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Abstract 
The article presents the problems of responsibility 
cultural tourismfor in Bulgaria. The aim of the 
work is to identify the range of factors, which 
affect the intensification of the practice of cultural 
tourism. In this relation are analyzed the tourism 
policy at national and local level as a results of 
surveys of tourists from Germany and Russia. Are 
analyzed and market indicators. In this mean, the 
work is to join to modern efforts to intensify the 
practice of cultural tourism in the country.  
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Културният туризъм е традиционна практика, 
която се е развила в древността и се 
продължава в съвремието. Началото на 
културният туризъм е документирано през 
ІІІ хилядолетие пр. Христа, в папирусите на 
древен Египет. Свързаните с него духовни и 
интелектуални потребности на хората са 
основата за периодичното му ре актуализиране 
през времето. Днес, разнообразните форми на 
културния туризъм се реализират в различните 
географски ширини на света. Водещи са 
предимно страните със запазено културно-
историческо наследство. Културни локуси, 
като Париж, Лондон и Рим привличат 
ежегодно до 15 млн. туристи, а най-големия 
град на Турция – Истанбул се посещава от 
8 млн. туристи. Отделни антропогенни обекти, 
като Тадж Махал в Индия, Акропола в Атина 

или древна Троя са ориентир за приблизително 
5 млн. туристи годишно. Най-посещаван обект 
в нашата страна е Рилският манастир - 0,6 млн. 
туристи ежегодно. Културният туризъм в 
страната има дял от 20 %, което е почти на 
половина в сравнение с делът му в Гърция и 
Италия. Аспектите на разширяването, 
интензифицирането на формите на културния 
туризъм и възможностите за включването на 
повече културно-исторически обекти и 
традиционни културни явления в нашата 
страна задават редица проблеми, които са 
свързани с това. Тяхното анализиране и 
разкриването на съвременните аспекти за 
практиката на културния туризъм, 
предопредели и целта на работата - да се 
очертаят отговорностите и разкрият 
възможните за тях адекватни решения. С 
критичното анализиране на проблемите 
работата се приобщава към съвременния 
размисъл за рационално използване на 
наличните обекти и явленията на културата и в 
тази връзка разкриване на алтернативни 
пътища пред съвременния културен туризъм. 
Разработването на антропогенните обекти и 
явления на културата е процес, в който 
участвуват различни обществени институции, 
изследователски звена, туристически фирми и 
дори индивидуални субекти. В тяхната работа 
е възможно да се допуснат разминавания, 
които са резултат от различните преследвани 
цели и формирани насоки на отношение към 
културно-историческото наследство. Но 
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липсата на съгласуваност с времето се 
прeекспонира като траен модел за избягване 
на отговорност в практиката на културния 
туризъм. Действието на тези модели като 
стереотипи се подпомага и от наложената 
парадигма за свободата на туристическия 
пазар. Приоритетно той се свързва със 
свободата за вземане на решения за пътуване, 
а се не гира необходимостта от целенасочено 
предоставяне на информация или реклама на 
обектите. За някои от звената дори, страната 
ни няма конкурентни обекти в сравнение с 
Италия, Гърция, Турция или Египет. Именно 
това е основанието, което рефлектира в 
мотивационните цели на пристигащите 
туристи в последните години в страната ни. 
Това показват анкетите, които са проведени 
сред чуждите туристи. Така например, за 
пристигащите туристи от Германия, които са 
около 700 хил. годишно, 40 % нямат никаква 
представа за България като туристическа 
дестинация и какво може да им се предложи от 
културно-историческото наследство. Подобна 
е картината и при руските туристи, които са 
четвърти по брой на пристиганията в страната 
ни - 450 хил. годишно. Според резултатите, от 
проведено и сред тях проучване, само 8 % от 
анкетираните определят страната ни като 
предлагаща възможности за разглеждане на 
културно-исторически забележителности и 
възможностите за реализирането на културен 
продукт. Тези показателни резултати, сами по 
себе си налагат изводът за консолидиране на 
целите на звената участващи в процеса на 
изследването, разработването и рекламирането 
на културно-историческите обекти. Свободата 
за работа на отделните звена е необходима, но 
свободата е и отговорност пред обществено 
значимия културен туризъм. Необходима е 
нова стратегия за координиране на дейностите 
и в тази връзка разкриване на нови 
перспективи пред културния туризъм. 
Отговорностите за алтернативната практика са 
пряко свързани с действащото 
законодателство в страната, което определя 
водеща роля в разработването на културно-
историческото наследство да имат общините. 
Практически тази им роля не се изпълнява 
целенасочено, от конкретните им дейности и 
ангажименти към ежедневните нужди на 
обществото. Дори възможностите за 
кандидатстване за финансиране от 
европейските фондове за разработване на 
културните обекти не се възприемат като 
приоритет. По този начин прилагането на 
приетата Стратегия за културен туризъм не се 
реализира пълноценно. В тази връзка е 

особено актуална мисълта на Жан Ж. Русо, 
изказана в книгата му „Обществен договор” 
{Русо, 1998}, през ХVІІ в., че „при определени 
обстоятелства хората или институциите трябва 
да бъдат принудени да бъдат свободни за да 
проявят инициативност”. Реализирането на 
това не трябва да се възприема като самоцел, а 
конкретна насока за работа на обектите на 
културно-историческото наследство и 
формирането на местни културни локуси. 
Практиката в други страни е наложила 
използването на подхода на аутсорсинг, 
прехвърляне на функции от общинските 
органи към неправителствени организации, 
фирми или граждански сдружения. 
С практическото прилагане на подхода се 
разширява принципът на децентрализация и е 
ефективна насока за приобщаването на 
обектите и явленията на културата към 
туристическата практика. Аутсорсингът 
прилаган в Италия е успешна основа за 
реализирането на формите на културния 
туризъм. 
Провеждането на политиката за реализирането 
на Стратегията за културен туризъм е 
непосредствено свързана с координацията на 
дейностите със съседните ни страни. Тази 
насока е особено необходима при 
разработването на културните коридори на 
Балканския полуостров. Тяхното реализиране 
в практиката е своеобразно продължение на 
схемата на културните коридори в Европа, 
която бе приета от органите на Европейския 
съюз през 2002 г. Наред с това, на последното 
туристическо изложение в Берлин бяха 
дискутирани възможностите и въпросите за 
налагането в туристическата практика на Пътя 
на коприната – един от световните културни 
коридори, който на Балканския полуостров е 
част от неговата културна мрежа. 
Приоритетни усилия и координация се налага 
със съседните ни страни за основните 
балкански културни коридори: 
- Виа Егнасия – наименован е на римския пра 
консул Егнасио, които е управлявал част от 
територията на Мала Азия. Изходната точка 
маршрута е Константинопол, а продължението 
му е - Солун, Охрид, Вльора, Адриатическо 
море и завършва в Рим. Това е коридорът по 
които се разпространява Християнството в 
Европа. На българска територия са основната 
част от северните му разклонения. 
- Виа Понтика е културен коридор, който 
преминава през Румъния, България и Турция. 
Той следва основно бреговете на Черно море - 
от вливането на река Дунав до град Трабзон. 
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- Виа Диагоналис (Виа Рагуса) е културен 
маршрут, който е част от сухоземния Път на 
коприната на наша територия. На запад 
продължава през Сърбия, Босна и 
Херцеговина, Хърватска, Словения и завършва 
в Италия. 
- Дунавският културен коридор свързва 
всички страни, през които преминава р. Дунав. 
Обекти за посещение са древноримските 
укрепени територии и архитектурните 
стилове, формирани след Ренесанса в Европа. 
- София - Охрид е религиозен културен 
коридор. Изходна точка е Софийската Света 
гора, преминава през Косово и Метохия в 
Сърбия, манастирите край Битоля и завършва 
в Охрид, където са изградени 365 църкви. 
- С начало от гр. Русе е културният коридор, 
който преминава меридионално през страната 
ни - В. Търново, проходите на Стара планина, 
Стара Загора, Пловдив, Асеновград и 
завършва на п-в Атон (Света гора). 
Отговорностите за развитието на културния 
туризъм са свързани и с при утвърждаване на 
функциите да повишава образователното ниво 
и укрепва патриотичното възпитание на 
подрастващите. Практическите решения на 
тези задачи са в компетенцията на училищните 
власти и във възможностите на 
туристическите организации. И двата субекта, 
като организатори на маршрутите към 
обектите на културно-историческото 
наследство, все още недостатъчно използват 
схемата на културното райониране. Нейната 
концепция бе направена през 2009 г. от учени 
и специалисти от Италия. 
В нея са представени следните културни 
райони в страната: 
- Първият от тях е Велика София. Значимостта 
на района е, че столицата има значителни 
обекти от времето на древен Рим, ранното 
християнство, както и периодично 
провежданите фестивали и изложения; 
- Вторият е Долината на царете, който е 
разположен в Задбалканските котловини. 
В района са концентрирани обекти на траките 
(1000 тракийски могили) и възрожденски 
обекти; 
- Третият район е Възрожденският град. 
Разположен е на територията на градовете 
Велико Търново, Габрово, Шипка. Наред с 
възрожденските обекти, основно значими са и 
културно-историческите; 
- Районът по бреговете на р. Дунав припокрива 
в основни линии един от Балканските 
културни коридори. Към региона се стотна сят 
и селища от вътрешните части от Дунавската 
равнина; 

- Районът Каменно сърце е свързано с 
градовете Сливен и Стара Загора. В района е 
възможно съчетаване на културен туризъм с 
други практики; 
- Старите столици е регион включващ Плиска, 
Преслав и района на Шумен; 
- Регионът по бреговете на Черно море 
функционално свързва морските летовници с 
възможностите им да посещават културни 
обекти във вътрешността на страната; 
- Странджа планина е регион, който е 
ориентиран към наследството на траките; 
- Мечът и кръстът е регион в Кърджалийска 
област. Формиран на основата на тракийските 
обекти и археологическия комплекс 
Перперикон; 
- Пловдив и региона му са самостоятелен 
район от страната, включващ тракийски и 
римски обекти. В останалите части на страната 
е възможно съчетаването на други 
туристически дейности с културен туризъм. 
Всички субекти в страната, които са 
ангажирани с практиките и формите на 
културния туризъм е необходимо да работят за 
социализиране на обектите на културно-
историческото наследство. Чрез 
социализацията обектите и явленията на 
културата се при утвърждават като норма и 
образец в социалната среда. Извън обитаемата 
среда на човека не е възможно да се 
експонират структурата и функциите им. 
Именно за това е изключителна отговорността 
и мисията на средствата за масова 
комуникация и реклама. 
Социализацията е процес, при който се 
приобщават социално и културно значимите 
черти на културно-историческото наследство. 
С нея се при утвърждава ценността на 
сътвореното, като същевременно се коригират 
консуматор ските социални модели в 
обществото и изграждат нови морални 
стойности. По този начин, крайните цели на 
процеса на социализация противостоят на 
ежедневните проблеми и косвено налагат 
насоките за преоткриване на обективи раните 
достижения на човешкия дух в стремежа му 
към субективна свобода. Наред с това, 
извеждането на ценностните качествата на 
обектите на културата, т.е. имат положително 
значение са основа за постигане на 
самосъзнание за автономност - перспективната 
цел на културата. 
Аспектите на социализация на явленията на 
културата са предпоставка за прилагане на 
механизма, създаващ образци и модели за 
подражание и идеали за поведение. В 
туристическата практика подражанието има 
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етапна структура. Реда полагането е свързано 
с първото ниво със стремежа за разбиране на 
явлението на културата, което се надгражда с 
усилията за усвояване на новия тип поведение. 
Социализацията е фактор за свеждане на 
достиженията на културата за общо ползване. 
Нейното практическо прилагане е свързано и с 
реализирането на определени технически 
дейности. За повечето от културно-
историческите обекти са неизбежни дейности 
като – изследване, разработване и 
консервиране, изграждане на транспортна 
инфраструктура, база за настаняване и 
регламентиране на режима им на използване, 
по дръжка и контрол. 
Целенасоченото реализиране на 
отговорностите към културно-историческото 
наследство е гаранционно условие за 
активизиране на социално-икономическите 
дейности в отделните региони на страната. 
С развитието на формите на културния 
туризъм се оказва пряко и косвено влияние 
върху заетостта и повишаване на доходите на 
населението. 
Прякото влияние е резултат от закупените от 
туристите стоки и услуги. То може 
непосредствено да се определи и с паричния 
принос от туристите на опериращата ги 
организация. Парите на туристите започват да 
работят за икономиката на региона, чрез 
закупуването на стоки и услуги от 
туроператора, който от своя страна плащайки 
си данъците или закупувайки местни стоки 
дава своя принос към регионалната 
икономика. 
Обемът на паричния поток е основа за 
създаване на материално обезпечение на 
туроператорите, но и съществена 
предпоставка за създаване на нови работни 
места. Един от основните показатели за 
измерване на увеличените работни места се 
определя с коефициента на заетост. Неговите 
стойности са различни за отделните региони 
на страната ни. Ако коефициента на заетост за 
страната е 1,13, това означава, че е възможно 
да се обезпечи допълнителна заетост от 
0,13 човека на всеки работещ в областта на 
туризма. А ако коефициентът на заетост е 
2,63 е реално постижимо да се разкрият 
работни места на 1,63 човека на всеки работещ 
в туризма. По този начин коефициентът на 
заетост може да се нарече и с коефициента на 
дохода, защото похарчените пари от туристите 

пряко или косвено се реализират като доход на 
местното население. 
Косвената заетост, която се създава от 
туристическите дейности може да се оцени 
приблизително, защото има различни аспекти 
на проява. Това влияние, често се 
интерпретира като ефект на мултипликатора. 
Стойностите му се определят от степента на 
циркулация на туристическите разходи в 
региона. Ефектът на мултипликатора са 
количеството средства, които фактически са 
похарчени от туристите в приемащия регион и 
са вложени в местната икономика. 
Културния туризъм косвено влияние може да 
окаже и върху производството на стоки и 
услуги насочени директно към културния 
туризъм. Днес, обемът на този дял е 11 – 12 %. 
Неговото увеличаване е потенциал, който 
може ефективно да повлияе върху 
регионалната икономика. 
Съчетаването на прякото и косвеното влияние 
в схемата на разходите на туристите определя 
в цялост ефектите върху местната икономика. 
Стремежът за реализиране на по-големи 
покупки и продажби в региона, толкова е по-
голям ефектът на мултипликатора. Наред с 
това, ако местната икономика произвежда 
основните стоки и услуги за да задоволи 
туристическите потребности ефектът ще е още 
повече значителен. 
Отговорностите за развитието на културния 
туризъм е комплекс от търсенето на отговори 
на различни предизвикателства и задачи. За да 
е конкурентна тази практика на туристическия 
пазар е необходимо целенасочена работа и 
координация на различните субекти, 
занимаващи се с нейното организиране и 
реализация. Реални са възможностите за 
възвръщане на вложените средства и усилия за 
социализирането и популяризирането на 
културно-историческото наследство. 
С цялостното реализиране на отговорностите 
към културния туризъм, делът му на 
туристическия пазар може да се изравни с 
показателите на страни като Италия, Франция 
и Гърция. 
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