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Туризмът  е  отрасъл,  който  на  пръв  поглед  не 
води до  екологични проблеми,  но  с милиардите 
си  туристи  годишно  е  една  от  най‐големите 
индустрии  в  света.  Туристическата  индустрия 
оказва  осезателно  влияние  върху  компонентите 
на  околната  среда,  но  е  поставена  и  в  пряка 
зависимост от факторите на средата  ‐  качеството 
на  природните  богатства.  Затова  е  важно  да  се 
търсят и развиват нови видове отговорен, щадящ 
природата туризъм.  
Научноизследователският  труд  е  посветен  на 
комплексното  изследване  на  значими  и 
актуални днес проблеми, като:  

 въздействие  на  туризма  върху  природата, 
управлявано чрез световните, общоевропейските 
и държавните политики за съхраняването й;  

 мониториране  на  антропогенния  натиск  за 
устойчиво развитие и управление и други.  
След  проучване  на  европейската  визия  за 
опазване  на  „нашия  общ  дом  –  Земята”  и  на 
българския  модел  за  природозащита  и 
консервационна политика е възприет новаторски 
подход  за  развитие  на  екотуризма,  чрез 
опазването  на  биологичното  и  ландшафтно 
разнообразие.  Устойчивото  развитие  на 
екотуризма  е  свързано  с  действия  по 
консервация,  прогнозиране  и  хармонизиране  на 
промените,  предизвикани  от  социалните, 
икономическите  и  природозащитните  процеси  в 
България и в частност в Смолянска област. Обект 
на  проучването  са  природните  компоненти  и 
техният  рекреационен  потенциал  за  екотуризъм 
в Смолянска област,  а предмет на изследване са 
етатистките  политики  за  опазване  на  околната 
среда, които стимулират устойчив екотуризъм. 

Целта  на  монографичния  труд  е  проучване  и 
анализ  на  съвременните  етатистки  политики 
за  екотуризъм и  консервационните дейности в 
Смолянска  област,  като  нова  възможност  за 
рекреационно  усвояване,  съчетаваща 
икономическата  и  социалната  изгода  с 
екологичната отговорност в туризма. 
За постигането на тази цел са поставени следните 
основни задачи: 

 разкриване  на  диференциращата  роля  на 
съвременните етатистки политики за опазване на 
природната среда и развитие на екотуризма; 

 проучване опазването на  природната  среда и 
екотуризма  в  парадигмата  на  съвременните 
етатистки политики; 

 изследване  на  биологичното  и  ландшафтното 
разнообразие  на  Смолянска  област,  като  ресурс 
за развитие на туризма; 

 създаване  на  мониторингов  модел  за  оценка 
на  рекреационно  усвоени  консервационни 
ландшафти в територии под протекция; 

 проучване  на  възможностите  за  намаляване 
на  негативното  влияние  на  туристическата 
индустрия чрез алтернативни видове екотуризъм 
и с устойчиви „зелени” идеи. 
 
За  теоретична  основа  на  изследването  са 
използвани  научните  трудове  на  български  и 
чуждестранни  учени,  на  специалисти  в  областта 
на  туризма  и  консервацията,  както  и 
законодателната  рамка  за  консервация  и 
опазване на околната среда на ЕС и България.  
Научната  актуалност  на  монографичното 
изследване  се  заключава  в  обосноваване  на 
концепция  за  рекреационно  усвояване  чрез 
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действащите  етатиските  политики,  които 
намаляват негативното влияние на туризма върху 
околната  среда,  създават  устойчивост  и 
позволяват рационално управление.  
Цялостната  концепция  за  рекреационно 
усвояване  на  консервационни  ландшафти  е 
изградена на базата на анализ на международни 
конвенции,  директиви,  програми  и 
споразумения,  по  които  България  е  страна,  а 
водеща е необходимостта от коренна промяна на 
отношението  към  устойчивия  туризъм, 
екотуризма  и  „зелените”  идеи,  щадящи 
природата и носещи икономическа изгода. 
Днес  туризмът  е  водеща  индустрия  в  много 
страни  по  света.  Неговият  потенциал  се  доказва 
от  приноса  му  към  брутния  вътрешен  продукт, 
износа и валутните приходи, както и създаването 
на  работни  места.  Високата  териториална 
концентрация  в  съчетание  с  еднообразието  на 
продукта  и  пропуските  в  маркетинга  на 
туристическите  дестинации,  намаляват 
шансовете  досегашният  темп  на  растеж  да 
продължи  в  средносрочна  и  дългосрочна 
перспектива.  
Сътрудничеството  и  съвместните  усилия  за 
развитие  на  туризма  на  местно  и  регионално 
ниво  остават  ограничени.  За  област  Смолян 
новите  нисшови  туристически  продукти  са  в 
сферата на устойчивия алтернативен екотуризъм. 
Монографичният  труд  е  структуриран  в 
четири части.  
В  първа  глава  ‐  СЪВРЕМЕННИ  ЕТАТИСТКИ 
ПОЛИТИКИ  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ПРИРОДНАТА 
СРЕДА  И  РАЗВИТИЕ  НА  ЕКОТУРИЗМА,  е 
представена  същността  на  етатистките 
екологични  политики.  Възприет  е  терминът 
„етатизъм”  ‐  възможност  на  държавата  да 
регулира  (контролира  в  някаква  степен) 
икономическата  и  социална  политика.  Всяка 
политическа  власт  се  стреми  да  контролира  и 
регулира  икономиката,  а  в  това  число  и 
туристическата  индустрия  чрез  законодателната 
рамка.  Намесата  на  държавата  се  изразява  във 
въвеждането  на  определен  ред  и  контрол, 
даващи  свобода  на  частната  инициатива,  която 
осъществява  в  установените  рамки  активни 
туристически практики. 
Туристическата  дейност  е  пряко  свързана  с 
международните  отношения,  основаващи  се  на 
общоприетите  норми  на  съществуване  и 
сътрудничество, на международното право. Те са 
определени в рамкови договори или анекси към 
тях  между  отделните  страни.  Така  туризмът 
оказва  влияние  върху  политическото, 
икономическото  и  културното  сътрудничество 
между  тези  страни.  Етатистките  екологични 
политики  са  мощен  фактор  за  управление  на 
регионално,  национално  и  международно  ниво. 
Успехът  на  туристическото  развитие  е  по‐силно 

зависим  от  факторите  на  природната  среда, 
отколкото  от  развитието  в  самия  сектор.  Нови 
възможности  за  приложение  на  етатистките 
екологични  политики  в  управлението  на 
ресурсната  база  на  туризма  откриваме  с 
прилагането  на  ландшафтния  подход. 
Ландшафтът  е  ключов  елемент  в  устойчивото 
развитие  на  всеки  регион.  Необходимо  е  да  се 
отчете,  че  развитието  на  туризма,  селското  и 
горското  стопанство,  индустриалното 
производство,  транспорта и инфраструктурата на 
Смолянска  област,  в  редица  случаи  ускоряват 
неговите  негативни  промени.  Това  определя 
актуалността  на  проблема  за  управлението  на 
ландшафтите  и  в  частност  на  консервационните 
ландшафти, стоящи в основата на екотуризма. 
В  същата  глава  е  разгледано въздействието  на 
туризма  върху  околната  среда.  Пресата,  която 
туризмът оказва върху околната среда, е особено 
силна  в  районите,  където  той  се  развива 
конвенционално ‐ презастрояване, генериране на 
отпадъчни  води  и  твърди  битови  отпадъци, 
безотговорно  хищническо  използване  на 
природните  ресурси  (релеф,  климат,  води, 
биоразнообразие  и  ландшафт).  Тези  процеси 
засягат  компонентите на  околната  среда и  водят 
до  сериозни  екологични  проблеми,  които 
застрашават  самия  туристически обект/  продукт/ 
или  достигат  по‐големи  мащаби  и  засягат 
имиджа  на  цялата  дестинация.  Представени  са 
отрицателните  въздействия  върху  околната 
среда ‐  прекомерно  използване  на  природните 
ресурси,  замърсяване на въздуха,  замърсяване и 
изчерпване на водните ресурси, унищожаване на 
растителността  и  дивите  животни,  промени  в 
релефа,  деградация  на  ландшафта,  прекомерна 
урбанизация  и  „архитектурно  замърсяване”, 
както  и  някои  позитивни  ефекти  за  околната 
среда от развитието на туризма. 
Използвани  са  следните методи на изследване: 
теренно  проучване,  анкетиране,  графични 
методи  за  визуализация,  анализ  и  синтез  на 
генерираната  база  от  данни,  икономико‐
статистическия и др. методи. 
Във  втора  глава  ‐  ОПАЗВАНЕ  НА  ОКОЛНАТА 
СРЕДА  И  ЕКОТУРИЗМА  В  ПАРАДИГМАТА  НА 
СЪВРЕМЕННИТЕ  ЕТАТИСТКИ  ПОЛИТИКИ,  е 
направен  актуален  исторически  преглед  на 
Световното  движение  за  чиста  околна  среда, 
който е пряко обвързан с етатистките екологични 
политики.  
Опазването  на  околната  среда  е  истинско 
предизвикателство  пред  човечеството  в  края  на 
20‐ти  и  началото  на  21‐ви  век.  Европа  не  е 
отмината  от  тези  тенденции.  Тук  възникват 
първите  политически  инициативи  за  управление 
на  околната  среда  чрез  междуправителствено 
сътрудничество. 
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В  същата  глава  е  представена  Европейската 
визия  за  чиста  околната  среда чрез 
състоянието  на  туристическото  природо‐
ползване,  биологичното  и  ландшафтното 
разнообразие.  Анализирани  са  идеите  за 
устойчивото  развитие  и  състоянието  на 
биологичното  и  ландшафтното  разнообразие  в 
Европа като фундамент за екотуризъм. Проучена 
е  детайлно  оценката  на  ЕК  за  влошеното 
състояние  на  ландшафта  и  природната  среда  на 
общоевропейско равнище:  

 традиционното  земеделие  е  отстъпило  пред 
интензивното  селско  стопанство  ‐  процес, 
ускорен  чрез  субсидиране,  с  огромно 
въздействие върху ландшафта и селския туризъм;  

 управлението  на  горите  с  краткосрочни 
икономически  цели  е  довело  до  намаляване  на 
биологичното им разнообразие; 

 етатистките  политики  в  областта  на 
промишлеността,  транспорта  и  енергетиката  са 
оказали пряко и косвено увреждащо въздействие 
върху крайбрежията, главните реки (строителство 
на  баражни  стени  и  свързаните  с  тях  канали)  и 
планинския ландшафт (пътна мрежа); 

 масовият  туризъм  е  променил  планините  и 
крайбрежията; 

 общественото  и  политическото  познание  и 
загриженост  за  чистотата  на  околната  среда 
продължават да са недостатъчни. 
Направена  е  и  оценка  на  етатистките 
политики  на  България  през  последните 
десетилетия.  Аналитичният  преглед  на 
законодателната  рамка,  занимаваща  се  пряко 
или  косвено  с  взаимосвързания  проблем  – 
туризъм, екотуризъм и опазването на природата, 
е  проследена  през  историята  на  сложните 
отношения  на  България  и  Европа,  и  българския 
път към европейската туристическа дестинация.  
За  страната  ни  Европа  винаги  е  била  отправна 
точка  за  сравнение.  През  по‐голямата  част  от 
съвременната  ни  история  Европа  е  важен 
коректив,  към  който  се  отнасяме  като  към 
пример  за  „подражание”.  Българският  път  към 
модерността  се  люшка  между  две  крайности  ‐ 
Европа  и  модерност  или  Европа  като 
препятствие.  
Изследвани  са  законодателният  инструмен‐
тариум  /с  факторите,  способствали  за 
“оцеляването”  на  природата  в  България  и  в 
частност  на  Смолянска  област/,  както  и 
екотуризмът и консервационните етатистки 
политики.  Ключови  елементи  при  използването 
на  природните  туристически  ресурси  са 
изграждането  на  националната  екологична 
мрежа; изпълнението на националните стратегии 
и/или планове в областта на биоразнообразието, 
горската  политика;  регионалните  политики  за 
развитие;  синхронизирането  на  законите  в 
националното  законодателство,  в  консерва‐

ционното  дело  и  екологията  с  международните 
конвенции,  по  които  България  е  страна.  Те  са 
интегрирани  и  подпомагат  развитието  на 
екотуризма,  който  има  интердисциплинарен  и 
междусекторен  характер.  България  е  сред 
първите  европейски  държави  с  Национална 
стратегия за екотуризъм.  
Националната стратегия за устойчиво развитие на 
туризма  в  Република  България  2009‐2013 г., 
Националната  програма  и  план  за  действие  за 
развитието  на  екотуризма  в  България  2009‐
2013 г.  са  основополагащи  за  етатистката 
политика  на  страната  ни  в  областта  на  туризма. 
Изведена  е  концепция  за  българското 
биологично  и  ландшафтно  разнообразие  /като 
най‐значимото  национално  богатство/  и  за 
ангажимента на опазването му.  
В глава трета ‐ БИОЛОГИЧНОТО И ЛАНДШАФТНО 
РАЗНООБРАЗИЕ  НА  СМОЛЯНСКА  ОБЛАСТ  ‐ 
РЕСУРС ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, е представен 
териториалният  обхват  и  е  направена 
географска  характеристика  на  общините 
Баните,  Борино,  Девин,  Доспат,  Златоград, 
Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.  
Област  Смолян  е  предпочитана  дестинация  за 
отдих  и  туризъм  както  от  български  граждани, 
така  и  от  чужди.  Всички  те  са  привлечени  от 
климатичните  особености,  от  съхранените 
фолклорни  традиции,  вкусната  кухня  и 
гостоприемните  жители.  Тъй  като  областта  е 
изцяло  разположена  в  планинския  масив  на 
Родопите, посетителите имат възможността да се 
запознаят  и  насладят  на  релефа  и  причудливите 
му образувания, на флора и фауна, характерни за 
планината.  Всичко  тези  фактори  са  превърнали 
областта в популярна туристическа дестинация. 
При  изследването  са  изведени  основните 
характеристики  и  особености  на  природните 
ресурси.  В  групата  на  природните  екотурис‐
тически  ресурси  са  включени  природните 
компоненти  релеф,  климат,  води  и 
биоразнообразие.  Те  оказват  пряко  или  косвено 
влияние върху туристическите дейности.  
Направена  е  ресурсна  оценка  на  територии  с 
висок  консервационен  статус.  Дефинирани  са 
понятията  „консервационен  ландшафт”  и 
„защитен ландшафт”. За устойчивото развитие на 
екотуризма консервационният ландшафт се явява 
изначален  и  основополагащ  ресурс,  който 
обединява  красотата  на  живата  и  неживата 
природа с ценностите на културно‐историческото 
наследство.  Познаването  и  мониторирането  на 
консервационните  ландшафти  е  основа  за 
създаване  на  нисшови  туристически  продукти, 
нови  екопътеки  и  алтернативни  маршрути,  за 
устойчивост  на  туристическата  индустрия  и 
повишаване  на  благосъстоянието  на 
населението.  Това  развива  отговорен  туризъм  – 
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ограничаващ  негативните  влияния  върху 
икономиката, околната среда и обществото.  
Част  от  консервационните  ландшафти  са 
защитените  ландшафти.  В  тях  се  провеждат 
консервационни  дейности  с  цел  устойчиво 
природоползване  (за  нуждите  на  туризма  – 
използване  на  природните  туристически  и 
антропогенни  ресурси,  управлението  и 
устойчивото  им  развитие).  Ресурсната  оценка  на 
територии  с  висок  консервационен  статус 
(консервационни  ландшафти)  се  извърши  чрез 
идентифициране  на  хабитатите  в  защитените 
територии  и  обвързването  им  с  ландшафтното 
разнообразие.  
За целта са проучени основните типове и видове 
хабитати,  констатирани  до  момента  във  всички 
категории  защитени  територии  на  Смолянска 
област:  

 резервати; 

 поддържани резервати;  

 природни забележителности;  

 защитени местности; 

 защитени зони по НАТУРА 2000.  
 
Изборът  на  обекти  за  екотуризъм  се  състои  в 
откриване  на  най‐добрите  съчетания  на 
консервация  и  природоползване.  Той  е  в  пряка 
зависимост  от  привлекателността  на  обекта  и 
устойчивостта  на  ландшафта  и  биоразнообра‐
зието.  
Европейската политика  в  областта на  устойчивия 
алтернативен  туризъм  е  важен  сектор  за 
диверсификация  на  регионалната  икономика  на 
страната.  В  основата  си  този  туризъм  свежда  до 
минимум вредите за околната среда и културата, 
оптимизира  удовлетворението  на  посетителите, 
увеличава  дългосрочния  икономически  растеж  и 
предлага  баланс  между  развитие  и  опазване  на 
околната  среда – „не вреди на околната  среда и 
допринася  за  благосъстоянието  на  местното 
население”.  
Направена  е  оценка  на  защитени  територии 
по  методика  RAPPAM.  Осъществяването  се 
извърши  в  следните  етапи:  дискусионни 
интервюта  по  въпросниците,  предложени  в 
методологията;  обобщаване  на  данните  от 
въпросниците;  анализиране  на  базата  данни  и 
определяне  на  препоръки  за  подобряване  на 
управлението;  последващи  стъпки  (монито‐
риране на защитени територии).  
Посочени  са  констатираните  слабости  в 
системата от разглежданите защитени територии 
и  са  идентифицирани  основните щети  и  заплахи 
за  ресурсите  им.  Предложен  е  мониторингов 
модел  за  оценка  на  рекреационно  усвоени 
консервационни  ландшафти  в територии  под 
протекция. Моделът е бърз и ефикасен начин на 
природозащита  чрез  мониторинг  и  управление 
на  консервационните  дейности,  използващ 

ландшафтния  подход  и  съвременни 
информационни  технологии  при  опазването  на 
природната  среда.  Той  е  приложен  в 
изследваната територия. 
В  четвърта  глава  ‐  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ  НА  НЕГАТИВНОТО  ВЛИЯНИЕ  НА 
ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ  ЧРЕЗ 
АЛТЕРНАТИВНИ  ВИДОВЕ  ЕКОТУРИЗЪМ  С 
УСТОЙЧИВИ  „ЗЕЛЕНИ”  ИДЕИ,  е  анализирано 
състоянието на туристическата индустрия в 
Смолянска  област  и  е  направена  следната 
констатация:  въпреки  че  областта  притежава 
богата  гама  от  природни  и  антропогенни 
туристически  ресурси  и  е  най‐изявената  част  на 
туристически  клъстър  Западни  Родопи, 
туристическото  развитие  не  е  на  достатъчно 
високо  конкурентно  ниво  и  не  отговаря  на 
потенциала и възможностите, които тя има.  
Изследвайки  годишните  статистическите  данни 
за  дейността  на  местата  за  настаняване  в 
Смолянска област, е аргументирана целесъобраз‐
ността  от  атрактивно  обновяване  с  нови 
алтернативни форми на  селския  туризъм  /гурме, 
етноложки,  култов  и  др./;  на  екотуризма 
/орнитоложки,  ентомоложки,  етоложки,  гемо‐
ложки,  спелеоложки  и  др.;  на  културно‐
историческия и познавателен туризъм и други. 
Сезонността  и  непълната  натовареност  на 
наличната  база  са  най‐сериозната  пречка  пред 
развитието  на  туристическия  продукт  в 
Смолянска  област.  По‐доброто  му 
позициониране  е  свързано  с  решаване  на 
проблемите,  произтичащи  от  сезонността,  а 
именно:  неефективно  използване  на 
материалната  база,  ниска  възвръщаемост  на 
капитала, текучество на персонала.  
Налични  са  възможности  и  условия  за 
увеличаване  на  туристопотока  и  развитие  на 
целогодишен  цикъл  от  туристически  пакети  и 
услуги  чрез  обвързване  на  основния  хотелски 
продукт с алтернативни форми на туризъм, които 
могат да бъдат практикувани през всички сезони.  
За развитието на селския и екологичния туризъм 
е необходимо мрежата от защитени територии и 
зони  по  Натура  2000  да  се  използва  устойчиво 
като  ценен  ресурс  за  диверсификация  на 
туристическия продукт. 
Развитието  на  Смолянска  област  чрез 
диверсификация  на  туристическия  продукт  е 
от  особено  значение  в  контекста  на  етатистките 
политики  в  областта  на  туризма,  устойчивия 
алтернативен  туризъм  както  за  европейската, 
така и за регионалната икономика.  
Туризмът  се  утвърждава  като  водещ  отрасъл  за 
социално‐икономическото  развитие  на  Смо‐
лянска  област.  Разработването  на  примерна 
методология  за  диференциране  на  туризма  в 
област  Смолян  чрез  конкурентоспособни 
интегрирани  продукти  допринася  за 
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реализацията  на  основната  цел.  Регионалните 
туристически  специфики  са  важен  фактор  за 
маркиране  на  дестинацията  ‐  автентичност  и 
традиции,  при  създаването  на  туристически 
продукти и услуги с акцент върху  туристическите 
атракции,  анимация  и  уникални  за  региона 
продукти.  Прилагането  на  методологията  ще 
даде  възможност  за  нов  актуален  анализ  на 
ресурсната  обезпеченост,  на  силните  и  слабите 
страни на ресурсното осигуряване и за създаване 
на  конкурентоспособни  интегрирани  туристи‐
чески  продукти  на  регионално  ниво. 
Разработената стратегия за развитие на туризма в 
област  Смолян  е  успешен  опит  за  създаване  на 
модел  на  партньорство  и  сътрудничество  на 
местна  власт,  държавни  структури,  културно‐
образователни  институции,  представители  на 
бизнеса  и  неправителствения  сектор.  В процеса 
на  работа  се  формира  култура  на  поведение  и 
общуване  на  публично  ниво от  страна  на  всички 
участници  в  процеса.  Реализацията  на 
Стратегията  за  развитие  на  туризма  може  да 
доведе  до  нарастване  относителния  дял  на 
туристическата индустрия в местната икономика; 
даване  на  тласък  в  развитието  на  свързаните  с 
туризма  отрасли,  занаяти  и  производства; 
увеличаване  рентабилността  на  туристическите 
фирми,  както  и  до  повишаване  на  доходите  на 
населението.  
Туризмът  днес  има  водещо  място  в  стопанската 
структура.  В  условията  на  стопанска  криза  той  е 
един от малкото печеливши отрасли и съдейства 
за  развитие  на  екологичното  земеделие, 
транспортната  инфраструктура,  търговията  и 
редица  други  обработващи  и  обслужващи 
отрасли  и  дейности.  Необходима  е  сериозна 
активност  /  на  административно,  гражданско  и 
обществено  ниво/  за  превръщане  на  отрасъла  в 
по‐печеливш за общините от Смолянска област и 
доходоносен  за  местното  население.  С  туризма 
ще  се  постигне  по‐ефективно  опазване  на 
туристическите  ресурси  и  ще  се  подобри 
екологично състояние на Родопите. 
С развитието на туризма се увеличават заплахите 
за околната среда, но и бързо се усвояват новите 
технически  и  управленски  решения, 
разрешаващи  щекотливи  екопроблеми  с 
помощта на „зелени идеи”. Създават се по‐добри 
пазарни  възможности  за  атрактивни 
екотуристически услуги и продукти.  
Ново  предизвикателство  е  гарантирането  на 
устойчив  и  разпознаваем  туристически 
екопродукт,  даващ  възможност  на  потребителя 
за  "зелен"  избор  при  туристическата  дестинация 
и  услуга.  Той  се  постига  със  сертификационни 
програми  в  ЕС  за  екологично  управление  и  одит 
(EMAS)  и  с  екомаркировка.  Тези  доброволни 
инициативи  имат  за  цел  от  една  страна  да 
подпомогнат  избора  на  туриста,  а  от  друга  ‐  да 

формират  екологичния  и  социално  отговорен 
бизнес в туризъм чрез установяване на стандарти 
в рамките на туристическата индустрия.  
Етатистките екологични политики  утвържда‐
ват  ръководните  принципи,  методи  и  подходите 
за  рационално  използване  на  природните 
ресурси.  Чрез  тях  се  осигурява  нормалното 
възпроизводство  на  природната  среда.  Те  са 
насочени  към:  запазването  на  крехкото 
равновесие  между  природа  и  общество; 
предотвратяването  на  възможни  катаклизми, 
които  биха  довели  до  екологични  проблеми  и 
катастрофи;  търсенето  на  отговор  на  вечните  и 
жизнеутвърждаващи  въпроси  за  оптимално 
използване  на  ресурсите  по  най‐рационален 
начин;  запазването  на  чиста  околна  среда  чрез 
икономически растеж и други. 
Обектът  на  изследване  е  гранична  зона  на 
познанието  ‐  екология,  туризъм  и  нормативна 
уредба.  Научното  търсене  е  посветено  на 
проучването  на  значими  проблеми,  като: 
въздействието  на  туризма  върху  природата, 
политиките  за  съхраняването  й,  проучването 
на антропогенния натиск и  управлението му и 
други. 
В  резултат  от  извършеното  изследване  са 
формулирани следните изводи, основаващи се на 
получените данни, анализи и обобщения: 

 съвременните етатистки политики за опазване 
на  околната  среда  допринасят  за  съхраняването 
на  природното  и  културното  наследство,  на 
многообразието на биота и ландшафта;  

 опазването на природната среда и екотуризма 
в  парадигмата  на  съвременните  етатистки 
политики  формират  отношението  на  обществото 
към  негативните  влияния  на  икономиката  върху 
околната среда; 

 биологичното  и  ландшафтното  разнообразие 
на Смолянска област е първостепенен и еталонен 
ресурс за развитие на туризма; 

 оценката  на  рекреационно  усвоени 
консервационни  ландшафти  в  територии  под 
протекция  е  необходима  за  контрола  и 
управлението  на  туристическото  природо‐
ползване; 

 намаляването  на  негативното  влияние  на 
туристическата  индустрия  върху  природата  е 
възможно чрез алтернативни видове екотуризъм 
и устойчиви „зелени” идеи; 

 устойчивото  рекреационно  усвояване  на 
консервационни  ландшафти  е  постижимо  при 
познаване  на  международните  конвенции, 
директиви, програми и споразумения; 

 необходима  е  коренна  промяна  на 
отношението  към  устойчивия  туризъм,  еко‐
туризма и „зелените” идеи, щадящи природата и 
носещи икономическа изгода. 
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През  последното  десетилетие  в  световната 
туристическа  индустрия  се  постави  началото  на 
активно  развитие  на  екотуризма.  Търсенето  на 
природосъобразни  продукти  нараства  от  година 
на година.  
Днес  туристите  търсят  не  само  девствена 
природа,  но  и  екологично  чисти  туристически 
стоки  и  услуги.  Екотуризмът  може  да  разгърне 
напълно  своя  потенциал  в  Смолянска  област  на 
базата  на  богатите  природни  ресурси.  Той 
отразява  природните,  културните  и  социалните 
особености  на  дестинация  Средни  Родопи. 
Извършената  оценка  на  икономическото 
въздействие  на  туризма  определя  онези  форми 
на туризъм, които ще бъдат полезни за местните 
жители,  ще  намалят  негативното  влияние  върху 
източниците  на  препитание  и  ще  планират 
устойчивото икономическо развитие.  
Основните  научни  резултати,  определящи 
актуалността  на  изследването,  се  заключават  в 
следното:  

 проучени  са  етатистките  политики  в  областта 
на  опазването  на  природата  и  въздействието  на 
туризма върху околната среда; 

 установен  е  законодателният  инструмен‐
тариум  в  световен,  европейски  и  национален 
мащаб  за  опазване,  консервация,  природо‐
ползване и екотуризъм; 

 проучена  е  ресурсната  база  на  туризма  в 
Смолянска  област  чрез  биологичното  и 
ландшафтното  разнообразие  на  защитените 
територии; 

 установен  е  консервационният  статус  на 
териториите  под  протекция  и  антропогенното 
въздействие в Смолянска област; 

 създаден  и  изпробван  е  модел  за  монито‐
рингова  оценка  на  рекреационно  усвоените 
консервационни ландшафти; 

 анализирано  е  състоянието  на  туризма  в 
Смолянска  област  по  общини  и  са  проучени 
възможностите  за  диверсификация  на  туристи‐
ческия продукт и  въвеждането на „зелени”  идеи 
в туристическата индустрия на региона. 
В  резултат  от  извършеното  изследване  и 
получените  данни  от  анализи  и  обобщения  е 
изведено  основното  твърдение  ‐  етатистките 
екологични  политики  осигуряват  рационално 
използване  на  природните  ресурси  и 
икономически  растеж,  пазят  крехкото 
равновесие между природа и общество.  
Практическото  значение  на  монографичното 
изследване  е  в  приложението  на  получените 
резултати  за  диверсификация  на  туристическия 
продукт и развитие на нови форми на  туризъм – 
атрактивни  нишови  туристически  продукти  в 
сферата  на  устойчивия  алтернативен 
екотуризъм. 


