personas-731196/
https://www.tutorialspoint.com/tourism_management/tourism_management_supply.htm
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-del-turismo.pdf
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industria-del-turismo.pdf
https://glosarios.servidor-alicante.com/turismo/oferta-turistica
https://es.slideshare.net/lbrandham/tourism-supply
https://es.slideshare.net/karenhouston125/supply-and-demand-in-tourism
https://es.slideshare.net/JosinaLesete/transportation-in-tourism
https://transportgeography.org/?page_id=9622
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction
https://pixabay.com/es/illustrations/equipaje-barco-c%C3%A1mara-colecci%C3%B3n-3550520/
https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism
https://www.sruc.ac.uk/info/120553/activity_tourism
https://pixabay.com/es/photos/humanos-senderismo-grupo-3350257/
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Планиране и развитие на организиран маршрут 

Насоки за практическа дейност  

 

Тази практическа дейност може да бъде: 

• Извършена като проектна дейност в малки групи след завършване на 

Наръчник 2 по време на обучението „лице в лице“ 

или: 

• Разпределена стъпка по стъпка в рамките на Наръчник 2 и 

предназначена за самообучение/самостоятелна работа за обучаеми с 

финална презентация (Стъпка 7) по време на обучението „лице в лице“ 

 

Дейността се изпълнява по следния начин: 

Стъпка 1. Идентификация на нуждите  

Идентифицирайте нуждите на околната среда в областта, в която искате да развиете 

вашия маршрут: 

✓ Помислете за тема (екологична, културна, гастрономична….) и възмона 

целева група(и) за вашия маршрут 

✓ Проверете какъв тип маршрути вече са разработвани 

 

Стъпка 2. Анализ на съществуващите нужди  

✓ Помислете какъв тип туристи посещават областта, в която искате да 

развиете маршрут 

✓ Анализирайте 3 или 4 маршрути, подобни на този, който искате да създадете 

(същата област, същата целева група, тема) и помислете какво би 

отличавало вашия от вече съществуващите 
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Стъпка 3. Анализ на правната рамка на страната/региона 

✓ Проверете дали има някакви ограничения за разработването на маршрута, 

който планирате 

✓ Адаптирайте вашата идея към действащото законодателство, за да избегнете 

проблеми 

     

Стъпка 4. Анализ на каналите за промоции  

✓ Проучете кои канали са най-ефективни за разпространение на продукта на 

местно/национално/международно ниво 

✓ Избройте компонентите на туристическата доставка в областта, в която 

искате да развиете маршрут: атракции, транспорт, настаняване, дейности и 

пр. 

✓ Тези компоненти ще се използват от различни типове туристи. Решете до 

кои искате да достигнете, кои ще бъдат вашата идеална целева група 

 

Стъпка 5. Определете вашата продуктова линия  

Решете кои ще са основните характеристики на вашия маршрут  

✓ Тема и специфики на маршрута  

✓ Специфична локация  

✓ Целева група (и) 

 

Стъпка 6. Развийте вашия маршрут 

Дефинирайте вашия маршрут:  

✓ Обекти за посещение от туристически интерес: помислете за обектите, 

които ще откриете по маршрута, дали представляват културен интерес, 

проучете техния произход и историческа стойност 

 

✓ Следване на маршрут: например, ако това е маршрут за пешеходен туризъм, 

започвате от най-ниската му точка, изкачвате се горе, където туристите са 

пълни с енергия и след това слезте долу 
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✓ факти/легенди/анекдоти, които могат да се включат 

✓ продължителност на маршрута, начален и краен час  

 

Стъпка 7. Попълнете тази форма, описвайки вашия туристически маршрут и 

я представете пред вашата група  

✓ Въведение: Заглавие и тема на маршрута 

✓ Локация  

✓ Кратко описание на маршрута: максимум 2000 символа 

✓ Кратък исторически преглед (по желание): максимум 2000 символа 

✓ Валута на страната/региона  

✓ Климатични условия 

✓ Език 

✓ Часова разлика 

✓ Религия  

✓ Гастрономия  

✓ Типични подаръци  

✓ Документация/Виза/Процедури за влизане и излизане от страната 

✓ Как да се пристигне/как да се пътува 

✓ Туристически атракции 

 

Справки: 

Mera C. (2016). Como crear una ruta turística Retrieved from 

http://www.carlesmera.com/2014/04/como-crear-una-ruta-turistica.html 

CATO. (2014). About the travel industry. Retrieved from www.cato.ca/industry.php 

Economist, The. (2014, June 21). Sun, sea and surfing. Retrieved from 

www.economist.com/news/business/21604598-market-booking-travel-online-rapidly-

consolidating-sun-sea-and-surfing 

 

 

http://www.carlesmera.com/2014/04/como-crear-una-ruta-turistica.html
http://www.cato.ca/industry.php
http://www.economist.com/news/business/21604598-market-booking-travel-online-rapidly-consolidating-sun-sea-and-surfing
http://www.economist.com/news/business/21604598-market-booking-travel-online-rapidly-consolidating-sun-sea-and-surfing
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Наръчник 2 (IO2/A2) Управление на туристическа 

дестинация: Стратегии и добри практики  

 

Мрежата Réseau Art Nouveau 

 

Появяващ се в късния деветнадесети век, стилът Ар Нуво се разпространява бързо 

в Европа чрез международни изложби, пътуващи артисти, 

писма и списания. Тази артистична революция е била 

вдъхновена главно от естествените форми и структури. 

Стилът се характеризира с мотиви на цветя и растения и 

добре очертани линии. Веднъж видян, оставя запомнящо се 

впечатление и е лесно разпознаваем. Ар Нуво е истинско 

европейско движение, разпространяващо се в и отвъд 

континента. Шотландският архитект Чарлс Рени Макинтош и 

испанецът Антони Гауди са сред неговите най-видни 

представители, а Саграда Фамилия на Гауди е вероятно най-

известната модерна сграда. 

 

Програмата Културни Маршрути на Съвета на Европа (СЕ) бе лансирана през 

1987г. с Декларацията на Сантяго де Компостела. 

Културните маршрути на СЕ представляват покана за пътуване и откриване на 

богатото и разнообразно наследство на Европа. Поне три страни-членки на СЕ 

трябва да участват и да работят заедно в мрежа, която промотира общото им 

културно наследство, така че да се създаде един културен маршрут. 

Сертификатът „ Културен Маршрут на Съвет на Европа“ е гаранция за отлични 

постижения. 

 

Горе: Саграда Фамилия                                    

Снимка:  от потребител 

haveseen/платформа Shutterstock 

Вляво: Единствената оцеляваща 

чаена стая, по дизайн на 

Макинтош в Глазгоу 
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Работата в мрежа достига отвъд туристическото промотиране и въвежда един 

всеобхватен подход за развитие на участващите региони. Дейностите включват 

внедряване на иновативни проекти като сътрудничество за проучване и развитие; 

подобряване на паметта, историята и европейското наследство; културен и 

образователен обмен за млади европейци; съвременни културни и артистични 

практики; културен туризъм и устойчиво културно развитие. 

Програмата е модел за транснационално управление в сферата на културата и 

туризма и позволява синергии между национални, регионални и местни органи и 

широк кръг от асоциации и социално-икономически играчи. Освен това, свързва 

исторически обекти, университети, национални, регионални и местни органи и 

социално-икономически играчи, като МСП и тур оператори. 

Мрежата Réseau Art Nouveau 

Мрежата Art Nouveau Network предлага на туристите 

множество дейности, изложения и материали, целящи да 

позволят разбирането и оценяването на богатото наследство 

на този стил изкуство. Дейностите са насочени както към 

възрастни, така и към деца и имат за цел да накарат 

посетителя да осъзнае измерението на Ар Нуво, неговата 

връзка с природата, обществото, екологията и техническите 

иновации. Над 20 града са част от културния маршрут, който предлага за 

изследване богатото и разнообразно наследство на стила Ар Нуво. От 2017г., 

мрежата Réseau Art Nouveau участва в проект, който цели устойчиво съхранение и 

предлагане на наследството на Ар Нуво в Дунавския регион. 

 

В Дунавския регион, Ар Нуво е отличителна черта на много градски пейзажи. 

Движението Ар Нуво в тази област произлиза основно от виенския сецесион, 

преобладаващ и оказващ влияние в градското планиране и архитектура в края на 

19в и началото на 20в. Паметниците в стил сецесион се почитат като перлите на 

архитектурата, занаятчийството и изкуството. Въпреки това, техният потенциал за 

превръщане в градове с бурен обществен живот, както и туристическа 

забележителност, често остава неизследван и 

нереализиран. Проектът се опита да допринесе 

за справянето с всички споменати 

предизвикателства по различни начини. 

Например, беше направен 52-минутен филм за 

стила в Дунавския регион, бе иницииран 

Световен ден на Ар Нуво, планиращ генериране 

на приходи. Въпреки че публичният сектор 

притежава повечето сгради, много от тях са 

частни, което изисква сътрудничество със 

собствениците. Планира се и разширяване на 
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мрежата в региона като цяло, която ще се нарича съкровищницата на Ар Нуво. Така, 

дори по-малки и по-малко познати места могат да изследват своя потенциал и да 

предложат на туристи от всякакви възрасти уникално преживяване с един от най-

забележителните арт стилове в историята.  

 

Повече информация можете да намерите на адрес: 

Réseau Art Nouveau Network 
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
Mont des Arts 10-13 
BE-1000 Bruxelles 
info@artnouveau-net.eu, tel: +32 2 204 21 28 

Официален уебсайт: www.artnouveau-net.eu 
Facebook: Réseau Art Nouveau Network 

Art Nouveau в Дунавския регион 

Официален уебсайт: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau           

Tel: +40 259 468309                                                                                                                            

Email: artnouveaudanube@gmail.com 

Литература: 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/reseau-art-nouveau-network 

www.artnouveau-net.eu 

https://mymodernmet.com/antoni-gaudi-architecture/ 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau 

https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-

architecture-tour-of-glasgow-scotland/ 

https://www.glasgowmackintosh.com/attraction/mackintosh-at-the-willow 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@artnouveau-net.eu
http://www.artnouveau-net.eu/
https://www.facebook.com/ReseauArtNouveauNetwork/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/reseau-art-nouveau-network
http://www.artnouveau-net.eu/
https://mymodernmet.com/antoni-gaudi-architecture/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-architecture-tour-of-glasgow-scotland/
https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/scotland/articles/an-art-nouveau-architecture-tour-of-glasgow-scotland/
https://www.glasgowmackintosh.com/attraction/mackintosh-at-the-willow
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Invasioni Digitali  

(Дигитални Инвазии) 

 

Едно пътуване, в което историята, архитектурата, природата, пейзажите и всичко, 
което може да бъде интересно на другите туристи, се рекламира и публикува в 
социалните мрежи от вас! 

Това е възможно благодарение на проект, стартирал през 2013г в Италия и 
разпространяващ се в Европа. 

 

ОПИСАНИЕ: 

Дигитални Инвазии е проект, зароден през 2013г, истинско културно движение, 
чиято цел е да максимално да разпространява знанието за културната, 
природната и винен и гастрономически италиански през социалните мрежи. 

Днес интернет и новите медии дават на 
хората възможност да промотират своята 
собствена област. Това е визия за една 
отворена култура, с инструменти, 
послания и инициативи, които приемат 

подходът „отдолу нагоре“. Визия, в 
която първите пазители на пейзажите 
и културното наследство са хората и 
общностите. Дигиталните инвазии са 
събития, в които участниците 
популяризират територията и 
споделят историята през социалната 
мрежа. Инвазията може да промотира културен актив, пътеводител, музей, 
изложба или просто вкусна храна или вино! 

Всеки може да стане част от проекта и да организира инвазия в някаква интересна 
част от страната. При организацията на 
инвазията, вие ще бъдете домакин на 
деня и ще развеждате из града всички 
хора, които ще участват физически! 
Можете да популяризирате вашия град 
чрез създаване на инвазии в отделни 
места, музеи или ресторанти, 
позволявайки на участника да вкуси 
едно истинско италианско преживяване. 
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Всичко е организирано през социалните мрежи и ще бъде рекламирано чрез 
публикации, снимки и селфита директно от Колизеума или площад Сан Марко. По-
малко известни градове или области ще имат възможността да покажат своята 
красота благодарение на своите жители, които желаят да споделят своето знание 
за дадената област. 

ОСНОВНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Фабрицио Тодиско е създателят на тази инициатива, консултант по уеб маркетинг 
и хотелски туризъм, работещ по местен проект за насърчаване на археологичното 
и артистично наследство на неговата област, който осъзнава, че в Италия, културата 
не се цени подобаващо. След като се свързва с няколко приятели, разпръснати из 
Италия, той разбира, че не е сам в това си виждане. Благодарение и на многото 
доброволци, които всеки ден работят усилено в мрежата, той започва този малък, 
страхотен проект, който става много успешен. 

Една от основните цели е била да се изпрати съобщение до институциите, с цел 
преодоляване на консервативната логика, която все още вижда преживяване  
като посещението на музей или културна забележителност като нещо пасивно. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ:  

Въздействието на проекта е било и все още е огромно. Много оператори, работещи 
в туристическия сектор (ресторанти, хотели, музеи, изложби и пр.) са спечелили от 
инициативите тъй като много хора са 
били привлечени към различни 
области на Италия. Инвазиите сега се 
организират и в чужбина, за да 
разпространят културата и колко е 
важно ученето в цяла Европа. Нещо 
повече, хората имат възможността 
да се срещнат и сприятелят с други 
италианци или европейци, 
подсилвайки връзките между 
гражданите. 

 

ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ 

Италианските институции трябва да се възползват от този нов начин за правене на 
туризъм и да го рекламират повече, за да привличат колкото се може повече 
„завоеватели“ и да наложат нов вид дигитален туризъм. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

− Сайт: https://www.invasionidigitali.it/en/ 

− Контакт: https://www.invasionidigitali.it/en/contact-us/ 

https://www.invasionidigitali.it/en/
https://www.invasionidigitali.it/en/contact-us/
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Мона Лиза: Отвъд стъклото 

 

Мона Лиза: Отвъд стъклото е преживяване с 
виртуална реалност, което връща към живот 
историята на Мона Лиза, класическият шедьовър на 
художникът Леонардо да Винчи (1452-1519). Това е 
първото преживяване с ВР, което се представя в 
Лувъра и е на екран в музейната ретроспективна 
експозиция, Леонардо да Винчи, която отбелязва 500-
годишнината от смъртта на да Винчи. 
 

ОПИСАНИЕ 

Разглеждането на Мона Лиза в Лувъра може да се 
окаже разочароващо преживяване, картината е 
затворена зад огнеупорно стъкло, наблюдаващият 
трябва да стои на 3 метра разстояние, като пред него има море от протегнати ръце 
и смартфони с камери, блокиращи част от гледката. Музейната експозиция 
Леонардо да Винчи ще промени всичко това този октомври, предлагайки 
възможността за разглеждане на шедьовъра от съвсем близко разстояние и то в 
празна галерия. Разширена версия на ВР е налична през VIVEPORT и други онлайн 
платформи, за аудитории по целия свят. Картината Мона Лиза се наблюдава от 
повече от 20,000 души ежедневно и се предпазва от специална рамка поради 
своята крехкост. Чрез ВР, Лувърът сега може да представи тази най-известна 

световна картина в ретроспекция 
на работата на да Винчи, като в 
същото време предлага на 
посетителите възможност да 
преживеят уникалния образ 
както никога досега. 

Включвайки ново научно 
проучване, Мона Лиза: Отвъд 
стъклото разкрива детайли, 
невидими за невъоръжено око, 
както и дава достъп до техники, 
които да Винчи е използвал и 

идентичността на неговия модел. 

 

Разширената версия на Мона Лиза: Отвъд Стъклото пренася зрителите от техните 
домове в Лувъра, през входа на музея, известната му Пирамида, преди да 
преминат покрай Голямата Галерия. Преживяването включва и традиционни 
творби от да Винчи, предоставяйки по-голям достъп до най-известните картини на 
знаменития художник. Всяка четка на художника ще бъде по-ясна, а глас зад кадър 
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ще обяснява методите на да 
Винчи, във връзка с последния 
научен доклад. Експозицията 
ще ги включи в техниките, 
които да Винчи ползва в своите 
шедьоври, както и 
допълнителна информация за 
идентичността на модела, 
италианската благородничка 
Лиза дел Джакондо. 
 

Озаглавена Мона Лиза: Отвъд Стъклото, това е първото преживяване с ВР, което 

Лувърът предоставя и се таксува като „интимен поглед към картината, която е била 

обект на възхищение и интриги за много поколения“. Все още не е обявено дали 

картината „Спасителят на света“ (Салватор Мунди) ще бъде включена в 

представлението, тъй като тя не е запазена в музея. 

 
ОСНОВНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Проектът е резултат от взаимодействието между HTC vive arts, Emissive (експерти в 
системите за виртуална реалност) в близко сътрудничество с кураторския екип на 
Лувъра. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

Всеки човек от целия свят ще има възможността да се наслади на шедьовъра на 
Леонардо да Винчи. Въздействието може да бъде огромно, тъй като изкуството и 
културата могат да се споделят без граници. 

ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ 

Основното препятствие е че е необходимо да се притежава собствен чифт очила за 
виртуална реалност, без тях би било невъзможно да се преживее картината. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

− Уеб страница: https://www.louvre.fr/en/expositions/leonardo-da-vinci 

 

https://www.louvre.fr/en/expositions/leonardo-da-vinci
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Музеят на Буковина (история, култура) 

СТРАНА и РЕГИОН: Румъния, Североизточен регион, Сучава  

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Туристи от всички възрасти, хора с увреждания, студенти и 

възрастни хора  

ОПИСАНИЕ: Построена в началото на 20-ти век, сградата е исторически паметник, 

с почти изцяло запазена архитектура. Интериорът е претърпял множество промени 

през времето, особено след като сградата става седалище на Историческия Музей. 

Новата постоянна експозиция на Историческия Музей е базирана на местната 

история, отразена в множество археологически открития, направени през времето, 

но и на множество събития, заемащи централно място в развитието на сегашната 

територия на окръг Сучава. 

Многото експонати са придружени с обяснение на историческия контекст, 

посредством дисплеи, разположени на всеки обект от експозицията и допълващи 

знанията на посетителите, които желаят да открият нова информация. 

  

Въпреки че в основата си постоянната експозиция представя местната история, тя 

включва и останалата част от историята на Румъния, както и обща европейска 

история.  

Постоянната експозиция на Историческия Музей е разположена в хронологическа 

последователност, в 27 зали, от най-старите археологически открития, датиращи от 

Ранния палеолит до Революцията от 1989г. 
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ДОСТЪП 

• Достъп за хора със специални потребности: рампи, асансьори. 

• Уебсайт достъпен на няколко езика: Румънски, английски, немски, 

италиански 

• Достъпна онлайн информация 

ОСНОВНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ/УЧАСТНИЦИ 

• Окръжен Съвет на Сучава 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ:  

Инфраструктурата на музея осигурява достъп до широк кръг туристи, местни и 

чуждестранни, както и възможност да разгледат всички части на музея. Освен, че 

разполага с постоянна експозиция, музеят е и място за провеждане на много други 

дейности и събития като временни експозиция, симпозиуми, концерти, 

състезания. 

Виртуален тур на Музей Буковина: https://www.youtube.com/watch?v=tFn5C_nctCs 

НАУЧЕНИ УРОЦИ/ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ 

Имайки предвид, че Буковина е културна дестинация, Музей Буковина е добра 

отправна точка за откриване на нови знания за местната история култура. 

Благоустройството на музея прави възможно показването на артефакти по 

модерен начин и привличането на все повече посетители. Тъй като е разположен 

в центъра на града, близо до пешеходна зона, музеят не разполага с достатъчно 

място за паркиране и този факт е от значение за групите, пристигащи с автобус. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

Уеб страница: https://muzeulbucovinei.ro/en/ 

Имейл: contact@muzeeulbucovinei.ro 

https://www.facebook.com/muzeulbucovinei/ 
https://www.instagram.com/muzeulbucovineioficial/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tFn5C_nctCs
https://muzeulbucovinei.ro/en/
mailto:contact@muzeeulbucovinei.ro
https://www.facebook.com/muzeulbucovinei/
https://www.instagram.com/muzeulbucovineioficial/
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Дворец на Културата Яш 

(история, култура, архитектура, изкуство, техники) 

 

СТРАНА и РЕГИОН: Яш, Румъния 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Туристи от всички възрасти, нови групи и общности, включително 

възрастни хора и ученици. 

ОПИСАНИЕ:  

Дворецът на Културата в Яш е емблематична сграда, построена между 1906 и 

1925г., в периметъра на бившата молдовска средновековна съдебна сграда, на 

пространството на предишния царски дворец. 

Сградата оригинално е служила за Административна и Съдебна Палата. През 

1955г., предназначението на сградата е променено на културна сграда, която става 

седалище на някои културни институции в Яш. 

Днес, Дворецът на Културата е седалище на Молдовски Национален Музей, който 

включва Историческият Музей на Молдова (1916), Етнографския Музей на 

Молдова (1943), Музеят по изкуствата (1980), Музеят за Наука и Технология Щефан 

Прокопиу (1955), както и Центърът за Възстановяване на Културното наследство 

(1975). 

 

ДОСТЪП: 

• Разнообразни образователни и холистични експозиции: Кукутени: 

Инквизиция във Вселената на Великата предисторическа цивилизация, 

Експозиция OLFACTIVE: подправки, стафиди, парфюми и аромати. От 

античността до Съвремието, Ретро Техника, румънски майстори художници, 

механични музикални инструменти и пр. 

• Интернет образователни платформи и свързани мобилни приложения: 

презентации в платформите Google Arts & Culture и услугата Phone audio 

guide Hero.dot 

• Достъпни за хора с двигателни увреждания: платформи, асансьори, 

адаптирани входове, специални санитарни помещения; 

• Организирани турове с водач от понеделник до петък 
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• Културни и научни събития 

• Указателни знаци за придвижване в Замъка 

• Пейки за сядане 

 

ОСНОВНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

• Град Яш: разпространяване и финансиране 

• Министерство на Културата и Националната идентичност: 

разпространяване и финансиране 

• Окръжен Съвет на Яш: консултиране, проучване, разпространение 

• Национална Мрежа от Музеи в Румъния, колективен орган, събиращ 

няколко партии и институции, ангажирани в процеса по управление на 

Музея: управление, разпространение. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Възстановяването и подпомагането на архитектурата 

и историята на мястото и пространството предоставят идеалната комбинация за 

привличане на туристите в тази дестинация. Поради постоянно насърчаване на 

множество пътеки (включително напредък на дигитизацията), броят на туристи 

расте, както и популярността на пространството. 

 

НАУЧЕНИ УРОЦИ: Това е едно пространство, което събира под купола си история, изкуство, 

наука и технологии и е атракция с огромен потенциал, който трябва да се използва 

правилно с помощта на възможно най-много средства за реклама. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

Уеб страница: www.palatulculturii.ro  

Имейл: contact@palatulculturii.ro  

 

http://www.palatulculturii.ro/
mailto:contact@palatulculturii.ro
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Парк Пещера Постойна – Светът на чудесата съществува! 

 

СТРАНА и РЕГИОН: Словения 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Туристи от всички възрасти, хора с увреждания, възрастни хора и 

ученици. 

ОПИСАНИЕ: Парк Пещера Постойна е едно вълшебно кътче от карстовия свят, 

идеално разположено на кръстопът водещ до Хърватска, Италия, Унгария и Австрия, 

разположен само на 46км от столицата на Словения, Любляна. Постойна е 

единствената карстова пещера с жп линия, построена преди повече от 140 години. 

Уникалният туристически влак отвежда посетителите до подземна мрежа от 

карстови коридори, галерии и зали. Пещера Постойна е хоризонтална пещера, което 

прави възможно изграждането на първата документирана жп линия в подземна 

пещера (официално открита на 16 юни 1872г.). 

 
 

По време на дългата час и половина организирана обиколка с водач, туристите могат 

да научат почти всичко за най-важните карстови характеристики: най-големият 16м 

висок сталагмит, известен като Небостъргачът, кристално белият символ на Пещера 

Постойна – Брилянтът, най-старият подземен пощенски клон в света и най-

известното подземно животно – Протей, наричан още човешка рибка. 
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ДОСТЪП  

• Отворен през цялата година, включително в неделя и на празници; от май 
до октомври, предлагат се турове на всеки час, а през слабия сезон три или 
четири пъти на ден. 

• Пътеката през пещерата има нехлъзгава бетонна повърхност и е лесно 
достъпна.  

• Тъй като няма стълби, е подходяща за посетители с двигателни 
затруднения. 

• Посетителите без собствени транспортни средства могат да оставят на 
съхранение своите куфари, раници, каски и други туристически 
приспособления в заключващи се шкафове. 

• Всяка обиколка на Пещера Постойна е с туристически водачи, владеещи 
словенски, италиански, английски или немски. 

• Посетителите могат да използват и аудио гайдове на повече от 17 езика 
 

ОСНОВНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Postojnska jama d.d. – частна компания; словенски местни и национални органи  

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ:  

През април, 2019г., Пещера Постойна регистрира 

изключително постижение, посрещайки 39-

милионният си посетител. 

Първият посетител на пещерата е бил австрийски 

наследник на трона на Фердинанд I на 17 август 1819г. Визитата е била използвана 

и да се въведе книга за гости в обекта и традицията на броене на посетителите на 

словенското най-отличителна туристическа атракция не е прекъсната и до днес. 

През първата година, посетителите са били 104, като в наши дни, броят им се е 

увеличил до почти милион на година. 

НАУЧЕНИ УРОЦИ/ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ 

Това е най-добрият пример за добра практика за това как да се създаде специфична 

инфраструктура за посетители и как да се промотира природна туристическа 

атракция, за да бъде достъпна до най-голяма аудитория и да зададе специфични 

правила за посещение, с цел запазването на крехката пещерна екосистема. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

Web page:  https://www.postojnska-jama.eu/en/ 

Email:   info@postojnska-jama.eu  
Facebook  https://www.facebook.com/PostojnaCave/ 
Instagram https://www.instagram.com/postojnacave/?hl=en 

https://www.postojnska-jama.eu/en/
mailto:info@postojnska-jama.eu
https://www.facebook.com/PostojnaCave/
https://www.instagram.com/postojnacave/?hl=en
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Музей ARoS Aarhus Kunstmuseum (съвременно изкуство, култура) 

 

СТРАНА и РЕГИОН: Орхус, Дания 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Туристи от всички възрасти, хора с увреждания, ученици и 

възрастни хора.  

ОПИСАНИЕ  

The ARoS Aarhus Kunstmuseum е арт музей в Орхус, Дания. Музеят е основан през 

1859г. и е най-старият музей в Дания извън Копенхаген. На 7 април 2004, ARoS 

Aarhus Kunstmuseum отваря с експозиции в съвсем нова сграда, висока 10 етажа с 

обща площ от 20,700 м² и проектирана от датски архитекти Шмит Хамер Ласен. 

Днес, ARoS е един от най-големите арт музеи в Северна Европа с общо 980,909 

посетители през 2017. 

Освен големите галерии с постоянни и временни експозиции, сградата на музей 

ARoS включва и магазин с предмети на изкуството, кафене и ресторант. 

Архитектурната визия на музея е завършена през 2011, с допълнение на въртящ 

стъклен мост наречен Твоята панорама на дъгата от Ólafur Elíasson. Инсталацията е 

помогнала за повишаването на посещаемостта на музея, превръщайки го във 

втория най-посещаван музей в Дания, точно за известния Музей Луизиана в 

Хумлебек. 

ДОСТЪП  

• Вход с куче-водач  

• Турове с водач от понеделник до неделя 

• Безплатен паркинг за инвалиди при входа на ARoS Allé. Наличен е асансьор, 

отвеждащ от паркинга до входа и такива между етажите, както и тоалетни 

за инвалиди близо до ART Café и на ниво 3, близо до залата. По време на 

посещението в ARoS могат да се заемат инвалидни и бебешки колички. 

• Могат да се заемат бебешки кенгура на Информация чрез представяне на 

лична карта 

• Картата AarhusCARD включва безплатен вход за повече от 20 музея, 

атракциони и дейности в и около Орхус 

• Безплатен достъп до безжичен интернет 
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• Авариен план на музея за хора с увреждания 

• Подова настилка от еднороден материал и нехлъзгава повърхност  

• Указателни знаци за ориентиране в музея  

• Пейки за сядане 

• Асансьори 

• Голям избор от храни и напитки в заведенията ART Café and ARoS FOOD HALL. 

ОСНОВНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

• Общини в Ютланд/Дания: разпространение на информация за дейности и 

предоставяне на средства за подобрения 

• Частни компании: промотиране на дестинацията и в частност музей ARoS 

Aarhus Kunstmuseum. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ:  

Инфраструктурата на музея осигурява достъп до широка група туристи, 

предоставяйки им възможността да използват пълноценно всички части на музея. 

Равните възможности за всички посетители са полезни за други категории туризъм 

или свързани услуги, тъй като се подпомага развитието на областта и нейното 

позициониране на челно място в списъка с дестинации за посещение. 

 

НАУЧЕНИ УРОЦИ/ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ 

една холистична архитектурна визия има силата да промени съдбата на 

туристическата дестинация. Важно е да се помисли за всички и да се създаде 

лоялност към туристическата дестинация. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

Web page: www.en.aros.dk   

Email: info@aros.dk  

 

https://en.aros.dk/visit-aros/
http://www.almeriacultura.com/
mailto:info@aros.dk


   
                                                                      Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

 

Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи 
отговорност за него; не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да 
е друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който 

би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация. 

 

 

Музей на открито Биймиш 
 

 

• НАИМЕНОВАНИЕ:  Биймиш, живият музей на Севера  

• СТРАНА и РЕГИОН: графство Дърам, Великобритания 

• ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Местни жители и туристи от всякакви възрасти  

• ОПИСАНИЕ 

 

Биймиш е музей на открито, който разказва историята на всекидневния живот в 

Североизточна Англия през декадите, започващи от 1820г, 1900г и 1940г. Музеят е 

разположен на площ от 300 акра в красивата провинция на Дърам. Посетителят може да 

открие градския и селския живот от тези години, докосвайки се до автентичните 

експозиции, които уредниците в костюми от епоха представят. Това е един нагледен опит, 

тъй като посетителят има възможността да види, докосне, чуе и помирише историята на 

Североизточния регион. 

• ДОСТЪП 

 

Голяма част от сградите на музея са достъпни, но тъй като някои части са неравни, а някои 

от сградите и експозициите с достъп през стълби, хора с увреждания може да имат нужда 

от помощ. По тази причина, музеят е предприел следните мерки в помощ на посетителите: 

- Безплатен достъп за тези, които се грижат за хора с увреждания 

- Инвалидна количка 

- Моторизирани скутери 

- Достъпен автобус 

- Кучета асистенти 

- Достъпен паркинг 

- Достъпни тоалетни 

- Достъпни съблекални 

- Системи за хора с нарушен слух 

- Снимкови файлове за хора, които нямат възможност да посетят дадена експозиция  
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• ОСНОВНИ ОТГОВОРНИ ЛИЦА 

 

- Местни власти: осигурили са финансиране за развитието на музея 

- Доброволци: подобряват преживяването за посетителите 

- Арт Съвет на Англия: осигурили са финансиране 

- Британският фонд за културно наследство: осигурили са финансиране 

- Организация за културно партньорство North East Cultural Partnership: 

разпространение на материали и консултиране  

- Асоциация на независимите музеиAssociation: разпространение на материали и 

консултиране 

- Организация за местно икономическо партньорство North East Local Economic 

Partnership: консултиране, финансиране, разпространение на материали  

 

• РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

Музеят Биймиш е една от основните забележителности в Североизточна Англия и 

допринася за рекламирането на региона, както и за развитието на местната икономика. 

Освен хилядите туристи, посещаващи музея, той е създал близо 100 нови работни места и 

много възможности за стажуване. 

 

• НАУЧЕНИ УРОЦИ/ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ 

Едно от възможните предизвикателства би било да се осигури финансиране, тъй като 

музеят е огромен и това предпоставя необходимостта големи финансови ресурси за 

развитието му. Администрацията на графство Дърам е осигурила първоначалното 

финансиране. 

Освен това, музеят съдържа голям брой експозиции от ежедневието на миналия век, които 

е било трудно да се открият и съберат. Основателят на музея, Франк Аткинсън, е въвел 

стратегия за „неселективно събиране“ – „вие ни предлагаме, ние събираме“. Така са се 

събрали голямо количество дарения, от малки изделия до локомотиви, които вече почти 

са запълнили сграда, представляваща замък от 19-ти век във френски стил.  
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Източници: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beamish_Museum_street_scene.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_Septembe

r_2013_(2).jpg  

 

Можете да откриете повече информация на сайта на музея: www.beamish.org.uk 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beamish_Museum_street_scene.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_September_2013_(2).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Beamish_Museum#/media/File:Town,_Beamish_Museum,_5_September_2013_(2).jpg
http://www.beamish.org.uk/
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Пътеките на Сифнос 
 

• СТРАНА и РЕГИОН: Сифнос, Гърция 

• ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Туристи от други части на Гърция или чужбина. На пътеките могат да се наслаждават 

опитни почитатели на пешеходния туризъм или любители, които искат да изследват 

красотата на острова. Проектът не се фокусира върху конкретна възрастова група, а 

пътеките могат да се използват от всички възрасти. 

• ОПИСАНИЕ 

Пътеките на Сифнос е проект на община Сифнос (гръцки остров от групата на Цикладите), 

стартирал през 2015г. Община Сифнос, заедно с групата „Пътеките на Гърция“, е решила 

да подобри мрежата от пътеки за пешеходен туризъм на острова. Старите маркировки са 

премахнати и са поставени нови, като по този начин се подобрява мрежата от пътни 

маркировки. Сега Сифнос разполага с повече от 100км професионално изградени пътеки 

и представлява една от най-големите мрежи от пътеки в егейските острови и една от най-

модерните в Европа. По време на проекта е разработено мобилно приложение „Пътеките 

на Сифнос“, което служи като дигитално ръководство за мрежата от пътеки. Приложението 

предлага карти и подробни описания на пътеките, интерактивен списък на интересните 

обекти и снимки на всеки от 19-те маршрута. Допълнително, приложението предоставя 

навигация (active7live navigation). 

• ОСНОВНИ ОТГОВОРНИ ЛИЦА 

- Проектът се ръководи и финансира от община Сифнос, в сътрудничество с групата 

„Пътеките на Гърция“.  

- Пътеките за пешеходен туризъм на Сифнос имат поставена пътна маркировка от 

„Пътеките на Гърция“ през 2015г. Групата също е събрала и съставила елементи за 

мобилно приложение, текст, снимки и картография. 

- Разработването на приложението е осъществено от фирма AnaDigit.  

- Създаването на приложението е финансирано от фериботната компания Aegean 

Speed Lines (Егейски скоростни линии).  

• РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
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Целта на проекта е да помогне на посетителите да изследват природните и културни 

красоти на острова по един приятен начин. Любителите на пешеходния туризъм имат 

цялата необходима информация (продължение, посока, връзка към други пътеки, локация 

на автобусна спирка и пр.), за да се насладят на преходите дори и да нямат нужния опит. 

Сега Сифнос разполага с една от най-модерните мрежи от пътеки в Европа, привличаща 

хиляди туристи през цялата година и по този начин усилваща икономиката на острова. 

• НАУЧЕНИ УРОЦИ/ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ 

Пътеките на Сифнос е силно успешен проект, рекламиращ острова отвъд границите и 

показващ скритата природна красота на острова. Възможни предизвикателства, които 

може да са били срещнати по време на изпълнението на проекта включват трудности при 

осигуряване на финансиране, както и при картографиране на отдалечени и понякога 

недостъпни пътеки. Общината все още разширява пътеки и има поле за работа за 

създаване на нови. Допълнително, проектът може да се фокусира върху информиране на 

гръцките туристи за пътеките и рекламиране на пешеходния туризъм като забавен начин 

за физическа активност, но и за откриване на нови дестинации. 

• ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ          

 

 

 

 

 

Източници: https://sifnostrails.com 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Apollonia_on_Sifnos.jpg 

За повече информация можете да посетите следните линкове:  

Sifnos Trails project website, PathsofGreece website & мобилното приложение Sifnos Trails в 

Google play или да изпратите съобщение през онлайн формата на проекта: online form 

https://sifnostrails.com/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Apollonia_on_Sifnos.jpg
https://sifnostrails.com/project/
https://www.pathsofgreece.gr/en/team/
https://play.google.com/store/apps/details?id=anadigit.adventures.sifnos
https://sifnostrails.com/contact/
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Велико Търново и крепостта Царевец 

 

Царевец е средновековна крепост, разположена на хълм със същото име в град Велико Търново 

в северна България. Самият град е един от най-старите в страната, а историята му датира повече 

от пет хиляди години назад, което е доказват археологически разкопки. Най-старото 

свидетелство за човешко присъствие на хълма датира от 2-ри век пр.н.е. Мястото е било 

заселено през 4-ти век и византийски град, отъждествяван със Зикидева, е бил построен близо 

до края на 5-ти век, на чиито основи е изградена българската крепост през 12-ти век. 

 

Подемът на Велико Тървово се свързва 

с периода на Втората Българска 

Империя (1185 – 1393). През 1185г., 

градът е бил обявен за столица на 

възстановената българска държава от 

братята Асен и Петър, които са обявили 

краят на византийското владичество, 

което продължило 167 години. 

 

 

Описание  

Най-значимият паметник на културата 

във Велико Търново е средновековната крепост Царевец, разположена на видния хълм, 

заобиколен от три страни от р.Янтра. Разкопките показват, че въпреки че Царевец е заобиколен 

от крепостна стена, не е бил 

затворена крепост, а истински 

средновековен град, в центъра 

на който са били издигнати 

няколко структури, включително 

замък, църквата „Св.Петка“, 

множество жилищни и търговски 

сгради, водни резервоари и 

бойни кули. Резиденцията на 

Патриарха е била в най-високата 

част на Царевец, в близост се е 

намирала и Патриаршията 

„Възнесение Господне“. 
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Целият комплекс е важна археологическа и историческа дестинация, привлякла повече от 

230 000 посетители само през 2018г. Самият град Велико Търново е важна културна дестинация, 

с добре запазен стар град и уникална архитектура от периода на българското национално 

Възраждане (18-19 век). Търговската улица е своеобразен етнографски комплекс, със 

работилници, магазини за сувенири и галерии. 

Архитектурният резерват Арбанаси е разположен само на 6 км от Велико Търново. Древното 

селище е запазило великолепните си 

архитектурни паметници от Векът на 

Българското Възраждане, стари църкви 

и красиви дворове, пълни с цветя и 

зеленина. 

Може би най-впечатляващ е 

спектакълът Звук и Светлина, който 

обхваща целият комплекс Царевец и е 

емблематична атракция за Велико 

Търново. Драматичната музика, 

многоцветните светлини, лазерите и 

камбанните звънове са синхронизирани 

по уникален начин, който обрисува 

бурната история на България. 

 

Достъп 

Струва си да се отбележи, че дори с навигация, преминаването през града може да бъде 

предизвикателство (градската част се простира през хълмиста област и пресича р. Янтра), 

повечето туристически места, ресторанти и хотели са достъпни за хора с увреждания и 

възрастни. Градоустройството отчита значението на туризма за града и се опитва да го направи 

достъпен всички. 

Основни заинтересовани страни 

Старият град на Велико Търново, включително крепостта Царевец се считат за обекти с културно 

и археологическо значение в България и заедно привличат почти половин милион посетители 

всяка година. Заедно с редовните туристи, крепостта и средновековните структури наоколо 

привличат много археолози и студенти, както и организирани ученически пътувания с 

историческа цел. 

Спектакълът „Звук и Светлина“ от друга страна, е поразително красиво визуално представление 

и много хора се събират от цялата страна по време на национални празници когато спектакълът 

се провежда. 

Местната община се опитва да подобри достъпа до много от туристическите обекти, като по този 

начин ги отвори за по-голяма аудитория. 
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Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност 
за него; не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на 
Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде 

използвана съдържащата се в материала информация. 

 

Резултати и въздействие 

 

Усилията за 

подобряване на 

качеството и достъпа 

до културното 

наследство на Велико 

Търново са започнали 

в края на 70-те години 

и практически са 

превърнали града от 

невзрачна 

историческа локация 

в основна 

туристическа 

атракция, 

конкурираща се с 

популярни морски 

курорти и брегове. 

 

Научени уроци / Области за подобрение 

Що се касае до услуги, има много неразрешени проблеми. Инфраструктурата често е 

критикувана за това, че не успява да отговори на нуждите на всички туристически групи и 

местното управление не прави достатъчно за подновяване на прилежащата инфраструктура, 

включително обектите от първа необходимост като обществени тоалетни или съоръжения с 

питейна вода. 

Друга слаба точка по отношение на туристическата дестинация е липсата на информация на 

други езици освен български. Това особено се забелязва в Царевец, където чуждестранните 

посетители са оставени да се лутат около табелите, които са само на български език. 

 

Допълнителна информация 

http://www.bulgariatravel.org/en/Article/Details/15/Veliko%20Tarnovo 

http://www.velikoturnovo.info/en/info/i71/About-Veliko-Tarnovo.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsarevets_(fortress) 

https://www.inyourpocket.com/Veliko-Tarnovo 

 

 

http://www.bulgariatravel.org/en/Article/Details/15/Veliko%20Tarnovo#map=6/42.750/25.380
http://www.velikoturnovo.info/en/info/i71/About-Veliko-Tarnovo.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsarevets_(fortress)
https://www.inyourpocket.com/Veliko-Tarnovo

