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РЕЗЮМЕ— Статията разглежда предимствата и подотрасъла на екотуризма в
България. Това са онези елементи, които са позитивни, на които може да се разчита
за стратегическото му значение. Статията съдържа оценка на недостатъците,
свързани с този подотрасъл в страната.Тези недостатъци, по същество,
представляват  проучване на потребностите, което е също  част от настоящсто ни
изследване. Настоящата разработка има за цел да проучи възможностите за
развитие на екотуризъм в Национален парк „Централен балкан” като
екотуристически регион както и възможностите за създаване и бизнес за местните
предприемачи, предоставящи услуги в сферата на туризма, свързани с Природния парк
и защитените територии.Проведено е маркетингово проучване на нагласата на
туристите и местното население с цел развитие на възможнжстите за еко туризъм
в Национален парк „Централен балкан”. Направен е SWOT анализ за развитието на
екотуризма в Национален парк „Централен балкан”.
Ключови думи: екотуризъм, екотуристически район, зониране, защитени територии,
биологично разнообразие,екотуристически маршрути, екопътеки

MARKETING RESEARCH OF OPPORTUNITIES FOR
DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE NATIONAL PARK

“CENTRAL BALKAN”

Snezhana D. Ivanova and Dessislava I. Markova

University of food technologies -
Plovdiv, Bulgaria, Department:

Nutrition and Tourism
__________________________________________________________________________________

ABSTRACT - The article discusses the advantages and sub ecotourism in Bulgaria. These are
the elements that are positive, which can be relied for its strategic importance. The article
contains an assessment of the shortcomings associated with this sub-sector in our
country.This shortcomings, in essence, a study of needs, which is also part of our research.
This paper aims to explore the possibilities for the development of ecotourism in the National
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Park "Central Balkan" as ecotourism region and opportunities to create business for local
entrepreneurs providing services in tourism related to nature park and is protected areas.
Marketing research is made of the attitude of the tourists and the local population to develop
the opportunities for eco-tourism in the National Park "Central Balkan". SWOT analysis is
made for the development of ecotourism in the National Park "Central Balkan".
Keywords: eco-tourism, eco-tourism area, zoning, protected areas, biodiversity, ecotourism
itineraries,ecofootpaths
___________________________________________________________________________

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Екотуризмът е част от нарастващата пазарна ниша на туристическият отрасъл. По
разчета на Световната туристическа организация (World Tourism Organization), през
2011 г., 982 милиона международни туристи са изразходвали 1.030 милиарда щатски
долара (~740 милиарда евро). Очаква се броят на туристите да нараства с 4,3 %
годишно през следващите 20 години, а разходите по пътуванията да се качват с 6,7%
годишно. Туризмът сред природатат генерира 7% от всички средства за международни
пътувания. Институтът по световни ресурси е установил, че туризмът като цяло
нараства годишно с 3% до 4% докато пътуванията, насочени към природата, се
увеличават с 10% до 30% годишно. Означава, че за България съществува тенденция за
динамичен разстеж на потенциалния пазар за екотуристически продукти. Тези
тенденции на туристическия пазар са благоприятни за страната и могат да се отразят
положително върху развитието  на екотуризма. Всичко това е свързано с определението
за екотуризъм което „представлява отговорно пътуване до природни територии, което
опазва околната среда и подобрява благосъстоянието на местните хора“ (Honey, M.,
2008).

България е първата европейска страна, която развива и приема собствена
Национална стратегия за опзване на биологичното разнообразие. Оттогава насам,
България последователно разработва основното законодателство, необходимо за
прилагането на съвременните практики за управление на природата. Има две
предпоставки, които са основно значение за осигуряване на устойчивостта на тези
постижения. Първата е управлението на защитените територии да предвижда ползи за
местното неселение, а втората – финансовите механизми да бъдат разработени така, че
да осигуряват средства както за природозащитните дейности, така и за подобряване на
възможностите за поминък на хората в природните райони (Алексиева, Й.,Ст.Стамом,
2008). Културното наследство на България е изправено пред същото
предизвикателство. То трябва да осигури ползи на хората, които опазват богатото
национално културно наследство и трябва да развива финансови механизми и стимули,
които да позволяват на отделните лица и на правителството да опазват разнообразието
на това наследство.

През последните дванадесет години страната е в период на труден преход.
Промените доведоха до обедняване на определени групи от населението, живеещи
основно в малки селища, често намиращи се в непосредствена близост до ценни
природни обекти и културноисторически паметници.
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Екотуризмът е добра възможност за тези райони на страната да се съживят
икономически, тъй като природните и културни ресурси за неговото развитие са налице
и не са нужни големи инвестиции. По принцип екотуризмът се развива най-често като
малък или семеен бизнес, той може да осигури на местните хора стимул да останат да
работят в природните райони, да предотварти обезлюдяването и да изгради множество
местни центрове на икономически просперитет (Honey, M., 2008).

В страната има много примери за различни форми на екологичен, културен и други
видове устойчив туризъм. Засега в тези усилия липсва системен подход и стратегическа
последователност. Една стратегия за  развитие на устойчив екотуризъм ще помогне за
канализиране на усилията за развитие на туризма в страната. Това ще насърчи България
да поеме лидерска роля в региона и ще даде на страната ни конкурентно предимство
при разширяването на вътрешния и международния туристически пазар. България е
сред първите европейски страни, разработили стратегия за екотуризъм с такъв обхват.

Целта и задачите на нашето изследване е да се проучат възможностите за
развитие на екотуризъм в Национален парк „Централен балкан” като екотуристически
регион както и възможностите за създаване и бизнес за местните предприемачи,
предоставящи услуги в сферата на туризма, свързани с Природния парк и защитените
територии.

Основните задачи на изследването е да се предоставят и рагледат екотуристическите
ресурси на региона, които да илюстрират богатото биоразнообразие и културно-
историческо наследство на Национален парк „Централен балкан”, като предпоставки за
развитие на екотуризъм. По конкретно поставените задачи са:

• Oпределяне на местоположението и границите на екотуристическия район;
• Разкриване на главните фактори за развитието на екотуризма;
• Оценка на природните ресурси за развитието на екотуризма;
• Оценка на транспортната  инфраструктура като един от факторите за развитие на
екотуризма;
• Маркетингово проучване на Национален парк „Централен балкан” за развитието
на екотуризма;
• SWOT анализ за развитието на екотуризма в Национален парк „Централен
балкан”;
• Последната задача на изследването е провеждане на маркетингово проучване на
нагласата на туристите и местното население с цел развитие на възможностите за
еко туризъм в Национален парк „Централен балкан”.

2. Възможности за развитие на екотуризъм в Национален парк „Централен
балкан”

Екотуризмът се определя като форма на туризъм, основан на природата, но през
двдесетте години на 20 век неправителствени организации, експерти по развитие и
академични среди му обърнаха особено внимание и като инструмент за устойчиво
развитие. В резултат на това, терминът екотуризъм се използва от една страна като
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понятие, отнасящо се до принципите на устойчивото развитие, а от друга старна – за да
се опише един специфичен пазарен сегмент на туризма (Honey, M., 2008), (фиг.1). От
особено значение за развитиетието на екотуризмът в България е Национален парк
„Централен балкан”. В него са създадени условия за възстановяване, духовно
обогатяване и наслада от съприкосновението с дивата природа. За упражняване на
екстремни спортове са определни специални места. Туристите могат да правят своя
избор от голямото разнообразие на различни дейности, като: пешеходен туризъм,
велотуризъм, езда, фотолов, наблюдение на диви животни, наблюдения на редки
видове растения, катерачество, алпинизъм, изучаване на пещерите и други.

Всички дейности се контролират с цел ограничаване на вредното им въздействие
върху природата. Национален парк „Централен балкан” е разположен в сърцето на
България, в централните и най-високи части на Стара планина. Тук са разположени
няколко екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие,
местообитания на редки и застрашени видове, исторически паметници със световно
значение за науката и културата.

Началото на организирания екотуризъм в България е около 1980 г., когато в страната
идват първите групи любители за наблюдението на птици от Великобритания,
организирани от Британско-Българско дружество за приятелство и „Балкантурист”.
Броят им нараства след създаването на Българското дружество за защита на птиците
(БДЗП) и установяването на интензивни контакти с Кралското дружество за защита на
птиците във Великобритания.

Една от основните цели, свързани с развитието на екотуризма, заложена и в
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2008 – 2020 г., е
популяризирането и насърчаването на развитието на устойчиви видове туризъм, трайно
въвеждане на устойчиви практики в туризма и създаване на имидж на страната като
дестинация, която развива устойчив туризъм от най-високо качество (фиг.2).

Гордост на страната е членството на два български национални парка в мрежата на
Европейската мрежа от национални паркове – PAN Parks. През 2003г. Национален парк
(НП) „Централен балкан”стана член на PAN Parks – международна оценка за неговата
добре запазена и управлявана дива природа. От 2004 г. Носител на PAN Park
сертификат е и регионът на парка, а през 2005 г. първите дванадесет предприемача в
туризма станаха бизнеспартньори на Фондация PAN Parks и на НП „Централен
балкан”. PAN Parks сертификатите са знак, че защитената територия се опазва заради
високата значимост на биоразнообразието в нея, но и заради ролята й за общественото
развитие чрез устойчивия туризъм – източник на поминакът за местните хора.

България е единствената, за момента, страна с два парка в мрежата, което е
признание на европейско ниво за екотуризма в България и за усилията на националните
ни паркове да развиват устойчив екотуризъм и да опазват дивата природа на
континента.
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Фиг 1. Необходими фактори за развитие на екотуризъм

Фиг. 2. Критерии за устойчиво развитие на екотуризма
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Национален парк „Централен балкан” е един от трите национални парка в България.
Сред пейзажите паркът съхранява удивителното многообрзие от животни и растения на
Средна Стара планина и традициите  и поминакът свързани с нея. Неговото опазване е
държавна политика, обявен е през 1991 г. Разположен е на площ от 716 км2 в сърцето на
България, обхваща вековни букови гори, просторни била, покрити с тучни пасища и
низ от сурови върхове, сред които и най-високият връх Ботев в Стара планина. В него
са разположени девет резервата - Стенето, Баотин, Царична, Джендема, Козя стена,
Северен Джендем, Стара река, Пеещи скали и Соколна. Те заемат една трета от площта
на Централен балкан. От 2003 г. Централен балкан е сертифициран член на Европейска
мрежа от защитени територии PAN Parks, като еталон за качествена дива природа и
добро управление, а през 2006 г. е приет във федерация EUROPARC. Той съхранява
уникално богатство от горски масиви, растителни и животински масиви. Централен
балакан е място предпочитано за отдих сред всички българи, както и любима
дестинация на туристи в световен мащаб. В околностите на парка местните хора
развиват традиционен поминак и занаяти. Паркът съдържа част от пет области и
територията му попада в девет общини. Най-интересните туристически региони в
крайпарковата територия са Тетевен, Троян, Априлци, Габрово, Павел баня, Казанлък,
Калофер, Сопот, Копривщица и Пирдоп. Създадени са добри релаксиращи условия в
много частни хотели, къщи за почивка, къщи за гости, квартири и комплекси.
Подходящата информация е достъпна, чрез туристически бюра във всеки общински
център, туристически сдружения и интернет пространството. Близо 470 км маркирани
добре подържани пешеходни туристически маршрути отвеждат посетителя сред
чудесата на дивия свят. Информация на входовете в парка и резерватите запознава с
него и с правилата за поведение, необходими за приятно и безопасно пребиваване.

Национален парк „Централен балак” попада в два екотуристически региона – Юг и
Север. Екотуристическият регион Юг включва ниските планини северно от
магистралата София-Пловдив към южните склонове на Централна  Стара планина.
Магистралата София – Ябланица определя западните му граници, а главният път между
Казанлък и Стара Загора очертава източната му граница. Той обхваща Розавата долина
и района на Средна гора – прекрасна култура и историческа зона, в която
биоразнообразието не е застрашено.

Екорегиона включва части от административните обаласти Пловдив, Пазарджик и
Стара Загора. До двата на най-големи града в България София и Пловдив, има
изключитено разнообразие от културни и природни обекти, които са
неиндентифицирани като екотуристически ресурски и недоразвити. Централен за този
регион е южният склон на национален парк „Централен балкан” с водосборите на
реките Стряма и Тунджа върху южния макросклон на Централна Стара планина.

Екотуристическият регион Север включва водосборите на реките върху северния
макрослон на централна Стара планина, на север към Дунавската равнина. Западните
му граници се определят приблизително от р. Малки Искър, а на изток от Старата река
границите на обаласт Велико Търново.
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Екорегионът включва административни области Ловеч, Габрово и Велико Търново.
Завършилият план за управление за национален парк  „Централен балкан” подкрепя
развитието на екотуризма и осигурява развойна програма за този регион. Има активна
дейност за развитие на малкия бизнес, който е подкрепян от донорски иниациативи и
частни български инвеститори.

Фиг. 3. Карта на резерватите в национален парк „Централен Балкан”

Националният парк “Централен Балкан” е разположен в централната част на
България . Центърът му се намира на 42 o 41” северна ширина и 24 o 44” източна
дължина. Той обхваща най-високата част на Централна Стара планина и включва три
части на планинската верига на Балкана – Златишко-Тетевенска планина (с най-висок
връх Вежен, 2 198 м н.в.), Троянска планина (с най-висок връх Купена, 2 169 м н.в.) и
Калоферска планина (с най-висок връх Ботев,    2 376 м н.в.). Връх Ботев е и най-
високият връх в Стара планина (фиг. 4).

Като цяло регионът притежава добре развита железопътна и шосейна
инфраструктура, но транспортните връзки не са добре организирани. Съобщителната
инфраструктура е развита също на добро ниво – почти няма места без мобилна мрежа и
интернет. В някои селища липсва канализация и има режим на водата.

Фиг. 4 Местоположение и граници на национален парк
„Централен Балкан”
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На територията на Парка са разположени 9 резервата – „Боатин”, „Царичина”, „Козя
стена”, „Стенето”, „Стара река”, „Джендема”, „Северен Джендем”, „Пеещи скали” и
„Соколна”. Осем от резерватите (с изключение на „Козя стена”), както и паркът като
цяло, са включени в списъка на ООН на националните паркове и защитените територии
(фиг.5).

Фиг. 5. Граници на деветте резервата в територията на НП Централен Балкан

 Биосферен резерват Боатин Дял: Средна Стара Планина Обявен през 1948 г. за
запазване на находищата на редки и застрашени животински видове, като уралската
улулица и пернатоногата кукумявка. Намира се в землището на с. Черни Вит –
Тетевенско, северно от вр. Тетевенска Баба и се простира от 800 м до около 2000 м
надморскависочина.

На площ от 1597.2 хектара са съхранени едни от най-впечатляващите на Балканския
п-в букови гори на средна възраст 170–220 години.  В непосредствена близост до
резервата се намира единственото находище на клек в Средна Стара планина.
Животинският свят е много разнообразен. Включва целия биотичен комплекс,
характерен за планинската зона на умерения пояс с представители: мечка, вълк, лисица,
дива котка, бялка, златка, благороден елен, сърна, дива свиня. В недалечно минало
рисът също е обитавал тези гори. Тук са установени 64 вида гнездещи птици, сред
които малка и полубеловрата мухоловки, южен белогръб и черен кълвач, сокол скитник
и други

 Биосферен резерват Царичина Дял: Средна Стара Планина Обявен през 1949
г. за опазване на най-северното находище на бяла мура в света.
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Разположен е в землището на с. Рибарица – Тетевенско на площ от 3 418.7 ха.
Съхранява горски и субалпийски екосистеми от около 900 м до 2198 м н.в. Най-широко
разпространените дървесни видове след бука са смърчът, елата и бялата мура. От
тревистите растения интерес представляват нарцисовидната съсънка, петнистата
тинтява, балканската фитеума, старопланинската теменуга, панчичевата пищялка,
кернеровата метличина и др. Гръбначната фауна включва повече от 30 вида бозайници,
над 90 вида птици - 75 от които гнездят в резервата, както и 15 вида земноводни.
“Царичина” е убежище и на седемте вида сови, характерни за българските планини.
Срещат се видра, златка, мечка, вълк, язовец и др. Тук е единственото място в парка,
където може да се наблюдава възстановяване на горната граница на гората.

 Резерват Козя стена Дял: Средна Стара Планина Обявен през 1987 година в
землището на с. Чифлик – Троянско, за да се съхранят естествени елови и елово-букови
формации и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Общата площ
на резервата е 904.3 ха. Срещат се повече от 40 вида растения, включени в Червената
книга на България – старопланинска теменуга, панчичева пищялка, старопланинска
лазаркиня, планинско секирче, кълбест салеп, самодивско лале и др. Тук гнездят и над
60 вида птици, от които в Червената книга на България са включени осояда, големия и
малък ястреб, черения кълвач, гълъба хралупар. “Козя стена” е истински ботанически
рай, събрал множество редки и красиви растения, сред тях и еделвайсите – негаснещите
бели звезди на планината.

 Биосферен резерват Стенето Дял: Средна Стара Планина През 1963 г.
“Стенето“ е обявено за народен парк. По-късно (1979 г.) е прекатегоризирано в
резерват. Разположен е в Троянския Балкан по горното течение на р.Черни Осъм.
Създаден е за да се запази изключителната красота на тази част от Стара планина -
величественото ждрело Стенето. Поразяват с красотата си скалите в местностите
Хайдушкото игрило и Чернокожа. Карстовата основа е предпоставка за образуването на
множество пещери, някои от който са между най-дългите у нас – Куманица (около 2
000 м). Тук се намират и най-дълбоката пропастна пещера – Птичата дупка (91м).
Основна част от горите са букови, срещат се още обикновен и воден габър, явор,
шестил, тис. В “Стенето” се намира един от най-големите смърчови масиви в Средна
Стара планина. Срещат се множество редки и защитени растения, като родопския
силивряк и българкия ранилист. Твърде разнообразен и богат е животинския свят.
Близо 100 от видовете са защитени. Характерните представители са мечка, благороден
елен, сърна, дива коза, а от птиците бухал, скален орел, балкански кеклик, уралска
улулица, врабчова кукумявка, пернатонога кукумявка. Общата площ на резервата е 3
578.8 ха.

 Резерват Стара река Дял: Средна Стара Планина Обявен е през 1981 г. за да се
запази уникален за Старопланинието комплекс от широколистни, иглолистни и
смесени гори. Обхваща водосбора на Стара река и притоците й в землището на град
Карлово на площ 1 974.7 ха. Гората в резервата е разнообразна – бук, ела, смърч, воден
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габър, явор, шестил и др. Тук са находищата на повече от 45 растения от Червената
книга на България – сред които са родопския силивряк и панчичевата пищялка. Над 100
вида гръбначни животни се размножават на тази територия. Най-интересни сред тях са
скалния орел, мечката, лещарката и др.

 Биосферен резерват Джендема. Това е най-големият резерват в парка – 4 220.2
ха и третия по големина в страната. Обявен е през 1953 г. за да се съхранят вековните
букови гори, местната популация на дива коза, а също така и впечатляващи скални
масиви с присъщия за тях растителен и животински свят. Тук се намира първенеца на
Стара планина – вр. Ботев (Юмрукчал) – 2 376 м надморска височина. Под него се
намира най-високия водопад у нас – Райското пръскало-124.5 м. В сърцето на резервата
е най-значимия растителен формообразувателен център. Поради непристъпните
пропасти, зъбери и скални гребени, растителното и животинско разнообразие не са
добре проучени. Тук е царството на дивата коза, мечката, балканската пъстърва.

 Резерват Северен Джендем Дял: Средна Стара Планина Резерватът Северен
Джендем заема северните склонове на Средна Стара планина от вр. Русалка до вр.
Ботев. Намира се в района на община Априлци, разположен е в Национален парк
Централен Балкан и заема площ около 1600 хектара. Той е резерватът с най-голяма
средна надморска височина в парка. Теренът на резервата е много стръмен, скалист,
недостъпен, прорязан от многобройни планински потоци. Заедно с множеството
долини и зъбери се срещат и много обширни тревни площи и горски масиви. В
западната част се намира известното Видимско пръскало. В резервата Северен
Джендем се намират около 30 водопада с височина над 20 м. Резерватът е запазил
почти непокътната девствената си природа.

От особено значение са запазените находища на видовете сибирска хвойна,
миртолистен рододендрон и синя боровинка. Тук се намира и единственото находище
на урумово плюскавиче. Между резерват Северен Джендем и резерват Джендема
съществува естествена връзка. Поради близкото си взаимно разположение между тях
протича постоянен преход на животински видове. Тези два резервата опазват най-
голямата популация на дива коза в Стара планина.

 Резерват Соколна Дял: Средна Стара Планина Създаден през 1979 г. Обхваща
част от водосбора на реките Соколна и Кюй дере в планинския масив Триглав, от 730 м
до 1 770 м надморска височина. Разположен е в землището на селата Скобелево и Асен.
Тук се намира най-голямото тисово находище в Стара планина. Горите са съставени от
дъб, габър, мъждрян, явор. В ниските части се намира и естествено находище на люляк
и казашка хвойна. Една от естествените градини на България, съхранила множество
редки и застрашени растения - старопланинска иглика, жълт планински крем,
старопланински еделвайс, родопски силивряк, рохелова каменоломка. Птичето
разнообразие е голямо - скален орел, ловен сокол, сокол скитник, голям и малък ястреб,
обикновена ветрушка, бухал и др.
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 Резерват Пеещи скали Дял: Средна Стара Планина Резерватът е обявен 1979 г.
за да се съхранят местообитания във високопланинската безлесна зона, естествени
букови гори и характерната фауна във водосбора на р. Росица. Обхваща землищата на
селата Стоките и Кръвеник. Резерватът защитава вековни букови гори със специфични
растителни и животински видове. Едно от оптималните местообитания на кафявата
мечка. Срещат се и благороден елен, сърна, дива свиня, черен и белогръб кълвач.

3. Планиране, зониране и управление

Зонирането (определяне и описване на паркови зони с различни управленски цели) е
основно средство за управлението на парка. В определените с Плана за управление
зони се прилагат различни и специфични за всяка зона режими, норми и допустими
дейности. Зоните са важни по две причини: (1) помагат за насочване на дейностите на
ДНПЦБ за цялостното управление на парка и (2) подпомагат и улесняват посетителите/
ползвателите при информирането им за очакваното от тях поведение или действия в
парка.

Съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии (ЗЗТ) за Национален
парк Централен Балкан в настоящия план за управление са определени, картирани и
описани следните зони:

 Първа Зона – Резервати;
 Втора Зона - Ограничено човешкото въздействие;
 Трета - Многофункционална зона;
 Четвърта Зона - Природосъобразен туризъм;
 Пета Зона - Инфраструктура.

Описание на зона Резервати
Зона Резервати включва територии от първостепенна природозащитна важност -

съществуващите в границите на парка 9 резервата. Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗЗТ, за
резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или
забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Общата
площ на Зона Резервати е 20 060.18 ха (UTM35N) / 20 062.16 ха (1970/ К3).

Разположените в обхвата на Зона Резервати пътища, сгради и съоръжения
(водоснабдителни, противопожарни, електропреносни и др.) се подчиняват на режима
на Зона Инфраструктура. Пътеките, по които преминават туристическите маршрути и
прокарите по които транзитно преминават животни извеждани за паша, се подчиняват
на режима на Зоната за природосъобразен туризъм.

Предназначение на зоната
Зона Резервати е с най-високо ниво на защита. Тя се обособява за: запазване на

естествения характер на природата и природните процеси (без намеса на човека);
провеждане на научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; опазване
на генетичните ресурси; запазване на естествени местообитания и на обитаващите ги



Eastern Academic Journal ISSN: 2367–7384
Issue 3, pp.15-45, October, 2015

26

www.e-acadjournal.org

популации на видове (особено на защитени, редки, ендемитни и реликтни видове);
развитие и защита на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и
застрашени местообитания.

Зона ограничено човешко въздействие (ОЧВ)
Освен резерватите в парка съществуват и други територии с висока природозащитна

значимост, такива, които поради своето положение и качества могат, при подходящо
управление, да намалят антропогенното въздействие върху резерватите, както и да
служат като биокоридор между отделни резерватни територии, с цел формиране на
цялостна нефрагментирана територия, съхраняваща естествените природни процеси,
местообитания и видове. Тези територии са отнесени към Зона Ограничено човешкото
въздействие. Общата площ на зоната е около 25 414.30 ха (UTM35N) / 25 393.18 ха
(1970/ К3).

Описание на зоната
Зона ограничено човешкото въздействие включва:

• Територии около резерватите, обхващащи бивши буферни зони на резерватите
съгласно заповедите за обявяването им;
• Територии с висока консервационна значимост (за видове и природни
местообитания), свързващи обектите от Зона Резервати.
• Територии с богато биоразнообразие (видове и местообитания) и съответна
консервационна значимост извън зона Резервати.
• Територии, свързващи резерватите Стенето и Стара река и по такъв начин
образуващи нефрагментирана територия опазваща значими природни
местообитания, видове и естествени екологични процеси.

Предназначение на зоната
Основното предназначение на Зона Ограничено човешкото въздействие е:

• Да опазва естественото състояние и протичащите процеси във включените в нея
природни съобщества, екосистеми и местообитания (с минимална намеса на
човека);
• Да формира компактна територия с площ над 10 000 ха включваща горски и
безлесни територии, което ще гарантира дългосрочно опазване, без човешка
намеса, на природни местообитания, видове и естествените природни процеси;
• Да осигурява условия за поддържане на биологичното единство на парка и на
естествения биологичен обмен на видовете - за необезпокоявано и
безпрепятствено движение на диви животни между отделните резервати и за
поддържане на генетичния обмен между растителните и животинските популации
в тях;
• Да спира, ограничава или смекчава неблагоприятните антропогенни въздействия
и последствията от тях върху Зона Резервати;
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• Да намали до минимум антропогенния натиск върху застрашени природни
местообитания и местообитания на консервационно значими видове от флората и
фауната.

В Зона Ограничено човешкото въздействие се допуска регламентирано събиране
на диворастящи плодове, гъби и билки за лични нужди, а в рамките на природозащитни
дейности на ДНПЦБ – събиране на дърва за огрев за нуждите на местните хора, обекти
в парка и управлението на парка. В рамките на природозащитни дейности на ДНПЦБ
може да се извършва и добив на строителна дървесина за нуждите на обекти в парка и
управлението на парка.

Зона Многофункционална
Описание на зоната

Многофункционалната зона включва територии с богато биологично разнообразие
(голям брой видове, съобщества, местообитания); високопланински пасища и вековни
гори с присъщото им богато биоразнообразие; райони, важни за жизнения цикъл на
консервационно значими видове (гнезда и леговища, места за хранене, места за
водопой и брачни демонстрации, зимни убежища и т. н.). Общата площ на зоната е
около 28 774.29 ха (UTM35N ) / 26 363.02 ха (1970/ К3).

Предназначение на зоната
Основното предназначение на Многофункционалната зона е да опазва естественото

състояние и процеси в природните съобщества, екосистеми и местообитания.
В Многофункционалната зона се допускат всички необходими природозащитни

дейности за видовете, природните местообитания и за обектите на неживата природа -
поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни.
В Многофункционалната зона се дават и възможности за ограничено традиционно и
същевременно природосъобразно ползване на природни ресурси. В предварително
определени райони и без да се правят компромиси с основното предназначение на
зоната могат да се предоставят възможности за екологосъобразен поминък и
осигуряване на дългосрочни ползи от устойчиво ползване на природните ресурси.

В Многофункционалната зона регламентирано се извършва паша, сенокос,
събиране на диворастящи плодове, гъби и билки за лични нужди и като стопанска
дейност, а в рамките на природозащитни дейности на ДНПЦБ могат да се събират
дърва за огрев за нуждите на местните хора, обекти в парка и управлението на парка. В
рамките на природозащитни дейности на ДНПЦБ може да се извършва и добив на
строителна дървесина за нуждите на обекти в парка и управлението на парка.
Туристическата дейност в зоната е сведена до пешеходен туризъм, без предвидени
мерки за улеснение и сигурност.
В случаите, когато това се налага от екологичните изисквания на консервационно
значими видове, от изискванията за безопасност на хората или от екстремни ситуации,
ДНПЦБ може временно да ограничи достъпа на посетители до определени участъци от
зоната.



Eastern Academic Journal ISSN: 2367–7384
Issue 3, pp.15-45, October, 2015

28

www.e-acadjournal.org

Зона Природосъобразен туризъм
Описание на зоната

Зона Природосъобразен туризъм се дефинира като територия, чиято първостепенна
функция е да обслужва туризма и управлението на туристите. В съответствие с
традициите в България и с главните цели на парка, в него се насърчава предимно
пешеходния туризъм. Поради по-високата степен на безпокойство и други
неблагоприятни въздействия върху природата, екстремните спортове като алпинизъм и
скално катерене, езда, каране на планински велосипеди, делта- и парапланеризъм, са
възможни само през определени периоди на годината и на определени места и
маршрути посочени в настоящия план.

Зона Природосъобразен туризъм се определя като съвкупност от туристически
маршрути, обслужващите ги леки туристически обекти и съоръжения. Общата ѝ площ е
приблизително 180 хектара.

Общата дължина на туристическите маршрути около и в парка е 940 км, от които в
националния парк са 580 км. ДНПЦБ отговаря за поддържането на маркировката и Зона
Природосъобразен туризъм включва както следва: пътеките (със сервитут по 2 м от
двете страни), по които преминават пешеходните туристически маршрути (летен и
зимен вариант). Туристически дейности по пътеките, попадащи в зона Резервати се
допускат само по описаните и маркирани маршрути, което се регламентира с режима на
зона Резервати; биваците - места, определени нощуване сред природата с използване
на собствена екипировка; обектите на културно-историческото наследство и
района до 100 m около тях, с изключение на пътищата, където обхватът е до 10 m
двустранно; местата за палене на огън с обособени кътове за краткотраен отдих
(огнища, беседки, пейки, чешми и др.); специализираните места и маршрути за
интерпретиране и образователни дейности (екопътеки и интерпретативни
маршрути, включващи информационни и обяснителни табели, карти, схеми и др.);
местата и маршрутите за алтернативен туризъм и спорт; места за културни и
други традиционни масови мероприятия (оборудвани и обозначени за тази цел) и
доброто състояние на маршрутите в парка.

Зона Инфраструктура
Описание на зоната

Общата площ на Зона Инфраструктура е около 32.08 ха (UTM35N) / 31.50 ха (1970/
К3). Тя обхваща обектите на капиталното строителство, прилежащите им подобекти от
техническо-устройствен характер и застъпените терени върху и около тях, в зависимост
от предвидените по съответните закони сервитутни граници. Включва различни обекти
- съществуващите и предвидените за изграждане нови обекти за нуждите на
управлението на парка (посетителски центрове, контролно-информационни пунктове
(КИП) и др.); свързани с туризма обекти, предлагащи услугата настаняване на
посетителите (хижи, масивни туристически заслони и др.); инфраструктура
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принадлежаща на и обслужваща държавни органи и служби; съоръженията на ВиК,
електроснабдяването и ВЕЦ; транспортни съоръжения; радиосвързочни и
телекомуникационни съоръжения и др.

Зона Инфраструктура включва следните обекти и конкретната територия обособена
около тях, съобразена с индивидуалния характер на обекта, особеностите на релефа и
заобикалящата го среда или законово определените сервитутни граници (карта и
Сборник Инфраструуктура), както следва:

 обектите и съоръженията на ДНПЦБ, създадени и предвидени за изграждане за
нуждите на: управлението на парка; обслужване на туристите; превенция и
борба с пожарите и други бедствия;

 единични сгради и комплекси от сгради обслужващи: туристическия поток,
ползването на ресурсите в парка или други ведомства или частни лица;

 пътищата от I и II категория и обособените места за паркиране;
 електропреносни съоръжения, канали, просеки, тунели, товарни въжени линии;
 водохващания, водопреносни мрежи, водохранилища и др., включително пояси I

на съответните санитарно-охранителни зони, канализационни и пречиствателни
съоръжения;

 сгради и съоръжения обслужващи ВЕЦ и миниВЕЦ;
 сгради и съоръжения обслужващи радиоразпространение и телекомуникации;
 инженерни съоръжения, разположени по туристическите маршрути.

Туристическата инфраструктура с временен характер - леки дървени заслони,
беседки, пейки, маси и др. е  включена в зона Природосъобразен туризъм.

Предназначение на зоната
Основното предназначение на Зона Инфраструктура е да регламентира и осигури

възможност за ползване и поддръжка на съществуващите обекти и съоръжения и при
доказана нужда на строителство на такива по начин, при който ползването,
поддръжката и строителството на инфраструктура да не препятства постигането на
главните цели на парка. Управлението на зона Инфраструктура цели да ограничи до
минимум отрицателното въздействие върху биологичното разнообразие, ландшафта и
общото състояние на дивата природа в парка.
Обектите и съоръженията в тази зона осигуряват:

• управленската дейност (охрана, контрол, мониторинг, поддържане,
интерпретиране и образователни дейности);
• обслужването на посетителите в парка (места за нощуване и отдих,
придвижване, информация, безопасност и др.);
• възможността за ефикасни действия при бедствия, пожари, аварии, злополуки и
др.;
• снабдяването на посетителите в парка и населението около парка с питейна вода
и електроенергия;
• транспорта и условията за ползване и поддръжка на обектите за туризъм в парка;
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• предпазването на природата от замърсяване (пречистване на отпадъчни води,
обезвреждане на отпадъци).

4. Туристическа инфраструктура
На територията на екотуристическата дестинация съществува изградена

туристическа инфраструктура. Множество хижи (9 в Стара планина и 3 в Средна гора)
и хотели предлагат нощувки за туристите, но част от тях са в лошо състояние. Има
добър достъп до планините – асфалтов път, лифт, ски влекове (Сопот и Бузлуджа). На
много места обаче липсва туристическа маркировка, особено в района на Средна гора.
Съществуват местни туристически агенции, които заедно с бюрата по туризъм развиват
резервационна дейност. На територията на националния парк “Централен Балкан” са
разположени общо 20 туристически хижи, които съставляват 10% от общия брой на
всички хижи в страната. От хижите в парка 19 са собственост и се стопанисват от
туристически дружества, а 1 е дадена под аренда (х. “Плевен”). В тях има общо 1434
легла или 11% от всички легла в хижи в страната. Освен това, в НП “Централен
Балкан” съществуват 4 ведомствени бази с 264 легла и 3 туристически заслона с 40
легла (за ползване при лоши метеорологични условия. Една десета от тези легла се
заемат от персонала в хижите. Едни най -.използваните обекти за настаняване са
следните хижи и заслони: хижа “Момина поляна” – 80 легла; х. “Бенковски” – 60 легла;
х. “Вежен” –140 легла;хх. “Ехо” – 47 легла; х. “Козя стена” 105 легла; х. “Хайдушка
песен” –70 легла (плюс бунгала); х. “Дерменка” - 110 легла; х. “Добрила” - 30 легла; х.
“Амбарица” – 111 легла; х. “Хубавец” – 60 легла; . “Балкански рози” – 50 легла; х. “В.
Левски” – 70 легла; х. “Плевен” – 180 легла; х. “Равнец” – 35 легла; х. “Рай” – 120
легла; х. “Тъжа” – 60 легла; х. “Мазалат” – 50 легла; х. “Соколна” – 40 легла; х.
“Русалка” – 40 легла; х. “Равна” и бунгала - 35 легла; х. “Незабравка” – 120 легла.

Някои от съществуващите райони за отдих са: Зона за отдих “Черни Вит -
Дивчевото”; Зона за отдих “Тетевен - Рибарица”; Зона за отдих “Бели Осъм - Шипково
- Чифлик”; Зона за отдих “Троян – Беклемето“; Зона за отдих “Орешак”; Зона за отдих
“Априлци”; Павел Баня – курортно селище с минерални извори; Узана; Хисаря –
курортно селище с минерални извори; Баня, Карловско – курортно селище с минерални
извори; Копривщица – архитектурна забележителност. Повечето от тях не са типични
курорти и като цяло не притежават добра инфраструктура. Разстоянията между
населените места и границите на парка са достатъчно малки, за да позволяват
краткосрочни (а дори и еднодневни или няколко часови) престои в парка. Тези
конкретни райони предоставят реални възможности за сътрудничество между
управлението на парка и туристическите организации в парка и извън него.

В региона са разположени следните хотели и хотелски комплекси: хотел „Риц – М“ –
21 легла; хотелски комплекс „Върбака“ – 26 легла; семеен хотел „Йоргана“ -22 легла;
вила“Мирела“ – 22 брой легла и други. В регона има и категоризирани къщи за гости-
„Горски дар“, „Фамилия“,  „Здравец“ с капацитет по 18 легла.
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5. Екопътеки

Екопътеките и интерпретираните (еко) маршрути осигуряват безопасно и
информирано пребиваване в парка. Разположени в различни участъци на парка, те
разнообразяват туристическия продукт на региона, повишават атрактивността на
дестинацията и допринасят за увеличаване броя на посетителите. Така способстват за
икономическото развитие на местните общности чрез форми на устойчивия туризъм и
за опазването на природата в парка и неговите околности.

 Екопътека Бяла река се простира на надморска височина от 570 до 630 м.
Дължината й е 1.83 км. Разходката протича сред внушителната красота на
национален парк ,,Централен Балкан”. Времетраенето е около час. Пътеката започва
северозападно от град Калофер, в близост до Калоферския манастир. Разстоянието
от София и от Пловдив до Калофер е съответно 151 и 66 км. Началото на
Екопътеката е на около 280 м от външната граница на Парка, близо до едноименния
бивак. По осем дървени моста, трасето пресича разпенените бързеи на планинската
река и оформя своеобразна осмица с дължина 1 830 м и денивелация в най-високата
си точка около 97 м. Маршрутът проследява ждрелото на Бяла река. Минава се през
бивак Бялата река, от там пътеката продължава към хижа Рай. Поставени са и
информационни табели, разказващи повече за животинските и растителни видове,
обитаващи парка. По маршрута са разработени две интерпретативни теми –
“Ждрелото на Бяла река” и “Дендрология”, които по атрактивен начин запознават с
уникалното природно богатство на Централен Балкан – гори, води, животни и
растения.  Могат да бъдат видени 11 уникални за района растителни вида.

Фиг. 6. Карта и маркировка на екопътека „Бяла река“

 Екопътека Видимско пръскало - новата атракция в Централен Балкан.
Екопътеката е опознавателен пешеходен маршрут, който предлага на посетителите в

района на град Априлци възможност за естетична наслада и духовно обогатяване в
досег с природата на националени парк,, Централен Балкан” и резерват Северен
Джендем. Трасето върви успоредно на река Пръскалска, минава през вековна букова
гора и отвежда до скални стени, от които се спуска 80-метров водопад - Видимското
пръскало. Маршрутът е изграден от Парковата дирекция чрез обществени поръчки,
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финансирани от ПУДООС, МОСВ. Създадена е интепретирана среда – разработени са
Наръчник и Беседа на интерпретатора, има подготвени местни водачи за Екопътеката,
информационни табели представят парка – животни, растения, гори, пасища, води,
водни обитатели, водопади, както и историята на Априлци. Обособена е “Зелена класна
стая”, където по достъпен игрови начин децата се запознават с растения и животни.
Изградената посетителска инфраструктура осигурява достъпност на средата чрез
обозначаване на маршрута на терена, изграждане на пет дървени моста над река

 Интерпретиран маршрут “Беклемето - Орлово гнездо”
Маршрутът се разгръща по Старопланинското било, близо до прохода Троян –

Кърнаре. Разположен е между 1 550 и 1 696 м н. в. В началото маршрутът върви заедно
със специализираната пътеката за хора с физически увреждания “Достъпна среда –
Беклемето”, достига кръстопътя на Е 3 Ком – Емине с римския път Ескус Филипопол и
се отклонява в дясно, за да продължи по античното трасе в посока към връх Курт хисар.
Изградените два къта за отдих предлагат информация за линията на хоризонта и
срещаните в района диви животни. В най-далечната точка на маршрута – м. Влашки
мандри между върховете Курт хисар и Сиврията, където са открити останки от римска
крайпътна станция, е направена погледна площадка и предложена информация за
историята на района.

 Екопътека “Царичина”
Екопътеката носи името на едноименния резерват, разположен в северозападната

част на парка и предлага посещение на 150- годишни букови гори, наблюдение на
птици, растения, гледки към резерват Царичина. Изходен пункт е с. Рибарица. За
четвърт час се стига до местността Нефтохима край р. Заводна, където е обособен кът
за отдих. Тук е началота на екопътеката. Трасето върви успоредно с границата на
резервата. Отделя се вляво, изкачва се през букова гора и достига до местността
Слончето - слънчева поляна с място за отдих и погледна площадка. От тук след около
час се достига до вр. Голяма Шаля – най - високото място от маршрута на екопътеката.
От тук се открива широка и изумителна кръгова панорама. От върха, екопътеката се
спуска през тревиста пътека, преминава през букова гора е не след дълго излиза на
Лилова поляна, където си включва в изходния маршрут.

 Интерпретиран маршрут “Бабско пръскало”
Маршрутът е пешеходен, кръгов, разположен между 1193 и 1 519 м н. в., с

продължителност на прехода около 4 – 4,5 часа. Предлага информация с крайпътни
табели по темите линия на хоризонта, резерват “Джендема”, птици и бозайници в
парка, релеф, гори и водопад Бабско пръскало. До началото - в района на контролно-
информационния пункт на парковата дирекция, на 11 км от с. Тъжа в посока към
едноименната хижа.

 Специализиран маршрут “Достъпна среда – Беклемето”
Предназначен е за хора с физически увреждания. Той е кръгов, с дължина около 1

600 m. Намира се между 1 550 - 1 560 m н. в. Достъпно оформената настилка позволява
преминаване по маршрута за около час и половина. В началото трасето е по
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Международния маршрут Ком – Емине (Е 3) и следва посока към хижа Дерменкая. На
разклона за м. Влашки мандри, се отделя вляво и отвежда до кът за отдих, откъдето се
разкрива панорама на Главното Старопланинско било и е представена информация за
Националния парк, безлесната зона и нейните диви обитатели. Оттук маршрутът прави
завой наляво, пресича широка поляна и след около 30 м се връща на основното трасе, за
да продължи обратно към изходната точка.

 Интерпретиран маршрут “По пътя към еделвайса”
Маршрутът е пешеходен, разположен от 870 до 1 600 м н. в., с продължителност на

прехода около 3 часа и предлага информация за местната история, горите, животните и
растенията в парка. Отвежда в една от труднодостъпните части на Парка - резерват
Козя стена, който опазва вековни букови и буково-елови гори, над 40 вида редки и
защитени растения, над 60 вида птици. Началото е в района на хижа Хайдушка песен.
Маршрутът пресича Рогачева река и стига до кът за отдих. Трасето лъкатуши сред
вековна букова гора, след около 500 м навлиза в резервата, продължава по северната му
граница и достига място, откъдето вляво се отделя туристическата пътека за с. Чифлик.
На разклона е изграден кът за отдих със заслон. След ново изкачване около 600 м, се
излиза в субалпийската зона на резервата.

 Интерпретиран маршрут “Водните дупки”
Това е кръгов пешеходен маршрут с дължина 7,5 км и продължителност на прехода

5-5,5 часа. Разположен е южно от кв. Видима на гр. Априлци, между 980 - 1 400 м н. в.
Започва от м. Мазането и предлага на посетителите образователна програма на теми:
пещери, пещерни обитатели, резерват “Северен Джендем” и ландшафт. Следва зимната
пътека за х. Плевен, излиза на предвидено място за почивка - полянка в 100-годишна
букова гора, близо до разклона за х. Плевен и за пещерата “Водните дупки”, отстоящи
на около 40 минути пешеходен преход. Маршрутът за пещерата “Водните дупки” е
реверсивен, продължава в ляво, до крайната точка - погледно място в района на
пещерата, се стига за около 45 минути. Пещерата Водните дупки /водосбора на р.
Василковица / е в подножието скалния масив Белите дупки. Оттук, в дясно, по
маркирана туристическа пътека се продължава към хижа Плевен и оттам към началото
на маршрута.

 Интерпретиран маршрут “По стъпките на балканджиите”
Разположен е южно от кв. Видима на гр. Априлци, между 840 - 1 372 м н. в. и

предлага образователна програма на теми: балканджии и планинско животновъдство.
Пешеходен маршрут с дължина около 9,5 км и продължителност на прехода 6-6,5 часа.
Започва до ВЕЦ Видима, от там по път с трошено –каменна настилка (2,7 км) се отива
до водослива на р. Пръскалска с р. Турски дол, където е началото на маршрута.

 Интерпретиран маршрут “Нефтохима - Голяма Шаля”
Разположен е на 6 км от махала Заводна на с. Рибарица, по пътя за х. Вежен, между

804 -1 338 m н. в. Пешеходен, кръгов, с продължителност на прехода 4 - 4,5 часа.
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Започва от изграденото място за отдих в м. Нефтохима и предлага образователна
програма с темите: гори, ландшафт и резерват “Царичина”. Трасето върви успоредно на
границата на резерват Царичина. След изкачване през букова гора се стига до м.
Слончето, с предвидено погледно място в короната на буково дърво. Оттук следва 20-
30 минутно изкачване през букова гора, за да стигне до второ погледно място с изглед
към скалистата местност “Мерудиеви зъби”. След около един час преход се стига до вр.
Голяма Шаля с широка панорама от Козя стена до Косица, към върховете Вежен,
Ушите, Васильов, вижда се с. Рибарица по долината на Бели Вит, Тетевенските скали,
резерват Царичина, могат да се наблюдават птици. Тук е предвидено изграждането на
двуетажна наблюдателна кула. Това е най-високата точка на маршрута, след което по
друга пътека се продължава към началото на маршрута.

6. Проекти на територията на национален парк “Централен Балкан”
Описаните проекти са пряко свързани с оперативните задачи. Tе са представени

накратко, с цел да се даде представа за насоките на дейността по изпълнението им. Тези
проекти са в основата на различните етапи на развитие на парка и изпълнение на
настоящия план за управление. Проектите ще бъдат доразработвани и доразвивани при
изготвянето на годишните планове за дейността на ДНПЦБ. Проект
„Противоерозионни мерки“ е с цел намаляване площите засегнати от ерозионни
процеси; проект „Приемане на превантивни дейности и действия при потушаване на
пожари“ с цел превантивна и противопожарна дейност; проект „ Предпазване от
лавини“ с цел гарантиране на сигурността е безопастността на посетителите и опазване
на екосистемите; проект“Управление на природни ресурси след природни бедствия“ с
цел възстановяване на екосистемите след физически нарушения и други.

7. Профил на посетителите в национален парк “Централен Балкан”
Най-важната причина за посещение на парка остава “посещението на планината”.

Основните мотиви за посещенията са нуждата от чистота, тишина, дива природа,
контакт с хора със сходни виждания и наблюдение на животни и растения. Хижите
продължават да се използват предимно като място за подслон. Сред посетителите като
туристи на Централен Балкан 80 % идват тук за повече от два дни, в 70 % от случаите
те нощуват в хижи. За някои хора подобни посещения са начин за прекарване на
годишната отпуска. Средната продължителност на престоя за тази група е пет дни. Две
трети от посещенията се осъществяват през топлите месеци от юни до септември. Има
една категория посетители, които ходят за кратко в парка – ден, два или три. Това са
истинските пешеходни туристи. Около 15% от посетителите на Централен Балкан
идват тук всяка седмица и правят това в продължение на петнадесет-двадесет години.
Очакванията по време на престоя в парка са за чист въздух (94%), тишина и
спокойствие и непокътната природа (по 84%), уникални природни местности (78%).
Изтъкват се и предпочитания за дейности като пешеходни преходи (98%), изкачване на
върхове (81%), срещи с приятели и социално общуване (72%), фотографиране и
наблюдение на животни (66%). Особено важна е информацията за поведението на
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туристите в парка – те се интересуват от съхранената природа и я смятат за важна за
собственото си и за националното благосъстояние.

Повечето български посетители са от административните центрове като Ловеч,
Пловдив, Русе и Хасково, Плевен, Свищов, София. Рядко се срещат туристи от
местните села.

8. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT
анализ)

Таблица 1. SWOT анализ за развитието на еко туризма в  Национален парк
„Централен Балкан“

СИЛНИ СТРАНИ: СЛАБИ СТРАНИ:

 Уникални природа и култура с
местно,регионално,национално и световно
значение;

 Благоприятен климат,релеф и географско
положение,които осигуряват достъпност
до природните и антропогенни ресурси;

 Цялостна държавна политика за
управляване на околната среда(Бизнес
концепция за управление на дестинация за
Сдружение за екотуризъм в град Калофер,
Закон за опазване на околната среда,
Стратегия за културния туризъм и др.)

 Децентрализация и реформа на
местното самоуправление(създава
условия за по-ефективно използване
на ресурсите,осигурява заетост на
местното население в процеса на
обслужване)

 Важен инструмент за икономическо
развитие -

Концепцията за екотуризма е привлекателна
на национално и институционално ниво

отчасти поради популярността на елементите,
към които е насочена, и отчасти

поради факта, че се възприема като бизнес
начинание в разбираем за повечето хора

мащаб. Освен това, институциите,
занимаващи се със защита на природата и

 Бавен процес на децентрализация;
 Липса на опит в министерствата за

развитие на екотуризъм;
 Липса на информация за

икономическия принос на този
подотрасъл;

 Слабости в механизмите за налагане на
ограничения на негативните
въздействия;

 Съществуващата инфраструктура не е
напълно подходяща;

 Недостатъчни услуги за
посетителите(Малък брой на Интернет
операторите в селските райони,липса
на пътни знаци и карти на чужд език и
др.)

 Инвеститорите, включително банките,
считат екотуризма за рисков сектор;

 Недостатъчни стимули за развитие на
малкия бизнес;

 Недостатъчен опит в бизнеса;
 Ниско качество на услугите в малките

селища поради липса на необходимата
квалификация и подходящо
образование;

 Недостатъчно популяризиране на
региона и страната като туристическа
дестинация;

 Недостатъчно разработени
екотуристически
продукти(неразработени пазарни
ниши,недостатъчно заимстване на
чужд опит и идеи);
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икономическо развитие, виждат в екотуризма
средство за развитие на селските

райони, особено привлекателно в един период
на засилена миграция от селото към града

 Увеличаващи се инвестиции в туризма
и екотуризма;

 Все повече НПО използват екотуризма
като инструмент за устойчиво
развитие;

 Вътрешният туристически пазар се
развива - Все по-нарастващата средна

 класа в България представлява един
значителен по обем вътрешен
туристически;

 пазар и което е по-важно сериозен
елемент от потенциалния пазар на
екотуризма;

ВЪЗМОЖНОСТИ: ЗАПЛАХИ:

 Средство за стимулиране развитието
на местните общности;

 Възможност за коменсиране на
недостига на икономически потенциал
и стопански активности в селищата,в
които липсват основни
производствени ресурси;

 Възможност за подобряване
отрасловата заетост на
населението(балансирана заетост на
мъжка и женска работна сила);

 Възможност за умножаване на
реалните работни
места(мултипликация на заетостта);

 Възможност посредством екотуризма
изобщо да се създаде цялостна
национална идентичност на страната в
маркетнинга и рекламата на
българските дестинации.Екотуризмът
е възможност за подчертаване
уникалността на България за
разработване на нови пазари на
национално и световно ниво.

 Конкурентни вътрешни цели на
държавната политика(В България са
налице взаимно конкуриращи се
нужди от държавна подкрепа и

финансиране системите на социално
осигуряване и образованието, развитието и

подобряването на селската
инфраструктура.Необходимостта да се даде
приоритет на целите може да попречи на
развитието на екотуризма)

 Природни бедствия;
 Тероризъм;
 Риск на инвестициите;
 Липса на стабилност в условията на

преход към пазарна икономика
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9. РЕЗУЛТАТИ от маркетинговото проучване на възможностите за развитие на
екотуризъм в Национален парк „Централен балкан”.

Направено бе проучване с цел да се разкрият възможностите за развитие на
екотуризъм на територията на Национален парк „Централен балкан”, като се проучи
нагласата на туристите за провеждане на екотуризъм на територията на парка. Броят на
анкетираните е 50 души. Проучването бе извършено с помощта на анкетни карти.
Анкетните карти са обработени статистически и математически. Съответните резултати
от маркетинговото проучване са представени на следващите графики. Образеца на
анетната карта е представена в приложение 1 на дипломната работа. Въпросите които
са поставени обхващат основните проблеми и задачи за разрешване по основната
темамтика които да разкрият възможнжстите и перспективите за развитие на еко
туризъм в Национален парк „Централен Балкан“.

Фиг. 7. Процент на анкетираните за разположението
на национален парк „Централен Балкан“

Резултатите от  проведената анкета показа,че по – голямята част 86 % са запознати и
знаят за Национален парк „ Централелн Балкан и съответно по – малката част от
анкетираните – 14 % не знаят за него.

На въпроса от какъв източник разбрахте за Национален парк „Централен
балкан”?

Резултатите показаха, че 49 % от
анкетираните са получили
информацията от приятели и
роднини, 26 % са ползвали
туристически агенции и 19 5 от
тях са ползвали информацията от
рекламни материали, брошури и

флаери.
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На въпроса Защо избрахте да посетите Национален парк „Централен балкан”?

По – голямата част от анкетираните
– 53 % избират парка като
дестинация заради красивата и дива
природа, 40 % от респодентите
предпочитат парка за посещение
заради наличието на интересни,
екзотични места и наличието на
атракции.

На въпроса какво е мнението
на респодентите за решаващо
по отношение на екотуризма в
този регион.

Резултатите показват, че най – голям процент от анкетираните – 28 % смятат че
решаващо значение за развитие на еко туризма в Национален парк „ Централен Балкан“
е наличието на добри професионалисти и подготвени квалифицирани кадри вобластта.
Национален парк „Централен балкан” е прочут със своята чиста природа, с
екотуристически маршрути, защитени територии и богато биозразнообразие.

Според анкетираните предлаганите услуги и условия служат за:

На този въпрос, анкетираните се
разделят почти на половина, като
разликата е съвсем малка – 49 %
смятат, че предлаганите услуги в
Национален парк „ Централен
Балкан“ служат за възстановяване е
рекреация и съответно 51 % от
респодентите смятат, че има условия
и за атрактивни форми на
развлечения.
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Предпочитани места за настаняване, респодентите се разпределят в следните
проценти:

По – големия процент от
респодентите предпочитат хотели и
къщи за гости за настаняване а) -50
% семейни хотели, 44 % -
предпочитат къщи за гости и хижи.

Разпределението на респодентите за предпочитани допълнителни туристически
услуги е следното:

Най – големия процент
отресподентите

предпочитат при
посещението си в
Национален парк
„Централен Балкан“ – 29 %
да правят преходи по
екомаршрути, 27 % от тях
предпочитат да наблюдават
диви животни, 24 % от
анкетираните желаят да
имат досег до автентичната
култура, 15 % от

респодентите искат  екстремни  преживявания и 5 % от тях посещават парка сцел
кулинарни демонстрации.

Във връзка с предпочитанията на туристите, те бяха анкетирани дали са известни
екотуристическите маршрути в Национален парк „Централен балкан”?

На този въпрос, резултатите
показаха, че 53 % познават
еко маршрутите в
Национален парк „Централен
Балкан“ и 47 % от
респодентите са са запознати
с една част от тях.
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На въпроса Ще посетите ли Национален парк „Централен балкан” и околностите
му отново?

По – голямата част 50 % са
удовлетворени от
посещението си в
националния парк и биха
искали повторно да го
посетят, 44 %  малко
уклончиво.

В маркетинговото проучване бихми искали да знаем за туристите ще желаят ли да
участват в организирани екскурзии от туроператори с цел практикуване на
екотуризъм в Национален парк „Централен балакан”?

Най – голяма част от
респодентите смятат
посещението в Национален
парк „ Централен Балкан“ да
става чрез организирани
екскурзии – 63 % и то с цел
практивуне на еко туризъм
като най рационален начин и
подход. 29 % от респодентите
биха използвали услугите на

туроператорски фирми и туристически агенции за включване на тематични екскурзии с
цел практивуна на еко туризъм. 8 % от респодентите не желаят да се включват в
организирани екотуристически екскурзии.

За да проверим как оценят респодентите поддържането на парка и дали е в
съответствие с нормативните изисквания в анкетната карта включихме въпроса
Добре поддържан ли е паркът?

За поддържането на парка мнението
на респодентите е  различно, 48 %
от тях смятат че е добро, 32 %
смятат че е много добро и че се
полагат големи грижи за това, 4 %
от респодентите мислят че
поддържането на парка е отлично и
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16 % от респодентите оценят подръжката на парка като лошо.

За оценката на транспортната инфраструктура в парка мнението на респодентите
е следното:

За инфраструктурата на парка
голямата част от анкетираните . 46 %
смятат че е много добро, 19 % - добро
но и 19 % от тях считат че
инфраструктурата не е много добра,
12 % от анкетираните сматат че
траспортната инфраструктура е в
отлично състояние, 4 % от тях смятат
че има нужда от подобрение и

транспортната инфракструктура е в лошо състояние.

На въпроса за степен на съхраняемост на Национален парк „Централен балкан”?

Мнението за степента на съхранение на
природада в Национален парк „ Централен
Балкан“ че е много добро и това са по –
голямата част от респодентите – 47 %, 33 %
смятат че природата е съхранена добре.
Мнението на респодентите е показателно за
грижата която се полага за парка.

Екопътека ‘Бяла река’ в Национален парк „Централен балкан” представлява ли
интерес за Вас?

Еко пътека „Бяла река“ в Национален парк
„Централен балкан“ е известна и я
предпочитат млади хора на възраст от 26
години до 40 години и това е 68 % от
респодентите. 32 % от тях също предпочитат
и се интересуват от екопътека „Бяла Река“ и
това са младежи на възраст от 18 до 25
години.



Eastern Academic Journal ISSN: 2367–7384
Issue 3, pp.15-45, October, 2015

42

www.e-acadjournal.org

Смятате ли, че има достатъчно добре изградена информационна инфраструктура
(табели, маркировки, информационни
центрове)?

По въпроса за информационната
инфраструктура по – големият процент от
респодентите – 42 % смятат, че е много
добра, 21 % от тях оценят състоянието
добро има необходимите табели,
маркировки за екопътеките и че има
достатъччно добре оборудвани
информационни центрове от които биха
получили необходимата информация.

Следващите въпроси от анкетата са обработевни статистически  и е определен
профила на респодента и това е показано в следващите графики.

В коя от следните възрастови групи попадате?

Какъв пол сте?

Професинален статус:

Профила на анкетираните туристи е както
следва: 66 % от респодентите са работещи и
34 % от тях са учащи. 60 % попадат във
възрастова група от 26 до 40 години, 28 %
са във възрастова група от 18 до 25 години
и 12 % са на възраст над 40 години. Като 54
% от анкетираните са мъже и 46 % са жени,
34 % са учащи и 66 % от анкетираните
работещи.
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От проведената анкета, респодентите считат Национален парк „Централен Балкан“
като много привлекателно място за посещение с хубава и приятна природа с
предпочитание за практивуне на еко туризъм и други допъллнителни дейности, като
част от инфраструктурата и местата за настаняване да бъдат подобрени.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управлението на туристическите ресурси и продукти е свързано с професоиналната
компетентност на хората. От техните умения и познания зависи дългосрочното
прилагане на планираните модели за туристическо развитие в региона. Важен фактор в
това отношение са сериозните финансови средства и оптималното оползотворяване на
туристическите ресурси. Необходимо е специално внимание за бизнеса, който е
директен доставчик на туристическите услуги.

Очаква се развитието на екотуризма да допринесе за растежа на икономиката,
особено на регионално и местно равнище, за развитието на бизнеса, повишаване на
социалното благосъстояние, при което особено внимание се отделя на опазване на
съществуващите природни и културни ресурси. Стратегията за развитие на екотуризма
определя подходите, стратегическите цели, предвид мисията на екотуризма, и
приоритетните дейности за постигането им. Стратегическите цели са: съхраняването на
природното и културното наследство; развитието на екотуристическия бизнес;
регионалното и местното развитие; националната политика за управление и
администриране на стратегията. Особена роля при съхраняването на природното и
културното наследство се отделя на плановете за управление на защитените територии
и културното наследство, които да гарантират устойчивото им използване в границите
на допустимото; на подкрепата за устойчивото земеделие и горско стопанство и за
дейностите по възстановяване на видове и местообитания, които също да послужат
като възможности за развитие на екотуризъм.

а) Дестинацията Централен Балкан е разположена в центъра на страната и има лесен
достъп. Национален парк “Централен  Балкан” е изключително богат на природни
забалежителности. Има изключително много живописни места, които са идеална
предпоставка за развитие на екотуризъм. Наличието на голямо биоразнообразие,
растителност, подходящ климат и релеф са в основата на развитие на устойчив
туризъм, какъвто всъщност е екотуризма. За развитието на този вид туризъм са
необходими също много други ресурси като културно- исторически забележителности,
архитектурни паметници, добре изградена инфраструктура – обща и туристическа.
Всички тези предпоставки бяха доста добре проучени и изложени в представената
разработка. Повечето от тях са на лице, но има и доста от тях , които трябва да се
внедрят и доразвият.

б) Сертификатът на Парка за членство в мрежата на PAN Parks повишава
конкурентоспособността на дестинацията.
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в) Паркът има и доста екологични проблеми, които  е необходимо да  бъдат решени
или поне смекчени до минимум за да се подобрят, още повече условията за развитие на
екотуризъм. Необходимите ресурси са на лице и то в изобилие, но ние - хората сме тези
които трябва да съумеем да ги опазим и развием в благоприятна насока. Не трябва да
забравяме, че екотуризмът е отдих и разходка сред природата, но трябва да се
постараем да я оставим непокътната и девствена. В основата на този вид туризъм стои
най- вече красиви природни забележителности и след това културно – исторически.

г) Регионът има утвърден туристически имидж и действащи туристически организации.

д) Паркът е прекрасно място за развитие на екотуризъм и други видове туризъм. Има
прекрасни възможности за привличане и на чужди туристи, но трябва да се засилят
дейностите във връзка с рекламата и информираността. На лице са всички необходими
предпоставки за развитие на устойчив туризъм.

е) На база на направените проучвания се установи, че има доста проблеми и пропуски
за решаване. Дирекцията на национален парк “Централен Балкан”, съвместно с
местните общности и туристически сдружения, трябва да обединят силите си в
решаване на проблемите с течните отпадъци, твърдите отпадъци, транспортната
инфраструктура, подновяването на МТБ, информационното обезпечаване на туристите,
рекламата, дейности в сферата на обслужването.
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