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Abstract: The motives for taking a trip could be numerous, complex and multi-layered. There are different criteria 
for systematizing the motives for different types of tourism, but we have considered only those directly related to 
ecological tourism. Studies in this area show that standard tourist services are no longer sufficient. The personalized 
approach is an expectation, not something exceptional. Tourists appreciate and look for a unique experience that they 
can get during each trip. Following this need of modern society to satisfy its interest in new experiences and in 
particular to analyze tourists motives, the aim of this study is to consider those forms of ecological tourism that are 
directly related to nature, ecology and environmentally friendly visiting and use of natural sites (ornithological tourism, 
observation and photography of plants, mountaineering, mountain tourism and eco-trails, speleological tourism), to 
study the motives of tourists to choose one of those specific forms of ecological travel and to analyze their expectations 
for new experiences. 
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Увод 
Екологичните пътувания набират все по-

голяма популярност в днешния индустриализи-
ран и забързан свят. Чрез тях потребителят има 
възможност да се отдалечи от ежедневието и 
града, да придобие знания, нов опит и впечатле-
ния от заобикалящата го среда, както и да „по-
тъне“ в рекреативните дадености на страната. 

При конкретни изследвания на мотивите за 
предприемане на екологично пътуване и анализ 
на този вид пътувания, могат да бъдат използ-
вани различни критерии и класификации като 
определен критерий не изключва едновременно 
да се използват и други. 

Проучвания в тази област показват, че стан-
дартните туристически услуги вече не са доста-
тъчни. Персонализираният подход е очакване, а 
не нещо изключително. Хората ценят и търсят 
уникално изживяване, което могат да получат 
по време на всеки тип туристическо пътуване 
(Иванова, 2020). 

Туризмът е явление, което продължава да се 
развива и да добавя нови елементи, които в по-
пълна степен да удовлетворяват туристическите 
потребности и мотиви (Емилова, 2016). 

Следвайки тази нужда на съвременното об-
щество да задоволи интереса си към новите из-
живявания и да бъдат по-конкретно анализира-
ни потребителските мотиви, целта на настоя-

щото изследване е да се разгледат онези форми 
на екологичен туризъм, които имат пряко отно-
шение към природата, екологията и природосъ-
образното посещение и използване на природни 
обекти (орнитоложки туризъм, наблюдение и 
фото-заснемане на растения, алпинизъм, пла-
нински туризъм и екопътеки, спелеоложки ту-
ризъм), да се изследват мотивите на потребите-
лите за избор на тези форми на екологични пъ-
тувания и да се проучат техните очаквания за 
нови изживявания при практикуването им. 

Обект на изследване са мотивите на потре-
бителите за практикуване на различни форми 
екологичен туризъм, а предмет на изследване 
са възможностите за нови изживявания чрез те-
зи форми на екологичния туризъм. 

Задачите които си поставяме включват разг-
леждане на основните форми на екологичен тури-
зъм, изследване ролята на изживяванията, моти-
вите на потребителите да предприемат различни 
форми екологични пътувания и провеждане на 
анкета сред потребители на екологичен туризъм 
относно техните индивидуални предпочитания 
към различните форми, лични мотиви за пътуване, 
нужди и очаквания за нови изживявания. 

1. Мотиви за предприемане на екологични 
пътувания 
Екологичният туризъм е ориентиран към при-

родата и включва в себе си образование и предс-
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тавяне на околната среда по подходящ и адеква-
тен начин за подрастващите поколения и е управ-
ляван чрез принципите на екологична устойчи-
вост, която се разглежда от гледна точка на при-
носа за локалната общност и дългосрочното съх-
ранение на ресурсите (National Ecotourism 
Strategy, 2015). Това определение за екологичен 
туризъм, сполучливо се допълва от определението 
на международната организация по екологичен 
туризъм, която твърди, че той "обединява еколо-
гичната защита и развитието на общността" 
(International Ecotourism Society, 2015), което оз-
начава, че всяка организация или индивид, които 
развиват екологичен туризъм се водят от следните 
основни принципи – минимизиране на негативни-
те въздействия върху околната среда; утвържда-
ване на локална идентичност и екологична значи-
мост на местната среда; удовлетворяване на инте-
ресите и желанията на туристите и местното насе-
ление; осигуряване на материален и финансов 
принос за защита на околната среда; осигуряване 
на местното население – икономически ползи и 
право на участие във вземане на решения отнася-
щи се до развитие на конкретния район. 

Сега ще разгледаме различни форми на еко-
логичен туризъм (Фиг. 1), техните основни ха-
рактеристики и свързаните с тях мотиви, които 
предизвикат туристически интерес. 

 
Фиг. 1. Форми на екологичен туризъм 

Орнитоложкият туризъм се характеризира 
с наблюдение и изучаване поведението на пти-
ците. Развитието на оптичните уреди и методи и 
по-специално на фотографията в последните го-
дини, значително улеснява изучаването на този 
клас животни. Орнитологията в България е най-
силно развитото зоологично направление (Боев, 
1985), (Боев 1990). 

В България могат да се наблюдават почти 70% 
от птиците, обитаващи европейския континент, 

поради минаващите през страната ни трансконти-
нентални миграционни орнитоложки пътища – 
Via Pontica и Via Aristotelis (Воденска, 2010). 

Разположена на Балканския полуостров, един 
от най-важните стратегически пунктове за наблю-
дение на птици в Европа, България представлява 
изключителна дестинация за всички любители на 
птици. Местоположението на втория по големина 
миграционен път в Европа (Via Pontica), предос-
тавя възможност за наблюдение на птици почти 
през цялата година, включително контролен спи-
сък с повече от 420 вида, открити до момента 
(Traventuria, ”Birdwatching & Wildlife Tours”). 

Тази форма на екологичен туризъм се свърз-
ва с мотиви като наблюдение на дива флора и 
фауна в естествените им местообитания, де-
тайлно изучаване и/или фотозаснемане на конк-
ретни видове, участие в проекти и дейности 
имащи значимост за опазване на птиците, обра-
зование, провеждане на научни изследвания. 

Ботаническият туризъм от друга страна, пред-
ставлява пътуване с цел наблюдение и фото-
заснемане на специфични видове растения в тях-
ната естествена среда, или в управлявани бота-
нически градини и паркове (Worldwide Floristry 
Tours). Наблюдението, фото-заснемането и фло-
ралните обиколки са малко позната и развита 
форма на екологичния туризъм в България, но 
туристическите пакети в Европа се отличават с 
широка гама от добре планирани обиколки с го-
товност за резервация за физически лица, както и 
гъвкави, поръчкови маршрути за групи. 

В България голям интерес представляват диво-
растящите орхидеи. Салеповите /Орхидеите/ са 
второто по големина семейство в растителния свят 
– наброяват над 20 000 вида. В България се срещат 
68 вида от 25 рода, най-големи са родовете Салеп 
(Orchis) – 17 вида; Дремник (Epipactis) – 10 и Дла-
нокоренник (Dactylorhiza) – 8 вида. В Червения 
списък на България са включени 34 вида (50 %). 
Два от тях: Льозеловия липарис (Liparis loeselii) и 
едногрудковия херминиум (Herminium monorchis) 
са Регионално изчезнали. Защитени са 24 вида 
(Петрова, 2008). 

Наблюдението и фото-заснемането на орхи-
деи в България се развива като нова, модерна 
форма на екологичен туризъм в страната ни, по-
ради наличието на голямо разнообразие диво-
растящи орхидеи в цялата страна, притежаващи 
изключителна красота, природозащитна и кон-
сервационна значимост.  

Тази форма на екологичен туризъм се свързва с 
мотиви като наблюдение на дива флора в естест-
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вени местообитания, детайлно изучаване, рисува-
не или фотозаснемане на конкретни видове, учас-
тие в проекти имащи значимост за опазване на ен-
демични или застрашени видове растения. 

Друга форма представляваща интерес е алпи-
низмът. Той е вид високопланински спорт и се 
състои в катерене на планини, обикновено с цел 
покоряване на планински върхове. Терминът е из-
вестен като алпинизъм най-вече в Европа, докато в 
Америка предпочитаният термин на английски е 
планинско катерене (Mountaineering) (Whitlock, 
1991), (Pomfret, 2006), (Beedie, 2003), (Apollo, 2017). 

Алпинизмът е популярна форма на еколо-
гичния вид туризъм, но въпреки това има ос-
къдни изследвания, които се занимават с изс-
ледване на изживяването на неговите участни-
ци. Концептуалната рамка на ключовите влия-
ния върху участниците е реалният им опит по 
време на участие. В тази рамка редица влияния 
насърчават участието, включително, образова-
нието и майсторството (Pomfret, 2006). 

Тази форма на екологичен туризъм се свърз-
ва с мотиви като придобиване на нов опит, уме-
ния и техники, постигане на конкретна личнос-
тна цел, спорт, приключение, адреналин и по-
добряване здравословното състояние. 

Около 30% от територията на България е заета 
от планини, предпоставка за развитие и на пла-
нински туризъм и мрежа от екопътеки. Плани-
ните са изключително разнообразни по релеф и 
предлагат на посетителите богата гама от въз-
можности за почивка, спорт и развлечения.  

През страната преминават финалната отсечка 
(Ком – Емине) на европейския туристически 
маршрут Е-3, европейският туристически мар-
шрут Е-4 – „Витоша – Верила – Рила – Пирин“ 
и европейският туристически маршрут Е-8 – 
„Рила – Родопи“ (Планински туризъм). 

Тази форма на екологичен туризъм се свързва с 
мотиви като изучаване на природата, рекреация, 
приключение, посещение на планински забележи-
телности и активен отдих сред природата. 

Друга важна особеност и атракция на пла-
нинския туризъм в последните години е посе-
щението на екопътеки. Те се радват на все по-
голяма популярност и само за две десетилетия 
се изградени стотици от тях, богати на биораз-
нообразие планини, долини и равнини (Андрее-
ва, Българска фондация „Биоразнообразие“). 

По новите, съвременни схващания, истинс-
ките екопътеки са „интерпретативни”, т.е. имат 
задачата да запознаят туриста с природните за-

бележителности на определен район и са инте-
рактивни. Те обикновено са с по-кратки марш-
рути, преминават се за средно 2-3 часа, и често 
са кръгови. Налични са табели с информация за 
всичко интересно, което може да се види наоко-
ло, като пейзажи, растения, животни и различни 
природни феномени. Често посетителите могат 
да бъдат придружени от водач, който да даде и 
допълнителна любопитна информация. На мно-
го места има обособени пътеки, снабдени с по-
специална инфраструктура като въжени мостче-
та, парапети, стълби, с малко по-екстремни пре-
ходи и т.н. (Андреева, 2013) 

Тази форма на екологичен туризъм се свърз-
ва с мотиви като посещение на живописни тери-
тории и природни забележителности, преодоля-
ване или преминаване през конкретни препятст-
вия и съоръжения, приключения, образование, 
посещение на пътеки с опознавателен и наблю-
дателен характер, придобиване на нов опит и 
знания за природната среда. 

Последната форма, свързана с природосъоб-
разното посещение на природни обекти и пред-
ставляваща интерес е спелеоложкият туризъм. 

Предпоставките за развитие на спелеоложки 
туризъм са, че почти 1/3 от земната повърхност на 
сушата е изградена от разтворими от водата скали. 
От тях най-голямо разпространение имат варови-
ците, мраморите и гипсът. Валежите от дъжд и 
сняг и речните води, които попадат върху тези 
скали разтварят повърхността им химически и ме-
ханично. После водата прониква в тесните скални 
пукнатини и постепенно ги разширява. В резултат 
на неуморната и продължителна работа на водата, 
в разтворимите скали се образуват разнообразни 
по вид, форма и големина подземни кухини, които 
се наричат пещери (Жалов, 2010). 

Може би най-впечатляващото, будещо интерес 
и възхищение явление под земята, са пещерните 
образувания. В повечето случаи именно те опре-
делят естетическата красота на пещерите и тяхна-
та природна и научна стойност. Проучванията на 
българските пещери водят началото си от края на 
19-ти век. От тогава насам пещерните изследова-
тели – било то пещерняци или учени, са открили и 
изучили на територията на нашата страна почти 
6000 пещери (Жалов, 2010). 

Тази форма на екологичен туризъм се свърз-
ва с мотиви като посещение на различни спеле-
оландшафти, изучаване геоложкия строеж на 
пещерните образувания, приключение, образо-
вание, придобиване на ново знание за уникална-



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том V (2) 2021 • Volume V (2) 2021 

 114

та флора и фауна, както и личностно удовлетво-
рение от постигна цел при посещение. 

Трябва да отбележим, че въпреки изброените и 
анализирани мотиви за предприемане на горепо-
сочените форми на екологичен туризъм, с нараст-
ващите изисквания на туристите удовлетворява-
нето на техните нужди се превръща в предизвика-
телство за туроператорите. В преследване на сво-
бодата туристът иска да опита нещо съвсем раз-
лично, което го прави свободен от ежедневните 
задължения. И в този контекст съществува кръг от 
елементи, които определят усещанията по време 
на пътуването, подчертавайки техния активен или 
пасивен характер. Тъй като туроператорите вземат 
под внимание потребностите на множество инди-
види, туристическите дестинации следва да бъдат 
разработени по начин, който да позволява съста-
вяне на разнообразни туристически продукти и 
оферти (Янева, М., 2010). 

Следвайки тези нови тенденции, в следващия 
параграф ще разгледаме основната концептуал-
на рамка на изживяванията и възможностите за 
интеграцията им в екологичния вид туризъм. 

2. Новите изживявания в екологичния 
туризъм 
Стандартният туристически процес и продукт 

вече не са достатъчни, защото съвременното тър-
сене е насочено към уникалното изживяване, кое-
то може да се получи по време на пътуването.  

Концепцията за изживяванията е сравнител-
но нова, първоначално въведена в „Изживява-
нията в обществото“ – анализ на културното по-
ведение на различните социални слоеве в Нюр-
нберг (Gerhard Schulze, 1992) и „Икономика на 
изживяванията“ (Pine, Gilmore, 1999), в които 
авторите предполагат, че изживяванията ще за-
местят услугите и ще станат следващият еле-
мент от веригата на създаване на потребителс-
ката стойност (Емилова, 2020). 

Необходимостта от изживяване, чувство и 
емоция са нова ценност в обществото и удовлет-
вореността на потребителя в този аспект е от изк-
лючителна значимост. Съвсем логично е предпо-
ложението, че пътуванията и развлеченията ще 
доминират в съвременната глобална икономика.  

Генерирането на изживявания вече има из-
меренията на по-скоро икономическа отколкото 
артистична дейност. Въвеждат се все повече но-
ви технологии, каналите за предоставяне на из-
живявания са все по-диференцирани и едновре-
менно с това все по-обвързващи с производст-

вото на стоки и услуги (Емилова, 2020). 
Клиентът оценява изживяването като едно 

цяло, а не отделните му части. В този контекст, 
екологичните пътувания с цел нови изживява-
ния трябва да обхващат всички компоненти на 
пътуването и затова всяка фирма се стреми да 
внедри в своята управленска стратегия опцията 
да предлага повече компоненти към цялостното 
изживяване на туриста. 

Изхождайки от новите нагласи, различните 
индустрии търсят възможности за интегриране 
на дейности или комбиниране на продукти. В 
целогодишните туристически дестинации, свър-
зани предимно с бизнес туризма и с културно-
познавателния туризъм, с цел търсене на нови 
пазарни ниши, туристически обекти (хотели и 
други места за настаняване) обединяват и други 
компоненти в своя продукт, като например спа 
услуги, игрални услуги и други развлекателни 
елементи. Тяхната реализация на пазара с цел 
ефективно управление на пласмента, както е из-
вестно се осъществява с разнообразни дистри-
буционни средства, един от които е продажбата 
им чрез туристическа агенция (Цонев, Н., 2013). 

Туроператорите от своя страна, също създа-
ват продукти, с които ще намерят своята ниша и 
ще работят успешно на пазара (Янева, М., 2016). 
В този контекст, избора на обекти, които да бъ-
дат включени в туристическите пътувания – ин-
дивидуални или групови, създава възможности 
за взаимодействие между екологията, хотелиер-
ството и туроператорския бизнес. 

Екологичните пътувания биха могли да се 
комбинират/и обхващат компоненти на образо-
вателния, културно-познавателния и селския 
туризъм, съчетавайки в себе си елементи на раз-
влечения и образование, развиване на нови уме-
ния и знания с важно екологично значение. 

Друг аспект свързан с изживяванията, който 
заслужава вниманието, е ролята на индивидуал-
ния подход и качеството на обслужване при по-
лучаване на услугата екологичен туризъм. 

Съвременният туристически бизнес е изклю-
чително динамичен и персонифициран. Днешните 
потребители получават цялата възможна инфор-
мация дори преди да изберат дадена дестинация и 
туристическа агенция, от която да ползват про-
дукт, подтиквани от своето желание да вземат ин-
дивидуално решение за ваканцията си. Това е 
причината туристическия продукт да става все по-
персонифициран, хората искат да потребяват спе-
циализирани продукти, особено когато имат по-
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висок разполагаем доход, те са по-гъвкави при из-
бора на продукт. В тези случай предлагането на 
туристическите агенции на специализирани про-
дукти е подходяща опция да се запълни подобна 
пазарна ниша. Анализът на променящия се облик 
на потребителското поведение в туризма повдига 
въпроса за стойността откъм изживяванията, по-
родени от продукта, което е ключов фактор пов-
лияващ решението за покупка. 

Актуален аспект от развитието на бизнеса е, че 
част от него оперира и създава продукти в сферата 
на икономиката на изживяванията и икономиката 
на развлеченията, които са дял от туристическата 
индустрия. В тази връзка приемайки новите пре-
дизвикателства на пазара теоретиците и практи-
ците в сферата на туризма трябва да се съсредото-
чат в проучванията си и тези атрактивни направ-
ления (Гайдаров, Н., 2018). 

Интерес представлява твърдението на Ердли 
и Кестерсон което гласи, че поради глобализа-
цията и технологичния бум, работещите в сфе-
рата на туризма ще трябва да адаптират своите 
продукти и услуги към индивидуалните предпо-
читания на клиентите. Те предсказват фунда-
ментално изместване от традиционните пред-
ложения за отдих и пътуване към нова парадиг-
ма на насочени индивидуално към всеки турист 
изживявания (Eardly, T, Kesterson, A., 2009). 

 
Фиг. 2. Дефиниране на изживяването от гледна 

точка на потребителя 

Източник: адаптирано от автора по Eardly, T, 
Kesterson, A., 2009 

Това, което е от основно значение във Фиг. 2, е 
че оценката на клиента за туристическото изживя-
ване е цялостна, тоест туристът оценява изживя-
ването като едно цяло, а не на отделни части.  

Изживяването обхваща всички компоненти на 
пътуването и затова всяка компания би трябвало 
да внедри в своята управленска стратегия опцията 
да предлага повече компоненти към цялостното 
изживяване на туристите (Ianeva, M., 2015). 

Става ясно, че екологичните пътувания могат 
да бъдат причислени към последната фаза „до-
пълнителни дейности” – „екскурзии“. Може да се 
предположи, че екологичните пътувания, които се 
предлагат, например, настаняване в близост до 
природен парк, биха се превърнали в един турис-
тически комплекс, което би било допълнително 
предимство за туристите, а организациите ще се 
съсредоточат върху предлагането на едно турис-
тическо изживяване от край до край, тоест ще зат-
ворят кръга на предлаганите услуги. 

3. Мотиви за предприемане на пътуване 
Мотивите за предприемане на пътуване са 

многобройни, често комплексни и многослойни. 
Съществуват различни критерии за системати-
зиране на мотивите при различните видове ту-
ризъм, но за целите на разработката сме разгле-
дали само онези, имащи пряко отношение към 
екологичните пътувания. 

Според причините за пътуване на туристите се 
разграничават различни подгрупи съгласно про-
ведени проучвания в тази насока. Изследване на 
Остерман и Чон (Osterman, A., Chon, L., 2011) оп-
ределя следните мотиви за пътуване и следните 
направления за специализация на туроператорите: 
промени в климата, научни изследвания, приклю-
чения, здраве, поклонения. Кромптън (Crompton, 
S., 2009) дефинира девет основни мотива за пъту-
ване: бягство от всекидневния живот, научни изс-
ледвания, почивка, репутация, социално взаимо-
действие, образование, иновация, връщане към 
миналото, подобряване на семейни отношения. 
Крипендорф (Cripendorf, B., 2009) определя осем 
мотива за пътуване: подобряване на здравослов-
ното състояние, регенерация, социална интегра-
ция, бягство от всекидневния живот, комуника-
ция, среща с нови култури, свобода, самоизява, 
реализация и щастието. 

Въпреки това, всеки турист е различен и не-
говите мотиви за пътуване са уникални. Важно е 
туристическите продукти и услуги да се адапти-
рат към индивидуалните предпочитания и нуж-
ди на всеки турист. 
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4. Методология на изследване 
Посредством метода на онлайн анкетата, из-

следвахме мнението и опита на 120 потребителя 
на екологичен туризъм. Рамките на изследване-
то включват пълнолетни лица във възрастовата 
група 25 г. – 55 г. Периодът на провеждане на 
изследването е януари-февруари 2021 г. Въпро-
сите имат пряко отношение към разглежданата 
тема и служат като инструмент за изследване на 
мотивите за предприемане на различни форми 
на екологичните пътувания и възможностите и 
отношението на потребителите към новите из-
живявания заложени в тях. 

С цел обработка на събраните данни и анализ 
на резултатите бяха използвани методите на де-
дукция и индукция. Присъстват и методите на 
анализ и синтез, подбор, систематизация и об-
работка на данни за тяхното подреждане, сорти-
ране и подготвяне с цел усъвършенстване и по-
добрение на процеса на изследване. 

5. Резултати 
След проведеното анкетно проучване, инте-

рес представлява анализа на предпочитанията 
на потребителите на екологичен туризъм към 
неговите форми (Фиг. 3). Според направеното 
проучване, екологичните пътеките са една от 
най-предпочитаните форми на екологичен тури-
зъм, следвани от планинския туризъм, фото-
заснемането на растителни и животински видо-
ве и спелеоложкия туризъм. По-малък интерес е 
отчетен към формите – алпинизъм (за които е 
характерно търсенето на адреналин и личност-
ната мотивация на участниците за постигане на 
конкретна цел) и орнитоложки туризъм (насо-
чен конкретно към изучаването, наблюдението 
и фото-заснемането на видове птици). 

 
Фиг. 3. Изследване на потребителските предпочи-
тания към формите на екологичния туризъм 

Сега нека разгледаме потребителските нагла-
си към новите изживявания в екологичния тури-
зъм и каква важност придават потребителите на 
новото изживяване при тяхното пътуване. Фи-
гура 4 отразява, че за 88,3 % или 106 души от 
общо 120 е важно пътуването да бъде съпътст-
вано с ново изживяване.  

В допълнение, попитахме потребителите да-
ли биха имали желание да опитат нещо различ-
но, свързано с ново изживяване по време на 
следващата им почивка (Фиг. 4). Нагласите им 
показват, че 95,8 % или 115 души отговарят по-
ложително. 

Следва да отбележим, че изживяванията и 
тестването на различни продукти и услуги по 
време на екологичните пътувания са от изклю-
чителна важност за потребителите. 

 
Фиг. 4. Изследване на потребителските нагласи 
към новите изживявания в екологичния туризъм 

Друга актуална тема е тази свързана с основ-
ните мотиви за предприемане на екологично пъ-
туване. По примера на Cripendorf, B., 2009 изс-
ледвахме мотивите на потребителите за предп-
риемат екологично пътуване. При анализ на 
Фиг. 5 сред най-важни за потребителите на еко-
логичен туризъм се явяват мотивите „среща с 
нови култури“, „бягство от всекидневния жи-
вот“ и „щастие“, а по-слабо засегнатите мотиви 
са „здравословно състояние“, „регенерация“, 
„комуникация“, „социална интеграция“, „реали-
зация“ и на последно място – „самоизява“. 

Тази тенденция в мотивите на анкетираните 
лица би могла да бъде обяснена с няколко важ-
ни особености, характерни за екологичния тури-
зъм, а именно – с посещението на природни 
обекти, често потребителите са далеч от населе-
ното място, където те живеят (среща с нови кул-
тури и бягство от всекидневния живот) и имат 
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нагласа за постигане на личностна цел свързана 
с опознаване на природата, животински и рас-
тителни видове и околната среда (щастие, здра-
вословно състояние и регенерация). 

 
Фиг. 5. Изследване мотивите за пътуване сред 

потребители на екологичен туризъм по 
Cripendorf, B., 2009 

Източник: Cripendorf, B., 2009 

Заключение и изводи 
След направеното проучване, бяха анализи-

рани резултатите и достигнахме до някои ос-
новни изводи. Те обхващат факторите, които 
влияят на съвременното търсене на екологичен 
туризъм, ролята на новите изживявания и моти-
вите за неговото практикуване. 

Едни от най-предпочитаните форми на еколо-
гичен туризъм са екопътеките, следвани от пла-
нинския туризъм, фото-заснемането на растител-
ни и животински видове и спелеоложкия тури-
зъм. По-малка популярност имат алпинизмът и 
орнитоложкият туризъм. Мотивите за предприе-
мане на първите две най-предпочитани форми 
могат да бъдат обобщени с желание за изучаване 
на природата, рекреация, търсене на приключе-
ния, посещение на планински забележителности 
и активен отдих сред природата, желание за по-
сещение на живописни територии и природни 
забележителности, преодоляване или преминава-
не през конкретни препятствия и съоръжения, 
образование, посещение на пътеки с опознавате-
лен и наблюдателен характер, придобиване на 
нов опит и знания за природната среда. 

Потребителите намират за важно пътуването 
им да бъде съпътствано с ново изживяване. Го-
ляма част от анкетираните биха опитали нещо 
ново по време на следващото си пътуване. 

За основни мотиви за предприемане на пъту-
ване са определени „бягството от всекидневния 

живот“, „срещата с нови култури“ и „щастие“, а 
по-слабо засегнати мотиви са „здравословно 
състояние“, „регенерация“, „комуникация“, „со-
циална интеграция“ и „реализация“.  

Изследвайки мотивите на потребителите и 
различните възможности за нови изживявания 
посредством екологичен туризъм, бихме могли 
да заключим, че мотивите са комплексни и мно-
гобройни. Посочените три основни мотива за 
предприемане на екологично пътуване съответ-
стват с основните характеристики на екологич-
ния туризъм и са в корелация с концепцията за 
нови изживяванията, които могат да бъдат гене-
рирани посредством екологични пътувания.  

Новите изживявания са важен фактор за 
предприемане на екологично пътуване и изс-
ледването потвърждава, че съвременното търсе-
не е насочено към уникалното изживяване. 
Именно то се развива като нова ценност и бива 
оценявано като едно цяло, включвайки всички 
компоненти на пътуването. Изследванията в та-
зи област продължават да интригуват туристи-
ческия сектор и тенденцията за интегриране на 
различни дейности свързани с нови изживява-
ния или комбинацията от продукти в екологич-
ните пътувания става все по-актуална и важна за 
удовлетворяване на потребителските желания. 
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