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АНОТАЦИЯ В дисциплината ще бъдат представени основните ресурси за развитието 

на алтернативен туризъм от област Благоевград като предпоставка за подобряването на 

заетостта. Ще бъдат презентирани както най-значимите недвижими паметници, така и 

музеите, съхраняващи движимите паметници на културата в региона като ресурс за 

развитие на социално предприемачество в сферата на туризма. Ще бъдат презентирани 

богатите възможности за развитие на еко и селски туризъм в региона на Югозападна 

България като възможност за развитие на социално предприемачество и подобряването 

на заетостта. Не на последно място ще бъдат представени възможностите за 

приключенски туризъм, основани на добрите ресурси в региона – пешеходен и 

планински туризъм, рафтинг, катерене, ски-туризъм и пр. 

ОПИСАНИЕ НА КУРСА 30 часа лекции и 15 часа извънаудиторна заетост. Крайното 

оценяване е на база текущ контрол. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Целта на лекионния курс е да се придобият 

знания за възможностите за развитие на алтернативен туризъм като социално 

предприемачество в трансграничния регион и то да се осъзнае като ресурс за 

подобряване на заетостта в региона.  

ФОРМА НА РОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: редовна  

ФОРМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИП ПРОЦЕС: лекции, дискусии, 

самостоятелни проучвания и презентации на резултатите 

ЕЗИК, НА КОЙТО СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ: български  

№ Тема Брой 

лекции 

Брой 

упражн. 

1  Въведение в проблематиката. Алтернативен туризъм, 

социално предприемачество и осигуряване на заетост. 

Цели на темата: студентите да бъдат въведени в 

проблематиката на алтернативния туризъм. Представяне на 

курса: предмет, задачи, терминология, основна литература. 

Основният акцент е върху възможностите за включването на 

алтернативния туризъм в социалното предприемачество и за 

подобряването на заетостта в трансграничния регион. 

Очаквани резултати: начални знания за преподаваната 

проблематика.  

Анотация: Алтернативните форми на туризъм обединяват 

туристически пакети или отделни туристически услуги, които 

се определят като алтернатива на масовия туристически 

продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания 

човешкия ресурс. Такива са: селски, екологичен, планински, 

приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и 

снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, проникване в 

неосветени пещери, преминаване на алпийски маршрути с 

водач), тематичен - свързан с културно-историческото 
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наследство, туризъм свързан с езотеричното, религията, 

виното, традиционната кухня, етнографията и 

традиционната музика и занаяти.  

По своя характер алтернативния туризъм естествено 

включва солидарния туризъм. Отговорният и солидарен 

туризъм поставят в центъра на пътешествието човека и 

съприкосновението с него. Участието на местното население 

в различните фази на даден туристически продукт, 

уважението към човешката личност, културата и природата, 

както и по-равностойното разпределение на печалбите от 

туристическата дейност са основите на устойчивият 

солидарен туризъм. В такъв аспект алтернативният туризъм 

е съвсем естествено поле за развитие на социалното 

предприемачество а от там и на създаване на допълнителна 

заетост в регионите. Добра практика за развитието на 

солидарен туризъм, например, е дейността на фондация 

„Заедно”: “Да споделиш хоризонта … с приятели” е пилотна 

инициатива на фондация “Заедно – общуване за подкрепа и 

развитие”. Тя има за цел да въведе уникална за България 

практика за социално приобщаване на хора с физически 

увреждания, наречена “солидарен туризъм”. Между 10 и 12 

процента от населението на страната ни е с трайни увреждания, 

показват статистическите данни. Често тези хора са принудени 

да живеят затворено и изолирано от обществото, тъй като 

държавата ни все още не успява да им осигури необходимите 

условия за пълноценен и независим живот. За мнозинството от 

тях преживяване като това да покориш планински връх и дъхът 

ти да спре от разкриващите се пред погледа опияняващи гледки 

е само жадуван блян. Екипът на фондация “Заедно” се състои от 

хора, които вярват, че сбъдването на нечия невъзможна мечта 

осмисля живота ни, разширява собствените ни хоризонти. 

http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100224759/da-podarim-razhodka-

solidaren-turizym-za-hora-s-uvrejdaniya 

 

2 Ресурси за развитие на алтернативен туризъм в 

трансграничния регион България-Гърция 

Цели на темата: да се обърне внимание на комплекса от 

ресурсите за развитие на алтернативен туризъм като социално 

предприемачество и като възможност за подобряване на 

трудовата заетост. 

Очаквани резултати: познания за алтернативния туризъм в 

региона като икономически ресурс за социално 

предприемачество и подобряване на заетостта. 

Анотация: Югозападна България притежава забележителни 

ресурси за развитие на алтернативен туризъм. Региона е 

особено богат на планински масиви със съхранена автентична 
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природа. На територията на Югозапада са разположени два от 

трите Национални паркове на България – Национален парк 

Рила и Национален парк Пирин, като последният е и под 

закрлилата на ЮНЕСКО. На лице са и още няколко защитени 

територии с уникална природа. Всичко това предполага 

забележителна възможност за развитие на еко-туризъм, 

планински туризъм и свързания с тях приключенски туризъм. 

Регионът е известен с изключително богатото си културно 

наследство, включващо уникални движими и недвижими 

паметници на културата от Античността, Средновековието, 

Възраждането и Новото време. Те са на практика неизчерпаем 

ресурс за развитие на културен туризъм, особено в съчетание с 

културното наследство на съседните страни – Р Гърция и Р 

Македония. В този ред на мисли специално следва да се 

отбележи богатото нематериално културно наследство, 

включващо съхранени народни празници, обичаи, народни 

песни и танци и пр. Многобройните автентично запазени села 

със съхранени български народни традиции, характерни за 

етнографската група македонци и особено няколкото 

архитектурни резервати, като Ковачевица, Долен, Делчево, с. 

Пирин са много добра основа за развитието на селски туризъм 

в региона. 

Уникалната природа и културно наследство на Югозападна 

България дават възможност за много добри съчетания от 

различните видове туризъм, включени в понятието 

алтернативен туризъм. А именно съчетания от екологичен, 

селски, приключенски и културен туризъм, едновременно, 

което значително засилва конкурентноспособността на 

региона. В същото време възможността за неголеми 

инвестиции, при осъществяването на алтернативен туризъм в 

съчетание с богатите ресурси на Югозападния регион го прави 

особено подходящ за развитие на социалното 

предприемачество като форма за осигуряване на заетост на 

местното население. 

 

3 Културен туризъм и възможности за осигуряване на 

заетост в трансграничния регион България-Гърция 

Цели на темата: да се обърне внимание на комплекса от 

паметници на културата, на тяхната периодизация, културно-

историческа характеристика, на географското им 

разположение в трансграничния регион като ресурс за 

развитие на социално предприемачество в сферата на 

културния туризъм.. 

Очаквани резултати: знания за културното наследство в 

5  
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региона като ресурс за социално предприемачество в сферата 

на културния туризъм и постигане на  подобряване на 

трудовата заетост в региона. 

Анотация: Културният туризъм (англ. Cultural Tourism, на 

бълг. още Културно-познавателен туризъм) е форма на 

туризма, при която основна цел на туристите е посещението на 

обекти, свързани с културата и културните особености на 

някаква епоха или на някаква група хора (нация, етнос, племе 

и т.н.). Обектите на културния туризъм може да представляват 

различни форми на изкуство, представени в галерии на 

изкуствата или на открито, места и обекти с историческо 

значение (исторически паметници) – сгради, местности, 

селища, предмети, исторически музеи, археологически музеи и 

разкопки, етнографски музеи и т.н. Към културния туризъм 

спада също посещението на различни културни изяви от типа 

на фестивали, театрални постановки, представяния на местни 

народни традиции, обичаи, обреди и др. 

Културният туризъм задоволява специфични естетични, 

интелектуални и психологически потребности на личността и 

предполага висока обща култура, засилена любознателност и 

наличието на изследователски дух у практикуващите го 

туристи. Този вид туризъм може да бъде изключително 

вълнуващ и удовлетворяващ. Запознаването с чужди културни 

традиции, обичаи, изкуство, история, мироглед, религия и 

ценностна система винаги е в някаква степен изпитание за 

интелекта и характера, като нерядко води до „културен шок“. 

Туристите практикуващи културно-познавателен туризъм са 

по-мобилни и харчат повече средства от обикновените 

туристи, които предварително са закупили туристически 

пакети. 

Най-важните културно-исторически паметници в света се 

намират под защитата на Организацията на Обединените 

нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО. 

Организацията включва всеки ценен от културно-историческа 

гледна точка обект в своя специален Списък на световното 

културно и природно наследство (World Heritage List). В 

списъка са записани около 900 паметници на културата и 

природни забележителности от целия свят. България 

присъства в списъка с 9 такива обекта, между които са градът-

музей Несебър, скалният барелеф Мадарски конник, 

тракийската гробница в Казанлък, Боянската църква и 

Рилският манастир. http://turisti.info/kulturen-turizam/ 

Региона на Югозападна България е известен с изключително 

богатото си културно наследство, включващо уникални 
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движими и недвижими паметници на културата от 

Античността, Средновековието, Възраждането и Новото 

време. Сред тях са забележителните мегалитни светилища 

Царев връх в Рила и Попово езеро в Пирин, античните градове 

Никополис ад Нестум, Хераклея Синтика, Партикополис, 

Рилският манастир, Роженският манастир, Средновековният и 

възрожденски град Мелник и редица други. Те са на практика 

неизчерпаем ресурс за развитие на културен туризъм, особено 

в съчетание с културното наследство на съседните страни – Р 

Гърция и Р Македония. В този ред на мисли специално следва 

да се отбележи богатото нематериално културно наследство 

като ресурс за развитието на културен туризъм, включващо 

съхранени народни празници, обичаи, народни песни и танци и 

пр. Многобройните автентично запазени села със съхранени 

български народни традиции, характерни за етнографската 

група македонци и особено няколкото архитектурни резервати, 

като Ковачевица, Долен, Делчево, с. Пирин са много добра 

основа за развитието не само на селски, но и на културен  

туризъм в региона. Ниските инвестиции и наличието на 

свободна работна ръка са много добра основа за развитието на 

социално предприемачество в тази стопанска ниша на 

Югозапада. 

4 Селски туризъм и възможности за осигуряване на заетост в 

трансграничния регион България-Гърция 

Цели на темата: да се представи комплекса от възможности 

за развитие на селски туризъм като социално 

предприемачество и като възможност за подобраване на 

трудовата заетост в трансграничния регион. 

Очаквани резултати: познания за туристическия ресурс за 

селски туризъм в трансграничния регион, като възможност за 

развитие на социално предприемачество. 

Анотация: Селският и агротуризъм са разноовидности на 

алтернативния туризъм. Тяхното зараждане е исторически 

свързано със следвоенното възстановяване на Западна Европа 

и по точно на Франция, където чрез подпомагане на 

инициативи на земеделски стопани в областта на туризма се 

постига задържане на населението в селските райони и 

възраждането им. Не случайно най-големи средства от 

бюджета на Европейския съюз са ангажирани именно в 

селското стопанство, а Общата аграрна политика представлява 

един от стълбовете на ЕС. 

Характеризира се с престой в селска среда (къща или устроен в 

близост къмпинг, друга настанителна база), контакт с 

домакините, достъп до стопанството. Той може да се яви като 

преминаващ, т.е. престой в рамките на обиколен тур или като 

5  
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уикенд или дори една седмица престой. И в двата случая 

туристите очакват да се включат в ежедневието на 

домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, 

приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и 

празниците на района, наблюдение или обучение в местните 

занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности 

обикновено се допълват с различни видове активен или 

културен туризъм (пешеходен, планинско колело, езда, 

посещение на манастири, музеи, археологически и други 

забележителности, училище по занаяти) и най-често е 

съчетание от всичко това. http://www.baatbg.org/  

Тази стопанска ниша е особено благоприятна за развитието на 

социално предприемачество, както поради възможността за 

сдружаване на местното население за осъществяване на селски 

туризъм, така и поради ниските инвестиции, поради наличието 

на собствена база и ресурси – в повечето случаи. 

5 Екотуризъм и възможности за осигуряване на заетост в 

трансграничния регион България-Гърция  

Цели на темата: да се обърне внимание на комплекса от 

ресурси за развитие на екотуризъм, на географското им 

разположение с оглед включването им като ресурс за развитие 

на социално предприемачество в трансграничния регион. 

Очаквани резултати: студентите да добият знания за 

комплекса от възможности за развитие на социално 

предприемачество в областта на екотуризма в трансграничния 

регион. 

Анотация: Екотуризмът се заражда в Северна Америка, в 

средата на 80-те години, в следствие на развитието на 

пътувания в най-отдалечените места със съхранена природа. 

Това е туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва 

да допринесе за защита на природата и благосъстоянието на 

местното население. Той се базира на наблюдението и е един 

нов етап в развитието, който изисква работа в партньорство 

между туроператори, посрещащи агенции, местни общности, 

асоциации стопанисващи защитените райони, научните 

общности. Всички те се анагажират да сведат до минимум 

въздействието върху посещаваните територии, да информират 

пътуващите за местните правила и уредби, да участват във 

всяка регионална програма за опазване на природната среда и 

нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в 

района. Най-много и най-разнообразни програми за 

екотуризъм има в страните с голямо биоразнообразие, в които 

природата има впечатляващи измерения, национални паркове 

и местни общности, съхранили своите традиции. Програми, 

които се дефинират като екотуризъм : 

- по света са наблюдението на големи животински екземпляри 

в естествените условия на джунглата (носорози, лъвове, 

5  
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горили...), в големите морски басейни и океаните (китове, 

костенурки) и полярните ширини (мечки, тюлени) - места, в 

които дъхът на цивилизацията все още не се чувства; 

- в България достойни обекти по световните стандарти могат 

да бъдат кафявата мечка в Стара планина, Рила и Пирин, 

пеликаните в езерото Сребърна и посещението на резерватите 

Боатин, Парангалица и Баюви дупки - Джинджирица от 

гледище на качество/възраст на компактни сектори гора. 

http://www.baatbg.org/  

 

Богатите природни ресурси на страната ни, запазените в 

автентичен вид защитени територии са особено подходящи за 

развитието на еко-туризъм от местните общности под формата 

на социално предприемачество и като път за подобряването на 

трудовата заетост в региона. 

6 Приключенски туризъм и възможности за осигуряване на 

заетост чрез социално предприемачество в трансграничния 

регион България-Гърция 

Цели на темата: да запознае студентите с възможностите за 

социално предприемачество в сферата на приключенския 

туризъм 

Очаквани резултати: знания за приключенския туризъм като 

ресурси в трансграничния регион и като възможност за 

социално предприемачество в тази сфера. 

Анотация: Това е една съвкупност от нови туристически 

практики, в която доминира общуването с природата и 

активното участие с определен физически ангажимент за 

туристите. Тази група от различни по сезонност и среда турове 

има своите най-големи привърженици сред младежите и 

хората работещи в стресова среда, за които общуването с 

природата и съчетанието му с определена активност или спорт 

е от изключително значение. Налице е и феномен на мода, но 

над всичко стои осъзнатата потребност да се пребивава 

активно сред природата. Това е и най-динамично развиващият 

се сегмент в световния туризъм и за наша радост България 

разполага с отлични условия за него. Най-често той се продава 

в пакет с услуги които представляват по същество селски 

туризъм, и има характеристиките на устойчивия туризъм. 

За такива активности/спортове се приемат: яхтинга, 

подводното сафари и подводната археология, водното и речно 

кану, рафтинга (движение с надуваема лодка в бързи води), 

приключенското, планинското и шосейното колело, преходите 

на кон, определени видове джип-сафари, програми за 

оцеляване, катеренето с планински водач, планинските 

преходи в различните им по трудност измерения включително 

преходите със ски с панти, с бегови ски, със снегоходки или с 

5  
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кучешки впряг, екстремните ски, експедиционния/височинния 

туризъм към върхове над 6000 м, сноуборд. На голям успех се 

радват и комбинациите от такива активности особено в САЩ. 

http://www.baatbg.org/  

Югозападна България притежава много добър природен 

ресурс в това отношение – високи и автентични като природа 

планини, бързи и достатъчно пълноводни за рафтинг реки – 

Струма и Места, добре развита база от планински хижи и 

хотели като основа за пешеходин планински туризъм и пр. В 

такъв аспект и приключенският туризъм е една добра ниша за 

развитие на социално предприемачество от местното 

население, както и за ангажирането му като трудова заетост на 

место. 
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КОНСПЕКТ 

1. Алтернативен туризъм и осигуряване на заетост. 

2. Ресурси за развитие на алтернативен туризъм в трансграничния регион 

България-Гърция 

3. Културен туризъм и възможности за осигуряване на заетост в трансграничния 

регион България-Гърция 

4. Селски туризъм и възможности за осигуряване на заетост в трансграничния 

регион България-Гърция 

5. Екотуризъм и възможности за осигуряване на заетост в трансграничния регион 

България-Гърция  

6. Приключенски туризъм и възможности за осигуряване на заетост чрез социално 

предприемачество в трансграничния регион България-Гърция 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО Хорариумът на учебната дисциплина се състои 

от лекции и самостоятелна извънаудиторна работа на студентите. Лекциите са върху 

основните теми, заложени в учебната програма и включват класическо представяне, 

онагледено със богат снимков и видео материал, представен чрез съвременните 

технологии и програми на Лабораторията по културен туризъм при ЮЗУ „Неофит 

Рилски”. Извънаудиторната заетост е включва изучаване на литературата по 

дисциплината; рефериране на литература - статия или книга върху тема от изучавания 

материал; самостоятелно онлайн изследване и изготвяне на културен маршрут върху 

ресурсите за алтернативен туризъм в трансграничния регион, презентация на 

изготвения културен маршрут, включено наблюдение на ресурсите за алтернативен 

туризъм в определен район и презентация, изготвяне на проект за осъществяване на 

алтернативен туризъм в трансграничния регион. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО Оценяването се базира на следните елементи: 

1. Участие в дискусии – 20 %;  

2. Провеждане на теренно изследване и презентация – 30 %; 

 3. Изготвяне на курсов проект за социално предприемачество в сферата на 

алтернативния туризъм 50 %;  



Социално предприемачество и осигуряване на заетост – алтернативни форми на туризъм 27.09.2018 Version 

№1 

Page 11 оf 

7  

 

Окончателна оценка студентите получават оценка по шестобалната система при 

следните съответствия с точковата система: Отличен: 90% - 100%; Мн. добър: 75% - 

90%, Добър: 61% - 74%, Среден: 51% - 60%; Слаб 0% - 50% 

 

Автор: проф. д.н.к. Васил Марков    Подпис:  

         ............................................ 

 

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на Научния съвет на 

Лабораторията по културен туризъм, проведено на  ........................, Протокол № ....... 

 

Ръководител на Лабораторията по културен туризъм  ...................................... 
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