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ОБОБЩЕНИЕ 

 
Въведение 

Настоящото проучване предлага дефиниция на индустриалното наследство и селския 

туризъм в Европа и разглежда тяхното развитие. То разкрива стойността на тези 

туристически сектори в икономически, екологичен и социално-културен аспект.  

Проучването представя анализ на конкретни примери на организации, предприятия, 

общности и региони в редица европейски страни, които са придобили разнообразен 

опит в тези сектори.  То разглежда актуални проблеми и бъдещи възможности и 

предлага начини, по които индустриалното наследство и селският туризъм биха могли 

да се разширят, да се подобри тяхната жизнеспособност и устойчивост и се увеличат 

ползите от тях за съответните местни общности и за икономиката на Европа и нейното 

природно и културно наследство като цяло.  И двата сектора представляват видове 

туризъм по специални интереси, като от 1970 г. насам се разрастват бързо в отговор 

на нови пазари, нови начини на живот и нови възможности за разработване на 

продукти.  Въпреки че в някои отношения секторите са много различни един от друг, 

те споделят много общи въпроси. 
 

Туризъм, свързан с индустриалното наследство 

Макар че примери за туризъм, свързан с индустриалното наследство, могат да се 

срещнат в цяла Европа, той е съсредоточен в северозападната част на Европа – 

мястото на ранните години на индустриалната революция.  Въпреки това активността в 

южната, централната и източната част на Европа се повишава.  На практика в 

световен мащаб Европа доминира в областта на туризма, свързан с индустриалното 

наследство.  Касае за специфичен за Европа сектор, който съществува както в 

селските, така и в градските райони.  Секторът обаче е фрагментиран и до голяма 

степен се състои от малки забележителности, между които рядко има сътрудничество.  

Има много различни видове индустриално наследство:  някои са по-привлекателни за 

посетителите, отколкото други.  
 

Туризмът, свързан с индустриалното наследство, се доминира от публичния сектор и 

групи с нестопанска цел.  В сектора често се разчита на доброволци, много от които са 

страстно ангажирани с опазването на индустриалното наследство.  Той не замества 

загубата на заетост в бивши индустриални сектори, но когато се развива успешно, 

допринася за значителни преки и косвени приходи и може да подобри имиджа и 

репутацията на бивши индустриални райони.  Често обаче ефективните връзки с 

туристически агенции и други предприятия от туристическия сектор са твърде малко, 

независимо от това, че са необходими постъпления от туризма, за да се подпомогне 

опазването.  Уменията в областта на туризма са често недостатъчни.  Неговият успех и 

степен на сложност варират значително на местно, регионално и национално равнище. 
 

Селски туризъм 

В сравнение с това селският туризъм е широко разпространен в цяла Европа и се 

характеризира с много по-голяма активност от гледна точка на оборота и заетостта.  В 

състава му участват много голям брой микропредприятия.  Подобно на туризма, 

свързан с индустриалното наследство, той страда от фрагментация, слаба степен на 

сътрудничество и координация и засилваща се конкуренция както във вътрешен, така 

и във външен план.  За разлика от туризма, свързан с индустриалното наследство, той 

е по същество частен сектор, като основните стимули за развитието му са 



Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване 

____________________________________________________________________________________________ 

4 

икономическите цели и създаването на заетост, често чрез работни места на непълен 

работен ден или на базата на комбинирани дейности.  Той е важен от гледна точка на 

доходите и заетостта в селските райони, като обикновено осигурява между 10 и 20 % 

от последните, което е два пъти повече от средните стойности за доходите и заетостта 

в областта на туризма в Европа.  

 

Докато туризмът, свързан с индустриалното наследство, предлага главно туристически 

забележителности, селският туризъм осигурява пълни възможности за туризъм, като 

предлага едновременно настаняване и забележителности.  Селският туризъм поражда 

привързаност към конкретно място, като насърчава лоялността на посетителите и 

следователно повторните посещения.  Селският туризъм има добри постижения в 

разработването на продукти и в иновациите, както и в привличането на нови капитали 

и предприемачи от градовете, други региони и страни, като често движеща сила е 

конкретен избор на начин на живот.  Стандартите на качеството на услугите, 

маркетингът, разработването на продукти и икономическият успех обаче се различават 

значително на регионално и национално равнище. 
 

Общи въпроси, съвместни цели и последици 

В рамките на селския туризъм, както и на туризма, свързан с индустриалното 

наследство, са установени редица членски групи на национално и общоевропейско 

равнище, които имат за цел да подпомагат маркетинга и/или да функционират като 

лобистки организации.  Обикновено те имат достъп само до ограничено финансиране и 

техният потенциал често не се реализира.  Уменията им в областта на туризма се 

различават, а маркетингът, традиционен източник на доходи, сега е изправен пред 

предизвикателството на нискотарифните интернет сайтове за маркетинг.  И за двата 

сектора е типично слабо познаване на пазара и на маркетинговите техники, въпреки 

че има примери на конкретни предприятия и институции, които действително постигат 

много добри резултати.  Както селският туризъм, така и туризмът, свързан с 

индустриалното наследство, често са разположени в по-бедни региони или в региони в 

процес на структурни промени. Нито един от тях не е така добре свързан с действията 

за регионално развитие и преструктуриране, както би могъл да бъде. 
 

Както селският туризъм, така и туризмът, свързан с индустриалното наследство, са 

важни за опазването на наследството. И двата вида туризъм спомагат за запазване на 

елементи от пейзажите, свързани с наследството, било пряко чрез опазване и 

повторна употреба на сгради и структури за туристически цели или косвено чрез 

придаване на стойност в парично изражение на дейността на организациите, 

занимаващи се с опазване на наследството, като осигуряват постъпления от страна на 

посетителите. И единият, и другият вид туризъм оказват въздействие под формата на 

обучение и преквалификация и имат потенциал за развитие в тази област. На 

национално равнище те биха могли действително да станат част от новата тенденция в 

Европа, която се характеризира с растеж в рамките на творческите сектори, 

благодарение на техните връзки с изкуствата, културните дейности и развитието и 

разпространението на знания. И двата сектора носят ползи на местните общности, в 

които се извършват техните дейности.  

 

Стойността на приноса на туризма, свързан с индустриалното наследство, за 

икономиката на Европейския съюз не може да се изчисли съвсем точно. В настоящото 

проучване се извършва оценка на неговото икономическо въздействие въз основа на 

части от съществуващите потоци туристи, като в нея се предвиждат 18 милиона 

посещения на туристи с преспиване  плюс 146 милиона еднодневни посещения, 
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генериращи преки разходи в размер на почти 9 милиарда евро годишно. Общото 

въздействие вероятно е по-голямо, ако се вземе предвид косвеното и страничното 

въздействие, тъй като има многобройни местни обекти на индустриалното наследство, 

които са тясно свързани с местните общности, като по този начин се увеличава 

икономическото въздействие. През 2008 г. европейската федерация за селски туризъм 

EuroGites събра финансови данни от асоциациите, които членуват в нея, и въз основа 

на тази информация се опита да изчисли броя на нощувките в рамките на асоциации 

извън нея. Според тези изчисления селският туризъм е пряк и косвен източник на 900 

000 работни места в Европа и генерира ежегоден брутен доход в размер на 150 

милиарда евро.  
 

Заключения 

Селският туризъм е в основата си дейност в рамките на частния сектор, която се 

направлява от стремежа за създаване на блага и работни места и в много случаи от 

желанието за диверсификация на земеделските стопанства и която разчита на 

опазването на пейзажите и на свързаното с тях наследство и на инфраструктурата, 

които в много случаи се финансират от публичния сектор. Туризмът, свързан с 

индустриалното наследство, е предимно дейност в областта на опазването на 

наследството, която се извършва от организации с нестопанска цел или от публичния 

сектор и чиято икономическа жизнеспособност зависи в голяма степен от туризма, 

както и от финансирането от страна на публичния сектор и участието на доброволци. 

И при двата вида туризъм има поле за развитие, за по-добра организация и за по-

широко използване на добри практики.  
 

И в двата сектора се наблюдават проблеми, но същевременно потенциално те биха 

могли да повишат благоденствието на местно и национално равнище, да спомогнат за 

опазването на индустриалното и селското наследство в Европа и да илюстрират как 

общоевропейският подход към разрешаването на проблеми и реализирането на 

потенциал би могъл да доведе до създаването на ненадминати на световно равнище 

предприятия. Задълбочаването на познанията за пазара, развитието на уменията, 

подобряването на управлението, партньорствата и работата в мрежа и създаването на 

новаторски стратегии, както и развитието на по-устойчив туризъм, включително 

преходът към подходи с ниски въглеродни емисии, са възприемани като ключ към 

успеха.  

Препоръките имат за цел да разрешат проблемите, посочени в проучването, да 

предоставят информация, която би била полезна за бъдещата инвестиционна политика 

в областта на индустриалното наследство и селския туризъм, да спомогнат за 

разработването на методи за направляване и укрепване на конкурентоспособността на 

малките и средните предприятия в тези сектори, да въведат ефикасни системи за 

управление с оглед на подпомагането на партньорствата и работата в мрежа и да 

разработят способи за подобряване на социалните, икономическите и екологичните 

резултати на тези сектори.  Отправят се седем конкретни препоръки: 

 създаване на виртуален център за научни изследвания и развойна дейност за 

анализ, оценка и разпространение на най-добри практики; 

 провеждане на пилотен проект, насочен към регион, в който се намира 

индустриално наследство; 

 провеждане на пилотен проект, насочен към регион, в който се извърша 

селски туризъм от второ поколение; 

 провеждане на пилотен проект в областта на „бавния туризъм“; 
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 разработване на програма за обучение в областта на средствата за опазване 

на наследството, която развива уменията за ремонтиране и опазване на 

сгради и оборудване; 

 провеждане на семинари за разпространение на новаторски практики; 

 провеждане на инициатива за разработване и пласиране на специализирани 

продукти, насочени към Азия и страните от групата БРИК (Бразилия, Русия, 

Индия и Китай). 

 

Основната препоръка е да се създаде виртуална група за научни изследвания въз 

основа на вече съществуващ успешен проект за приложни изследвания в 18 държави в 

Европа1.  
 

Всички препоръчани мерки се предвижда да бъдат икономични и да бъдат в състояние 

на по-късен етап да покриват собствените си разходи.  Няколко от препоръките биха 

могли да спомогнат за съживяването на групите за развитие и подкрепа на европейско 

равнище, както и на някои национални групи.  
 

Има няколко приложения, които съдържат анализ на други конкретни примери, както и 

допълнителни материали и данни. Приложение З съдържа отговорите на често 

задавани въпроси (напр. защо тези специализирани области на туризма са специфични 

за Европа, дали бъдещото търсене на пазара ще бъде достатъчно голямо, спазват ли се 

принципите на устойчивия туризъм и дали в съответните области се вземат предвид 

гледните точки на местното население).   

 

                                                 
1  Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Испания, Италия, Нидерландия, Норвегия,  Обединеното 

кралство, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция.  


