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Резюме 
Целта на тази разработка е да разкрие неизползвани досега възможности, да 
конкретизира  състоянието  и  перспективите  за  развитие  на  селски  туризъм  в 
района  на  с. Брестовица,  обл.  Пловдив.  Актуалността  на  темата  се  свързва  с 
необходимостта  от  обособяването  на  продукт  "селски  туризъм"  в  по‐малки  и 
неизвестни райони, с цел тяхното икономическо развитие от една страна, а от 
друга  ‐  да  се  даде  възможност  за  почивка  и  на  хора  с  по‐ниски  доходи. 
Основното са алтернативната среда и пространството, които селският туризъм 
предлага. 
Разработката прави анализ на възможностите за развитие на селски туризъм в 
с. Брестовица,  като  доказва,  че  е  налице  потенциал  за  развитие  на  този  тип 
туризъм. Освен това тя обръща внимание на възможностите за развитието на 
туризма в малко известните в това отношение села, каквото е Брестовица. 
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Abstract 
The main goal of the study presented  in this paper  is to reveal some opportunities 
which  were  not  used  till  now  and  to  make  more  concrete  the  state  and  the 
perspectives  for  rural  tourism  development  in  the  region  of  Brestovitsa  village 
situated  in Plovdiv district.  The  topic  is  very pressing because of  the necessity of 
identifiying the product of “rural tourism” in small and not so famous regions aiming 
their  economic development on one hand,  and  creating opportunities  for people 
with  lower  incomes to rest on the other. The main  issue  is the alternative medium 
and space offered by rural tourism. 
The  paper  presents  an  analyses  of  the  opportunities  for  development  of  rural 
tourism in the village of Brestivitsa proving that there is a potential for development 
of this type of tourism. Furthermore,  it pays special attention to the opportunities 
for tourism development in less famous villages as Brestovitsa as a whole. 
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Въведение 
В  развитието  на  туристическата  индустрия  през 
последните  години  се  наблюдава  една  нова 
тенденция  –  формира  се  нова  концепция  за 
устойчиво развитие на туризма. Туризмът се влияе 
от промените в нагласите и ценностите на хората – 
от  една  страна  са  повишеното  екологично 
съзнание,  стремежът  за  връщане  „назад  към 
природата”,  търсенето  на  неувредени  от 
индустриализацията  места,  новото  осмисляне  на 
природните  и  културните  ценности,  а  от  друга 
страна  –  желанието  за  по‐индивидуализиран 
туристически  продукт,  съобразен  с  конкретните 
интереси, не толкова стандартен и с възможност за 
свободно  планиране.  Масовият  туризъм  не  е  в 
състояние  да  отговори  на  тези  очаквания.  Това 
налага необходимостта от търсене и предлагане на 
алтернативни специализирани форми на туризъм. 
В  България  селските  райони  заемат  около  85%  от 
територията  на  страната  и  в  тях  живее  1/3  от 
населението.  Характерно  за  тези  райони  е,  че  в 
повечето случаи основният доход на населението е 
свързан  със  земеделието,  включително  и 
преработката  на  селскостопански  суровини. 
Проблемите  на  селските  райони  трябва  да  се 
решават, ако искаме тези територии икономически 
да  се  развиват  и  да  се  ограничи  процесът  на 
тяхното  обезлюдяване.  Това  трябва  да  става  в 
съответствие  с  променящото  се  обществено 
съзнание  и  със  сегашното  развитие  на  селския 
туризъм в страната. Основната цел трябва да бъде 
изгодата  за  местното  население,  туристите  и 
туристическата  индустрия.  От  друга  страна  трябва 
да  се  предизвикат  най‐малко  социални  и 
екологични натоварвания.  
Развитието  на  туризма  показва,  че  наред  с 
положителния  /най‐вече  икономически  и 
възстановителен  ефект/,  той  може  да  окаже  и 
силно  негативно  въздействие  върху  средата,  в 
която  се  развива.  Това  негативно  въздействие 
засяга всички основни компоненти на тази среда и 
на първо място  ‐ природата.  Този факт превърна в 
обективна  необходимост  както  търсенето  на  нови 
форми  на  туризъм  като  алтернатива  на  масовия 
туризъм,  така  и  прилагането  на  нова  туристическа 
политика  и  нови  стратегии  за  развитието  на 
туризма  на  всички  нива  –  интернационално, 
национално, регионално и локално. Това се наложи 
и в отговор на проявената от страна на световната 
общественост  загриженост  към  проблемите  на 
околната  среда,  и  от  осъзнаването  на 
необходимостта  от  здравословен  начин  на  живот, 
включващ екологична среда за отдих. 
Появата  и  развитието  на  селския  туризъм  е 
резултат  от  взаимодействието  между  специфич‐
ните  прояви  на  туристическото  търсене  от  една 
страна  и  профилирането  и  специализацията  на 
туристическото  предлагане  от  друга.  Със  своите 
потребности  и  поведение  съвременните  туристи 

излизат  извън  рамките  на  традиционния  масов 
ваканционен  туризъм.  При  редица  представители 
на новата категория доминира желанието за нещо 
ново,  различно  и  даващо  възможност  за 
действителна  психо‐физическа  почивка.  Възниква 
потребността  от  пряк  контакт  с  природата  в 
отсъствието  на  големи  и  смущаващи  групи  от 
туристи.  Събужда  се  любовта  към  спокойния  и 
естествен  живот  в  селска  среда,  продължава  в 
туристическа  форма  древната  традиция  за 
прекарване  на  ваканцията  на  село  и  така,  на  тази 
мотивационна  основа,  възниква  и  се  развива 
селският туризъм. Освен наличието на туристическо 
търсене  важна  роля  за  развитието  на  селския 
туризъм  играе  и  предлагането  на  възможности  за 
практикуването  му.  Предлагането  на  селски 
туризъм  се  формира  и  реализира  различно  в 
различните  страни  в  зависимост  от  собствеността 
върху земята и горите, организацията на селското и 
горското  стопанство,  традициите  и  отношенията  в 
селото, връзката между града и селото и други [7]. 
Селският туризъм е предизвикан от насищането на 
туристическото  предлагане  с  традиционни  и 
невнасящи нищо ново и интересно възможности за 
почивка.  Той  създава  постоянна  или  сезонна 
заетост  и  истински  доходи  за  някои  професии. 
Мотивацията за развитието му е свързана с търсене 
на  автентичен  контакт  с  посещаваните  места 
(природа  и  трудова  дейност),  с  населението  и 
културата на района.  
Селският  туризъм от своя страна предизвиква най‐
малките  екологически  и  социални  натоварвания. 
При  развитието  му  интересите  на  местното 
население  трябва да имат приоритет пред  тези на 
туристите  и  туристическата  индустрия,  като 
предлагането  трябва  да  се  основава  предимно  на 
местните ресурси. 
Селският  туризъм  се  развива  в  извънградските 
области.  Често  се  определя  като  „провинциален”, 
„местен”,  „агро”,  „рекреативен”,  „алтернативен”, 
различен  от  масовия.  Той  е  „туризъм  в  селски 
региони,  при  който  се  задоволяват  интересите  на 
туристите  към  традиции,  бит,  култура, 
селскостопански  и  други  специфични  дейности, 
както  и  към  природните,  исторически  и  културни 
дадености на съответния регион при спокойствие и 
непринудени човешки взаимоотношения” [3]. 
Селският туризъм: 

 осигурява  възможности  за  икономическо  и 
социално развитие на регионите; 

 поддържа  и  създава  местни  приходи,  работни 
места и прираст на населението; 

 съдейства  за  набиране  на  средства  за 
икономическата и социалната инфраструктура; 

 спомага  за  опазване  на  околната  среда  и  на 
културните ресурси; 

 дава  възможност  за  усвояване  на  селско‐
стопански  и  кулинарни  умения,  обогатява 
познанията за бита и културата на региона. 
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Селският  туризъм  е  една  от  възможностите  да  се 
излезе  от  урбанизацията  на  големите  градове. 
Много  важен  е  също  така  контактът  с  местните 
хора. 
Между  селския  туризъм  и  другите  видове  специа‐
лизиран  туризъм  съществуват  връзки,  а  така  също 
различните  видове  алтернативен  туризъм  се 
допълват един от друг. По този начин други видове 
туризъм  разширяват  туристическия  продукт  на 
селския  туризъм  с  техни  компоненти.  Примери  за 
такава  връзка  са:  ловен/риболовен  туризъм, 
културен  туризъм,  исторически  туризъм, 
познавателен  туризъм,  етнографски  туризъм, 
пешеходен  туризъм,  екотуризъм,  кулинарен 
туризъм, винен туризъм. 
Потребителите  на  селския  туризъм  са  на  възраст 
между  20  и  50  години,  младежи,  девойки, 
несемейни  на  средна  възраст,  хора  с  широк 
образователен  ценз,  работещи  в  нематериалната 
сфера,  със  средни  или  високи  доходи,  живеещи  в 
големи,  индустриално  развити  населени  места. 
Притежават  силен  определен  интерес,  поради 
което  се  характеризират  като  по‐особени  и 
нетрадиционни  личности  и  се  отличават  от 
обикновената  масова  среда,  по‐лесно  възприемат 
новото  и  уважават  различното,  открити  са  при 
общуването си, знаят какво да очакват от избраната 
от  тях  дестинация.  Пътуват  предимно 
индивидуално  или  на  малки  групи,  търсят 
разнообразие,  рядко  стават  постоянни  клиенти  на 
дадена туристическа дестинация, предпочитат нови 
места,  търсят  приемлива  цена  за  добро  качество, 
знаят  какво  търсят  и  лесно  вземат  решения  за 
покупка. 
 
Материал и методи 
За  изследването  на  туристическия  потенциал  на  с. 
Брестовица  за  развитие  на  селски  туризъм  е 

използвана  методика,  отчитаща  8  фактора  за 
развитие на селския туризъм [3]. 
Оценката  на  туристическия  потенциал  се  прави  на 
база на 55 характеристики, разпределени в няколко 
групи. Оценката на възможностите се прави на база 
на изразяване на степента на съгласие с твърдения 
по  скалата: 0 –  силно не  съм  съгласен; 1 –  не  съм 
съгласен; 2 – по‐скоро не съм съгласен; 3 – по‐скоро 
съм  съгласен;  4  –  съгласен  съм;  5  –  силно  съм 
съгласен. 
Важен  фактор  при  определяне  на  потенциала  за 
туризъм  е  притегателната  сила  на  района  за 
туристи.  Оценката  се  прави  на  база  осем  важни 
аспекта  за  привличане  на  туристи  към  дадена 
дестинация. Те са: 
1. Природни дадености; 
2. Културна и социална среда; 
3. Условия за спорт и рекреация; 
4. Условия за пазаруване и търговска база; 
5. Обществена инфраструктура; 
6. Отношение към туриста; 
7. Достъпност; 
8. Съществуващи туристически дейности. 
Коефициентът,  определящ  туристическия 
потенциал,  се  определя  от  сумата  от  събраните 
точки,  разделена  на  20.  Колкото  коефициентът  е 
по‐близо до 10, толкова по‐голям е туристическият 
потенциал на района. 
В  допълнение  е  направен  и  SWOT‐анализ  на 
развитието  на  селския  туризъм  в  изследвания 
район. 
 
Резултати и обсъждане 
Оценката на туристическия потенциал е направена 
на база описаната по‐горе методика. Резултатите от 
изследването са представени в табличен вид, както 
следва: 
 
 

1. Природни дадености 
 

Твърдения   Степен на 
съгласие 

Районът  се  характеризира  с  разнообразни  природни  дадености  ‐ скали,  клисури, 
водопади, реки, извори, почви и други 

4

Районът  се  характеризира  с  разнообразни  представители  на  животинския  свят,  които 
лесно може да бъдат наблюдавани 

1

Растителният свят е разнообразен, има много интересни храсти, дървета растения  5

В  района  има  водни  ресурси.  Естествени  и  изкуствени  водни  басейни  предлагат 
разнообразни възможности за рекреация и спорт 

2

Пейзажът на района е стимулиращо преживяване 5

Точки  17

 
2. Културна и социална среда 
 

Твърдения   Степен на 
съгласие 

Районът  има  богата  история,  която  е  представена  чрез  много  исторически  паметници 
(сгради, къщи, местности) 

5
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Твърдения   Степен на 
съгласие 

Районът  има  здрави  връзки  с  миналото  си.  В  него  има музеи,  исторически  паметници, 
интерпретационни центрове, стари пазари и други 

2

Районът стимулира опазването на местните археологически и исторически ресурси (стари 
пътища, стопански и жилищни сгради, праисторически находки, вкаменелости и други) 

3

Районът  е  богат  на  религиозни  паметници,  църкви,  параклиси,  манастири,  свети места, 
гробници и други 

3

Местни  тържества,  събори,  селскостопански  изложби,  фестивали  и  др.  са  атракция  за 
посетителите на района 

5

Точки  18

 
3. Условия за спорт и рекреация 
 

Твърдения   Степен на 
съгласие 

Районът има разнообразни условия за  спорт  (спортни бази,  басейни, стадиони,  спортни 
площадки и други) 

3

Районът има условия за детски спорт (детски площадки, паркове, игрища и други) 5

В района има условия за разнообразни туристически дейности (яздене на кон, пътеки за 
разходки пеш, с кон, с велосипед, възможности за катерене) 

5

Районът  предлага  добри  условия  за  водни  спортове  (плуване,  каране  на  лодка,  кану, 
водни ски; гмуркане, сърфинг, риболов и други) 

0

Районът  предлага  възможности  за  екстремни  дейности  (каране  по  пресечена местност, 
бънджи  скокове,  парашутизъм/въздушно  гмуркане,  летене  с  делта  план,  с  безмоторен 
самолет, с балон ) 

0

Точки  13

 
4. Условия за пазаруване и търговски обекти 
 

Твърдения  
 

Степен на 
съгласие 

В района има разнообразни магазини както общи, така и специализирани 5

В района има банки, банкомати, пощи, предлагат се стационарни и мобилни телефонни 
услуги  и  интернет,  които  задоволяват  нуждите  както  на  местните  жители,  така  и  на 
туристите 

5

В района има бензино‐ и газ‐ станции, сервизи за поправка на автомобили и туристическо 
оборудване 

5

В района има клубове, хотели, ресторанти, кина, театри и други заведения за хранене и 
развлечение 

4

Посетителите  на  района  могат  да  отседнат  в  разнообразни  средства  за  настаняване  ‐ 
хотели, мотели, къмпинги, ферми, селски къщи, хижи.  

3

Точки  22

 
 
5. Обществена инфраструктура 
 

Твърдения   Степен на 
съгласие 

В района има добре развита транспортна структура, включително автомобилен, въздушен 
и ЖП транспорт , разнообразни възможности за наемане на коли 

4

Здравето и безопасността на местните жители и туристите се осигуряват с добре развито 
медицинско  обслужване  и  бърза  медицинска  помощ  (лекари,  зъболекари  и  др. 
специалисти) 

4

Безопасността и сигурността на туристите и местните жители се осигуряват от служби на 
реда и сигурността 

4

Обществените места (паркове, спирки, тоалетни, улици, тротоари и др.) се поддържат и са 
чисти 

4
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Твърдения   Степен на 
съгласие 

Районът  подпомага  туристите  чрез  осигуряване  на  информационни  центрове,  карти, 
брошури, интерпретация на местни атракции, местни гидове, обозначения и др. услуги 

2

Точки  18

 
6. Отношение към туриста 
 

Твърдения   Степен на 
съгласие 

Много ресурси и енергия се влагат за привличането на туристи в района 2

Туристическата  инфраструктура  (обществена  и  частна)  е  добре  развита  и  посреща 
нуждите на посетителите 

4

Представителите  на  местния  бизнес  се  отнасят  добронамерено  и  гостоприемно  и 
задоволяват нуждите на туристите 

5

Всички в туристическия бизнес се отнасят с толерантност и с разбиране към посетителите 
от други националности и култури 

5

Когато пътувам из района, винаги се чувствам добре дошъл, въпреки че съм непознат  5

Точки  21

 
7. Достъпност 
 

Твърдения   Степен на 
съгласие 

Пътната мрежа на района е добре развита и поддържана 5

Посетителите на района лесно се ориентират. Пътищата са добре обозначени със знаци и 
туристически табели 

5

Районът  е  в  близост  до  други  атрактивни  дестинации.  Туристите  с  удоволствие  го 
посещават 

5

Няма сезонни фактори, които влияят върху достъпността на района ‐ снеговалежи, обилни 
дъждове, пясъчни бури и други 

5

Движението по основните пътни артерии е свободно през цялото денонощие 5

Точки  25

 
8. Съществуващи туристически дейности 
 

Твърдения   Степен на 
съгласие 

Няколко (малки, семейни или корпоративни) туроператори развиват бизнес в района  3

Районът  се  обслужва  от  местно  или  международно  летище,  или  магистрала,  които 
позволяват лесен достъп 

1

Туризмът  в  района  е  сезонен  (поради  климата  или  специални  събития,  дейности, 
фестивали) 

2

Съществуващият  туристически пазар в района е достатъчно  голям за вашия бизнес и  за 
съществуване на конкуренция 

3

В района има създадени условия за изграждане на съюзи със съществуващи туристически 
предприятия  (туроператори,  хотелиери),  предлагащи  средства  за  настаняване  или 
атракции 

4

Точки  13
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Фиг. 1. Сумарни оценки по изследваните критерии 

 
Сравнението на сумарните оценки по изследваните 
критерии  (фиг. 1)  показва много  високи  стойности 
за  достъпността  и  условията  за  пазаруване  и 
търговска  база,  както  и  отношението  към  туриста. 
Много ниски са стойностите за условията за спорт и 
рекреация  и  съществуващите  туристически 
практики,  на  които  трябва да  се обърне внимание 
като на области за подобрение. 
Съгласно  използваната  методика  е  изчислен 
следният  коефициент:  Коефициент,  определящ 
туристическия  потенциал  на  село  Брестовица  = 
147/20  =  7,35.  Определеният  коефициент  показва 
много добри стойности за изследвания район. 
 
В  допълнение  на  оценката  на  туристическия 
потенциал  е  направен  SWOT‐анализ,  представен 
по‐долу: 
 
SWOT‐АНАЛИЗ 
 
 Силни страни: 
 Село  Брестовица  се  характеризира  с  природни 
дадености ‐ климат, почви, разнообразни растения, 
гори; 

 Развитието  на  лозарство,  овощарство  и 
винарство  дава  възможност  на  туристите  да 
участват  в  производствените  процеси  на  тези 
отрасли; 

 В близост е до други атрактивни дестинации; 

 Близо  е  до  голям  град,  което  дава  възможност 
за  уикенд  почивка  ‐  човек  да  избяга  от  шумния  и 
замърсен град и ежедневието; 

 Селският  туризъм  в  Брестовица  няма  сезонен 
характер; 

 Организират  се  общоселски  чествания  на 
празници, обичаи и ритуали; 

 В  село Брестовица има разнообразни магазини 
и  банкомат,  които  да  обслужват  пристигналите 
туристи; 

 В селото има станции за бензин и за газ , както и 
сервизи за поправка на автомобили и туристическо 
оборудване; 

 Има добре развито медицинско обслужване; 

 Наличие  на  висококвалифицирана  работна 
ръка; 

 Селото  е  обявено  за  защитена  зона  поради 
изключително добре запазената природа и ценното 
биологично  разнообразие  в  региона  на  село 
Брастовица  като  част  от  Европейската  екологична 
мрежа НАТУРА 2000;  

 Транспортът е удобен и достъпен; 

 Членството на България в Европейския съюз е в 
голям плюс за развитието на този отрасъл. 
 
 Слаби страни: 
 Няма достатъчно добре развита леглова база; 

 Не  е  помислено  за  създаване  на  достатъчни 
условия за развитие на атрактивни дейности, спорт 
и рекреация; 

 В  селото  е  имало  кино,  но  в  момента,  за 
съжаление, не функционира, няма местен музей; 

 Няма информация и липсва реклама. 
 
 Възможности: 

 Възможности  за  отстраняване  на  всички 
горепосочени заплахи с помощта на местната власт; 

 Проекти  за  създаване  на  семейни  къщи  за 
посрещане и настаняване на гости; 

 Участие  в  различни  организации  на 
предприемачите за съдействие в този бизнес; 

 Изграждане  на  плувен  басейн,  ски  писта  в 
„Бряновщица”; 
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 Засилване  на  влиянието  на  рекламата,  като 
маркетингово  средство,  за  увеличаване  на 
интереса към селото. 
 
 Заплахи: 
- Икономическата  криза  в  страната  влияе 
отрицателно  върху  възможностите  за  развитие  на 
селски туризъм; 
- Отрицателен естествен  прираст  на  населението 
в селото; 
- Недостатъчно  познаване  и  оценяване  на 
възможностите за развитие на селски туризъм. 
 
SWOT‐анализът  позволява  да  се  обобщи,  че  с. 
Брестовица  има  потенциал  за  бъдещо  развитие  в 
областта на  селския  туризъм.  Това  следва да бъде 
водещ  мотив  за  реализацията  на  конкретни 
приоритети,  мерки  и  проекти  с  цел  създаване  на 
подходящи  условия  за  развитие  и  популяри‐
зирането му като туристическа дестинация. 
 
Заключение 
Връзката  между  туризма  и  околната  среда  е 
особено силна в селските области. Задължително е 
да се разбере и в каква степен туризмът осигурява 
желаните икономически ефекти  за извънградските 
области, а критериите за успешна бизнес стратегия 
се  нуждаят  от  внимателно  проучване.  Селските 
области  са  интегрална  част  от  съвременното 
туристическо преживяване. Те, обаче, се нуждаят и 
от разбиране,  за да се осигурят подходящи форми 
на  туризъм,  които  спомагат  за  постигане  на 
национални,  регионални  и/или  местни  цели. 
Неотменна  е  отговорността  за  оценяване  на 
ефектите  от  туризма  с  дълготрайно  влияние  върху 
селските области; за разграничаване на облагите и 
цената, свързани с развитието. 
В резултат на направените проучвания може да се 
направи  изводът,  че  съществуват  много  добри 
възможности и предпоставки за развитие на селски 
туризъм в с. Брестовица, като фактор за регионално 
развитие,  икономическо възстановяване,  социален 
напредък и опазване на културното наследство. 
За  да  стане  обаче  продуктът  на  селския  туризъм 
конкурентоспособен,  е  необходимо  да  се  направи 
още много. Наличието на подходящи туристически 
ресурси  само  по  себе  си  не  е  достатъчно. 
Необходими са изграждането на цялостна политика 
за  подкрепа  на  селските  райони  на  национално 
ниво,  както  и  усилия  за  реализирането  й  от 
местните  власти  и  инициатива  на  местното 
население.  Необходимо  е  да  има  по‐добро 
взаимодействие  и  координираност  на  властите  с 
местните  предприемачи.  В  условия  на  спад  в 
масовия  туризъм  трябва  да  се  намери  подходяща 

форма за инвестиране и развитие на селския – това 
е  един  от  начините  за  възраждане  на  туризма 
въобще  и  за  развитието  на  селските  райони.  За 
доброто  обслужване  са  необходими  образовани 
кадри и качествен мениджмънт, а за привличането 
на  туристите  ‐  добра  маркетингова  стратегия  и 
осигуряване  на  добро  качество.  Нужен  е  общ 
туристически  продукт,  предлагащ  алтернативните 
видове  туризъм и  комбинации,  на базата на общо 
сътрудничество между властите, предприемачите и 
местното  население,  а  този  продукт  да  бъде 
активно предлаган и прилаган. 
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