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Abstract 
This article examined the problem of the 
development of alternative tourism products in 
Bulgaria. The main objective of the work is open 
up opportunities for the formation of the tourism 
product in the Iskar defile in the Stara Planina. 
For the purpose of clarification were analyzed 
natural and anthropogenic resource in the region. 
In this respect the work is to involve 
contemporary reflection on the expansion of 
tourism practices utilized in low areas of the 
country and the opportunities offered by 
alternative tourism for strengthening the socio-
economic processes 
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Предлаганият туристически продукт в 
последните години очертава тенденцията за 
неговото стандартизиране и унифициране. 
Нейното преодоляване, с използването на нови 
алтернативни продукти е кръг от въпроси, 
които преопределят необходимостта от от 
своевременното разкриване и валидаризиране 
на нови решения. Възможностите за 
разширяването на потребителските му 
качества и свойства на масовия туристически 
продукт са в значителна степен ограничени. 
Това предопределя необходимостта от 
разкриване на нови стоки и услуги, които са 
свързани с неразработените туристически 
практики и дестинации. Наред с това, 
предлагането и приобщаването на 

алтернативни продукти на пазара ще е в 
състояние да интензифицира социално-
икономическите процеси в отделни региони на 
страната, които са слабо развили 
туристическите дейности или въобще не са 
предлагали туристическа практика. 
Необходимостта от предлагането на 
алтернативен туристически продукт е пряко 
свързана и с нарастващия брой съвременни 
туристи, които търсят нестрандартни и 
разнообразни туристически продукти. 
Тенденцията за преодоляването на 
стандартизираните услуги при масовия 
туризъм и търсенията на заместители, чрез 
алтернативните туристически практики, се 
задава като съвременен проблем на туризма, 
който налага конкретни решения. 
Анализирането на проблема от научен 
интерес, пряко се съотнася с извеждане на 
перспективата на използването на 
алтернативния туристически продукт за 
икономическото съживяване на слабо 
развитите региони в страната. Това 
предопределя и водещата цел на тази работа - 
да се анализират възможностите на наличните 
ресурси в пролома на р. Искър в Стара 
планина за формирането на алтернативен 
туристически продукт и в тази връзка 
разкриване на проекцията за икономическото 
му използване. В тази връзка, работата е и 
едно своеобразно продължение за 
популяризиране на региона на Искърския 
пролом, положено в края на ХІХ в., от 
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Ал. Константинов - основателят на 
туристическото движение в страната. 
Удовлетворяването на туристическите 
потребности е предизвикателство за страните 
в света, които в последните години се 
ориентират към развитие на туристическите 
практики. Разкриването на нови аспекти и 
разширяването на туристически продукт е 
налагаща се съвременна тенденция и за 
развитите в това отношение пазари и 
дестинации. Така например, във 
Великобритания областните мениджъри на 
туризма са съсредоточили усилия за 
разработването на програми за предлагането 
на алтернативен продукт, на основата на 
съчетаването на разнообразни туристически 
практики. В резултат, вече се отчита 
положителен ефект за миналата година. 
Турисите се задържат повече от четири дни, в 
не туристическите дестинации на страната. 
Тиролският туристически център в Австрия, за 
да популяризира туристическия си продукт, 
насочва практическите си усилия да 
предоставя on line информация. На основата 
на използването на новите информационни 
технологии, центърът успява да представя по 
всяко време предлаганите условия за ски 
туризъм в страната. В планинските курорти и 
преди всичко, край ски трасетата са поставени 
камери, които предоставят информация пряко 
за Интернет. Всеки ползвател, може от екрана 
на монитора да разбере времето в курорта и 
състоянието на снежната покривка върху ски 
трасетата. Подходът, за активно включване на 
информационните технологии, днес се 
използва още и в Германия, Швейцария, 
Лихтенштейн. Извън Европа, практиката е 
наложена в САЩ, Канада и Южна Корея. 
Наред с всичко това, разнообразните желания 
и стремежи на туристите са съществена 
предпоставка за разработването на 
алтернативен продукт в съвремието. Във 
връзка с диференциацията на търсенето са 
направени различни изследвания на типовете 
туристи. Едно от тях е типологизирането им, 
според търсенето на продукта. Първата група 
са икономичните туристи. Те имат висока 
чувствителност към качеството, цените и 
предлаганият брой услуги. Втората група, 
персонофицираните туристи, за които 
приоритет е качеството и вида на 
туристическия продукт. Етичните туристи са 
третата група, при които от значение е ниската 
цена, позволяваща в значителна степен широк 
асортимент от услуги. Четвъртата група - 
апатичните туристи предпочитат качествена 
услуга, без значение от неговата цена. Тази 

диференциация позволява да се определи, че 
туристите от първа, трета и дори четвърта 
група са потенциалните потребетели на 
комбиниран продукт, на основата на 
алтернативните практики. 
В съвремието все по-често се използва и 
диференциацията на туристите, в зависимост 
от търсенто на вида туристически продукт. 
Първата група са туристите, които търсят да 
удовлетворят потребностите чрез 
пътешествия. Втората група са 
предпочитащите оригиналните пътешествия, 
при които има високо ниво на обслужване - 
улеснения при пътуването, аниматор, преводач 
и др. Основната черта на туристите от трета 
група е, че те мотивират решенията си за 
пътуване на основата на бихевиорнизма 
(подражанието). Те реагират активно на 
социалните или психологическите си 
потребности, в зависимост от внушенията на 
символните форми в рекламите и парадигми в 
социалната среда. На основата на тази 
класификационна схема, възможностите за 
закупуване на алтернативен туристически 
продукт потенциално е свързана с първа и 
трета група. 
Според немския автор Г. Ган, туристите са 
няколко типа S-, F-, W-, А- и В. Туристите тип 
S - предпочитат пасивния отдих. Те пътуват 
към големите курорти. Вторият тип F са 
почитатели на далечните пътувания, при които 
има непрекъсната смяна на образи и 
преживявания. Аспект на смисловото 
уплътняване на пътуването за тях е 
получаване на удоволствие от разнообразните 
впечатления. Туристите от W тип са 
привърженици на активния отдих, 
включително и чрез пешеходни маршрути. 
Макар, че Г. Ган диференцира този тип на два 
подтипа – обединяващата ги черта за тях е 
физическата активност на открито или 
наличие на условия (ландшафт, култура, 
история) за задоволяване на хоби занятия. 
Туристите от тип А са любители на 
приключенията, за постигане на нови 
преживявания, рискове и изпитване на 
собствените сили. Последната група са 
туристите В, които от своя страна, авторът 
поделя на: - „експерти”, които сравняват и 
оценяват видовете на гостоприемство; - 
„емоционалните”, които преживяват 
културните артефакти или природните 
забележителности; - „специалистите”, които 
използват пътуването си да повишат 
познанията си за културата, историята или 
изкуството на местата на посещение. 
Диференциацията на туристите, направена от 
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Г. Ган дава основание да се изведе, че 
потенциалните потребители на алтернативния 
туристически продукт са свързани с типовете 
F-, W-, А- и В. 
На основата на посочените класификации на 
туристите са налага изводът, че около 60 % са 
потенциалните туристи в съвремието, които 
биха закупили алтернативен туристически 
продукт. Опитът показва, че практически 
реализират алтернативно пътуване 20 % от 
тях. Увеличаването на този дял е възможно, 
при активно рекламиране, но преди всичко с 
акцентиране на предпоставките, мотивиращи 
пътуването – запазване и укрепване на 
здравето, повишаване на познанието, 
възможностите за личностно 
себеутвърждаване или повишаване на 
културното ниво. 
Във връзка с всичко това, алтернативният 
туристически продукт може да се предлага в 
различни варианти. Неговото формиране е 
зависимо от вида на природните и културно-
историческите обекти и периодично 
провежданите явления на културата. 
Наличието на специфичните им особености им 
в района на пролома на р. Искър в Стара 
планина предопределя различните варианти за 
формирането му. Съществен елемент за 
обособяването на продукта в района е 
природният феномен – Ритлите. Името на 
скалната забележителност идва от приликата 
им със страничните прегради на волска кола 
(ритли). Тези природни образувания се 
намират край с. Лютиброд. Ритлите стават 
достояние, включително и на европейската 
общественост, благодарение на труда на 
унгарския етнограф и пътешественик Феликс 
Каниц. Той ги описва и скицира през 1873 г. 
По-късно виенският професор Франц Тула 
прави първото им по-подробно геоложко 
описание, придружено от схематичен 
геоложки разрез. Подобно изследване на 
района на Ритлите е направено и от 
българските геолози Георги Златарски, Стефан 
Бончев, Еким Бончев, Боян Каменов и др. 
Високата степен на изученост на района са го 
превърнали в подходящо място за 
провеждането на научни и учебни екскурзии. 
Ритлите са разположени на площ от 
123 хектара по двата бряга на реката. 
Височината им, над нивото на р. Искър е до 
80 метра. Пространството помежду им е 
обрасло в гъста широколистна растителност. 
Четирите каменни стени (ритли), които са на 
левия бряг имат по-големи размери. Те са 
успоредни една спрямо друга. Общата им 

дължина им е от 200 до 400 метра, а 
дебелината от 2,6 до 7 метра. 
За формирането на туристическия продукт от 
значение е и оценката в балове на скалния 
феномен - Ритлите: 
• Контрастта на релефа е два бала. 
• Хоризонталното разчленение на релефа в 
района е пет бала. 
• Вертикално разчленение на релефа в 
района е три бала. 
 
Природният феномен, Ритлите са включени в 
Регистъра на защитените територии и 
защитени зони на България със Заповед 
№ 9733 от 27.05.1938 г. Те са част от 
територията на природен парк „Врачански 
Балкан”. 
В района на Ритлите има няколко маркирани 
туристически маршрута. Единият е от хижа 
„Околчица” до с. Лютиброд. Вторият маршрут 
е до историческата местност Рашов дол, 
където се е провело последното организирано 
сражение на част от Ботевата чета, след 
неговата смърт. На загиналите в битката десет 
четници, костите им са поставени в 
костницата на параклиса. Всяка година на 
3 юни в Рашов дол се провежда 
възпоменателен събор. Разстоянието от 
Ритлите до местността се преминава за 
половин час. 
Скалните стени са използвани, като естетвени 
укрепления от древните римляни срещу 
нашествениците. През Средновековието, те са 
били част от крепостните стени на селището 
Коринтград, наричан от местното население - 
Коритенград. Градът се е простирал до реката, 
а при археологическите разкопки са разкрити 
основите на девет църкви, между които 
раннохристиянска базилика от V - VI век. Най-
запазена е църквата "Св. Георги", строена през 
X - XII век. Разположена е между Ритлите и с. 
Лютиброд. През многовековното си 
съществуване църквата е претърпяла доста 
частични разрушения и поправки. Тя  е била 
сравнително добре запазена до края на XIX в. 
Строена е с правоъгълен план (11,30 х 9,15м.), 
с три полукръгли апсиди, без притовор. 
Вътрешността на църквата е била разделена на 
три, с две двойки квадратни колонади, 
съединени с арки. Трите кораба са засводени и 
поставени под общ двускатен покрив. Този 
начин на засводяване е използван и при 
изграждането на църквата „Св. Йоан 
Кръстител” в Несебър. Два пласта са 
запазените фрески в църквата. Ясно различими 
са стенописите от XIV в. Църквата е 
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реставрирана в последните години и е обявена 
за паметник на културата. 
В алтернативния туристически продукт на 
района е възможно да се включи и посещение 
на два манастира. Непосредствено до с. Люти 
брод е Черепишкият манастир. Според 
легендата, манастирът е получил името си от 
белеещите се кости на загиналите войни, след 
битката на цар Иван Шишман с османските 
нашественици. В манастира е създаден един от 
първите църковни устави (типик) - около 
1396 г. От 1798 до 1799 г. в Черепишкия 
манастир намира убежище Софроний 
Врачански. В началото на ХVІІ в., 
Черепишкият манастир е възстановен по 
инициатива на известния български художник 
Пимен Зографски. По това време се изгражда 
и манастирската църква. В нея се съхранява 
сребърна мощеранилница от 1792 г. 
Съществувало е и килийно училище, в което 
са писани и преписвани книги, жития и 
евангелия, като „Черпишкото евангелие” от 
ХVІ в., което е обшито със златни корици и 
украсено с библейски сцени. През 1616 г. е 
създадено от  монаха Данаил „Данаиловото 
евангелие”, което днес се съхранява във 
врачанската църква „Св. Никола”. В манастира 
са създадени „Панегрик”, през 1623 г. и 
„Апостол” от 1630 г. Тодор Врачански създава 
през 1732 г. сборник с поучения – „Маргарит”. 
През 1889 и 1907 г. Черепишкият манастир е 
посещаван от Иван Вазов, който се вдъхновява 
и написва разказа „Една българка”. В края на 
ХІХ в. Алеко Константинов също посещава 
района на манастираи в резултат пише 
пътеписа си „В българска Швейцария”. В него, 
той отбелязва – „Боже, колко е хубав този 
пусти Черепишки манастир! Извивките на 
шумящия Искър, притиснат от едната си 
страна със зелени и разцъфтели лесисти 
хълмове, препълнени със славеи;от другата 
страна притиснат от надвиснали разноцветни и 
разноформени гигантски скали, изпъстрени с 

пещери...”. Манастирът е действащ и има 
възможност да приема 30 туристи. 
Действащ и приемащ постетители е и 
Осеновлашкият манастир, който е разположен 
край р. Габровница, приток на р. Искър. Името 
на манастира „Седемте престола” се свързва с 
идването на седем боляри, които идват от 
Бесарабия и се заселват в района. Писмените 
достоверни сведения за манастира са от 
преписка в четириевангелие от 1511 г. 
Църквата, строена през ХІ в. приема 
съвременния си облик през 1770 г., когато е 
основно преформирана. През средата на ХІХ в. 
изграждат жилищните сгради. В манастира са 
намирали закрила Вълчан войвода, Мартин 
войвода, Софроний Врачански и Апостолът на 
свободата - Васил Левски. Близо до манастира 
са разкрити следи от Римска крепостна стена. 
Формирането на туристическия продукт на 
основата на природните и антропогенните 
ресурси от района на пролома на р. Искър в 
Стара планина е в състояние да задоволи 
разноообразните интереси и предпочитания на 
съвременните наши и чужди туристи. 
С реализирането на туристическите пътувания 
ще се позволи да се активизират социално-
икономическите процеси в малките селища в 
Искърския пролом на Стара планина. Наред с 
възможностите за приема на туристи в 
манастирите е необходимо и предприе-
мачество за създаване къщи за гости, защото 
дела им в района е много малък. Практиката 
показва, че един предлагащ част от 
туристическия продукт е в състояние да 
осигури заетост и на още двама. В тази връзка 
обособяването на малки къщи за гости е 
насока за преодоляването на съвременните 
негативи на социално-икономическата среда. 
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