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ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛНА 

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 

ХРИСТИНА ЦОНЕВА 

РИМ - БЛАГОЕВГРАД 

Югозападна България обхваща централните 
зони на Балканския полуостров, където се 
издигат високите планини Рила и Пирин. 
Релефът тук е пресечен с обширни равнини и 
котловини. Известни са китните проломи на р. 
Струма и р. Места, които носят мек 
средиземноморски климат. Тази част на 
България се характеризира още и с топли 
минерални извори, които са над 200, пръснати 
из целия регион. Именно те са 
благоприятствали зараждането и развитието на 
живот тук още от най-дълбока древност, 
засвидетелстван с откритите и регистрирани 
археологически, исторически, художествени и 
архитектурни обекти. 
Природните дадености, културно-
историческото наследство на района, богатата 
култура и традиции са възможност за 
превръщането на този край в привлекателен 
туристически обект. Предлагането на 
различни модели за развитие на туризма в 
Югозапада е от полза при определяне на 
насоките за по-нататъшното му развитие като 
туристическа дестинация, както и за 
разработване на регионална стратегия за 
развитие на туризма. 
Разработването на Пиринския край като 
туристическа дестинация не е нещо ново. В 
продължение на близо век тук се развива ски 
туризъм, планинарство, културно-исторически 
туризъм, фолклорен и фестивален туризъм, а в 
последните години сме свидетели и на 
религиозен туризъм, както и на модерни изяви 
на джаз изпълнители, рокери и други, които 
привличат значителна публика. Голямо 
значение за поддържане на интерес към този 
край имат построените в недалечно минало 
музеи и галерии, изградените архитектурно-
строителни паметници, възрожденски къщи и 
разбира се неувяхващата красота на 
Пиринския край. Това е изключителна добра 
основа, върху която може да стъпи 
съвременния модерен туризъм, който е с нови 
изисквания и предлага нови възможности. 
Природното богатство на региона е 
предпоставка за създаването на множество 
защитени територии. Това е единствената 

област в страната, в която има представители 
на всички 6 категории защитени територии в 
България. В границите й попадат два от трите 
Национални парка - Национален парк „Рила” и 
Национален парк „Пирин”, Природен парк 
”Беласица”, 8 резервата, 2 поддържани 
резервата, 16 защитени местности и 
16 природни забележителности. Национален 
парк Пирин е от световно значение и е 
включен в списъка на ЮНЕСКО за световно 
културно наследство. Всички те, с изключение 
на природен парк „Беласица” са законово 
регламентирани още през миналия век. 
Обявяването на планина Беласица за природен 
парк се осъществява през 2008 г. във връзка с 
реализирането на проект „Беласица - опазване 
на биоразнообразието чрез развитие на 
устойчив туризъм“9. Въпреки че категорията 
„Природен парк” е насочена към защита на 
природата, тя съдейства и за устойчивото 
регионално развитие. Обявяването на дадена 
територия за природен парк е официално 
признание за високата и стойност, а на тази 
основа могат да се печелят по-лесно проекти 
за развитие на туризъм, земеделие и други 
традиционни селскостопански и горски 
практики за ползване на природните ресурси. 
В България са разположени 30% от площта на 
Беласица и това е единствената ни планина, 
която има даденостите да бъде обявена за 
тристранна трансгранична защитена територия 
между България, Гърция и Македония. През 
2007 г. стартира проектът на БФБ: „Беласица - 
опазване на биоразнообразието чрез развитие 
на устойчив туризъм“ в региона, който има за 
цел заинтересованите институции да започнат 
да предприемат общи действия за развитие на 
еко- и културния туризъм в региона и да се 
формулират препоръки за бъдещото развитие 
на туризма. 
От българска страна дейностите започват през 
октомври 2007 г., когато се маркират 9 кратки 
маршрута в близост до селата Коларово, 
Самуилово, Камена, Ключ, Скрът и Габрене. 
Подновява се и маркировката по маршрута 

                                                 
9Благодаря на Латинка Топалова – Жежиха, управител 
БФБ – клон Беласица, за предоставената информация 
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Скрът – връх Тумба и се разработва нов 
подход към билото от с. Габрене. 
Дейностите продължават с организиране на 
семинари за обучение по водачество и 
гостоприемство за хората в Беласица. Това е 
осъществено благодарение на друг проект на 
БФБ-клон Беласица "Опазване на глобално 
значимо биоразнообразие на планината 
Беласица чрез въвличане на местните 
общности в развитие на екотуризма", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на 
Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество и Програмата за малки 
проекти на Глобален екологичен фонд. 
Важен елемент от обучението е изграждането 
на водачи, отговарящи на съвременните 
изисквания на туристите. Начинът на 
поднасяне на информация е 
предизвикателство за водача. Ето защо е 
важно той да получи познанията за 
интерпретация на природното и културно-
историческото наследство – да се запознае с 
основните принципи на интерпретация, с 
възможностите за атрактивно и динамично 
представяне на информацията, с тематичните 
маршрути и експозиции. Обучението включва 
и участие в игри, които раздвижват 
обстановката и сближават хората. 
В резултат на извършените дейности по 
проектите със заповед № РД-925 от 
28.12.2007 г. на Министъра на околната среда 
и водите се обявява създаването на Природен 
парк „Беласица”, който става и най-новият 
Природен парк в България. Веднага след 
регламентирането започва изработване на 
тематични туристически маршрути. Такива са 
„Животът на кестена” и „Пеперудите и цветята 
на Беласица”, които се реализират по проекта 
“Опазване на глобално значимо 
биоразнообразие на планината Беласица чрез 
въвличане на местните общности в развитие 
на екотуризма”. Изпълнител на проекта е 
Българска фондация Биоразнообразие – клон 
Беласица, в партньорство с община Петрич, 
Пирински Туристически форум и 
Туристическо дружество „Калабак”. Проектът 
се осъществява с финансовата подкрепа на 
Програмата за малки проекти на Глобалния 
екологичен фонд и всички партньори. По 
маршрутите в помощ на водача са поставени 
атрактивни информационни табла. За 
посетителите, които нямат възможност да си 
наемат водач или предпочитат да минат по 
пътеката сами, са подготвени дипляни. 
През 2009 г. са разработени от Дирекцията на 
Природен парк „Беласица” и две нови пътеки 
„Пътеката на мравката” и пътеката 

„Приятели”, като така тематичните маршрути 
в най-новия природен парк стават четири. 
Новомаркираните туристически маршрути 
около селата и трите нови подхода към билото 
(през Коларово, Самуилово и Габрене), както 
и тяхното добро информационно обезпечаване 
силно повлияват развитието на екотуризма в 
района. 
Община Петрич, Дирекцията на Природен 
парк „Беласица” и Българска фондация 
Биоразнообразие във връзка с развитието на 
Беласица като нова дестинация за устойчив 
туризъм продължават своите дейности като 
отбелязват заедно през 2012 г. Седмицата на 
гората и представят официално отпечатването 
на „Туристически пътеводител на Беласица – 
България, Македония, Гърция”. С издаването 
на пътеводителя се разкриват възможностите 
за туризъм в Беласица и нейното подножие. 
Същата година се организира за първи път и 
Фестивал на кестена, който има за цел да 
разкрие и популяризира богатството на 
кестеновите гори, както и да се превърне в 
традиционен празник за жителите на 
Подгорието. 
Реално обявяването на Природен парк 
„Беласица” е от голямо значение не само за 
местното население, но и за развитието на 
туризма в региона, както и за тристранното 
сътрудничество между България, Гърция и 
Македония. В такава посока трябва да се 
разбира и цялостното развитие на туризма в 
Югозападна България – като дестинация за 
съседните балкански държави. Дейностите по 
реализирането на новия природен парк 
демонстрират съвместна работа на 
институциите, туристическите организации и 
фондации, с което разкриват пътищата за 
изграждане на работещ туристически продукт. 
Бързото развитие на Природен парк 
„Беласица” не е изненадващо, като се има 
предвид че България е държава със силни 
традиции в тази област. Още миналия век са 
построени красиви хижи и изградени 
туристически пътеки, даващи достъп до най-
забележителните кътчета на планинския масив 
на Рила и Пирин. Планинарството е туризъм, 
който възпитава в опазване на околната среда 
и е подходящ за всички възрастови групи. 
Освен това се приема и като спорт, тъй като 
мотивира към покоряване на върхове, калява 
волята и ни учи да се ориентираме сред 
природата. 
Още в края на миналия век в Югозапада стават 
модерни и други планински спортове – 
алпинизъм, рафтинг, делтапланеризъм и т. н. 
Повечето от тези спортове са за възрастни, но 
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през последните години се развиват 
забавления и за подрастващи. Така например 
близо до хижа „Бодрост” без да бъде засегната 
околната среда, е изграден „Еколенд” - 
изключителна атракция за деца и ученици. Тук 
планинските спасители обучават малките 
туристи как да оказват първа помощ, как да се 
ориентират в гората, как да използват 
туристическа палатка и т. н. Те също така 
организират състезания с различна степен на 
трудност, с което мотивират децата към спорт. 
Изграждането на подобни места в близост до 
леснодостъпни хижи е от значение за 
възпитаване у подрастващите на любов и дълг 
към зеленото богатство на България. 
Организирането на повече летни школи в 
планината за разнообразна работа с деца и 
ученици от този тип крие нови туристически 
възможности, както за родния, така и за 
европейския туризъм. 
През зимния сезон планините в Югозападна 
България имат още по-величествена красота. 
Покрити със сняг, те предлагат други 
възможности – туризъм, свързан със зимните 
спортове – ски, ски бягане, сноуборд, кънки на 
лед и т. н. В този край на България са 
изградени най-дългите ски писти и лифтове, 
както и добра материална база в курортните 
градове (хотели, бензиностанции, ресторанти), 
които привличат туристи от цяла Европа. 
Провеждането на два старта от Световната 
купа по ски в гр. Банско през февруари 2012 г. 
направи този курорт световно известен. Всяка 
година за откриване на ски сезона идват 
известни скиори, което е изключителна 
реклама за нашия край. 
С развитие на още един ски център – 
„Картала” в м. Бодрост при гр. Благоевград, се 
увеличава възможността Югозападна 
България да се превърне в център на зимните 
спортове на Балканите. В перспектива 
изграждането на спортни зали и спортно-
туристически комплекси ще превърне този 
край в още по-известна туристическа 
дестинация. 
Природно-климатичните условия и 
термоминералните води на Югозапада са също 
значителен туристически потенциал. 
Развитието на балнеолечебен туризъм започва 
още през миналия век, когато се изграждат 
курортни средища при Сандански, с. 
Марикостиново, с. Огняново и др. За 
съжаление макар 1/3 от минералното 
богатство на България да се намира в 
Пиринския край, който е известен и с доброто 
повлияване върху белодробни заболявания, 
все още не съществува рационално използване 

на тези природни дадености. Също така 
материалната база на курортните центрове е 
отдавна остаряла. Засега единствено частни 
модерни хотели и бази предлагат СПА пакети 
и почивки и очертават нови модерни посоки в 
развитието на балнеотуризма. 
Наред с природните богатства голямо 
значение за развитието на родния и 
европейския туризъм има богатото културно-
историческо минало на региона, който е 
разположен в централните зони на Балканския 
полуостров и в този смисъл е част от 
средиземноморските цивилизации. Районът е 
контактна зона между вътрешнотракийските, 
егейските и македонските земи и това 
предопределя неговото развитие като важен в 
икономическо отношение район. Всички 
предисторически и исторически епохи от 
неолита до днес са представени тек със свои 
обекти. 
В югозападна България откриваме 
праисторическо поселище при с. Ковачево, 
елинска колония при с. Рупите, римски и 
късноримски градове при с. Гърмен и гр. 
Сандански, средновековна българска крепост 
на деспот Алексий Слав, сестрин син на 
Асеневци в гр. Мелник, голяма турска джамия 
на 500 години в гр. Гоце Делчев, турски бани, 
строени почти навсякъде, където има 
минерални извори и т. н. 
Проведените от българските специалисти 
проучвания през последните 30 години 
разкриват значителни обекти, които 
допринасят за изследвания в праисторията, 
елинистическата епоха, античността и 
средновековието и изясняват редица въпроси, 
отнасящи се до историята на югозападна 
България. 
Поради важността си някои от обектите в 
долината на р. Струма са проучвани с 
международно участие. Така например 
обектът при с. Ковачево, който разкрива най-
ранната епоха в Европа, е изследван в 
продължение на повече от 20 г. съвместно с 
френска експедиция. С международна 
известност може да се похвали и 
раннохристиянската епископска базилика от 
гр. Сандански, която предизвиква интереса на 
Австрийската академия на науките. 
От съществено значение за развитието на 
исторически и религиозен туризъм са 
разкритите раннохристиянските паметници, 
повечето от които са от периода ІV – VІ в. 
Откритите материали дават възможност да се 
обособи и да се проследи развитието на 
художествена школа от късната античност, 
чието дело са редица мозайки и стенописи от 
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долината на средна Струма. Великолепните 
паметници от Сандански, Микрево, Катунци, 
Кулата и други разкриват едно съвсем ранно 
проникване на християнството в този край на 
България. 
Голяма част от откритите артефакти са ценни 
движими паметници на културата и от 
изключително значение за своето време. Ето 
защо много от тях са включени в национални 
международни изложби и са показвани – в 
Германия, Испания, САЩ и т. н. Такива са 
например тракийското въоръжение от с. 
Плетена, златните елинистически накити от 
обектите при с. Рупите, маските на вакханки 
от свитата на Дионис и пр. 
Участието на общините от Благоевградска 
област в европейски програми и проекти 
доведе до финансиране на археологическо 
проучване на някои от по-значителните обекти 
в района, както и до тяхната поетапна 
консервация, реставрация и социализация. 
Такива са античната сграда в с. Гърмен, 
раннохристиянската епископска базилика в гр. 
Сандански, късноантичната сграда в с. 
Дренково и др. За съжаление в повечето 
случаи това финансиране е единствено, а то не 
е достатъчно, за да обхване всички 
допълнителни дейности, отнасящи се до 

допроучване, цялостната реставрация и 
разгръщането на социализирания обект като 
туристическа дестинация. Резултатът 
обикновено е „работа на парче”. Ето защо 
разработването на цялостна стратегия за 
развитие на туризма в югозападна България 
ще даде възможност за една етапност в 
работата при разкриване на важни и 
атрактивни археологически или исторически 
обекти, а те от своя страна, привличайки 
туристи, да бъдат планово обгрижвани от 
общините. 
Създаването на стратегия за развитие на 
югозападна България е от съществено 
значение, тъй като разработването на 
основните критерии и изисквания ще 
допринесе за разгръщането на региона от една 
страна като интересна туристическа 
дестинация по пътя към Гърция и Македония, 
а от друга страна като централна зона на 
Балканския полуостров, където се срещат 
всички балкански култури и където може да се 
разгърне “алпийски туризъм”. Използването 
на всички дадености на района и съвместната 
работа с институциите на местно ниво ще даде 
в бъдеще нови възможности за европейско 
развитие на югозападна България.  
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