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Този наръчник е създаден в рамките на проект „Туризъм, културно 
наследство и креативност“, реализиран от Грузинския Център за 
изкуства и култура (GACC)-Тбилиси, Сдружение с нестопанска цел 
„Европейския институт по културен туризъм “ЕВРИКА““ - Добрич, 
Фондация за развитие на град Николаев-Украйна и Национална агенция 
за съхраняване на културното наследство на Грузия, с подкрепата на 
Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество 
„Черноморски басейн 2014-2020“, финансирана от Европейския 
инструмент за съседство. 
 
 

Общата цел на проекта е да допринесе за развитието на иновативен 
творчески туризъм и културни продукти на база местното културно 
наследство с ползване добри предприемачески практики. 
Наръчникът е насочен към творци от сферата на народните занаяти и 
широката гама на изкуствата, както и туроператори, записващи туристи 
за различни направления от сферата културен туризъм, а така също и 
хотелиери със слаби крила на пред- и следсезона.  
 

Той има за цел да запознае с философията на творческия туризъм, 
определяне на оригинални културни продукти и включване на туристи 
при създаване им.  
 
 

И най-важното при спазване условията за провеждането на целия този 
процес при опазване на екологичната среда и без нанасяне щети на 
природното и културно наследство на територията на местната 
туристическа дестинация.  
 
 

За повишаване мотивацията на участниците в този творчески процес са 
приложени „добри практики“ от света, които са вече реализирани, 
дали са отлични резултати и туристическата наука ги използва за 
обучение като успешни модели в историята на печелившата 
туристическа индустрия. 
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1.Увод 
През деветдесетте години на 20-ти век, след падането на Берлинската 
стена, започна процес на мирно обединение на Европа. 
Логично се появи интерес разделените до скоро Изток и Запад на 
Стария континент да посетят другата част на Европа. Съвсем естествено 
акцентът се постави върху темите: култура, местен бит, традиции, 
занаяти. През този период културният туризъм изживя своето бурно 
развитие и съдействаше мирното опознаване на европейските народи. 
Нещо повече, от него започнаха да се открояват нови тенденции. Но 
една от тях като че ли се наложи най-убедително по време на прехода 
между двете хилядолетия. 
Културният турист обхожда обекти на богатото културно-историческо 
наследство, музейни артефакти, художествени произведения на 
изкуствата и е любопитен съзерцател и пасивен наблюдател на 
местните бит, култура и изкуство. Но се появи един нов вид културен 
пътешественик, който не желае единствено да наблюдава, съзерцава и 
се възхищава на културното наследство, той импулсивно проявява 
желание да се включи във фолклорния танц, да участва в интересния 
ритуал, да опита старовремския занаят, да сготви вкусното ястие. Така 
по естествен път се поражда засега най-интелигентния и най-
интелектуален подвид културен туризъм, определен като креативен 
туризъм.  

 
Творческият туризъм издига културния туризъм на ново ниво, като 
предлага широка гама и богато разнообразие. Един от важните аспекти 
на новия вид туризъм е, че се набляга по-скоро върху процеса и 
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атмосферата, отколкото върху крайния продукт. От друга страна се 
поощрява участието и включването както на туристите, така и на 
доставчиците на услуги в процеса на творческо сътрудничество. На 
фона на тази връзка местната общност се явява жизнено важна част в 
процеса, защото ако тя липсва, провеждането на творчески туризъм ще 
е затруднено, ако ли не и невъзможно. 
Настоящият наръчник представя традиционните и новаторски аспекти 
на съвременния туризъм, разкрива и анализира отделните компоненти 
от еволюцията на креативния туризъм, предизвикателствата и 
възможностите в европейското пространство, като описва 
методологията на разработване елементите и популяризиране формите 
на творческия туризъм. Съществуват два метода за разработване на 
продуктите – или чрез добавяне на нематериални елементи към 
актуалните културни продукти, или чрез разработване нови продукти с 
акцент върху творчеството и местните ценности. Въведена е и най-
новата тенденция, включваща дестинации, предлагащи креативен 
туризъм, да разработват общи, съвместни продукти, като се свързват в  
туристическа мрежа. Тя е изгодна за всички, тъй като увеличава 
възможностите, както пред тези, които предлагат туристически услуги 
и проукти, така и пред туристите, които са техни потребители. 

 
2.Нови тенденции в развитието на туризма 
Важната роля в създаването на нови 
възможности за местно и регионално 
развитие e предопределила включването 
на туризма в постоянния дневен ред на 
международните структури и организации 
(напримес СБ, ПРООН, ЕС, и т.н.), докато 
специфичните организми (Световната 
организация по туризъм (UNWTO), 
ЮНЕСКО, и др.) насърчават и подпомагат 
новите и иновативните форми на туризъм. Красноречив пример е 
починът на  UNWTO да развива и координира различни публични 
политики и практики на равнопоставен принцип (виж International 
Congress on World Civilizations and Creative Tourism /Международен 
конгрес за световните цивилизации и творческия туризъм/, 2016 г. 
в София или 2nd International Congress on World Civilizations and 
Historic Routes /2-ри Международен конгрес за световните 
цивилизации и исторически маршрути/, 2018 г. в София).  

 
Забележително е начинанието на ЮНЕСКО да създаде през 2004 г. 
Мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО (The ЮНЕСКО Creative 

http://europe.unwto.org/event/international-congress-world-civilizations-and-creative-tourism
http://europe.unwto.org/event/international-congress-world-civilizations-and-creative-tourism
http://europe.unwto.org/event/2nd-international-congress-world-civilizations-and-historic-routes
http://europe.unwto.org/event/2nd-international-congress-world-civilizations-and-historic-routes
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Cities Network - UCCN1), към която се присъединяват 180 града от 72 
страни с цел да се насърчи сътрудничеството с и между градовете, 
които определят творчеството като стратегически фактор за 
устойчивото си развитие. Градовете, включили се в състава на тази 
мрежа, работят заедно за постигането на общата си цел: да поставят в 
основата на плановете си за местно развитие творческото начало и 
творческите индустрии, както и активното сътрудничество на 
международно ниво. 

Започвайки от 2015 година, веднага след като 
туризмът е признат за основен фактор в 
постигането на Целите за устойчиво развитие 
(Sustainable Development Goals), описани в 
документа „Дневен ред 2030”, в 
организациите, партньорските институции и 
системата на ООН като цяло са създадени и 
адаптирани структури, платформи за 
комуникация/обмяна на опит и добри 
практики между правителства, частния 

сектор, системата на ООН, финансиращи структури, общности, 
академичните среди и гражданското общество. По този начин като 
устойчив е определен този туризъм, който отчита в пълна степен 
икономическото си, социално и екологично влияние, в настоящето и в 
бъдеще, откликвайки на нуждите на посетители, индустрия, околна 
среда и приемащите местни общности2. 
На ниво Европейски съюз 
устойчивият туризъм е 
разгледан от няколко аспекта 
– от публичните политики под 
формата на издадени от 
Комисията Съобщения до 
конкретни действия, 
насочени към развитие на 
туристическата индустрия 
или от ниво изследователски 
и популяризиращи знания мрежи  до тематични мерки, насочени към 
туризма. 
 
 

 
1 За повече подробности  https://en.unesco.org/creative-cities/home 
2 World Tourism Organization (n.d.), Sustainable Tourism for Development (online), 
available at: http://sdt.unwto.org/content/about-us-5  

https://en.unesco.org/creative-cities/home
http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
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3.Творческият туризъм – новият тип туризъм 
Минало е вече времето, когато за 
своята почивка туристът се 
интересува единствено от това да си 
намери стая и храна. Обществото се 
развива, а съответно специфичните 
на хората нужди и приоритети се  
променят. Съвременните туристи не 
просто желаят да консумират 
класически туристически продукти, 
те искат много повече. Стремят се  
да задоволят желанието си за личностно развитие, потребителските си 
умения, искат да научат непознат танц, нова песен, да си намерят 
интересно и неподозирано необичайно хоби.  
Грег Ричардс е един от създателите на идеята за творческия туризъм, 
при своите наблюдения той отбелязва, че този стремеж към творчество 
се проявява успоредно с все по-ограниченото време, през което можем 
да намерим поле за изява3.  
Нарастващото значение на преживяванията и налагащата се все по-
важната роля на духовната култура, която с всеки изминат ден навлиза 
все повече в туризма, извеждат на преден план както възможности, 
така и предизвикателства пред културния туризъм. 
 
4.Специфични особености на креативния туризъм 
Творческият туризъм се явява ниша, форма или разширение на 
културния туризъм според някои автори, а според други представлява 
най-адекватната форма на устойчиво развитие на туризма4. 
Същевременно други специалисти смятат, че нова форма туризъм, при 
който природните, културните и личностните ценности не са 
експлоатирани и манипулирани, а оползотворени и обогатени5. Все пак 
съществува обща тенденция за приемане на феномена, при който 

 
3 Tourism development trajectories- From culture to creativity?, Greg Richards, The 
Handbook of Cultural Tourism, Routledge, pp. 297-303. Вж. на 
https://www.academia.edu/3685931/Tourism_development_ trajectories-
_From_culture_to_creativity  
4 Creative Tourism: New Opportunities for Destinations Worldwide? Greg Richards, 
Presentation at the World Travel Market Conference on "Creative Tourism: All that you need 
to know about this growing sector", 2015 
5 Facing the Challenge? Creative Tourism in Croatia, Daniela Angelina Jelinčić and Ana 
Žuvela. Вж. тук 
https://www.academia.edu/36883677/Facing_the_Challenge_Creative_Tourism_in_Croatia 

https://www.academia.edu/3685931/Tourism_development_%20trajectories-_From_culture_to_creativi
https://www.academia.edu/3685931/Tourism_development_%20trajectories-_From_culture_to_creativi
https://www.academia.edu/36883677/Facing_the_Challenge_Creative_Tourism_in_Croatia


7 
 

културният туризъм се е превърнал в творчески, важно е да разберем 
защо и как, изхождайки от няколко най-разпространени дефиниции. 
Грег Ричардс и Криспин Реймънд очертават първото определение на 
творческия туризъм през 2000 г. като “туризъм, който предоставя на 
посетителите възможност да развиват творческия си потенциал чрез 
активно участие в обучителни мероприятия, характерни за 
ваканционната дестинация, в която се провеждат”. Дадената от 
ЮНЕСКО през 2006 г. дефиниция6 е още по-обща: „пътуване, насочено 
към автентично преживяване, с активно обучение чрез участие в 
областта на изкуство, културно-историческо наследство или вписване 
в специфичния характер на дадено място, осигурявайки връзка с 
живеещите там и създаващите създават живата култура.” 
Съответно, двете дефиниции се отнасят до по-мащабното вкючване на 
туристите в създаването на туристическия продукт, равностойното им 
участие редом до местните хора в преживяванията им, насочени към 
опознаване на местата и традициите на туристическата дестинация. 
Иначе казано, като плюс към дните на почивката искаме да 
експериментираме, да “вкусим” от местната култура, да бъдем 
“временни жители”, да участваме в създаването на културното събитие 
редом до местните хора. Това е новото течение в търсенето на 
туристически услуги (“Prosumption” – процесът, чрез който 
потребителят се превръща в „съпродуцент” на продукта, който 
изпробва) и то увлича все повече туристи. 
Творческият туризъм става все по-важен и разпространен не само 
заради това, че туристите търсят нещо различно, но и заради 
желанието на операторите да се разграничат и да придадат 
оригиналност на офертите си, което осигурява  бъдещето на културния 
туризъм и на туризма като цяло, в нова, оригинална формула, която  
въплъщава в себе си творческото начало. 
Това определя и главното предимство на творческия туризъм пред 
всяка друга съществуваща и практикувана в цял свят форма на туризъм, 
тъй като предлаганите на туристите преживявания са уникални, не 
могат да бъдат копирани и по този начин стават изключителни и 
получават предимство пред конкуренцията7. Разбира се, правят се 
опити, някои дори успешни, да бъдат копирани (виж увесилителния 
парк на Пекин Шиджингшан (Beijing Shijingshan Amusment Park), който 
прокарва собствена версия на атракциите на Дисни - Снежанка, 

 
6 Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism, UNESCO, 2006 Вж. на 
http://unesdoc.unesco.org/ images/0015/001598/159811E.pdf  
7 Vezi ghidul vacantelor experimentale al platformei Lonely Planet 
https://www.lonelyplanet.com/thorntree /forums/experimental-travel  

http://unesdoc.unesco.org/%20images/0015/001598/159811E.pdf
https://www.lonelyplanet.com/thorntree%20/forums/experimental-travel
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Пепеляшка, Дъмбо), но това са просто изключения. С творческия 
туризъм се създават нови пазари, могат да се разработват и прилагат 
стратегии от типа „син океан” (“blue ocean”), при които конкуренцията 
просто загубва значение8, а вниманието се прехвърля изключително 
върху туристите. 
Отбелязва се и все по-нарастващото значение на преживяванията 
като част от туристическия продукт, както и многообразието в него на 
културните духовни ресурси. Туризмът става все по-зависим от 
нематериалните компоненти, като например въображението или 
самобитната атмосфера. Медиите също стават все по-значими за 
разпространението и формирането на подобен имидж. Разказите също 
придобиват важност, създавайки „истории” за хора и места, което 
прави привлекателни определени дестинации.  

Фактът, че духовната култура 
става все по-важна, 
означава, че се променя типът 
на културното съдържание. В 
миналото културният туризъм 
е бил доминиран от високата 
култура - музеите, галериите 
и паметниците. Взискателният 
турист вече все по-често се 
опитва да избягва тези масови 
културни институции, а отдава 

предпочитание да открива маломащабните обекти, места, които други 
туристи с отношение към културата все още не са открили: местния 
битов ресторант, страноприемницата или механата, където се сервират 
местни гозби, предпочитани от обитателите на селището, продажба на 
пресни регионални продукти – това са типовете места, където туристите 
очакват да открият „автентичната” култура. Високата култура наистина 
привлича масовия консуматор на културен туризъм, но културата на 
неподправеното ежедневие все повече се превръща в съзнателно 
търсеното убежище от ценителите на креативния туризъм.  
Друг важен елемент в разработването на творчески туризъм е 
туристическите дестинации, местата, където се провеждат събития 
или се обхождат културни маршрути. Всички те трябва да предоставят 

 
8 Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create Uncontested Market Spece and 
Make the Competion Irrelevant, Chan Kim, Renée A. Mauborgne, 2015 Вж. на 
https://books.google.ro/books?id=z6-
RBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=blue+ocean+strategy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwibtbK
M-ZXkAhVLkMMKHdv0CUcQ6AEIKDAA#v=onepage&q=blue%20ocean%20strategy&f=false 

https://books.google.ro/books?id=z6-RBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=blue+ocean+strategy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwibtbKM-ZXkAhVLkMMKHdv0CUcQ6AEIKDAA#v=onepage&q=blue%20ocean%20strategy&f=false
https://books.google.ro/books?id=z6-RBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=blue+ocean+strategy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwibtbKM-ZXkAhVLkMMKHdv0CUcQ6AEIKDAA#v=onepage&q=blue%20ocean%20strategy&f=false
https://books.google.ro/books?id=z6-RBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=blue+ocean+strategy&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwibtbKM-ZXkAhVLkMMKHdv0CUcQ6AEIKDAA#v=onepage&q=blue%20ocean%20strategy&f=false
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достатъчно мотиви на туристите, за да ги предразполагат към 
творчески дейности. Мениджърите на дестинациите трябва да 
привличат подчертано творчески и високообразовани личности, които 
да водят творчески класове (creative class). Тези обучители трябва  
задължително да живеят в подходящи за целта на курса места, като 
самите те от своя страна да допринасят за създаването на творческа 
атмосфера. 
В общи линии това, което става в индустрията на културния туризъм 
във връзка с видоизменението на туристическия културен продукт и на 
туризма като цяло, може да се представи под формата на следната 
схема: 

Потребление на културния продукт  
 

  Културен туризъм                                        Креативен туризъм 
 

Пасивно потребление -------------------------->  Активно потребление 
 
Повече преживявания =>=>=>=>=>=>= Повече нематериални ресурси 

 
     Културен туризъм  

промяна на културното 
съдържание => промяна на 

мащаба 

    Творчески туризъм  
уникални преживявания => 

автентичност и местна 
идентичност 

        Висока култура         Масова култура 
 

Ежедневна култура ---------------> Създаване на нов културен продукт 
 

 
Еволюцията на творческия туризъм е подкрепена от дневния ред на 
съвременните политики и публични инциативи. Признание за 
съществуването на  творческия туризъм в европейското пространство 
откриваме в Зелената книга на културните и творческите индустрии 
(Европейска комисия, 2010 г.), която разглежда творчеството, 
прилагано мащабно в повече области, но и по-специално в творческите 
и културни индустрии9, а на международно ниво още от 2008 г. 
Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) признава 
потенциала за развитие на културата и творческото начало10 като 

 
9 European Commission (2010) Unlocking the potential of Cultural and Creative industries  
(Green Paper). European Commission: Brussels. Вж. 
ec.europa.eu/culture/documents/greenpaper_ creative_industries_en.pdf  
10 Creative Economy (UNCTAD, 2008) Вж. https://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf 

https://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf
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потенциални инструменти и решения за серия социални и/или 
икономически проблеми. 

 
5.Предизвикателства и възможности пред творческия туризъм 
Ричардс поставя на преден план27 достатъчно голям брой потенциални 
предимства спрямо традиционните форми на туризъм, с които да убеди 
всеки турист да ги прилага, а за мениджъра на дестинацията или 
туроператора – причина да се ангажира: 

 
• Творческият туризъм се основава на нематериални ресурси, може 

да бъде по-устойчив от традиционните форми на културен или на 
културно-исторически туризъм; 

• Той не е зависим от йерархични структури;  

• Най-често нуждите от инвестиции в неговата инфраструктура са 
много по-малки; 

• Творчеството е мобилен ресурс, който присъства и във всички 
места и нива на обществото, което позволява по-справедливо 
участие. 

• Творческият туризъм насърчава взаимодействието между местните 
хора и посетителите гости. 

Подобно на всичко, което се развива, расте бързо и привлича 
вниманието, творческият туризъм привлича и съответни критически 
нагласи. Част от тази критика е чисто и просто реакция на стратегиите 
за творческо развитие по принцип или все по-засилваща се критика 
спрямо идеите на „творческа класа” и „творчески град”. Но и наистина 
е вярно, че прекаленото използване, дори злоупотребата с термина 
„творчество” също има различни последици, най-вече до значителна 
загуба на смисъла, ако се употребява прекалено общо и не на място, 
както критично отбелязва Даниела Елинчич27.  
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Творческият туризъм24 най-често ползва местни умения, опит и 
традиции в различни области. Творческият турист, например, може да 
иска да се научи нещо от следните: 

 
• Изкуства и занаяти 

• Гастрономия 

• Здраве и лечение 

• Език 

• Духовност и екзотерика 

• Природа 

• Спорт 

• Традиционни игри и забавления  

• Музика и танци 
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• Филми и други творчески медии 

Всички тези продукти на творчеството са основни области за растеж на 
туризма в момента и вероятно ще останат такива и в бъдеще. Основното 
предимство на творческия туризъм за дадена дестинация се състои в 
това, че ѝ предоставя ново средство да разграничи своите културни 
продукти от тези на конкурентите си. 
Друга интересна характеристика на творческия туризъм, ако 
разгледаме горния списък с потенциалните продукти, е фактът, че се 
комбинират различни културни форми: традиционна култура, 
историческа, народна, съвременна и масова. 
В този контекст възникват резонните въпроси: За кого е предназначен 
този тип туризъм? Къде може да се развива? Отговорите, изглежда, са 
съвсем лесни: 
Творческият туризъм е за всеки: 

 
• За туриста творчеството предлага по-удовлетворяваща възможност 

за отдих;  

• За домакините на туриста – творческият туризъм може да се 
превърне във важна възможност за местното творчество, 
разкривайки уменията и талантите, свързани с дестинацията;  

• За средните и малки предприятия творчеството е важно при 
разработване иновативни туристически продукти 

• За дестинациите творческият туризъм се явява потенциално 
средство да бъдат забелязани при все по-голямата конкуренция на 
пазара, както и да създават ползотворни връзки между туристите и 
местното население                                                                                       

Творческият туризъм може да бъде въвеждан и практикуван по 
принцип навсякъде27. Малки и големи дестинации са разработили 
успешни продукти на творческия туризъм, заявява Грег Ричардс, 
перифразирайки Елена Пашингер, която в своя “Наръчник за 
творческия пътешественик” доказва, че понастоящем дестинации от 
цял свят вече са се включили в направлението за творческия туризъм. 
Като илюстрация за широката гама творчески туристически дестинации 
тя прилага примери, както от многолюдни градове, така и от най-
изолирани селски региони на края на света: 
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• Масов туризъм в комбинация с творчески туризъм. Грекотел 
(Grecotel) е най-голямата верига хотели в Гърция, но прилага много 
от принципите на творческия туризъм в културните си програми. 
Грекотел създава фермата Агреко на Крит, където гостите на 
хотела могат да се радват на иновативно представяните екологични 
методи на традиционното и съвременно селско стопанство.  

• Творческият туризъм в прочут град. В Лондон, според проведени 
изследвания от Илария Папалепоре към Уестминстърския 
университет, са показали, че много туристи търсят вече 
алтернативи на централните пренаселени забележителности, 
посещаващи „алтернативни” и „творчески” дестинации, като 
например Хакни и Дептфорд вместо Лондон. 

• Творческият туризъм в периферията на света. Лапландия е една 
от дестинациите-пионери в областта на творческия туризъм с 
предлаганите курсове по традиционни лапландски текстилни 
изделия за туристи. В много отношения селските региони имат по-
голяма нужда от разработване на творчески начинания от големите 
градове, които обикновено се свързват с увеличаващ се брой на 
творческата интелигенция и с разцвета на творческите индустрии. 
В най-отдалечените селски региони на света туризмът често 
представлява един от малкото сектори, чрез които творческите 
дейности, единствено ако бъдат подкрепяни, могат да си намерят 
по-широка публика. 

В заключение, везните в творческия туризъм се накланят в превес на 
възможностите, а не на предизвикателствата. Може да се каже, че 
творческият туризъм може да предостави повече предимства на 
дестинации, желаещите да развиват нови форми на туризъм. Очевидно 
е, че има серия важни предимства пред много други, конвенционални 
форми на туризъм, включително и на културния туризъм: 
• Творчеството може да бъде, както източник на туристическа 

дейност, така и привлекателен фон за обичайните туристически 
занимания; 

• Туризъм, ориентиран към творчески дейности, може да спомогне 
за запазване автентичната атмосфера на дадена дестинация; 

• Представлява възобновяем ресурс; 
• Творческият туризъм може да се превърне в стимул за развиване 

дейността на занаятчийските и малките творчески предприятия 
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• Позволява на местните жители да се възползват от собственото си 
творчество и дори да контролират процеса по провеждане занятия 
с туристите, както и преживяването като атракция за тях. 

6.Типология и интерпретация на творческия туризъм в 
съвременния контекст 
През последното десетилетие множество селища възприеха модели за 
развитие на творческия туризъм: в някои случаи това по-скоро от 
философска гледна точка, по-специално когато традиционните модели 
на туризъм биха могли да бъдат подсилени от добавянето на творческо 
измерение, а при други възникнаха специални институции или 
структури за развитието и маркетинга на творческия туризъм. 

 
Най-общо съществуват два модела за развитие на творческия туризъм: 
единият е да ползва творчеството като туристически продукт или като 
съпътстваща туризма дейност. При този подход имаме разнообразие от 
видове и форми на творчески туризъм в пряка зависимост и пропорция 
от степента на включване в дейността. Така изглежда модела по Грег 
Ричардс от 2011 година: 
 

Творчеството като дейност 
(продукт) 

Творчеството като 
съпътстваща туризма 

дейност 
Преживявания: Учене Дегустация Визуализация,  Покупки 

Дейност: Ателиета, Преживявания Обиколки, Галерии 
Курсове, Открити ателиета Разхождане по магазините 

 
<----------------- Засилено включване в туристическите дейности ------ 
 

 
Що се отнася до начина, по който творческите преживявания се 
предлагат, в специализираната литература откриваме отново 
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разнообразие от форми, но най-срещаните са провеждане на събития, 
курсове, сключване на партньорства, участие в творчески мрежи. 
Следната схема определя позицията на всяка от тези форми според 
степента на ангажираност и участие на туристите и доставчиците на 
услуги – местно население и туроператори: 
 
<----------------- Засилено включване в туристическите дейности ------ 
 
 
Събития, Мрежи, Форуми         

 
Партньорства, Творци-Предприемачи 
   

 
7.„Добри практики“ от творческия туризъм 
Нека разгледаме накратко няколко модела на творчески туризъм от 
Европа и от севта. Започваме от тези, които представляват същински 
дейности или туристически продукти, а след това и другия тип – 
съпътстващи туризма дейности12 

 
Мрежи за творчески туризъм 
Първата програма за творчески туризъм е разработена в град Нелсън в 
Нова Зеландия, по частна инициатива на Криспин Реймънд, друг значим 
пионер на индустрията, редом до Грег Ричардс, и се нарича Творчески 
туризъм Нова Зеландия (Creative Toursm New Zeeland (CTNZ). 
Платформата предлага широка гама преживявания, сред които резба 
върху кост, курсове за изучаване на маорски език, тъкане или 
гастрономия11. 

 

 
11 Вж. Creative Toursm New Zeeland на  www.creativetourism.co.nz  

http://www.creativetourism.co.nz/
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Творчески туризъм Барселона (Creative Tourism Barselona) 
(www.barselonacreativa.info) възприема по-различен подход като 
посредник между хора на изкуството от Барселона и туристи от 
различни краища на света, които биха желали да се включат в местните 
творчески дейности. Изготвената от тях интернет страница се посещава 
от почитатели на креативния туризъм, които от нея разбират 
предстоящите събития и участниците в тях. Платформата на тази 
страница им дава възможност да се свържат с местните творци и да се 
запишат за участие в предстоящите изяви. Тази инициатива се 
осъществява от каталунската културна фондация FUSIC, която за 
разлика от CTNZ разработва проекти и получава в началните етапи от 
публични фондове подкрепа, особено за популяризирането на 
каталунската култура и език. 
 

Международната мрежа за креативен 
туризъм12 е създадена от CTB (Творчески 
туризъм Барселона) през 2010 г. с партньори от 
Париж и Рим, с подкрепата на Европейската 
комисия чрез програмата Култура. Лансирана е 
на международна конференция в Барселона 
през 2010 г., на която са били представени и 
серия от разработки за творческия туризъм 
(Ричардс и Маркес, 2012 г.). Тази конференция 
е последвана от втора през 2012 г. в Париж, 
(където е стартирана програмата Creative Paris 

– Творчески Париж) като при представянето на нейната мрежа в нея са 
се включили и над 25 туристически организации и дестинации. 
 
Творчески туризъм Австрия (Creative Tourism Austria)  
(www.kreativreisen.at/en) е туристическа мрежа, основана във Виена 
от Елена и Херман Пашингер и предлага широк спектър от културни и 
творчески преживявания. При създаваните продукти на културния 
туризъм са включени творчески занимания като уроци по рисуване, 
курс по готварство в манастирска кухня и изготвяне тематични 
екскурзии с участие на туристите. За разлика от инициативата в 
Барселона, австрийският проект включва в мрежата голям брой 
хотелиери с цел обогатяване на тяхното предлагане. 

 
Creative Paris (Творчески Париж) е отговорът на френската столица, 
която също започва да се усъвършенства като творческа дестинация, 

 
12 Вж на www.creativetourismnetwork.or  

http://www.barcelonacreativa.info/
http://www.kreativreisen.at/en
http://www.creativetourismnetwork.or/
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предлагайки серия от творчески преживявания във визуални и 
кулинарни изкуства и представления, медии, мода и дизайн, наука и 
технологии и литература (http://creativeparis.info/en/). Това е една от 
първите значими публични програми, стартирали на втората 
конференция CTN, организирана в Париж през  2012 г. Асоциация за 
развитие на творчеството, изследвания и проекти (ADCEP) вече 
предлага ред курсове и творчески преживявания през портала 
creativeparis.info, който обхваща над 400 центрове по изкуствата и над 
1000 курсове в области като фотография, литература, мултимедия, 
дигитално изкуство, мода, дизайн, бижутерство, кулинарно изкуство, 
гастрономия и много други. Уебсайтът приема 10 000 отделни 
посетители месечно, от които 30% са международни. Тези ателиета са 
открити както за аматьори, така и за широката публика, като отговор на 
експлозивния изблик напоследък в желанието за личностна творческа 
изява, стимулирана в голяма степен от дигиталните технологии. 
Същевременно те са отклик на тенденцията към „съвместно 
потребление”, като, например, настаняване в домове на местните 
жители или размяна на жилищата за периода на почивката.  

 
Creative Iceland (Творческа 
Исландия) е по-нов пример за 
инициатива в частния сектор, 
действаща отново като 
посредник за творческите 
преживявания между тези, 
които предлагат творчески 
занимания и туристите 
(creativeiceland.is/). 
Платформата съдържа и 
широка гама преживявания, 
като представя културно-историческото наследство на Исландия (елфи 
и „скритите хора”, фолклор и чудеса), както и по-съвременно 
творчество (графичен дизайн, мода, кулинарни изкуства).  
 
Creative Tourist (Креативен турист) представлява услуга за 
туристически записвания, организирана от Creative Tourist Ltd. Това е 
комуникационна агенция, която работи по проекти на културния 
туризъм. Сайтът твърди, че е първият, посветен на пътешествия, 
свързани с изкуството във Великобритания.  Представя дейности и 
забележителности в Манчестър и обхваща цялата северна зона на 
страната с най-добрите художествени и културни събития и творчески 
дестинации. 

http://creativeparis.info/en/
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Сред разработените в партньорство на публичния и частен сектор 
проекти може да се спомене Creative Tourism Santa Fe13 (Творчески 
туризъм Санта Фе) – програма, която предлага широка гама 
преживявания, свързани с творческия туризъм, от традиционно 
тъкачество до пейзажна живопис, керамика и триизмерен печат. 
Репутацията на Санта Фе като място за творчество помага да бъдат 
привлечени посетители, които да се занимават с художествени 
дейности, което укрепва културния живот на града и става негова 
запазена марка. Програмата е финансирана частично от градската 
управа, но организираните преживявания носят добри приходи. 

 
Творчески пространства 
Тези инициативи са създадени като частни пространства с възможности 
за творческо обучение на посетители от цял свят. 

Отличен пример в това отношение е 
италианският производител на кафе 
Università del Caffè Illy (Университа 
дел Кафе Илли). Той предлага 
курсове по Оригинални начини за 
приготвяне на кафе в 11 различни 
места14 по света. От 1999 г. досега 
близо 22 000 обучаеми са били 
дипломирани. 

Друг подобен пример е даден от Валрона (Valrhona) – фирма 
производител на шоколад, която предлага подобни курсове за ценители 
и професионалисти в училището си за шоколад - l’Ecole du Grand 
Chocolat, в Южна Франция. 
Хотел „Chic and Basic” (Шик енд Бейсик) организира модни ревюта, 
които провежда в оргинално проектирани спални, дело на млади 
местни дизайнери.  
Хотелската верига Equity Pointhostels15 (Екуити Пойнтхостелс), 
разположена в артистичните квартали на Барселона, осъществява 
програма „hostelArt” („хостелАрт”) като излага картини на млади 
художници в стаите и залите на хостелите си за радост на своите гости 
– млади креативни пътешественици.  
 

 
13 Creative Tourism Santa Fe , вж. на santafecreativetourism.org   
14 Вж. на http://www.illy.com/wps/wcm/connect/us/illy/the-world-of-coffee/universita-
del-caffe/). 
15 Вж. на http://www.equity-point.com/hostelart/index_es.html 
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Събития 
Повечето големи градове в Европа през последните години разработват 
и налагат оригинално за региона събитие, нова запазена марка на 
града. То винаги представя творческият потенциал на общината и тези 
изяви постигат важни социални, икономически и културни цели, 
допринасят за положителния имидж на града. Иновативните 
инициативи изискват активното участие, както на творците, така и на 
многото туристи при „сътворяването” на събитията.  
Красноречив е примерът с шведския град Умео, Европейска столица на 
културата през 2014 г., където събитията се провеждат на принципа на 
отворен код (open source). Вместо проявите в културния календар да се 
разработват от служители в отдел Култура, общината създава блог, в 
който местните граждани дават своите предложения за календара. 
Учениците пък определят коя опера искат да гледат през следващия 
сезон на оперния театър и желанията им се удовлетворяват. 
(Фестивалът на Грасия) 
представлява местен фестивал в 
един от художествените 
квартали на Барселона, 
превърнал се в главен празник за 
целия град. Ключовият елемент 
на събитието е украсяване на 
местните заведения от жителите 
с използване рециклирани 
материали. Всяка улица има своя 
тематика и се дава израз на 
богатото творческо въображение в създаването на съвсем нови 
художествени пространства. И всичко се прави от празни пластмасови  
бутилки за минерална вода и кутии за прясно мляко. 
Малкият остров Южен Уист в Шотландия е едно от местата, запазило 
автентичната галска култура от средните векове. Агенцията за галски 
изкуства (http://www.ceolas.co.uk/) решава и от 1996 година провежда 
едноседмична музикална школа Ceolas. През тези седем дни се 
организират разнообразни събития, концерти и изяви с участие на 
гостите туристи. Населението на острова е 4 хиляди души, а броят на 
гостуващите участници в Школа Ceolas варира между 2000 и 3500 и 
запълва всички средства за настаняване. Интересните стари занаяти и 
множеството оригинални сувенири стимулират продажбите и 
подпомагат запазването и развитието на местната култура. Фестивалът 
кара местните жители да се чувстват по-сплотени и по-горди със своята 
стара култура. Въпреки изолираното местоположение на острова, 
много от участниците идват от чужбина. Празниците приобщават 

http://www.ceolas.co.uk/
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чужденците към островното ежедневие и те започват да се чувстват 
като местни гаели, макар и за една седмица от годината.  

 
Традиционният културен туризъм, разчита на посещение в музеи и 
разглеждане на паметници от миналото, което е изживяло своето време 
и не се предпочита от туристите. Школата Ceolas е добър пример за 
начина, по който културно-историческото наследство се представя с 
активно участие на туристите при умело разработени продукти на 
креативния туризъм. Туристите и местните жители стават всъщност 
партньори в създаването на културните преживявания, като така се 
продължават традициите като източник на вдъхновение за нови 
изкустна и съвременна творческа изява. 

 
Културни маршрути 
Разработването на културни маршрути са 
ефикасно средство за стимулиране на туристите 
да посетят интересни различни дейности в даден 
регион. Успешен пример в това отношение е 
Обиколката на занаятите в Алто Миньо, Северна 
Португалия, включваща посещение при занаятчии, 
работещи в домашните си работилници. Първоначално събуждат 
интереса на туристите чрез брошура и уебсайт, където са представени 
техните оригинални продукти, след това започват да продават 
занаятчийските изделия в туристическите информационни центрове. 
Продажбите са съпроводени от демонстрации на занаятчиите през 
върховия сезон. Резултатите на тази инициатива са положителни – 
бързо увеличаване на занаятчийските продажби. След трите години 
финансиране на проекта, обаче продажбите намаляват. Тогава 
задругата на народните занаятчии разработва проект по създаване на 
културни маршрути в региона, който е одобрен от Съвета на Европа. 
Оттук се поражда идеята за създаване на културни коридори из цяла 
Европа, Югоизточна Европа приветства новата идея и се включва в нея. 
Новосъздадените културни маршрути прерастват в културни мрежи и 
културни коридори, те обединяват културни обекти, хора на 
изкуството, занаятчийски работилници и културни събития, в които 
туристите активно участват. 
 
8.Творчеството като подкрепа или атмосфера 
Много градове са си спечелили репутацията на „творчески градове” в 
някакво художествено направление, както го е направил и Санта Фе. В 
много от случаите тази творческа активност е възприемана от 
туристите, какво от възможността за участие в културните прояви, а 
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така също от общата специфична творческа атмосфера на мястото, 
създадена от творческия бранш. Самата творческа атмосфера на 
дадено място не само привлича посетители, но може да се превърне и 
в своеобразна забележителност. 
Провинция Каталуния в Испания увеличава популярността си като 
област главно за кулинарни иновации. Затова и в главния град  
Барселона основната атракция е кулинарното изкуство. Обиколките на 
града се правят с екскурзовод. Туристите могат активно да участват на 
прочутия пазар Ла Бокерия (La Boqueria), известен с разнообразието и 
качеството на каталунската кухня. Под ръководството на опитен 
майстор готвач те приготвят две основни ястия и един десерт по най-
известните рецепти от регионалната каталунска кухня.  
В Барселона е разработен креативен туристически продукт-екскурзия 
„Творчески талант в Барселона”. Туристите посещават ателиета на 
занаятчии и художници, където усвояват или се включват в творческия 
процес. Осъзнали високото ниво на местните артисти, те придобиват 
правото да закупят произведения на изкуството на преференциални 
цени преди творците им да са станали „прекалено известни”. В  
Барселона е създадена истинска творческа атмосфера и градът 
привлича с множеството си курсове, обучения и майстър-класове от 
различни видове изкуства. 
 
9.Туризмът и творческите индустрии 
Друга посока на развитие на туризма е неговото ускорено интегриране 
с творческите индустрии. В някои отношения този процес протича 
естествено, като се има предвид, че литературата и филмовите 
продукции са включени при разработване маркетинга на 
туристическите дестинации. Все повече туристи желаят да посетят 
описаните в нашумели романи места, а още повече пък мечтаят да 
отидат в Париж или Рим, където са заснети  прочути и обичани от тях 
филми. Забелязва се и друга тенденция, че все повече към филмовото, 
литературно и театрално изкуство се включват и модерни арт сектори 
като мода, дизайн, гастрономия а и много други като тази тенденция е 
отбелязана още от 2014 г. 
В областта на изкуствата следва да изтъкнем примера на Южна Корея 
по отношение на вълната в поп музиката, стимулиран донякъде и от 
усилията за интеграция на туризма в стратегическата формула: 
държавната политика насърчава разработване общи политики, 
насочени към международния пазар и чуждестранните посетители, с 
истински преживявания на живо, разпространение на виртуално 
съдържание, най-вече в области като анимацията, което същевременно 
стимулира продажбите и на други корейски художествени изделия.  



22 
 

 
Интегрирането на културата и творчеството се забелязва още по-
осезаемо в гастрономическата сфера. Разглеждането на обикновеното 
хранене като базова необходимост за туристите по време на пътуването 
им около културно-историческите забележителности, вече се 
превръща в основна забележителност сама по себе си, както е посочено 
в друг доклад на ОИСР16 от 2012 г. Освен прочутите готвачи, които се 
определят като творчески предприемачи в туристическия бранш, вече 
цели страни като Швеция се превръщат в „кулинарни страни”.  
 
Гастрономически туризъм 
Не могат да се представят всички форми на творчески туризъм, но 
гастрономическият туризъм заслужава внимание заради някои 
специфични моменти. Преживяванията в кулинарната сфера така са се 
свързали с туризма, че са се превърнали в забележителност за 
дестинациите повече от половин век. В началото на 21-ви век  
възникват нови тенденции при опознаване културното наследство, 
туристът, който търси нови кулинарни познания и активно участва в тях 
бива наречен „гурме” турист „the foodie”17 или „ценител на храни” 
(„the food connoisseur”). 
Много творчески туристически преживявания са пряко свързани с 
храната, като например 
обиколките на пазар Бокерия в 
Барселона, където туристите 
могат да си купят местни 
продукти и използвайки ги да се 
научат да готвят местни ястия.  
А Порто Алегре в  Бразилия е 
град, където се провеждат 
творчески занимания за туристи 
– от занаяти, фанданго, 
приготвяне и пиене на мате, 
както и усвояване на 
традиционното чураско или 
барбекю. 

 
16 OECD (2012) Tourism and the Creative Economy, вж. на 
https://www.oecd.org/publications/food-and-the-tourism-experience-9789264171923-
en.htm 
17 A new perspective on the experience economy: Meaningful experiences, Boswijk, A., 
Thijssen, T. and Peelen, E. (2005),The European Centre for the Experience Economy, The 
Netherlands. Vezi la http://www.experience-economy.com/wp-
content/UserFiles/File/Article%20Lapland5.pdf  

https://www.oecd.org/publications/food-and-the-tourism-experience-9789264171923-en.htm
https://www.oecd.org/publications/food-and-the-tourism-experience-9789264171923-en.htm
http://www.experience-economy.com/wp-content/UserFiles/File/Article%20Lapland5.pdf
http://www.experience-economy.com/wp-content/UserFiles/File/Article%20Lapland5.pdf
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Наложи се и Кулинарната обиколка на Рим, при която туристите 
изпитват насладата на “местния живот”18 или сладкия живот, познат ни 
от Долче вита. 

 
Все по-търсени са платформите за почитатели 
на вкусната храна като Eating Europe, чиято 
мисия е “да предостави на пътешествениците 
незабравимо нетуристическо преживяване, 
свързано с храната в непознатите квартали на 
най-забележителните градове в света”19. 
 

Дестинациите с вкусна храна търсят възможности за сътрудничество, 
провеждат интензивен културен обмен, свързан със специфични 
гастрономически познания. Те са убедени, че гастрономическият 
туризъм може да допринесе за постигане Целите за устойчиво развитие 
на туристическите райони и дестинации. Последством креативен 
туризъм той може да навлезе в изостанали селски региони и да 
допринесе за тяхното икономическо развитие, създаване на работни 
места и отговорно потребление и производство на туристическите 
ресурси. (Насоки на СОТ от 2018 г. за развитието на гастрономическия 
туризъм20 и Доклада на ОИСР от 2012 г. “Food and the Tourism 
Experience”21 (“Кулинарни и туристически преживявания”). 

 
10.Съвременно състояние на творческия туризъм в България  
Туризмът в България е най-добре развит в курортите по българското 
Черноморско крайбрежие, както и четири големи международно 
признати ски курорти. България е известна и с многобройните си спа 
курорти с минерална вода. Бизнес туризмът процъфтява в София и 
Пловдив, там, а и във възрожденските стари градове на България се 
развива много успешно културен и креативен туризъм през последните 
дестилетия. 
 

 
18 За подробности вж. на https://www.eatingeurope.com/rome-
2/?utm_expid=.pmjdf8aeSd-30e5wIsIGYw.1&utm_ referrer= 
19 Вж. информация и подробности за културните обиколки на 
https://www.eatingeurope.com/  
20 Guidelines for the Development of Gastronomy Tourism, UNWTO 2018, налично и 
достъпно на  https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420957 
21 Вж. https://www.oecd.org/publications/food-and-the-tourism-experience-
9789264171923-en.htm 

https://www.eatingeurope.com/rome-2/?utm_expid=.pmjdf8aeSd-30e5wIsIGYw.1&utm_%20referrer=
https://www.eatingeurope.com/rome-2/?utm_expid=.pmjdf8aeSd-30e5wIsIGYw.1&utm_%20referrer=
https://www.eatingeurope.com/
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420957
https://www.oecd.org/publications/food-and-the-tourism-experience-9789264171923-en.htm
https://www.oecd.org/publications/food-and-the-tourism-experience-9789264171923-en.htm
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Същевременно, благодарение на природното и историческото си 
многообразие, България разполага със значителен потенциал за 
развитие на туризма22: не само по черноморския бряг и планините, 
които покриват една трета от площта ѝ, но и от деветте обекта, 
включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО (седем  
културни и два природни), над 600 минерални извора, хиляди местни 
обичаи и традиционни забележителности, повече от 5% от националната 
територия е обявена за защитена зона (включително 3 национални 
парка и 11 природни парка), 30 000 исторически паметника, 36 културни 
резервата, 160 манастира, над 330 музеи и галерии, богати традиции за 
фестивали и празници, съхранено етнографско наследство, 
национална кухня и качествени вина. Страната има 102 официално 
признати балнеологични курорта - калолечебни и климатични, както и 
33 курорта по крайбрежието. 

 
Могат да бъдат упоменати и конкурентните предимства, като, 
например, относителната близост на основните европейски пазари, 
нивото на конкурентоспособност на цените, модернизацията и 
изграждането на нови съоръжения за настаняване и други удобства. 
Всички тези предимства и предпоставки показват колко по-голям е 
потенциалът и на други видове туризъм (например културния, 
конгресен, екотуризъм, селски, балнеологичен, спа, спортен и 
приключенски, и т.н.) в сравнение с традиционния масов морски 
туризъм или ски туризъм, като комбинация от туристически продукти. 
Това означава, че се отдава предпочитание обикновено на 
традиционните културни продукти, обогатени с нематериални 
елементи, но напоследът и тези, които са изградени около 
преживяванията и участието на туристите, стават все по-ценени и 
търсени на пазара.  
Длъжни сме да споменем, че в България туристите се радват на пълна 
съпричастност от страна на институциите за насърчаване и 

 
22 Tourism Industry and Economic Development of Bulgaria, Desislava Stoilova. Published in 
Romanian Economic and Business Review – Special issue 2013 
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подпомагане на туризма чрез официалния уебсайт на страната 
https://bulgariatravel.org/en#map=5/42.245/21.281, чрез който са 
организирани два международни конгреса под егидата на СОТ към  ООН 
(UNWTO) през 2016 и 2018 година, като и двата са насочени към 
богатото нематериално културно наследство на България. 
Друг начин да бъде оползотворен туристическият потенциал на 
традиционните занаяти са музеите и по-точно – етнографските кътове, 
къщи, експозиции и музеи. Така занаятчийските изделия не се явяват 
стоки, а са превърнати в услуги, с които на туристите се предлагат и 
продават информация и знания. Освен това съвременните музеи могат 
да представят експозициите си пред посетителите по персонализиран 
и вълнуващ начин. Отделни прояви също служат за представяне на 
занаятите пред зрители. Най-популярни са занаятчийските панаири и 
фестивали23: Панаирът на занаятите и изкуствата „Булгарика“ (най-
големият по рода си в България), Етнографският комплекс „Етъра“ 
(първият етнографски комплекс в България), фестивалът в Малко 
Търново, Етнографският музей в Пловдив, Панаирът на киселото мляко 
и Фестивалът на народните традиции и занаяти – провеждани ежегодно 
в Разград. 
Местната кухня няма нужда да бъде подробно описвана, тъй като е част 
от по-широка кулинарна зона с традиционни ястия. България е 
включена към балканската кухня, но напоследък се представя и като 
българска кухня с нейните особено вкусни плодове и зеленчуци на 
много места из ресторанти на градове в Западна Европа. Предвид близо 
десетмилионния брой туристи ежегодно в страната, постепенно 
навлиза и западноевропейската кухня най-вече в развитите 
черноморски туристически дестинации.  
В България много добре са развити 
овощарството и винарството. Страната 
произвежда над 10 вида плодови ракии. 
Ракия се произвежда и от грозде, а 
освен това лозарството и винарството 
са свързани с производство на вино, 
бяло, червено, розе, както и искрящи и 
шампанизирани видове вина. В това 
отношение многообещаващо е развитието на лозарството, където 

 
23 Traditional crafts and tourism in Bulgaria, Ilinka Terziyska Вж. на 
https://www.academia.edu/5500851/ Traditional_crafts_and_tourism_in_Bulgaria 

https://bulgariatravel.org/en#map=5/42.245/21.281
https://www.academia.edu/5500851/%20Traditional_crafts_and_tourism_in_Bulgaria
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традициционните производства все повече се налагат на пазара и 
лозаро-винарският туризъм навлиза в собствено русло24.  
Скорошно проучване посредством глобалната мрежа на градовете и 
столиците на виното показва, че груповите посещения с екскурзовод и  
дегустацията на вино са най-често срещаните услуги. Но се забелязва 
тенденция, според която почти половината от анкетираните винарни 
имат собствен ресторант, а почти 30 процента от тях предлагат и 
настаняване в подходяща за целта база. Тоест, гастрономията заедно с 
автентичните преживявания са идентифицирани като съществен 
фактор за привличане на туристи. Успешното сътрудничество с 
международни туроператори води до предлагане на културни и 
креативни продукти, които в съчетание със спа процедури и дегустация 
на вино, носят многообещаващи приходи. 
Подходящ пример за творчество и популяризиране на местната 
специфика представлява град Габрово, включил се в мрежата CTN 
(http://www.creativetourismnetwork.org/gabrovo-bulgaria/). Габрово 
се изявява като творчески град, отличил се с народните занаяти и 
изкуство, присъединил се към мрежата на творческите градове на 
ЮНЕСКО през 2017 г. Като град на творчеството25, Габрово се ангажира 
да разработва и провежда обмяна на новаторски практики за 
популяризиране творческите индустрии, засилване участието в 
културния живот и интегриране културата в политиките за устойчиво 
развитие на града. Габрово е 
известен и като Международна 
столица на хумора, тъй като 
местните хора притежават много 
специфично чувство за хумор, 
изпълнено със самоирония, 
характеризиращо габровци като 
изобретателни хора, когато 
става въпрос за пестене на пари 
и всякакви видове ресурси и 
благини. 
Развитие претърпява и културният туризъм, при него започват да се 
осъществяват стратегии за рекламиране на нов тип културни продукти, 
основаващи се върху богатото антично наследство. Към него се добавят 
компоненти, при които туристите да бъдат включени в старинни обичаи 

 
24 Wine tourism in Bulgaria: challenges and opportunities, Ilinka Terziyska, Prof. Georgi L. 
Georgiev, Paper presented at  International Tourist Forum “SPA and Wine”, 16 -20 Oct 2014, 
Sandanski (Bulgaria) and Corfu (Greece)  
25 www.creative.gabrovo.bg 

http://www.creativetourismnetwork.org/gabrovo-bulgaria/
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и интересни ритуали. Активност проявяват и общините, както и 
неправителствени организации и туристически организации 
(http://danubelimes-robg.eu/index.php/ro/despre-proiect/strategyro). 
Нематериални компоненти се добавят и при съществуващите 
традиционни маршрути и обиколки на страната, за да се запознаят 
туристите и да вземат участие при старите занаяти, в изучаването на 
местните хора и ръченици. По този начин туристическите пакети 
непрекъснато се обновяват и обогатяват. 
Няма друг регион в света с толкова многобройни дребни култури и 
цивилизации. Връзката между трите континента Европа, Азия и Африка 
води до голямо разнообразие на етноси, езици и религии. Като страна 
с богата история, природа и култура, България може и със сигурност 
ще допринася значително за международния имидж на Южна Европа. 
През последните две десетилетия в България се организират все по-
голям брой празници, събития, хепънинги и фестивали. Те са не 
провеждат само в столицата София, а и в много други градове и 
курортни селища. Балчик стана известен като фестивален град по 
българското Черноморие, Каварна се прочу като столица на рока в 
България. Ето и някои примери с утвърдени фестивали и събития в 
страната, привличащи и много туристи: Фестивалът Балкан фолк фест 
в град Варна http://www.balkanfolkfest.eu/, Международният джаз 
фестивал в Банско, Slow Tours Bulgaria и Wine Tours Bulgaria в Пловдив. 
Разбира се, провеждат се и много други регионални и местни прояви с 
фолклорна традиционна тематика, които печелят вниманието на 
туристите, но все още остава огромен потенциал за популяризиране на 
местната и национална българска идентичност. 

 

http://danubelimes-robg.eu/index.php/ro/despre-proiect/strategyro
http://www.balkanfolkfest.eu/
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Феноменът на творческия туризъм кара специалистите в областта да 
изследват, да провеждат проучвания и разработват бизнес-модели за 
творчески туризъм, максимално близки до местната специфика26. Те се 
основават на местния творчески потенциал в непрекъснато развитие, 
тъй като всеки художествен и творчески процес практически може да 
се превърне в ресурс за творчески туризъм.  Той е насочен към малки 
групи хора с културни и интелектуални интереси, всички в полза на 
културното наследство с отговорно отношение по опазването и 
съхраняването му, създаващи нови културни продукти.  
Този модел създава образци за 
провеждане на творчески туризъм и 
в по-малки градове, например 
Казанлък е прочут с редки древни 
техники за струнни инструменти и 
организирането на подобни курсове 
може да бъде оригинална 
творческа проява. В Годеч са 
известни специфични местни 
хранителни технологии, така че подходящи биха били курсове за 
приготвяне на кисело мляко. Чепеларе с традициите си в музиката 
разполага с фантастични възможности да създаде класове за обучение 
и свирене на народни инструменти и традиционна родопска музика. В  
Чипровци от много векове тъкат известни из цяла Европа килими.  
 
България предлага на туристите многобройни дестинации за културен 
туризъм, като традиционното гостоприемство на населението и 
напоследък усилията на местните власти създават предпоставки за 
разгръщане елементите на творческия туризъм или изграждане на нови 
забележителности. При тя се набляга върху местния бит и занаяти, 
вкусната кухня, винения туризъм, темпераментни фолклорни танци и 
компонентите на седемхилядолетната култура с нейните вярвания, 
обичаи, ритуали и многолики красиви празници.    
Развитието на творчески туризъм има бъдеще особено в съчетание с 
кулинарен, винен и спа туризъм в България и се забелязва неговата 
възходяща тенденция. 
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