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Десет обекта на Световното културно наследство - 7 културни 
и 3 природни

Боянска църква, Рилски манастир, Казанлъшката гробница, 
Гробницата при Свещари, Старият град на Несебър, 

Мадарският конник, Ивановските скални църкви

Биосферния парк „Сребърна“, Национален парк „Пирин“, 
Вековните букови гори на Национален парк „Централен 

балкан“

Елементи вписани в Представителния списък на 
нематериалното културно наследство на човечеството -

група за автентичен фолклор на Бистришките баби, 
нестинарството в Странджанското село  Българи, празника

«Сурова» /»Сурва»/, чипровските килими. 

В списъка са още – мартеницата и практиката за опазване на 
НКН в системата на читалищата

Гъста мрежа от природни и културни атракции с национално, 
регионално и местно значение - статут на “защитена 

територия” има на над 5% от територията на страната. Има 3 
национални и 11 природни парка, 40000 исторически 
паметника, 160 манастира, над 330 музеи и галерии

102 официално регистрирани курорта (58 балнеоложки, 56 
планински климатични,   28 черноморски). 

Туристически ресурси на територията на 
България
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Концентрация на туристическата дейност

75 % от специализираната инфраструктура е 
концентрирана в 7 области, които обхващат 

около 10 % от територията на страната
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Група на общините със степен „развити в областта на туризма“
Като “развити” са оценени 16 общини с реализирани от 100 до 400 хиляди нощувки. Сред тях са черноморските общини Созопол,
Приморско, Бургас, Поморие и Царево, планинските Банско, Самоков (с Боровец), Чепеларе, Смолян, както и балнеоложките курорти
Сандански, Павел Баня, Велинград и Хисаря. Благодарение на нощувки, акумулирани предимно от посещения по повод търговски
изложения, в тази група се нарежда и Пловдив, който е приет в Международната асоциация на изложбената индустрия - UFI. До
момента панаирът има седем прояви, одобрени от UFI. Нарастващия интерес към културно-историческото наследство и утвърждаване
на фестивали (международен фолклорен фестивал, фестивал на военните духови оркестри и др.) нарежда Велико Търново в тази група.
Към тази група се отнася и Русе. Три общини от тази група реализират над 400 хил. нощувки – Приморско, Созопол и Пловдив. На тези 16
общини се падат 26,2 % от капацитета, 21,1% от реализираните нощувки и 16,8 % от приходите.(2007г.).

Група на общини с „високо развитие на туризма“

Към групата на общините с високо ниво на развитие на туризъм се включват Варна, Несебър, Балчик и София. На тази група се падат над
50,8 % от капацитета, 65,1% от нощувките и над 72,4 % от приходите от туризъм. С изключение на София, групата е сред общините с най-
високи стойности по отношение на заетост на легловата база, както и на физическия и социално икономическия натиск.
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Група на общините, в които туризма е “в начален стадий – ограничено 
развитие” 

В тази група се включват 11 общини с реализирани между 10 и 20 хиляди нощувки. В нея попадат както утвърдени туристически
локализации (Априлци, Елена, Берковица, Шабла), така и чисто индустриални общини като Димитровград, Козлодуй, Дупница и
Севлиево, където не би могло да се приеме, че реализираните нощувки са свързани с туризъм. Поради регистрация само на дейността в
градските хотели, картината на реалната туристическа дейност в тези общини остава силно “замъглена” и далеч от реалността. На
общините от тази група се падат 2-2,5% от приходите и реализираните нощувки.

Група на общини с развиващ се туризъм 
Включва 41 общини с доста разнообразен профил и диапазон на реализирани нощувки от 20 до 100 хиляди нощувки – градове -
областни центрове (Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Разград, Силистра, Добрич,Търговище, Шумен, Сливен, Стара Загора, Ямбол,
Благоевград, Кюстендил, Перник, Кърджали, Пазарджик,Хасково, сравнително по-слабо развити черноморски локализации – Каварна,
Аврен, Бяла, Долен Чифлик, планинските общини Тетевен и Троян,Трявна, Дряново, Белица, по-малко развитите балнеоложки центрове
– Девин, Сапарева Баня, Минерални бани и Вършец, долината на розите – Карлово и Казанлък, а също Свищов, Гоце Делчев, Петрич,
Разлог,Асеновград. Въпреки разнообразните ресурси, големият брой и териториален обхват, приносът на тази група е значително по-
скромен – 9,5% от реализираните нощувки , а приходите – само 7%. Показателите за ефективност и натиск са около средните за
страната. По отношение на туристическия натиск, те са значително по-малки от тези в първите две групи.
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Общини без регистриран туризъм 

Към тази група се отнасят 105 общини, в които няма регистрирана сериозна леглова база и нощувки. В последните години обаче, тази
група все повече намалява и се влива в по-горната група

Общини с „начален стадий” на развитие на туризма 

В тази група са включени 87 общини. В тях са около 5% от леглата и 7% от капацитета, но са реализирани едва 1,9 % от нощувките . Тук се
отнасят редица общини с известно туристическо минало и нерегистрирано статистически настояще – Белоградчик, Котел, Чипровци,
Долна баня и др.
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Общини с висококачествени, но недоусвоени ресурси

Тук са включени морски общини - Бургас, Аврен, Долни Чифлик, Поморие, Бяла и Шабла, така и от планински общини - Самоков,
Априлци,Елена, Пещера, а също така и балнеоложки общини - Павел Баня, Велинград, Хисаря, Стрелча, Минерални бани, Вършец.Това
са локализации с “крехка, чувствителна” среда, изискваща внимателно проучване и параметриране на всякакви количествени
нараствания и увеличени натоварвания. Водещо и в тези локализации трябва да стане качественото развитие (категорийност на
настанителната база, разнообразяване на продукта, качество на услугите, качество на инфраструктурата, селищните среди и ландшафта).

Общини с висококачествени, пределно усвоени ресурси

Тук са общини с висококачествени, пределно усвоени ресурси, в които политиката трябва да е насочена към контролиране и
ограничаване на бъдещото усвояване и регулиране на влиянията на туризма. Основния аспект на развитие в тези локализации трябва да
бъде качеството и ефективността при ограничения върху количественото нарастване. Групата включва повечето от водещите общини в
областта на морския туризъм (Варна, Несебър, Балчик, Созопол, Приморско, Царево), както и 2 планински общини (Чепеларе и Банско).
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Общини с висококачествени, но практически неусвоени ресурси

Тук се отнасят 24 общини. Всички съдържат потенциални “туристически новини” и биха могли да се превърнат лесно в съставни части
на регионални туристически продукти (в богатата палитра на алтернативните форми на туризъм). Що се отнася до настанителната
база, тя е или с ниска категория, или недостатъчна по капацитет, или дори отсъства напълно. В групата са включени и 10 общини, в
които няма регистрирана туристическа дейност (Белица, Кресна, Якоруда, Летница, Луковит, Чипровци, Ракитово, Лъки, Етрополе и
Мъглиж). Тази група се препоръчва като основна за разширяване на туристическото усвояване.

Общини с висококачествени, но слабо, до средно усвоени ресурси

Третата група включва общо 36 общини – големи градове и областни центрове (София, Пловдив, Велико Търново, Смолян, Стара Загора,
Русе, Габрово, Плевен, Шумен, Кърджали, Добрич, Сливен, Благоевград,Враца, Ловеч, Кюстендил), балнеоложки центрове, съчетани с
планински (Сандански, Девин, Костенец,Сапарева баня, Долна баня), планински и исторически центрове (Тетевен, Троян, Дряново,
Трявна,Гоце Делчев, Разлог, Доспат, Батак, Перущица, Берковица, Копривщица).


