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УВОД 

 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА. 

След 2008 година Светът е свидетел на най-мощната 

икономическа и финансова криза през последните 

десетилетия. Всички стопански отрасли на националните 

стопанства я ”изживяват” чрез спад на всички 

икономически параметри, които световната статистика 

следи. През последните две години, обаче, в разрез с общата 

тенденция на запазване на негативните индикации за 

излизане от кризата, туристическият отрасъл бележи ръст. 

Той се изразява в увеличаване на туристическите 

пристигания след 2011 година със средно 4 % на годишна 

база. През 2018 година броят на туристите надминава 1,4 

млрд. души (СТО)
1
, което с 6% повече спрямо предходната 

година. 

На този позитивен фон следва да изследваме и 

актуалното състояние на българския туризъм. Дали тази 

световна тенденция се наблюдава и у нас? По данни на 

Националния ститистически институт (НСИ) за 2018 година 

България е била посетена от 9.3 млн. чуждестранни туристи. 

Това е ръст с 4,4% спрямо 2017 година. Тези данни сочат, че 

развитието на туризма в България е в унисон със световните 

тенденции. 

Регионалната статистика на НСИ отчита и броя 

реализирани нощувки: един от най-точните показатели, 

отмерващ динамиката в туристическия отрасъл. Ако 

отправим поглед към данните за област Шумен, се 

                                                           
1
 Световна туристическа организация на ООН (UNWTO) 



забелязва следното: през 2010 г. са отбелязани 27 000 

пренощували лица, а за 2017 г. те вече са 58 000 души 

(НСИ, 2018). Това прави двоен ръст при този показател. 

Този ръст е показателен за развитието на този отрасъл в 

региона. Всъщност анализът му, причините за тази видима 

динамика, влиянията които този ръст има върху местната 

икономика са обект на дисертационния труд. Това до 

голяма степен предопределя и актуалността на избраната 

тематика.  

Шумен е център на многовековната културна и 

историческа памет на цялата ни страна. Това се вижда и oт 

множеството културно-исторически артефакти, намерени на 

„наша територия”. Това се отразява и в опита за 

туристическо райониране на страната. Област Шумен 

заедно с област Велико Търново е включен в регион Стари 

български столици. Концентрацията на ресурси от подобно 

естество навежда на изводите за преимуществено развитие 

на културно-познавателния туризъм в неговия териториален 

обхват. Посоченият ръст в реализираните нощувки в област 

Шумен логично можем да анализираме и като повишаване 

интереса към този вид алтернативен туризъм в региона. Ето 

защо актуалността на тематиката в настоящия материал е 

още по-значима.  

Обект на дисертационния труд е изследване на 

социокултурните аспекти на туризма в област Шумен. Това 

ще стане с присъщите му параметри и пространствени 

характеристики.  

Предмет на дисертационния труд е изследване на 

социокултурните особености на територията на област 

Шумен и тяхното влияние върху туристичския отрасъл. 



Акцента е върху изследването на тази връзка за културно-

познавателния туризъм като водещ алтернативен вид 

туризъм в областта.  

Целта е чрез изследване и актуален анализ на 

статистическите данни, както и чрез отчитане на 

съвременните тенденции в развитието му, да се отчете 

нарастващата му роля за регионалото развитие, за местните 

общности и регионално стопанство.  

Задачите, които си поставям за разрешаване с 

настоящия дисертационен труд, са следните: 

1. Да се систематизират и анализират дефинициите 

за културен туризъм. 

2. Да се изведат основните социокултурни 

параметри на културния туризъм. 

3. Да се маркират някои от основните проблеми 

пред успешното развитие на културния туризъм в 

Шуменска област, след анализ и прилагане на 

социокултурните елементи. 

4. Да се направи опит за извеждане на основни 

позитиви за развитието на културния туризъм на база 

социокултурните му особености в изследваната територия. 

5. Да се обоснове нуждата и ползите от 

райoнирането на културния туризъм в България от гледна 

точка на социокултурната уникалност в област Шумен. 

Настоящият труд извежда на преден план следните 

работни хипотези: 

1. Сформираният специфичен културен ландшафт 

на област Шумен е определящ фактор за успешното 

развитие на културно-познавателен туризъм.  



2. Изследването на профила на туристите дава 

важна „картина” за насоките за развитие на културно-

познавателен туризъм на територията.  

3. Изследването на алтернативи за допълнително 

развитие на културно-познавателния туризъм дава нови 

възможности за тласък в развитието му. 

Основните използвани методи и подходи в 

настоящия труд са: 

Регионален подход. Отчитането на регионалните 

особености, особено в сферата на туризма, дава 

конкурентните предимства пред развитието и управлението 

на един или друг вид туристическа дейност. Той е важен oт 

гледна точка на правилно поставяне на проблемите и реално 

отчитане на положителните и отрицателните страни на 

развитието му. 

Районен подход. Така формулиран районният подход 

често се бърка с метода на районирането. Според много 

автори (Анохин и Костяев, 1984 и др.) това е така, тъй като 

понятията „подход” и „метод” често се използват като 

синоними. Считаме, че районирането като метод е сложен 

теоретико-методологичен проблем на географската наука. 

Дефинирането на региони/райони следва да е с определена 

цел и реални ползи за откроената територия. В този смисъл, 

опитът за райониране на културния туризъм също следва 

тази тенденция.  

Методи: 

- Изработване на библиографска справка. В 

научната литература съществуват редица дефиниции за 

културен туризъм и опити за класификацията му. На базата 



на литературния обзор са систематизирани най-важние 

такива с оглед целта на настоящата дисертация.  

- Картографски. Част от предоставената 

статистическа информация е визуализирана в тематични 

картограми.   

- Статистико-математически. За достигане на 

точни и неоспорими изводи в хода на конкретно изследване 

използването на статистико-математически методи е най-

приложимият метод. В настоящия труд най-често са 

използвани „Метода на медианата”, специфични 

индикатори за туризма като лоджинг индекс, средна 

натовареност на легловата база, легла денонощия и т.н. 

- Експедиционно-полеви. Изучаването на основата 

(територията), географската същност и предпоставките за 

развитие на даден отрасъл неминуемо преминава през 

лични наблюдения. В хода на разработването на 

дисетрационния труд посетих много от посочените в нея 

обекти от културно-историческото наследство, организации 

като НСИ, общински власти и някои читалища. Събраната 

изходна информация намери своето място в разработката 

ми. 

- Метод на моделирането и прогнозирането и др. 

Това е универсален метод на научното изследване и 

теренните наблюдения. Моделът е опростен, непълен 

аналог на изучавания обект или явление. По този начин той 

органично се свързва с метода на географските аналози. 

Един от първите модели е географската карта. Моделите 

могат да бъдат математически, пространствени (различни 

форми на релефа) образно-знакови (географска карта), 

(Пенерлиев, 2014).  



Обобщеният преглед на литературата използвана в 

дисертационния труд се групира в следните по-важни 

групи: 

 Литературни източници, анализиращи 

теоретико-методологичнните концепции за културен 

ландшафт и „география на образите”. Основните автори, 

работили в тази насока и анализирани в дисертационния 

труд, са Пенков (1942), Ливинская (2012), Замятин (2013), 

Митин (2009), Рагулина (2013) , Пенерлиев (2016, 2017, 

2019), Cohen (1972),  Van den Berghe (1984), Lord (1999), 

Lopes (2006), Bortolotto (2007), Smith (2016), Penerliev 

(2017). 

 Литературни източници, анализиращи 

поведението на туристите, тяхното теренно изследване и 

изграждане на техния профил. Водещи пибликации в тази 

група са на: Парушева (1999), Костов (2001), Михова (2004), 

Желева-Мартин (2005), Нешков (2007, 2010), Нончев (2009), 

Пенкова (2012), Копринаров (2013), Пенерлив (2014), 

Маринов (2011, 2017), Керемидарска (2015), Ракаджийска 

(2017), Richards (1996), Picard (1997), Stoyanova (2017, 

2019). 

 Литературни източници, анализиращи други 

видове алтернативен туризъм и други съвременни 

икономически обединения, концепции и тези. Автори, 

които засягат тази проблематика, са: Златев (2006), Нончев 

(2009), Божинова, Христова, Иванова (2011),  Пенерлиев, 

Станкова, Шефкъ (2014), Бонева, Русев (2017), Cohen, 

(1972) и др.  

 Изпозваните литературни източници са еднакво 

застъпни в географски аспект. Съществени концептуални 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0160738384900264?fbclid=IwAR1o5OnIqm-LKqgRdM8kgf_aQCVww-Arml0sw5ueDHtXvALlIb0M5o_BoMw#!


различия по теоретични и практико-приложни между 

западната и източно-европейска и руска литература не са 

открити. 

 

Структурата на дисертационния труд се състои от  

увод, пет глави и заключение, както следва: 

Увод. 

Глава 1. Социокултурни детерминанти в 

културния туризъм – теоретико-методологични 

особености.  

Глава 2. Културният туризъм – същност и 

особености. 

Глава 3.  Културният туризъм в Шуменския регион 

- актуални социокултурни проблеми. 

Глава 4. Социокултурни аспекти на туристите 

практикуващи културен туризъм. 

Глава 5. Социокултурните особености като условие 

за преодоляване на негативните тенденции. 

Заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. СОЦИОКУЛТУРНИ ДЕТЕРМИНАНТИ В 

КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ – ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

 

ДЕФИНИЦИИ ЗА ЛАНДШАФТ И КУЛТУРЕН 

ЛАНДШАФТ. 

Според българския тълковен речник терминът 

ландшафт е (от немски – Landschaft) специфична 

географска територия, представляваща система от всички 

природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, 

растителност и животни), която се променя във времето под 

влиянието на природните фактори и човешката дейност. 

Синоним е на думата „пейзаж”. 

За културен ландшафт се говори още от времето на 

възникването на културната география (т.е. от началото на 

XX в.). Под културен ландшафт ще разбираме природно-

културен комплекс, формиран под влияние на общото 

въздействие на природната среда и човека върху него. 

Човешкото общество променя този ландшафт (пейзаж) със 

своята социокултурна и стопанска дейност. Немският учен 

Кребс още през 1932 г. описва културния ландшафт 

поетично като: „създаден върху природния, като едно 

изящно (или пък неподходящо) облекло върху тялото на 

човека”. Всъщност културният ландшафт е средата, която 

ни заобикаля, променена от нашата дейност под влияние на 

наличните природни условия, на нашето историческо 

минало, въз основа на религиозните и етнически възгледи и 

възникналата в резултат на това специфична култура. Също 

така и от създадената от нас архитектура, която е различна 

от тази в другите културни ландшафти; от нашия бит и 



поминък, който е различен за различните географски 

територии дори в рамките на една държава.  

Функционални връзки между културния ландшафт 

и културния туризъм. 

Тъй като културният ландшафт е природно-културен 

комплекс (виж определението по-горе) той е съставен от 

отделни компоненти (елементи), които си взаимодействат 

непрестанно и са в система помежду си. Основните 

елементи са: природният ландшафт, селищните 

образувания на хората, стопанството им, езикът (вкл. и 

топонимията
2
 на географската среда), духовната 

нематериална култура (предимно фолклора). Всъщност 

това са онези елементи, които формират обектите от 

материалното и нематериалното културно наследство. В 

теоретичните аспекти на културния туризъм това са 

туристическите ресурси, които го обуславят и развиват. 

Това теоретико-методологично сходство има особено важно 

значение.  

Изследването и опазването на културния 

ландшафт в контекста на културния туризъм. 

Установи се взаимна връзка между обектите за 

културния туризъм и културния ландшафт от гледна точка 

на „субстрата” (средата), която ги формира. Изследването и 

на двете става по еднакъв алгоритъм и със сходни методи. 

То има значение за опазването на културния ландшафт 

(респ. на туристическите ресурси за културен туризъм). 

                                                           
2
 Топонимия: наука за наименованията. Много често наименованията на 

селищата и местностите отразяват усвоеният от хората ландшафт.  



Културно-географската среда е факт след определен 

времеви период на формиране и моделиране. Тя е 

дефинитивно привързана към конкретна територия. За 

изследването й често се прилага генетичния подход. Това е 

общонаучен метод, който цели да обясни различните 

процеси и явления в заобикалящата ни среда в контекста на 

категорията „време”. При нематериалното културно 

наследство той е значим метод за определяне на действията 

по опазването и управлението им. Например при анализ на 

обичая „сурва” и на проявленията на Копривщенския събор 

и важно определяне на историческо-времевата рамка на 

възникване и развитие и културно-географският ареал, 

който покрива обичая. Защитата на подобно наследство не 

се заключва само в ежегодното му представяне пред гости 

или туристи (при събора в Копривщица на всеки 4 години). 

Те са събирателни дейности и обичаи от много по-голяма 

територия, отколкото мястото на проявлението им. Това са 

обичаи, които не са привързани към съответна географска 

среда. 

 „ГЕОГРАФИЯ НА ОБРАЗИТЕ” И 

„ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБРАЗИ” – СОЦИОКУЛТУРНИ 

ПОЯСНЕНИЯ. 

 Образът. Това е максимално дистанцирано и 

опосредствено представяне на реалността (Замятин, 2013). 

Образът е динамичен, често променящ се с промяна в 

реалността. Обичайно е строго индивидуален, преосмислен 

през личната призма на възприятията на човека.   

Когато този образ „пришием” към определено 

географско пространство, говорим за географски образ. 



Методологичните предпоставки за изучаване на „география 

на образите” се появяват през втората половина XIX в. Това 

съвпада с установяването на хорологичната концепция в 

географията и най-вече е видимо в трудовете на немския 

географ Карл Ритер.   

 Географският образ. Това е система от знаци, 

символи, стереотипи и митове, характеризиращи дадена 

територия. Изучаването на пространството в културната 

география става на различни йерархични нива: 

психологическо, съзнателно, подсъзнателно и др. На 

подсъзнателно ниво модерни изследвания съществуват в 

различни руски публикации, свързани с т.нар. „географски 

образи” или „образна география”. Това най-общо е личната 

подсъзнателна представа, която имаме за определени 

географски пространства. Например по отношение на 

алкохолните напитки зад географското пространство на 

Южна Европа си представяме подсъзнателно различни вина 

и коктейли, а зад това на Северна Европа - най-вече 

алкохолни концентрати (водка и др.). За кулинарните 

специалитети ще се сетим подсъзнателно за пастата и 

пицата в Италия или за гулаш в Унгария и т.н. Това са 

образите, с които отъждествяваме определено географско 

пространство или туристическа територия. Те са реални, 

защото са факт и се формират в резултат на културно-

историческата идентичност на нациите.  

 Както и образът като категория, така и 

географският образ е динамичен, променлив времево и под 

влияние на различни фактори (политически, хуманитарни, 

масови катастрофи и други неблагоприятни явления и т.н.). 

Географският образ на о. Сен Мартен в Карибите има визия 



на рай за туристическия бизнес. След урагана „Ирма” в 

началото на септември 2017 г., за туристите там 

подсъзнателният географски образ на територията ще е за 

бедствия, разрушения и уплаха. Географският образ според 

Замятин не може да е устойчив във времето. Това е важна 

констатация с оглед туристическата индустрия.  

Връзката между „география на образите” и 

туристическият отрасъл. 

Туристическият образ.  

          Туристическият образ е функция на географския 

образ. Изграден е върху широк спектър от въздействащи 

върху функционирането му детайли и източници на 

информация. Туристическият образ представлява символ на 

туристическия потенциал на мястото (местност, селище, 

район, страна), (Кръстев, 2014). Съвременни научни 

публикации относно туристическия образ са редки. Това е 

така, тъй като „образът” е географски присъща категория, и 

в този смисъл е обект на изследване от географи.  

 Анализирайки терминологичните характеристики 

в „география на образите” открояваме понятия като 

„имидж” и „идентичност”. Това са твърде популярни 

категории за туристическата индустрия. Разглеждаме 

дефинитивно и двете понятия.  

Всъщност в концепцията за „география на образите” 

еднакво по важност с географския образ е и „имиджа на 

територията”. Последното представлява система от базови 

представи за дадено географско пространство. Чрез 

средствата за масова информация тази представа се оформя, 

моделира и ретранслира към определени групи от 

„потребители”.  



ИДЕНТИЧНОСТТА КАТО СОЦИОКУЛТУРЕН 

ЕЛЕМЕНТ. 

Идентичността като категория и пресечната му 

точка с туризма.  

Има различни определения за идентичността в 

зависимост от нуждите на конкретното изследване. 

Ракаджийска (2017) анализира и обобщава голяма част от 

тях като Цанева (2015), Петрова (2017), Ериксън (1996), 

Ташлер (1981), Силгиджиян (1998)
3
. Според тези автори 

идентичността се създава от взаимодействието между 

индивид и социална среда с изключителната роля на 

културата и историята за идентичностния процес. 

Различните измерения на идентичността предполагат 

чувството за единство на различните състояния на 

индивида, но и чувство за принадлежност към дадена 

общност. Идентичност” е понятие, което твърде трудно се 

поддава на дефиниране. Причината е в многоаспектността и 

широтата на съдържанието, което се сумира в това понятие. 

Думата „идентичност” произлиза от латинското 

местоимение „idem” (същия) в следствие съществителното 

„identitas, означаващо еднаквост, сходство, прилика. Чрез 

идентичността си хората се самоопределят и се различават 

от другите. С тази си специфичност, понятието 

„идентичност” съдържа обобщаващи характеристики, 

позволяващи да се опише както личносната представа „за” и 
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 Цит. в: Ракаджийска, Св., Формиране на туристическа идентичност-

условие за развитие на туризма //сб. Местната идентичност и 

глобалният туризъм, изд. Славена, Варна, 2017 



проявлението на индивидуалността, така и процесите на 

групово обединяване на базата на някакво сходство. 

В заключение към тази глава можем да кажем, че: 

 „География на образите” и концепцията за 

„Културен ландшафт” са теоретичният „лост” в туризма за 

промяна на представите за образ, имидж и идентичност.  

 Топонимията само спомага за затвърждаване на 

образа. Използването на типично географски методи, 

подходи и прийоми (в частност от културната география) в 

туристическата индустрия дават повече основания за успех 

при планирането, управлението и прогнозирането на 

туристическите места.  

 Аналитичното разбиране за основните изследвани 

категории в географията на образите е в помощ на по-

статичното и описателното им характеризиране в туризма.      

 

ГЛАВА 2. КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ – 

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ 

 

Според определението на Европейската програма за 

влиянието на културния туризъм върху градските ресурси и 

икономиката (PICTURE) „Културният туризъм е форма на 

туризъм, насочена към културата, културното 

обкръжение, в това число пейзажите на дестинацията, 

ценностите и стиловете на живот, местни наследства, 

пластичните изкуства, спектаклите, традициите, 

ресурсите за забавление на приемащата общност. 

Културният туризъм може да обхване участието в 

културни събития, посещение в музеи и срещи с местните”. 



 В дисертационният труд са разгледани и 

анализирани голям брой различни представи за културно-

познавателният туризъм от различни автори.  

 

ПРОФИЛ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ КУЛТУРЕН 

ТУРИЗЪМ.  

Да имаме реална представа за практикуващия даден 

вид туризъм с присъщите му характеристики е важно за 

успешното провеждане, както на рекламните кампании, така 

и по ефективното изграждане на туристическия пакет за 

определени групи от туристи. Най-често изполваните 

основни показатели са възраст, финансов профил, 

допълнителни желания, среден престой, емитивни пазари и 

националност. Най-често тази информация се придобива с 

прилагане на анкетния метод на изследване. В България 

профилът на практикуващия културен туризъм е следният 

(Концепция за развитие на регионален туристически 

продукт „Корените на България”: Шумен, Велики Преслав, 

Каспичан, 2011): 

  Мъжете и жените са разпределени почти по равно, с 

лек превес на мъжете (мъже - 54%, жени - 46%). 49% са на 

възраст между 36 и 55 години, а 36% - между 15 и 35 г.; 73% 

са работещи. Делът на хората с висше образование е 68%; 

  Привържениците на културния туризъм са предимно 

от Западна Европа, Балканските държави и Русия; 55% от 

практикуващите културен туризъм вече са били у нас и 

преди. Те са тук за „приключенска” почивка и са 

привлечени основно от културно-историческите 

забележителности, ниските цени и природата; 



  37% пристигат чрез туристическа агенция. Близо 2/3 

планират месец или дори 2-3 месеца преди пътуването; 

Една четвърт от групата са пристигнали в страната без 

предварителна резервация; 

  Средният брой на нощувките е 6.4 дни, средно 

изразходват по 80 евро на ден на човек или 458 евро на 

човек за цялата почивка; 

  В рамките на почивката си са практикували още 

кулинарен, планински и морски туризъм; 

  73% от практикувалите културен туризъм по време 

на почивката си са посетили две и повече места. 

Този анализ ясно показва желанието на туриста за 

допълнителни услуги като кулинарни забавления, 

планински разходки или друг вид дейности. Това дава 

определено предимство на шуменския край с оглед наличие 

и на кулинарни особености, фолклорни различия, природни 

зони и Природен парк в близост до град Шумен. Чрез 

анализът на профила на туриста за културен туризъм може 

да се изгради една по-печеливша концепция, ориентирана 

към точната „таргет” група.  

Основните изводи са: 

 Изведени са дефиниции за културен туризъм, от 

български чуждестранни автори; 

 Дефинирани са основните проблеми чрез SWOT 

анализ за културния туризъм в Шуменска област; 

 Представяне на общоприет профил на 

практикувашите културен туризъм; 

 

 



ГЛАВА 3.  КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ В ШУМЕНСКИЯ 

РЕГИОН – АКТУАЛНИ СОЦИОКУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ 

 

РЕСУРС НА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА КУЛТУРНИЯ 

ТУРИЗЪМ В ШУМЕНСКИЯ РЕГИОН. КУЛТУРЕН 

ЛАНДШАФТ: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОСТРАНСТВЕНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Използвайки понятието Шуменски регион в 

настоящия труд имам предвид териториалното и 

простраственото му ограничение до границите на 

административната област Шумен. Въпреки това 

уточнение, развитието на културния туризъм не протича с 

еднаква сила и териториална диспергираност във всяка от 

общините на Областта. В голяма част от споменатите по-

долу проблеми се има предвид по-скоро общините Шумен и 

Велики Преслав като „носители” на голяма част от 

антропогените ресурси на културен туризъм в целия регион.    

В резултат на  развитието на древните общества върху 

територията на областта и формирането на тяхната социо-

културна уникалност, уникален е и съвременният културен 

ландшафт върху който се формира функционирането на 

културният туризъм. 

Описани са основните културно-туристически ресурси 

за културен туризъм в областа като НИАР „Мадара”, НИАР 

„Плиска”, НИАР „Велики Преслав”. НИАР „Кабиюк” и др.  

 

 



ПОСЕЩАЕМОСТ НА ОБЕКТИТЕ ЗА КУЛТУРЕН 

ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ ШУМЕН
4
. 

Изследването и анализът на данни за посещаемостта 

на културните обекти дава по-ясна картина за неговото 

развитие в даден регион, за нивото на „експлоатация” на 

ресурсите за този вид алтернативен туризъм. Съпоставено 

по години дава и ясен поглед на динамиката на 

посещаемостта и съответните и анализи към данните. При 

спад следва да се търсят причините за това, а при ръст да се 

търси „добрата практика”, която успешно да се приложи в 

други обекти или дестинации.  

Посещаемостта е в пряка корелация с туристическия 

образ който е изграден у туриста, а така също и дава 

специфичният профил. От своя страна това са водещите 

категории в социокултурната характеристика на 

територията на област Шумен.  

Публичните данни за общия брой посещения на 

обектите за културен туризъм в област Шумен за 2017 г. 

(РИМ-Шумен) са както следва:  

 Централна експозиция на РИМ-Шумен – 9475 д.  

 Къща музей „П. Волов” – 1570 д.  

 Къща музей „Лайош Кошут” – 1545 д.  

 Музеен комплекс П. Владигеров – 2234 д.  

 Къща Музей „Добри Войников” – 870 д.  

 ИАР „Шуменска крепост” – 14496 д.  
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 Анализираните данни са предоставени от РИМ-Шумен с актуалност 

към 2016 г. След тази година публичните данни са за общият брой 

туристи. Въпреки времевата разлика това не се отазява на общия 

ситуационен анализ. 



 НИАР „Плиска” – 55179 д.  

 НИАР „Мадара” – 61055 д.  

 Паметник „Създатели на българската държава” – 

17095 д.  

 Джамия Шериф Халил паша – 166739 д.  

  СЕЗОННОСТТА В КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ И 

СЕЗОННОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ  

Настанителната база включва хотели, хижи и къщи за 

гости и категоризирани в определени категории. Тук няма 

да анализираме видовете настанителна база и 

категоризацията им. Важна за тезата на дисертационното 

изследване е връзката между настанителната база и по-

скоро нейното натоварване от туристи и културният 

туризъм. В началото на тази глава е даден анализ на 

посещаемостта на обектите за културен туризъм в 

Шуменския регион. Това се прави с цел сравнителен анализ 

тук на броя туристи, посетили обектите и броя туристи 

пренощували в средствата за подслон. Какви са 

резултатите?  

 

Фиг. 1. Натоварване на настанителната база в област Шумен 

за 2016 г. (по месеци в брой туристи), изт. НСИ 



Доказателство на сезонния характер на културния 

туризъм в региона може да бъде и разглеждането на 

посетителите по месеци в даден период (година, 

десетилетие и т.н.). В случая използваме данни за 

посещаемостта в НИАР „Велики Преслав” за 2016 година 

по месеци. Като туристически обект с национално значение 

той е твърде представителен дори и извън рамките на 

областта, в която живеем. Въпреки това и при този обект 

сезонността е ясно изразена (фиг. 2).  

 
Фиг. 2 Посетители в НИАР „Велики Преслав” за 2016 г. 

(по месеци, в брой изнесени беседи) 

 

Анализът на фигурата е твърде показателен. Месец 

май дава висок брой на посетителите, а от Музея твърдят, че 

това се дължи на „Вечерта на музеите”, когато входът е 

свободен и интересът към експозициите – голям. Извън този 

факт диаграмата ясно показва интерес към изложбите през 

летните месеци. От месец юни той се повишава, за да 

достигне своя пик през ваканционния месец август. След 



него следва очакван спад. Така, както се случва това и с 

анализираните изложби в РИМ-Шумен. 

Изводът е ясен: културният туризъм в област Шумен 

има ясно изразен сезонен характер. Той се изразява в 

интерес към културно-познавателните обекти главно през 

летните месеци на годината. Това трябва да е ясен знак 

дори за профила на туристите, практикуващи този вид 

туризъм.  

 

ГЛАВА 4. СОЦИОКУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА ТУРИСТИТЕ, 

ПРАКТИКУВАЩИ КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 

 

Изследването на поведението на туристите е по 

същество изграждане на техен социокултурен профил. Това 

е дейност, която е част от туристическия отрасъл, но се 

прилага с участие на редица учени от различни научни 

профили (демографи, социолози, психолози и т.н.). 

Изграждането на профил е в услуга на бизнеса и се прави 

именно по тази причина. Въз основа на този профил се 

вземат важни решение по отношение на техните (на 

туристите) изисквания към средата (вкл. и културният 

ландшафт); към конкретна дестинация; към конкретен 

обект. Могат да се правят прогнози за бъдещото им 

поведение и се планират важни решения с оглед на 

правилното и успешно управление на туристическите 

дестинации.  

Изследването на поведението на туристите, колкото и 

разнообразно да е то, дава предпоставка за правилно 

прогнозиране в туристическия отрасъл. Това е дейност, 

която не е по силите само на заетите в туризма. В 



изследването на туристическото поведение за нуждите на 

туристическия отрасъл участват психолози, антрополози, 

етнографи и т.н. Поведението е част от общата 

характеристика на личността. То има различни измерения. 

Може да е положително или отрицателно, осъзнато или 

несъзнателно. Различава се при различните етноси или 

етнографски групи, в зависимост е от географските 

територии и средата на обитаване и т.н. В туризма 

съществен въпрос е: Трябва ли да изследваме 

туристическото поведение и защо? Естественият отговор е 

ДА, защото:  

 дава ни представа за желанията на туристите;  

 дава ни насоки за бъдещи действия;  

 намираме грешките си;  

 правилно прогнозираме и планираме бъдещите 

си действия.  

В световен план разделянето на туристите спрямо 

различни критерии е доста разнообразно. То може да бъде 

спрямо вида предприето пътуване, социалната и финасовата 

страна, региона и т.н. Всички тези особености са важни, 

защото оказват съществено значение за поведението и 

предпочитанията на туриста по време на неговото пътуване. 

Тук прилагаме подялба на туристите спрямо мотивацията и 

психологическите особености (по Коен, 1972). Той 

обособява следните четири групи туристи:  

 Организиран масов турист – без изявен 

приключенски дух, ограничаващ престоя си в рамките на 

туристическия курорт и оставащ откъснат от общността 

домакин;  



 Индивидуален масов турист – упражнява в 

известна степен контрол върху престоя си, но се налага 

тенденция да се интересува от туристическите 

забележителности, посещавани от масовия турист;  

 Изследовател – индивидуално подготвя 

пътуването си и избягва известното, но като цяло запазва 

основните си навици и начин на живот; 

 Пътешественик – търси да се идентифицира с 

общността домакин, възприема техните навици и обичаи.  

Видовете  групи туристи имат своите различни мотиви 

за пътуване, различна представа за организацията и 

провеждането им. Пътешественикът няма да се влияе 

толкова от вида и качеството на настанителната база, 

колкото от уникалността на туристическия ресурс и имиджа 

на дестинацията. Масовият турист желае лукс, 

допълнителни услуги и забавления, често в обособени 

комплекси, без търсене за усет на местния бит или култура. 

В България се прави опит да се отчете поведението на 

туристите, тяхните желания и предпочитания. На база и на 

демографските, финансови или възрастови различия се 

оформя „профил на туриста”, който дава съществена 

информация за: туристическия продукт, който изграждаме и 

евентуалните му потребители; вида и качеството на 

предлаганите допълнителни туристически услуги; вида и 

категоризацията на настанителната база и др. 

В дисертационния труд са анализирани различни 

теоретични виждания на различни автори за групирането на 

туристите, практикуващи културен туризъм.  



ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОФИЛА НА ТУРИСТИТЕ, 

ПРАКТИКУВАЩИ КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН 

ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ ШУМЕН. 

 Основната научно-изследвателска дейност в 

настоящия дисертационен труд се концентира върху 

изграждане на социокултурен профил на туристите, 

практикуващи културен туризъм в област Шумен. Тази 

основна задача е постигната чрез анкетно проучване и 

приложение на  метода на сегментирането. Последният е 

един от основните при изследване на туристическия 

контингент. Анкетният метод е основен в теренно-

изследователската работа в различни научни дисциплини.  

 Водещи използвани методи.  

  В експерименталните изследвания, каквото е 

настоящото изследване, се цели да се контролира външната 

среда, ефекта от определени променливи върху 

потребителското потребление, качеството на обслужване и 

т. н. За някои автори (Пенерлиев, 2014, Стоянова, 2019 и 

др.) теренните изследвания са най-подходящите научни 

методи. Според Стоянова (2019) „…тяхната достоверност 

е много по висока от камералните изследвания и се 

наблюдават конкретни резултати. Те не са скъпи и не са 

твърде продължителни…”. 

 Анкетирането е един от най-често прилаганите 

теренни методи в изследвателската работа. Той е уникален 

и унифициран „инструмент” при различни на пръв поглед 

дисциплини – изследване на обществени нагласи, на селища 

и населението в тях, на туристи и пр. В дисертационния 

труд това също е основен приложим научно-

изследователски метод. Според посочените по-горе автори 



анкетата дори въвлича потребителя като активна страна, 

носейки допълнителна информация.  

Съществува и метод за подбор, който не се извършва 

от изследователя – т.нар. „метод на отзовалите се”. При 

него според Нончев (2009) „…въпросите от допитването 

се обявяват публично или на място, достъпно само за 

интересуващата ни съвкупност, например в средствата за 

масова информация, в интернет, в магазини, в обществени 

учреждения, изпращат се по пощата и др. Основният 

недостатък на този метод е, че отзоваването зависи 

повече от психологическите нагласи на изследваните лица, 

отколкото от степента им на заинтересованост и 

информираност по съответния проблем. Като правило 

тези изследвания се характеризират с малък дял на 

отзовалите се на поканата за участие в изследването. В 

този случай като правило проучванията не могат да бъдат 

представителни нито за цялата съвкупност, нито за 

отделни групи в нея...”се провежда извадково анкетно 

изследване от типа „отзовали се лица”. 

Методологическа основа за разработването и 

провеждането на анкетното проучване по метода на 

„отзовалите се” е научната разработка на С. Михайлов [55: 

190-204]. Според него то е „Емпиричното социологическо 

изследване” за провеждането на извадково изследване 

„според отзовалите се”. Авторът го описва в детайлност по 

следния начин [55: 191]: „Обикновено въпросникът е 

адресиран към определена социална аудитория... Всеки член 

на  съответната аудитория, не съответния слой на 

населението, а границите на този слой не са определени 

строго, може да попълни въпросника и да го изпрати на 



организатора на изследването. Въпросникът в повечето 

случаи се изпраща по пощата. ... Участието в такива 

изследвания е доброволно.” 

Той извежда два недостатъка на изследването 

„отзовали се лица“ така [55, с.191]:  

1. Границите на генералната съвкупност не са 

дефинирани строго, защото тя е в значителна степен 

неопределена;  

2. Участват по-активните. „В резултат не е възможно 

да се изчисли научно представителността на такава 

информация. По начало последната не е представителна.”   

Като се има предвид, че една от специфичните цели на 

това изследване е да се потърси мнението и се изрази 

становището спрямо поставения въпрос, както и 

обективната невъзможност да бъде съставена 

представителна извадка, извадковият метод „според 

отзовалите се” е най-удачният избор за конкретния 

случай.  

 Сегментирането като научен метод.  

 Сегментирането на пазара е процес по разделяне на 

пазара на части, по определени критерии и принципи. 

Групата купувачи, обединени по някакъв критерий, се 

наричат пазарен сегмент. Във всеки един сегмент 

потребителните единици или пазарните елементи са 

вътрешно хомогенни и външно хетерогенни – разнородни 

по избрания признак. Сегментирането е градиране на 

купувачите по определени принципи. Те могат да са 

(Пенерлиев, 2016):  

1. Географски критерии - свързани са с групировки по 

признаците – релеф, климат, територия.  



2. Демографски критерии – групиране на пазара по 

пол, възраст, семейно положение, бр. деца в семейството, 

бр. членове в домакинството.  

3. Икономически критерии – групировка по 

платежоспособност – високо доходни или ниско доходни 

фирми, работа с кредити или със собствени средства.  

4. Социални критерии – свързани са със социалния 

статус на купувачите. Съществен елемент е и класовото 

разслоение на обществото.  

5. Класификация по степен, равнище на образование, 

професии.  

6. Психологически критерии за сегментиране.  

Към тези критерии Стоянова (2017, 2019) добавя и: 

7. Отношение към цената – равнище на 

предпочитаната цена. 

8. Поведение преди, по време и след потреблението на 

покупката: начини на резервация, източници на 

информация, начин на пътуване, честота на посещението, 

лоялност към марката (дестинацията) и др.  

9. Индекс на туристическо проникване – индикатор за 

устойчивост на дестинацията (изразява връзката между 

общите въздействия от развитието на туризма и преките 

резултати от туристическото потребление). 

Методологични аспекти на анкетното проучване на 

туристите, практикуващи културен туризъм в област 

Шумен.  

Анкетното проучване сред туристите, практикуващи 

културен туризъм в област Шумен е проведено в периода 

август – октомври 2018 година. Избраният период е 

граничен между летния и есенния сезон. Избран е подобен с 



цел да се избегне едностранчивостта на силния летен сезон 

по отношение на чуждите и местните туристи. От една 

страна чуждестранните туристи през лятото са предимно 

тези, практикуващи морски туризъм и правещи 

опознавателни кратки пътувания във вътрешността на 

страната. От друга страна, местните (от съседните 

територии на Шумен) туристи през летния сезон по-скоро 

посещават други обекти в по-далечни дестинации. 

Граничното като времеви вектор анкетно изследване 

минимизира тези ефекти (дефекти).  

В обектите на РИМ-Шумен бяха предоставени 160 

броя анкетни карти. От тях попълнени и предоставени за 

анализ бяха 103 (64.3 %). Броят на респондентите в този 

случай е 103 като от тях 58 са чуждестранните такива, а 45 – 

български. От гледна точка на целите на дисертационния 

труд считаме, че този брой е достатъчен за оформяне на 

актуална и репрезентативна „картина” на изследването. 

Местата на анкетиране са НИАР „Мадара”, НИАР 

„Плиска” и РИМ-Шумен. И трите обекта са основни 

туристически ресурси и дестинации за културно-

познавателен туризъм. Те са водещи по посещаемост в 

целият регион.   

В структурно отношение анкетата е кратка, изчистена 

от подробности и двусмислия, с оглед минимизиране на 

времето за попълване и яснота за анкетираните. Съставена е 

от 17 въпроса, тематично обхващащи основните категории в 

профила на туриста, възприети в научната литература: 

възраст, пол, финансов профил, националност, 

информираност и т.н. В анкетата място намират и въпроси, 

детайлизиращи поведението на туристите, което е търсена 



цел. Голяма част от приложените въпроси са идентични с 

такива, включени в анкети изследващи същия проблем в 

други териториални единици.   

Демографският профил е важна част от цялостния 

туристически профил, но тенденциите в поведението и 

предпочитанията на туристите е важна част от 

разработването на стратегии за увеличаване на 

туристическият поток. В този смисъл са включени въпроси 

от рода на цел на посещението, брой реализирани нощувки, 

период и предпочитания за посещение в региона и др.  

От всички 17 въпроса само четири са с отворен 

отговор, а това всъщност изисква съвсем малко време за 

маркиране на възраст, месторождение и др. Останалите са с 

маркиране на предварително уточнени и зададени отговори 

с възможност за изборност.  

Анализът на предложените анкети е направен за 

чуждестранни и български туристи поотделно. В 

мнозинството от въпросите се търси процентно 

съотношение.  

 Обобщаващият социокултурен профил на чуждите 

туристи, практикували културен туризъм в област Шумен, 

изглежда така:  

 Турист с гръцка или румънска националност 

на средна възраст 29.5 години; 

 Студент или такъв с висше образование, 

реализиращ предимно основни разходи в обектите за 

културен туризъм; 

 Често ги съчетава с морска почивка и 

предпочита археологически обекти, които посещава за 

пръв път, но със сигурност би посетил отново;  



 Използва помощта на туроператор и планира 

посещенията и пътуванията си предварително, като 

предпочита топлите месеци за тях.  

В структурно отношение анкетата за български 

граждани по нищо не се различава от тази за чужденци. 

Въпросът за националността е излишен и в този вариант той 

е пропуснат. На негово място се посочва родният град на 

респондентите.  

Обобщаващият социокултурен профил на българските 

туристи, практикували културен туризъм в област Шумен, 

изглежда така:  

 На средна възраст 35.5 години, семеен, с 

висше образование; 

 Преобладава възрастова група между 20 и 30 

години, като харчат парите си по равно за основни и 

допълнителни услуги в туристическия център; 

 Посещавал е региона повече от един път, като 

пътуването е планирано и целенасочено, без 

реализиране на нощувка.  

 Организират пътуването си сами, не ползват 

туроператор и предпочитат летните месеци.  

 Информират се за обектите в региона от 

приятели, като категорично биха ги посетили отново, а 

самите те пътуват редовно до подобни обекти (между 2 и 

4 пъти годишно).   

 

 

 



СОЦИОКУЛТУРЕН ПРОФИЛ НА ТУРИСТИТЕ, 

ПРАКТИКУВАЩИ КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ В 

ОБЛАСТ ШУМЕН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В резултат на проведената анкета, нейния анализ и 

научна интерпретация, могат да се направят някои 

Социокултурен профил 

на чуждестранния 

турист: 

националност: грък, 

румънец 

средна възраст: 29,5 г. 

възрастова група: 20-30 г. 

образование: висше 

предпочитание: 

археологически обект 

информация от: 

туроператор 

нощувки: 1-2  

честота на пътуванията: 1 

предпочитан период: лято, 

есен 

лято-есен 

 

Социокултурен профил 

на българския турист: 

средна възраст: 35,5 г. 

възрастова група: 20-30 г. 

образование: висше 

предпочитание: 

археологически обект 

информация от: приятел 

нощувки: не реализира 

честота на пътуванията: 

над 3 

предпочитан период: 

лято, есен 

 



генерализирани изводи относно приликите и различията в 

социокултурния профил на туристите, практикували 

културен туризъм в област Шумен.  

Приликите се изразяват основно в:  

 Преобладава възрастова група между 20 и 30 

години 

 Близка средна възраст 

 Сходство във времето за посещение 

 Преобладаващия дял от туристите са с висше 

образование 

 И при двете групи преобладава целенасоченото 

посещение 

 Над 2/3 от двете групи предпочитат да посетят 

археологически обекти и музейни експозиции. 

Разликите се изразяват основно в:  

 Чуждите туристи използват туристическа 

агенция, а българите информация от приятели. 

 Чуждите туристи изразходват средства за 

основни разходи, а българите тези разходи са разпределени 

между основни и допълнителни. 

 Чуждите туристи реализират предимно по едно 

пътуване, а при българските туристи от две до четири 

пътувания. 

 Основен дял от българите не реализират 

нощувка, а над половината от чуждестранните туристи 

реализират между една и две нощувки. 

Обобщените изводи и заключения, налагащи се от 

изложеното в тази глава са следните:  

 Фиксиран е най-адекватният метод, с който се 

провежда практико-приложното теренно изследване; 



След провеждането на изследването и въз основа на 

подробния анализ от приложената анкета е видно, че: 

 приликите между двете категории туристи са 

повече от техните различия.  

 Развитият във времето културен ландшафт в 

региона, предопределя сходни характеристика на 

туристическия поток към него. Това е основна 

характеристика на културния ландшафт, който бе 

характеризиран в предходните глави. 

 Маркираните различия се оказват по съществени 

в предвид информационните канали за получаване на 

информация и склонност за реализиране на нощувки.  

 Чрез метода на сегментирането установяването 

на подобни разлики е задължително да водят до различни 

рекламни стратегии към различните категории туристи.  

Това е един от важните практико-приложни елементи 

на социокултурния анализ, както на културния ландшафт, 

така и на туристическия контингент. 

 

ГЛАВА 5. СОЦИОКУЛТУРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ КАТО 

УСЛОВИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ 

ТЕНДЕНЦИИ 

 

В дисертационния труд са анализирани различни 

възможности за подобряване на културно-познавателния 

туристически продукт, на неговото управление и ролята му 

за регионалното развитие. Направена е оценка на 

настанителната база в региона. Общите изводи са, че 

нейното функциониране се подобрява, натоварването – 

също. Предвид социокултурния профил на българския 



турист, който посещава обектите, е ясно, че той не 

реализира (или почти не реализира) нощувки в региона и 

това е сериозен проблем, изискващ адекватни решения.  

Като една много важна форма за „презентиране” на 

местния културен ландшафт” са посочени фестивалите. 

Особено някои регионални такива, които показват местна 

идентичност, но все още нямат национално значение. Те 

биха били допълнителен инструмент за повишаване на 

разнообразието на културн-туристическия местен продукт. 

Туристическите клъстери са анализирани в тази глава 

през призмата на местните традиции. Посочени са 

основните им характеристики и шанса регионът ни да 

изгради такъв на база историко-географската си 

привлекателност като място на зараждане на българската 

цивилизация.  

Не по-маловажен е въпросът за неоценения потенциал 

за привличане на румънски туристи в региона. Направена е 

основна оценка на тази възможност и някои конкретни 

преложения.  

С оглед подобряването в управлението са посочени 

някои иновативни виждания за това. През погледа на 

културната география и обектите под закрила на ЮНЕСКО 

са дадени добри примери как да стане това.  

В обобщение можем да отбележим, че: 

 Туристическите клъстери са начинание, ново дори 

в световен мащаб. Това дава иновативност и 

конкурентноспособност на този вид алтернативен туризъм 

за Шуменския край. 

 Организацията на културния туризъм в регионален 

план на основата на формиране на ясни микрорайон или 



ЛоКуС от гледна точка на границите му, ще даде основания 

за по-ефективно му управление и финансирането му.  

 Маркирани са основните пресечни точки на 

културната география и управлението на обектите от 

егидата на ЮНЕСКО. Посочени са възможностите за 

интердисциплинарен подход при това управление.  

 Доказахме, че принципите, методите и основните 

подходи в културната география могат успешно да се 

прилагат при научното и практическо обяснение на 

функционирането на защитените обекти от материалното и 

нематериалното културно наследство. 

 Фестивалите са алтернативна форма за 

представяне на нематериалното културно наследство. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изводи. Развитието на културния туризъм в България 

е факт. С повишаване на образователната структура на 

населението, с отварянето на границите ни към нови 

„светове” и следването на световните тенденции в този 

сектор, България има уникалния шанс да развие, експонира 

и реализира съществени приходи от наличните си ресурси 

за културно-познавателния туризъм.  

В продължение на няколко години се финансираха 

проекти с европейски средства за представяне на тези 

ресурси. Например крепостта „Цари мали град” край 

Белчин, новата уникална сграда на Старозагорския 

исторически музей, уникалният в националното ни 

географско пространство Палеонтоложки музей в село 

Дорково, включването на нестинарските танци в 

нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и т.н. 



Примерите ясно показват правилната посока на развитие. 

Естествено то не е лишено от преодоляване на редица 

проблеми.  

Съществен проблем е правилното дефиниране на 

понятието „културен туризъм” и обхватът на дейностите, 

включени в неговата рамка. В дисертционното изследване 

бяха маркирани и анализирани редица дефиниции на 

водещи учени (български и европейски) по тази тематика. 

Бяха приложени най-подходящите от гледна точна на 

българската действителност.  

Маркирането на проблемите е съществена част от 

успешното им преодоляване и правилното развитие на тази 

стопанска дейност. В настоящата дисертация на базата на 

приложения SWOT анализ са анализирани основните 

проблеми. Културно-познавателният туризъм в нашия 

регион сериозно страда от свръх сезонност през летните 

месеци поради привличане на морски туристи от Северното 

ни черноморско крайбрежие. Анализирани бяха и данни, 

които доказват тази тенденция. От друга страна, те не 

реализират нощувки и техният финансов приход за областта 

се ограничава само в плащането на входни такси. Чрез 

анализ на настанителната база и нейната натовареност се 

доказа тази негативна тенденция. В същото време 

проблемите на районирането са съществени от гледна точка 

на правилното управление и финансиране на отрасъла. Бяха 

посочени по-важните идеи на някои автори и държавни 

органи за включване на региона на Шумен в този важен 

процес.  

Част от успешното развитие на дадена дейност е 

правилното и успешно справяне с маркираните проблеми. В 



настоящата дисертация акцент бе даден на възможността за 

възползване на големия контингент румънски туристи, 

които преминават транзит през региона ни и възможността 

за участието им в културно-познавателния туризъм тук. Над 

1.2 млн. румънски туристи са посетили България през 

изминалата година и смятаме, че това е огромен 

неизползван потенциал от местните власти.  

Възможността за удължаване на престоя на туристите 

в региона и по-пълноценно натоварване на настанителната 

база се дава като възможност за организация и провеждане 

на културни и фестивални прояви. Обикновено те 

продължават няколко дни и това би натоварило 

настанителната база както от участници, така и от 

любопитни посетители. В дисертационния труд бяха 

показани по-малко известни събития от културния календар 

на региона, които все още не са изпозлвали положително 

своя стопански потенциал. 

Обособяването на туризма в региона на Шумен (в 

частност на културно-познавателния) в туристически 

микрорайон, в ясно изразени граници дава предимство пред 

управлението му. От гледна точка на общинските власти ще 

е ясна отговорността на всеки по отношение на ресурсите, 

инфраструктурата и съпътстващите дейности в стопанския 

туризъм. От друга страна финансирането чрез европейски 

проекти или национални и местни средсва ще става за ареал 

с ясно обособени граници, а не върху определени обекти, 

част от които са „превилигировани” по отношение на 

финасирането им. Финансирането на географското 

пространство, а не на конкретен обект, има своя 

положителен резултат върху територията, населението и 



другите елементи на обществения живот. Разработката на 

база анализ на плътността от културно-исторически обекти 

и съгласно приложена от други автори методика, стига до 

извода, че подобен ареал би бил с включване минимум на 

общините Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав.  

 Дисертационният труд дава и идея за развитие на 

системата на културно-познавателния туризъм с всичките й 

съпътстващи субекти в ясно структуриран туристически 

клъстер. Тази новаторска практика улеснява управлението и 

повишава приходите от туризма, тогава, когато цялата 

общественост е ангажирана към успешното й провеждане. 

Всъщност успехът на всяка дейност, в частност и на 

културно-познавателния туризъм в региона на Шумен, е 

свързан с колективните усилия на всички: местни и 

регионални власти; обучителни организации; туроператори 

и хотелиери; ресторантьори; транспортни фирми. Тогава, 

при поставена обща цел и с общи усилия успехът би бил 

гарантиран.     

Адекватната оценка на културния ландшафт в 

неговото структурно и функционално отношение дава 

основание за правилно прогнозиране на социокултурните 

особености на туристите, потенциални посетители в 

региона.  

Въз основа на проведено анкетно проучване беше 

определен профилът на практикуващите културен туризъм в 

област Шумен. Същият беше сегментиран за чуждестранни 

туристи и български граждани. Бяха установени прилики и 

разлики в техния социокултурен профил. 

Препоръки. Основните препоръки, формирани в 

резултат на проведените изследователски дейности, са 



насочени към местните власти и в услуга на регионалното 

развитие. По-важни от тях са: 

- запазване и правилно експониране на специфичните 

елементи на културния ландшафт;  

- вземане на конкретни мерки и провеждане на 

действия по привличане на туристи с посочения в 

изследването социокултурен профил;  

- от гледна точка на регионалното развитие да се 

проведе адекватно културно-туристическо райониране с 

оглед управлението, финансирането и туристическото 

развитие на Шуменска област.  

Цялостното проучване засегна както социокултурните 

особенности на територията, така и на местното население и 

туристическия контингент. Установени бяха пресечните 

точки, взаимните влияния и резултатите от това, за всеки 

един от посочените социокултурни елементи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Теоретични: 

 Анализирана е територията през призмата на 

концепцията за "културния ландшафт", което предопределя 

различен поглед към туристическите ресурси и културния 

туризъм. 

 Обосновани са възможности за допълнително 

развитие на културния туризъм в областта на база 

социокултурния потенциал на територията и населението. 

 Чрез прилагане на интердисциплинарния подход е 

изграден различен „образ” на територията на област 

Шумен. 

Практико-приложни: 

 За пръв път на територията на област Шумен се 

прави теренно изследване за установяване на профила на 

туристите, практикуващи културно-познавателен туризъм. 

 Изграден е социокултурен профил на туристите, 

практикуващи културен туризъм в област Шумен. 
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