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Abstract: The article aims to outline the possibilities for the sustainable development tourism within the context of 
nature preservation in the territories included in „Natura 2000“. An emphasis is set on the concept for sustainable 
development of tourism, which is able to satisfy the needs of today's society for recreation. The protection of the 
environment, and in particular, the preservation of the natural heritage, is determined by the global environmental 
problems, climate change, land desertification and increasingly dramatic biodiversity loss. In this sense, the protection 
– the control of the impact of human activity – requires the implementation of specific communication strategies aimed 
at raising people's awareness and hence their cooperation in protecting the natural heritage both in the natural 
environment of the individual community and outside of it. The Natura 2000 network influences in different economic 
and social aspects for promoting of sustainable tourism. 
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Туристическата индустрия се нарежда сред 
най-големите и най-бързо развиващите се иконо-
мически сектори и често е определяна като „ин-
дустрия на бъдещето“. В недалечното минало ту-
ризмът е бил разглеждан като „ бяла индустрия“, 
неувреждаща средата, в която се развива. Прак-
тиката, обаче, показва, че секторът има огромен 
потенциал да разрушава средата и собствения си 
капитал. В последните години засилено внима-
ние се проявява към подобряването на екологич-
ното състояние на туризма. Основната причина 
за смекчаване на негативното влияние на турис-
тическия сектор върху околната среда произтича 
от неразривната връзка, която съществува между 
туристическия продукт и природата. Поддръж-
ниците на идеята смятат, че опазването на окол-
ната среда е в най-голям интерес за туристичес-
ката индустрия, тъй като тя има следното пре-
димство: при правилно планиране и управление 
туристическото развитие въздейства минимално 
върху околната среда, като същевременно може 
да бъде катализатор за опазването на природата 
(Драчева, 2010). Пътят от идеята за екологична 
устойчивост до отговорни действия изисква фун-
даментална промяна в индустрията като цяло, в 
сътрудничество с правителствените органи, мес-
тните общности, международните агенции за 
развитие, неправителствените организации и 
международните туристически организации. Та-
зи идея цели да се извърши преглед на екологич-
ното устойчиво развитие на туризма, като се раз-

гледат подходите и методите за намаляване въз-
действието върху околната среда, подходящи 
както за частния, така и за публичния сектор, от-
говорен за създаването и внедряването на адек-
ватна и ефективна туристическа политика. Мре-
жата от защитени територии, известна като „На-
тура 2000“ цели опазване на местообитанията, 
както и флората и фауната в тези територии. 
Уникалните особености на всяка защитена зона в 
комбинация с прилежащите към нея елементи на 
природно наследство, както и различни стратеги-
чески мерки за управление и планиране, са ас-
пекти, с които може да се постигне баланс между 
целите за опазване на околната среда и използва-
нето на тези територии за развлечения и развитие 
на туризма (European Commission, 2007). 

Туризмът е отговорен за запазването на ог-
ромни райони като естествен хабитат. Дивите 
животни, горите и живописните пейзажи са запа-
зени главно поради способността си да привли-
чат туристи. Туризмът е важен стимул за опазва-
не на историческите паметници, археологичните 
находки, древните постройки с религиозни и 
културно значение. Европа със своето богато 
разнообразие от паметници, църкви и градове е 
може би най- добрият пример за туризъм, ориен-
тиран към опазване на културно-историческото 
наследство, тя е не само инициатор за опазването 
му, но и осигурява средства за това. Значителна 
част от приходите от културните паметници и 
природните паркове се инвестират отново за по-
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добряване на околната среда. Туристическите 
приходи могат да се използват за реставрацията 
на стари сгради, които впоследствие се използват 
за хотели. 

С цел осигуряване на качеството на околната 
среда и задоволяване на туристите в много стра-
ни туризмът въвежда административен и планов 
контрол като: раздаване на разрешителни за 
строеж, определяне на задължителни екологични 
критерии за инфраструктурата, планове за уп-
равление на трафика, зониране на природните 
райони за опазване на крехките екосистеми, на-
маляване броя на туристите и други. За съжале-
ние в повечето случаи този контрол се въвежда 
след нанесени щети на околната среда в резултат 
на неконтролируемо застрояване, депониране на 
отпадъци на неподходящи места и прекомерно 
използване на района като туристическа дести-
нация. 

За да бъдат избегнати подобни негативни вли-
яния на туризма върху околната среда, се разви и 
т.н. екологосъобразен или устойчив туризъм. Под 
това понятие се разбира туристическо развитие и 
управление, което удовлетворява нуждите на се-
гашните туристи и туристическия сектор да пос-
рещнат и удовлетворят своите нужди от същите 
дестинации (Hall, 1998). Екологичните последи-
ци започват още с изследването на туристическа-
та дестинация и, ако не се прилагат мерки за 
планиране и контрол, се разрастват при на разви-
тието ѝ, като цялостните последици стават оче-
видни по време на укрепването. Екологичното 
деградиране е ключов фактор във фазата на стаг-
нация на туристическата дестинация и евентуа-
лен спад, докато опазването и подобряването на 
качеството на околната среда е жизненоважно за 
възобновяването ѝ. Устойчивият или екологично-
съобразен туризъм има за цел да осигури нама-
ляване до минимум на фазата на стагнация, за да 
премине от укрепване до непрекъснато възобно-
вяване (Fleischer & Felsenstein, 2000). 

Устойчивият туризъм изисква усилия при 
планирането, доставянето, мониторинга на отпа-
дъците и т.н. на всички стоки и услуги, изразя-
ващи се в следните насоки: 

1. осигуряване на цялостно екологично по-
добрение в дестинацията. Планът за устойчив 
туризъм трябва да бъде разработен и внедрен в 
сътрудничество с останалите институции, свър-
зани с туризма; 

2. внедряване на екологични критерии в зако-
нодателството, свързано с туристическата индус-

трия- поземлено регулиране и планиране, проек-
тиране и строителство, управленски стандарти, 
стандарти за емисиите, изхвърляне на отпадъци, 
събаряне на сгради, управление на защитени те-
ритории, управление на посещаемостта. По зако-
нодателен път трябва да се улеснява екологично-
то управление; да се поощряват тези, които из-
бягват натрупването на отпадъци и замърсявания, 
а не просто да се търсят решения на проблемите 
след възникването им. Необходимо е да се осигу-
рява наличност и достъпност на по- чисти и си-
гурни технологии за опазване на околната среда; 

3. наложително е законодателството не само 
да влезе в сила, но и да се спазва стриктно. Пра-
вителствата трябва да осигуряват адекватен кон-
трол и поощрения, за да регулират и стимулират 
създаването и управлението на екологичносъоб-
разна инфраструктура, Необходимо е също да се 
създадат наръчници за използването на „нови“ 
природни райони за туризъм и да се прави еколо-
гична оценка, позволяваща публично участие и 
лицензиране на туристическите експерти; 

4. важно е туристическата индустрия да пое-
ме отговорност за околната среда и да интегрира 
управлението, а хотелиерската дейност да нама-
ли използването на ресурсите и отделянето на 
отпадъци и вредни емисии; 

5. трябва да се внедри екологично управление 
на туристическите атракции; 

6. печалбите задължително да се инвестират 
в по-нататъшни екологични подобрения, които да 
залегнат в задачите на новите туристически 
обекти; 

7. правителствата и туристическата индуст-
рия трябва да са активни в екологичното обуче-
ние и информацията, които са от изключителна 
важност за малките и средни предприятия; 

8. необходими са поощрения за екологосъоб-
разния туризъм., вариращи от доброволни само-
регулиращи инициативи до намаляване на данъ-
ците за екологични инвестиции и финансиране 
на нисколихвени заеми за чиста и ресурсно-
ефикасна технология; 

9. трябва да се създадат нови партньорства 
между националните туристически власти, ту-
ристическите браншове, неправителствените ор-
ганизации и гражданските групи с цел улеснява-
не разрешаването на възникнали конфликти, 
хармонизиране на плановете и осъществяване на 
екологичен напредък; 

10. браншовите мрежи във и между секторите 
на услугите на туризма са изключително важни, 
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тъй като осигуряват споделяне на опит и изра-
ботване на печеливши екологични проекти; 

11.  туристическите приходи да са прозрачно и 
равно разпределени между всички акционери – 
международни и местни туроператори, туристи-
чески агенции и гидове, за да допринася турис-
тическата индустрия за по- добрия живот на зае-
тите в бранша; 

12.  важен е редовният екологичен мониторинг 
на туристическите райони и бизнес операциите, 
защото той осигурява данни за бъдещите влия-
ния и плана за смекчаващи мерки с цел избягва-
нето им. 

През 1978 г. група експерти, свикани от Орга-
низацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) в Залцбург с цел да се изследва 
проблемът за унищожаването на околната среда 
вследствие на бързото туристическо разрастване, 
включва в третото си основно заключение след-
ните доводи: „Околната среда е изключително 
важна за развитието на туризма. Поддържането 
на доброто екологично състояние на природата 
следователно се явява стратегическо за туристи-
ческото развитие. И обратното, разрушаването на 
пейзажа в природните местности може да причи-
ни, и го е правило в определени райони, спад в 
туристическата експанзия. Напротив, на опреде-
лени територии туризмът е способствал за по-
добряване състоянието на околната среда. 

Това кратко изложение синтезира по ясен на-
чин смисъла на отношенията и връзките между 
туристическата индустрия и природната среда. 
От една страна, околната среда е способствала по 
ефективен начин за зараждането и развитието на 
туризма на многобройни места по света. От дру-
га страна, е очевидно, че връзката между тези два 
елемента в никакъв случай не би била неутрална. 
Туристическото присъствие и намеса в простран-
ството води до неговата трансформация, която 
често предизвиква унищожаването на природни-
те забележителности и разрушаването на опреде-
лени природни фактори (Beierle, 2010). 

Отрицателните ефекти от въздействието на 
туризма върху околната среда в днешно време 
прераснаха в широка загриженост от страна на 
социалните представители и публичната адми-
нистрация в европейските страни по повод при-
родните качества на туристическите територии и 
доведоха до формирането на мерки и инструмен-
ти за екологична защита. По тази причина нарас-
тва значението, което днес се придава на въпро-
сите, свързани с околната среда и екологичния 

характер на туристическите дейности в развити-
те страни.  

Като резултат от тези процеси се вижда, че 
туристическата дейност, като функция на при-
родните условия на даден регион, се оказва за-
сегната при промяната на тези условия. Следова-
телно е необходимо да се съблюдава опазването 
на природните местности в туристическите ком-
плекси. Действително, в много случай туризмът 
може да бъде най-подходящият и задоволителен 
начин за оползотворяване на възстановимите 
природни ресурси на дадена територия. За целта 
е наложително да се изготвят правилници и раз-
поредби за управлението и ползването му, които 
да гарантират неговото възстановяване и устой-
чиво развитие. 

В този смисъл е очевидно, че за да се пристъ-
пи към осъществяване строителството на турис-
тически обекти и инициативи, които да бъдат 
конкурентоспособни и в съответствие с настоя-
щите тенденции, е необходимо да се имат пред-
вид икономическите и фискалните перспективи, 
решения и инструменти, засегнати и подложени 
на дискусии в туристическите среди и тези, свър-
зани с опазването на околната среда, както от 
страна на европейските институции, така и от 
страна на държавната администрация на всяка 
една туристическа държава в Европа. 

Въпреки важността на туризма и ролята, която 
му се придава за бъдещето на Европа, политиката 
на ЕО в сферата на туризма до сега се ограничава 
с приемането на мерки и резолюции от частен 
характер, които на практика имат недостатъчно 
поле за действие и следователно ниска ефектив-
ност. По тази причина в границите на Общността 
туристическите дейности се оказаха засегнати от 
действия, произтичащи от създаването на вътре-
шен пазар и от прилагането на други секторни 
политики, свързани със свободния трафик на хо-
ра, свободното предоставяне на услуги, на тран-
спорт, а също така и с регионалното развитие и 
предпазването на природното и архитектурно 
наследство (Pigram, 1990). 

В резултат от протичащите динамични поли-
тически, икономически, демографски и други 
процеси Съветът на ЕО прокара от средата на 80-
те години на миналия век някои законови инст-
рументи, отнасящи се конкретно до туристичес-
ките дейности. Техните основни цели бяха насо-
чени към пропагандиране и развитие на туризма 
в Европа, разширяване на кръга от туристически 
мероприятия, издигане статута на туристически-
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те професии, осигуряване на благоприятни усло-
вия за по-добро сезонно и географско разпреде-
ление на туризма, както и подобряване на позна-
нията и представата за туристическия сектор. 

Днес, след преодоляване на противоречията 
между страните – членки на Европейския съюз – 
от една страна, Германия и Великобритания, кои-
то настояваха туризмът да бъде компетенция на 
всяка страна, участваща в Съюза, а от друга 
страна – останалите държави членки с развит ту-
ризъм, които бяха против тази теза, Европейски-
ят парламент се превърна в главен стимулатор на 
политиката на Европа в туристическия сектор. 

Един от основните аспекти, върху които наб-
лягат настоящите решения на ЕС, е необходи-
мостта от съгласуването на туристическото раз-
витие опазването на околната среда. За тази цел е 
необходимо да се съблюдава и благоприятства 
чрез инициативи и специфични финансови инст-
рументи качеството на природната среда в турис-
тическите територии. Освен това редица мерки, 
приети от институциите на Съюза в областта на 
екологията от началото на 80-те години, също ак-
центират върху нуждата от обединяване на ту-
ристическото развитие и опазването на природа-
та.  

Резолюцията приета през 1984 г. поставя две 
важни задачи: да се изтъкне важността на турис-
тическия сектор за ЕО и да се изследва полити-
ката на Общността, която да спомогне за негово-
то хармонично развитие. Що се отнася до при-
родната среда в текста на резолюцията се казва, 
че „нейното замърсяване и увреждане представ-
ляват едно от най-големите препятствия за раз-
витието на туризма и по тази причина в инициа-
тивите на Общността относно протекцията на 
природните пространства влияят благоприятно 
върху туристическата индустрия“. 

От друга страна, Комисията на ЕО в сферата 
на туризма прояви специален интерес към нега-
тивните последствия върху околната среда, които 
могат да причинят туристическите проекти. По-
конкретно в документа се посочва, че ако иници-
ативите на Общността в сферата на опазване на 
природните пространства имат позитивни пос-
ледствия върху туристическите дейности, то е 
необходимо последните да спазват в еднаква сте-
пен екологичните изисквания. 

Тази загриженост, която не може да се заличи 
от новата ориентация, възприета от екологичната 
политика на ЕО след Третата програма за дейст-
вие в областта на околната среда, приета през 

1983 г., се изрази в обсъжданията и дебатите като 
необходимост всяко по-нататъшно историческо 
развитие да бъде обект на задълбочен анализ, за 
да се избегнат неблагоприятните последствия 
върху околната среда. Имат се предвид строител-
но-монтажните работи, които изисква туристи-
ческата инфраструктура, както и нежеланите 
ефекти от туристическите дейности. Успоредно с 
това трябва да се извършва предварителна оцен-
ка на последиците, които цялата обществена 
дейност би могла да причини в застрашените 
природни пространства, следователно и в турис-
тическите местности.  

Комисията обърна особено внимание на 
крайбрежните и планинските зони, характеризи-
ращи се с голяма екологична нестабилност. Като 
трябва да се обърне особено внимание на огра-
ничаване на замърсяването в местата за къмпинг 
и караванинг и за създаване на европейска ин-
формационна система, която да следи за състоя-
нието на околната среда. 

В опит да се опази околната среда бе създаде-
на европейската мрежа от защитени територии 
„Натура 2000“. Целта на обособените зони със 
специфичен статут е да гарантират поддържането 
и възстановяването на дивата флора и фауна, как-
то и да приложат система за наблюдение и оцен-
ка на консервационните условия. Туризмът в те-
риториите включени в „Натура 2000“ предоставя 
възможност за опазване на биоразнообразието и 
околната среда, а също така и практикуването на 
множество видове туризъм. 

Въздействието на туризма е от особено значе-
ние за биоразнообразието, тъй като секторът пря-
ко и непряко използва природни територии. По-
голямата част от туризма зависи в изключителна 
степен от състоянието на биоразнообразието, ка-
то по този начин се поощрява интерес към него-
вото поддържане и развитие. 

Позовавайки се на Директивата за местооби-
танията, ЕС предприема мерки за изграждането 
на мрежа „Натура 2000“, която да гарантира съх-
раняването на биологичното разнообразие, чрез 
опазване на природните местообитания и дивата 
флора и фауна на територията на страните член-
ки. Съществува връзка между опазването на мес-
тообитанията и съхраняването на наследството и 
околната среда.  

Мрежата „Натура 2000“ влияе на различни 
икономически и социални аспекти в сферата на 
устойчивия туризъм. Благодарение на новите на-
чини за използване на свободното време и насър-
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чаването на екологичния туризъм, през послед-
ните няколко години се обръща все по-сериозно 
внимание на необходимостта от опазване на 
околната среда за развитието на устойчив тури-
зъм.  

Използването на природата за почивка, разв-
лекателни, образователни и туристически цели е 
допринесло за промени в начина на управление 
на защитените природни територии. Уникалните 
особености на всяка защитена зона в комбинация 
с прилежащите към нея елементи на природно 
наследство, както и различни стратегически мер-
ки за управление и планиране, са аспекти, с кои-
то може да се постигне баланс между целите за 
опазване на околната среда и използването на те-
зи територии за развлечения и развитие на ту-
ризма. 
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