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Дисертационният труд  „Усъвършенстване на спортния туризъм чрез 

ситуиране на спортните събития към туристическата дестинация“ съдържа 197 
страници. Състои се от увод (8 стр.), основен текст в три глави (160 стр.), 

заключение (2 стр.), приложения (15 стр. ) и списък с използваната литература    

(5 стр.). Основният текст съдържа 10 таблици и 29 фигури. Списъкът с 
използваните литературни източници се състои от 97 заглавия. 

Авторът на дирертацията е свободен докторант към катедра „Икономика и 

управление по торасли“ при Стопанския факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Дисертационният труд е обсъден на 14 май 2014 г. и насочен за вътрешна 
защита на разширено заседание на Катедра „Икономика и управление по 

отрасли“, състояла са на 21 юли 2014 г. 

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на 
Софийския университет - https://www.uni-sofia.bg/. Публичната защита ще се 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
 

1. Актуалност и значимост на темата 
 

В началото на 21-и век събитийният  туризъм е най-бързо развиващият се 

сегмент на развлекателния туристически пазар. Независимо че този пазар 

включва както културните, така и спортните събития, последните имат решаващ 
принос за растежа на бизнеса, свързан с организирането и провеждането на 

събития. Една от причините за това е, че спортните събития се разглеждат като 

ефективен добавъчен елемент в общата икономическа съвкупност от фактори, 

ускоряващи развитието на градовете и регионите.  
Едно от основните предизвикателства е включването на спортните събития 

като неотменна част в микса на туристическия продукт, предлаган на мястото – 

домакин на събитието. Изборът на дестинация от страна на потребителя зависи 

от редица фактори, между които е и съвкупността от предлаганите развлечения. 

Специалистите в областта на туризма са заинтересовани да оценят ролята на 

спортните събития във формирането на забавления, които да привлекат и 
задържат туристите. Така както по-разнообразните атракции привличат повече 

туристи към дестинацията, така и дестинацията може да предостави 

допълнителни развлечения, за да стимулира притока на туристи към спортното 

събитие и да ги задържи дори и след неговото привършване. 
За съжаление в редица случаи както маркетолозите на дестинацията, така 

и организаторите на спортните събития, не успяват да синхронизират дейностите 

си така, че да се получи най-голяма взаимна изгода за двете страни. За да може 
да се реализира този баланс и да се предложи общ пакет, предлаганите от 

събитието и туризма атракции трябва да се обвържат. Под обвързване се разбира 

практиката на планиране и провеждане на маркетинга на двата продукта в единен 
пакет.  

Независимо че стратегическите ползи от предлагането на комплексен 

туристически продукт са подробно изследвани в икономическата литература, 
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прилагането му в практиката е все още недостатъчно. Разпределението на 

ползите от подобно обвързване зависи от конкурентната сила на организациите, 
предоставящи услуги и стоки в рамките на пакета, както и от способността им да 

го промоцират като общ продукт. Оценката и цената на отделните елементи на 

продукта зависят от предпочитанията на потребителите. Редица проучвания 
потвърждават, че обвързването на туристическите услуги и дейности в един общ 

пакет е много привлекателно за туристите, защото улеснява усилията им по 

търсенето и намирането на информация и процеса на взимане на решение, а 
следователно добавя стойност към пакета. 

Развитието на съвременния туризъм е немислим без спорта. Спортните 

дейности са съществена част от всекидневния начин на живот на съвременния 

човек. Спортният туризъм става все по-популярен. От своя страна спортът също 
извлича огромна полза от развитието на туризма. Спортните събития обикновено 

са свързани с пътуване и прекарване на свободното време далече от дома. Нито 

едно голямо спортно събитие не може да бъде организирано и проведено без 

поддръжката на туризма. Често успехът на спортното събитие зависи от 

характеристиката  на туристическата дестинация.  

Въпреки това както в миналото, така и днес, под влияние на растящата 
специализация туризмът и спортът често се развиват в различни посоки и като 

автономни системи. Недостатъчно се оценяват ползите от тяхната синергия. Те 

действително представляват различни явления: докато смисълът на спорта е във 

физическото движение и състезателността, туризмът се основава  все повече на 
потребителски мотиви  с нематериален характер. Всеки сектор има собствени 

социални мрежи и целеви групи. Въпросът, който се поставя, е как тези отделни 

системи могат да си взаимодействат и да извличат ползи от общите си цели, 
както и да преодолеят трудностите, стоящи пред всяка една от тях. 

Общото между туризма и спорта може да се търси в няколко основни 

направления. Спортът и физическите упражнения заемат все по-голямо място в 
туризма. Налице е тенденция към намаляване на значението на спорта като 

силно организирана форма на физическо упражнение за сметка на адаптирането 
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му към различните поведенчески характеристики на човека, които са присъщи за 

прекарване на свободното време.  
Туризмът, както и спортът, играят все по-голяма роля в обществото и в 

икономиката. Тяхното значение от социално-икономическа гледна точка е 

неоспоримо. През 2012 г. брутната добавена стойност в света, създавана в 
туризма,  е нараснала с 3 %1  и е надминала както средния темп на нарастване на 

икономиката (2.3 %), така и този на много други сектори. Туризмът е произвел 

стоки и услуги за 2.1 трилиона долара и е създал директно 101 млн. работни 
места. Ако се вземат под внимание и непряко свързаните с туризма дейности, 

обемът на създадения продукт възлиза на 6.6 трилиона долара, броят на 

работните места – на 260 млн. долара, размерът на инвестициите – на 760 млрд. 

долара, а обемът на износа – на 1.2 трилиона долара. Това представлява 9.3 % 
от БВП, 1 от всеки 11 работни места, 5 % от общите инвестиции и 5 % от 

експорта. Спортният туризъм лежи в основата на тази динамика, тъй като 

представлява най-бързо развиващият се вид туризъм. През 2008 г. той генерира 

около 600 млн. долара или около 10 % от туристическия пазар. В някои страни 

спортният туризъм достига между 25 % и  32 % от този пазар. 

В същото време въпреки наличието на добър потенциал за развитие 
туризмът и спортът се изправени пред сериозни предизвикателства. 

Туристическите фирми и  дестинации изпитват все по-силната глобална 

конкуренция на множеството доставчици на подобни продукти. Предлаганите 

туристически продукти трябва постоянно да се обновяват и усъвършенстват, за да 
отговарят на растящите потребителски изисквания. Продажбата на туристически 

продукти на международните пазари е свързано с все по-големи финансови 

средства и големи умения в областта на маркетинга и комуникациите. Спортът е 
един от най-обещаващите източници за развитието на нови стратегически 

продукти. Спортните събития са мощно средство за излъчване на туристически 

рекламни послания и за позиционирането и репозиционирането на дестинациите. 

                                                             
1 По данни на WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL, http://www.wttc.org/research/economic-impact-
research/ 
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От своя страна спортът също е принуден да се адаптира към променящата 

се среда. Подобно на туристическите продукти, спортните дисциплини и 
спортните събития имат собствен жизнен цикъл. Някои спортове стават модерни, 

докато интересът към други постепенно намалява. Спортните събития и 

физическите упражнения срещат както и при туризма нарастващата конкуренция 
на останалите сектори на развлекателната индустрия. Друг проблем е силната 

концентрация върху високите спортни постижения и нарастващата 

комерсиализация, както и необходимостта от непрекъснато адаптиране към 
вкусовете на зрителите на спортните спектакли. 

 
 

2. Степен на разработване на проблема в научната литература 
 
Теоретичните и методологични основи на изследването се базират на 

проучвания в областта на управлението на туризма и в частност на спортния 

туризъм, социално-икономическото развитие на територията, управлението на 

спорта и маркетинга на дестинацията.  

Първите международни публикации, посветени на същността и видовете 
спортен туризъм, се появяват през 90-те години на миналия век.  Основната част 

от изследванията са съсредоточени върху проблемите, свързани с поведението, 

профила и мотивациите на спортните туристи, както и с влиянието на спортния 

туризъм върху социално-икономическото развитие на страната или града – 
домакин. Не може да не бъдат отбелязани автори като Гамон и Робинсън, 

Стандевен и Де Кноп, Гибсън, Уиид и Бул, Хинч и Хигам.  

В същото време изследванията, посветени на влиянието на спортните 
събития върху създаването и поддържането на позитивен имидж на    мястото – 

домакин, са все още сравнително малко на брой. Подобни публикации почти не са 

правени и в българската научна литература.  
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3. Изследователска теза 
 

Основната изследователска теза в предлаганата разработка се съдържа в 

твърдението, че спортният туризъм и в частност събитийният спортен 
туризъм, може да бъде използван като важен инструмент за 
повишаването на конкурентноспособността на дестинацията в 
условията на засилена конкуренция от страна на други дестинации. 

 
 

4. Предмет и обект на изследването 
 

Обект на изследване са фирмите и организациите в областта на туризма 

и спорта, както и субектите от други сектори, свързани с развитието на спортния 

туризъм. 

Предмет на изследване са теоретичните и практически аспекти на 
използването на събитийния спортен туризъм за повишаването на 

привлекателността на дестинацията и по-специално възможността за синергия в 

промотирането на дестинацията като единен продукт. 
 

 

5. Изследователска цел и задачи 
 
Целта на разработката е да се обосноват и разработят 

теоретичните аспекти на развитието на спортния туризъм и на 

методическите подходи при формирането на спортния компонент в 
предлагането на туристически продукт. 

Някои туристически дестинации превръщат спортното събитие в централен 

елемент на дългосрочните си стратегии, докато други използват потенциала на 

събитийния спортен туризъм като средство главно за позициониране или 

репозициониране на бренда. Самият стремеж за организирането и провеждането 

на спортни събития от страна на правителствата и местните власти в много 
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страни показва, че последните оценят потенциала на събитийния спортен 

туризъм да привлича туристи и да създава лоялни потребители. Съществува 
мнение, че редица дестинации решават да изберат по-късия път за световно 

признание и известност чрез организирането на спортно събитие и попадането в 

центъра на вниманието на международните медии. Благотворното влияние върху 
туризма се изразява не толкова в еднократното изкуствено нарастване на 

туристическия поток по време на провеждането на спортното събитие, колкото 

във възможността туристите да опитат предлагания продукт и да се завърнат и в 
бъдеще. 

Поставената цел в дисертационния труд се реализирана чрез следните 

изследователски задачи: 

 Да се систематизират основните подходи към явлението „спортен 

туризъм“ от гледна точка на неговата дефиниция, видове, структура, 

разграничаване от други сектори на развлекателната и туристическата 

индустрия; 

 Да се очертаят тенденциите и факторите, влияещи върху поведението 

на спортните туристи при посещението на големи международни 

събития и да се определят особеностите на този вид туризъм от гледна 
точка на приноса му за реализирането на задачите пред развитието на 

туризма и на социално-икономическото благоденствие на местните 

общности; 

 Да се анализират характерните особености на съществуващите модели 

на туристическо поведение и да се определи ролята и мястото на 

спортния туризъм в реализацията на тези модели; 

 Да се разработи  методика за идентифициране на мотивите за 

посещение на спортно събитие и прилагането й в конкретни условия  

(Отворено европейско  първенство по биатлон в община Банско); 

 Да се разработи методика за установяване на  лоялността на спортните 

туристи към дестинацията, в която е ситуирано спортното събитие, и 

тази методика да се приложи в конкретни условия (Световна купа по ски 
алпийски дисциплини в община Банско); 
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 Да се направи критичен анализ на държавната политика и на местните 

инициативи в областта на спортния туризъм; 

 Да се обосноват принципите за успешното обвързване на спортното 

събитие и дестинацията в единен продукт с цел повишаването на 

ефективността както на провежданото  събитие, така и на дългосрочната 

стратегия на дестинацията. 

 

 

6. Методология на изследване 
 

Основните методи на изследване са описателният, сравнителният, 
социологическият (структурирано интервю, анкетни проучвания), методът на 

експертната оценка, математически и статистически методи (статистически 

анализ, построяване на матрици, използване на бални скали).  
При подготовката и написването на дисертационния труд е направен 

подробен литературен обзор на съществуващата литература. Вторичните 

източници на информация включват данни на Световната организация по 

туризъм, статистически данни на международни и български организации, 
информация, предоставена от търговски и спортни институции, статии, 

монографии, материали от международни конференции и семинари, данни от 

средствата за масова информация. Използвани са и експертни оценки на 
служители в Министерство на икономиката, туризма и енергетиката, 

Министерство на младежта и спорта, туристически фирми, спортните федерации 

по ски и биатлон,  браншови организации. 

 

 

7. Основни ограничения и проблеми на изследователската работа 
 

От гледна точка на литературния обзор и методологията бяха срещнати 

следните ограничения: 
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 Тъй като темата на дисертацията е сравнително нова, не съществуват 

много публикации, посветени на възможностите за използването на 
спортния туризъм в управлението на дестинацията. Поради тази 

причина в последната част са предприети две емпирични проучвания, 

при които критичните фактори на тази връзка са различни; 
 Обемът на извадката може да не е достатъчен, за да гарантира 

достоверността на резултатите и изводите; 

 Някои от елементите  в модела са позовават на предишни проучвания, 
използвани за измерване на зависимости от гледна точка на туристите 

въобще, а не само на спортните туристи, което също може да се отрази 

върху надеждността на направените заключения; 

 И двете изследвания са свързани с една туристическа дестинация 
(Банско) и с близки видове спорт (ски алпийски дисциплини и биатлон), 

поради което резултатите не бива да се пренасят механично към други 

спортни или неспортни дестинации. 

 

 

II. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Структурата на дисертацията е подчинена на заложената цел и задачи за 

реализация, както и на предмета и обекта на проучване. Трудът съдържа 197 

страници, от които 8 страници увод, 160 страници изложение, структурирано в три 
глави, заключение, представено в 2 страници, списък на използваните 

литературни източници в обем от 5 страници и 9 приложения, състоящи се от 15 

страници. Основният текст съдържа 10 таблици и 29 фигури. 
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СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

УВОД            
ГЛАВА ПЪРВА 
ТЕОРИТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ СПОРТА И ТУРИЗМА  

1. Ретроспективен анализ на връзката между спорта и туризма. 
2. Състояние на научната мисъл за развитието на спортния туризъм.  

        

ГЛАВА ВТОРА  

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВИТЕ НА ТУРИСТИТЕ ЗА 
ПОСЕЩЕНИЕ НА СПОРТНО СЪБИТИЕ И ЛОЯЛНОСТТА КЪМ ДЕСТИНАЦИЯТА, 

В КОЯТО Е СИТУИРАНО СЪБИТИЕТО    

1. Характеристика на туристите, ориентирани към спортните събития.  

2. Изследване на вли янието на спортните събития  върху лоялността на 
туристите към дестинацията, в която е ситуирано събитието.   

   

ГЛАВА ТРЕТА       
ПРИЛОЖНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА  ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БАНСКО    

1. Развитието на община Банско като туристическа дестинация.   

2. Резултати от изследването на мотивите за посещение на спортно събитие. 
3. Резултати от изследването на влиянието на събитийния  спортен туризъм 

върху лоялността към дестинацията.  

4. Основни изводи и препоръки.        
        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ       
ПРИЛОЖЕНИЯ                  
ЛИТЕРАТУРА  
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III. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ТЕОРИТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ СПОРТА И ТУРИЗМА 

  

Глава първа е посветена на теоретичните въпроси на взаимоотношението 

между спорта и туризма. Направен е ретроспективен анализ на тази връзка и на 
състоянието на научната мисъл за развитието на спортния туризъм. 

Спортният туризъм се ражда от една страна като продължение на спорта и 

спортните развлечения, а от друга страна като необходимост от развитието на 
нови допълнителни услуги и продукти в областта на туризма. Тази връзка оказва 

силно стимулиращ ефект както върху туристическата, така и върху спортната 

дейност. В същото време пред теорията и практиката се поставя въпросът дали 

спортният туризъм е достатъчно специфичен продукт, който може да бъде 
отделен от спорта и от туризма. 

 Ако става въпрос за отличим и уникален продукт, то е необходимо да се 

прилага и специфичен управленски подход за неговото развитие. Чрез 
изследването на развитието на спортния туризъм в света и в България в 

дисертационния труд се анализира разнообразието и влиянието на продукта 

спортен туризъм върху  туризма като отрасъл. Независимо че спортният туризъм 
има многохилядна история, неговата диверсификация и съвременните тенденции 

в начина на живот  в развитите страни го превръщат във все по-масово явление.  

От историческа гледна точка връзката между спорта и туризма възниква от 

древни времена заедно с организирането на първите спортни състезания.  Култът 
към спорта и забавленията в древни времена достига връхна точка  през 8-и век 

пр.н.е. в гръцките градове-държави. От четирите панелински игри с най-голяма 

известност се славят тези, провеждани в областта Олимпия. По време на 
провеждането на олимпийските игри броят на атлетите, зрителите и търговците 

се движи в границите между 40 и 60 хиляди души. На Олимпийските игри се 

събират хора от всички земи, по които са населени елински племена, включително 

от южна Италия и Анталия.  
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Римляните продължават практиката да пътуват с цел участие или 

наблюдение на спортни състезания, макар и вече под различни форми. 
Необходимостта от занимание със спорт се обуславя от здравословни и социални 

причини, като състезателният елемент вече не е толкова важен, което до 

известна степен ограничава преместването на значителни потоци от хора между 
градовете и областите на Римската империя. Гладиаторските борби и 

надбягванията с карети постепенно изместват атлетите от древните олимпиади и 

представляват зрелищни събития, на които присъстват обикновено зрители от 
същия град или околностите. 

Римляните имат принос за развитието на спортния туризъм от гледна точка 

и на запазването на традицията на игрите с топка, които стоят в основата на 

множество от най-популярните съвременни спортове като футбола, ръгбито, 
волейбола, софтбола. Склонността на богатите римляни да пътуват спомага за 

разпространяването из цяла Европа на идеологията на игрите като средство за 

поддържане на духа и тялото в добър вид.  

Взаимоотношенията между спорта и туризма се разширяват през 

Средновековието, когато богати слоеве от населението пътуват с цел 

наблюдение на състезания. Най-популярните спортни събития тогава са така 
наречените турнири, на които рицарите се състезават в няколко вида спорт.  През 

20-те години на единадесети век се организират над 1 160 състезания годишно. 

Най-популярни са турнирите в северна Франция. На тях се събират състезатели и 

зрители от тогавашните кралства на Германия, Англия, Шотландия и Иберия.  
С подобряването на транспорта след 16-век възможностите за развитието 

на туризма въобще и в частност  на спортния туризъм се увеличават. Едно от най-

модерните явления в туризма, което намира широк отзвук в тогавашната 
литература, е така наречената Голяма обиколка. През 18-и век богатите английски 

младежи след завършване на висшето си образование и преди започването на 

кариерата правят продължителна обиколка из Европа. Поради все още слабата 
транспортна инфраструктура времето за осъществяване на обиколката на Европа 

е около една година. По-късно, с развитието на транспортната система, времето 
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за пътуване се съкращава и обиколките започват да включват все по-далечни 

дестинации в Азия и Африка. 
 Макар че спортът не е основният мотив в началото на големите обиколки, 

той става важна част от преживяването в по-късните етапи. Това е така, защото 

първоначалните туристи са богати младежи, за които основна цел е 
образованието. Ценностната система обаче постепенно се променя и през 17-и 

век на преден план излизат социалните умения, между които са тренирането на 

тялото чрез упражнения по колоездене и фехтовка. 
Основна пречка пред развитието на спортния туризъм преди 

индустриалната революция през 19-и век е слабо развитата транспортна 

инфраструктура. След 16-век положението постепенно се подобрява, особено във 

Великобритания, където се строят нови пътища и усъвършенствани карети.  
За възвръщането на силно състезателния елемент в спорта, присъщ на 

древните елини, голямо значение има появата на професионализма, който още от 

самото си начало поражда ожесточени дебати в обществото.   

За развитието на комерсиалния и професионален спорт в ерата на 

индустриализацията е необходим обаче още един елемент и това е появата на 

критична маса от зрители. През втората половина на 19-и век социално-
икономическите условия в Англия се подобряват значително, като благоприятният 

ефект от индустриализацията постепенно се усеща и от обикновените трудови 

хора. Комбинацията между повишените доходи, увеличаването на свободното 

време и достъпния железопътен транспорт дават силен тласък на развитието на 
зрелищните спортове.  

Един от основните мотиви за пътуване е използване на ресурси и 

съоръжения, които не може да бъдат намерени в местата на живеене. Най-
важните спортове от тази гледна точка са планинското ходене, скалното катерене 

и ските. Всъщност началото на туризма в Швейцария и превръщането й в една от 

основните световни туристически дестинации се дължи именно на туристите с 
подобен основен мотив за пътуване. През последната четвърт на 19-и век 

туризмът се превръща в основен отрасъл на швейцарската икономика, а 

Швейцария е наречена „спортната площадка“ на Европа.   
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 За истински разцвет на масовия спортен туризъм обаче може да се говори 

едва през 20-ия век, когато увеличаването на свободното време позволява на 
значителна маса от хора да пътуват, за да спортуват или наблюдават спортни 

състезания.  Развитието на транспортната инфраструктура е друг мощен фактор 

за развитието на спортния туризъм. Докато 19-и век е векът на влака, 20-и век е 
векът на автомобила и самолета. Последните два вида транспорт дават 

революционен тласък на възможността на хората да пътуват, за да наблюдават 

или участват в спортни състезания и дейности. Строителството на качествени и 
достъпни хотели също е предпоставка за развитието на туризма и в частност на 

спортния туризъм.  

Освен споменатите вече фактори, които оказват положително влияние 

върху развитието на спортния туризъм през 20-и век, голямо значение имат и 
някои по-трудно доловими, но съществени елементи, а именно: 

 Нарастването на значението на демократизацията за сметка на 

елитаризма в обществото; 

 Превръщането на заниманията със спорт и пътуванията във важен 

елемент на  съвременната ценностна система.  

Масовото навлизане на телевизията в дома на обикновените хора 
например е явление, типично за 20-и век. Телевизията е глобален бизнес, а 

спортът е една от дейностите, които може да бъдат превърнати в стока и да се 

продават на все по-широка аудитория. 

Корпоративният бизнес играе основна роля за развитието на спортния 
туризъм. Този бизнес инвестира в продукта спорт, като създава облекло, 

маратонки, сувенири и други стоки, подсилващи приятните изживявания на 

туристите, които, като се обличат по определен начин, заявяват чувството си на 
принадлежност.  

Независимо от основната роля на частния капитал за развитието на 

спортния туризъм правителствата също не остават безучастни. Множество 
дейности и сектори, между които и туризмът, се подкрепят от правителствените 

организации заради значението им в създавания брутен вътрешен продукт, 

заетостта и устойчивото развитие на местните общности. Обстоятелството, че 
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спортният туризъм и особено провеждането на крупни спортни събития може да 

привлече широки групи от туристи, заставя много правителства през последните 
няколко години да провеждат целенасочени и скъпо струващи рекламни кампании 

за спечелване на правото на домакинство на подобни състезания. 

Спортният туризъм лежи в основата на тази динамика, тъй като 
представлява най-бързо развиващият се вид туризъм. През 2008 г. той генерира 

около 600 млн. долара или около 10 % от туристическия пазар. В някои страни 

спортният туризъм достига между 25 % и 32 % от този пазар. Предвижда се към 
2020 г. в спортния туризъм да се създаде брутна добавена стойност в размер 

около 1.6 млрд. долара (Фиг. 1). 
 

 Изт. World tourism organization 

Фиг. 1 
Прогноза за развитие на спортния туризъм (Брутна добавена 

стойност) до 2020 г. 
 

През 2012 г.  брутната добавена стойност, създадена в туризма,  нараства с 

3 %2  и надминава както средния темп на нарастване на икономиката (2.3 %), така 

                                                             
2 По данни на WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL, http://www.wttc.org/research/economic-impact-
research/ 
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и този на много други сектори. Туризмът произвежда стоки и услуги за 2.1 

трилиона долара и е създава директно около 101 млн. работни места.  
В научната литература съществуват редица публикации, които имат за цел 

да дефинират понятието спортен туризъм, като го отличат от понятията туризъм и 

спорт.  
Фактът на преместването на големи групи от хора, които участват или 

наблюдават спортни състезания, характеризира едно от възможните 

взаимоотношения между спорта и предоставянето на туристически услуги.  
Заниманията със спортни дейности по време на престоя във ваканционни 

центрове е друг пример на тези взаимоотношения. Не на последно място 

връзката между спорт и туризъм се проявява при посещението на културни 

центрове, свързани със спорта – музеи, паметници, останки от древността, 
спортни съоръжения и градчета, където са проведени вече известни 

международни състезания3. 

Разнообразието и затрудненията при дефинирането на спортния туризъм 

произтичат до голяма степен от липсата на единни определения за двата 

съставящи го елемента: спорта и туризма. В областта на спорта например 

съществуват многобройни и противоречиви мнения относно обхвата на самото 
понятие. Някои са привърженици на историческото съдържание и традиция, 

докато други предлагат доста по-широк обхват.  

Друга причина за различните определения на спорта са специфичните 

особености на историческото развитие на видовете спорт. Много от съвременните 
спортове са се практикували още от древността, но едва по-късно, в 

индустриалната епоха се оформят в сегашния им вид - със строги правила и 

регламенти.  
Не на последно място различията в определенията на понятието спорт 

произлизат от контекста, в който се извършва спортната дейност. Така например 

според някои автори4 „спортът обхваща заниманията, свързани с участия в 

                                                             
3 G. Redmond, Changing Styles of Sports Tourism: Industry/consumer interactions in Canada, the USA and Europe, 
The Tourism Industry: An International Analysis, Wallingford, UK M. T. Sinclair & M.J. Stabler Eds, 1991. 
4 J. Standeven and De Knop, Sports Tourism, , Champaign, IL , Human Kinetics, 1999; L. Haywood and oth., 
Understanding leisure, London, Stanley Thornes, 1995. 
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състезания,  активна физическа дейност и/ или постигането на физически умения 

при спазването на определени правила“.  Съществуват обаче и дейности, които 
не попадат в този обхват, независимо че са свързани с полагането на физически 

усилия. Неорганизираното плуване, бягането, ходенето са типични примери на 

масов спорт.                    
Не съществува единство и в определенията на понятието туризъм. Всички 

те съдържат като необходим елемент пътуването и отдалечаването от 

обичайното местоживеене или работа, но се различават по отношение на 
останалите характеристики и обхват. Пътуването на отделния индивид може да 

не представлява туризъм, но е необходимо условие, за да се говори за туризъм. 

Авторите, които разглеждат туризма предимно като икономическа дейност, 

подчертават, че той е „изследване на търсенето и предлагането на подслон и 
други съпътстващи услуги за тези, които се намират извън местоживеенето им, 

както и съответните начини на разходи, приходи и заетост на тези, които 

предоставят услугите“5. В същия контекст Хей отбелязва, че туризмът е „процес 

на преразпределяне на икономически ресурси от изпращащата към приемащата 

страна, при което хората пътуват за прекарване на свободното време“6.  

Втора група от автори определят туризма от гледна точка на мотивацията 
за пътуване: дали тя е професионална или за задоволяване на собствени нужди. 

Посочената дискусия има непосредствено отношение и към спортния туризъм. 

Трети вид определения имат по-строго изразен технически характер. Такова е 

определението на Световната организация по туризъм, според което „туризмът е 
социално, културно и икономическо явление, което обхваща пътуването на хора 

до държави и места извън обичайната им среда за лични или служебни цели. 

Тези хора се наричат посетители и туризмът е свързан с техните дейности, някои 
от които изискват реализирането на туристически разходи“7. Това определение е 

важно, защото не само е дадено от представителен международен орган, но и 

дава възможност за уеднаквяване на статистиката в различните страни. 

                                                             
5 C. Ryan, Recreational tourism: a social science perspective, London, Routledge, 1991. 
6 B. Hay, Leisure day trips: the new tourism; Tourism for leisure, Eastbourne, D.Boterill, 1989. 
7 World trade organization, Understanding tourism: Basic glossary 
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Посочените определения на спорта и туризма показват, че това са два 

сектора, между които има взаимна връзка и влияние. И двата сектора са свързани 
с отношения с хора и включват определени дейности. Както развитието на 

туризма оказва благоприятно влияние върху възможността за развитие на спорта, 

така и спортът в много случаи стимулира по-нататъшното развитие на туризма. 
Развитието и на туризма, и на спорта е свързано със свободното време.  

Движещите мотиви от страна на търсенето обаче са различни: туризмът 

почива върху необходимостта от движение, почивка и забавление, а спортът, 
макар и в по-широкия смисъл да обхваща елементите на забавление, е движен 

преди всичко от желанието за състезателност и постигането на определени 

резултати.  

Туризмът от своя страна е една от най-популярните форми за забавление 
на човека, пътуването е начин за реализирането на мечтите. Независимо че 

съществуват най-различни мотиви за пътуванията, най-често срещаният сред тях 

е  отдалечаването от всекидневния начин на живот и стрес.   

Спортният туризмът е бизнес, който проучва потребителските мотиви, 

свързани със спорта, и създава  специален пакет от услуги и продукти за 

потенциалните потребители. За много туристически фирми различните видове 
спортове предоставят възможност  да развиват и предлагат нови туристически 

продукти. Особено голямо значение в това отношение имат мега-събитията от 

рода на Олимпийските игри, Световните първенства и големите международни 

турнири, които представляват сърцевината на предлаганите туристически 
продукти.  

Дефинициите на спортния туризъм може да бъдат обединени в няколко 

големи групи в зависимост от: 
 Мотивите за пътуване; 

 Продуктовите характеристики и 

 Типа на преживяването 
Според повечето изследователи съществуват следните видове спортен 

туризъм: 
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 Спорадичен спортен туризъм. Заниманията с физически упражнения при 

него са кратковременни и случайни, поради което някои автори 
предлагат термина „туристически спорт“ вместо спортен туризъм. Такова 

може да бъде например посещението на някакво състезание по време 

на ваканцията. Спорадичният туризъм оказва слабо пряко икономическо 
влияние върху туризма, но може да добави стойност към предлагания 

общ туристически пакет. 

 Носталгичен туризъм. Той е свързан с посещения на музеи, стадиони, 
зали за провеждането на различните спортове и има съществено 

значение особено за вътрешния еднодневен туризъм. Освен това влияе 

положително върху брендирането на дестинацията и по-пълното 

използване на построените съоръжения. 
 Спортен туризъм, свързан с наблюдение. Той е най-интересен за 

фирмите в туристическия бизнес, защото е най-масов и е свързан с 

широко отразяване на събитието в медиите. Анализите показват, че 

освен привличането на множество туристи, организирането на мега-

събития в областта на спорта носи и редица други последици от 

социален и политически характер. 
 Туризъм, свързан с упражняване на спорт. При него акцентът върху 

спорта е най-голям. Той  е най-разнообразният вид  от гледна точка на 

състава, възрастта, начина на живот, желанието да се практикуване на 

индивидуален или колективен спорт.   
  

ГЛАВА ВТОРА 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВИТЕ НА ТУРИСТИТЕ ЗА 
ПОСЕЩЕНИЕ НА СПОРТНО СЪБИТИЕ  И ЛОЯЛНОСТТА КЪМ 
ДЕСТИНАЦИЯТА, КЪДЕТО Е СИТУИРАНО СЪБИТИЕТО  

 

Концепцията за туристическата дестинация поставя въпроси, които са 

свързани с ролята на спорта за промотирането на туристическите дестинации. 

Спортът, подобно на туризма, има определени пространствени параметри като 
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време и размери.  Мястото не се измерва обективно, а се пречупва през 

субективната оценка на потенциалните потребители. Дали последните считат, че 
дадено място е привлекателно, зависи от мнението им относно заобикалящата 

среда, включително пейзаж и климат. Провеждането на множество спортове 

зависи пряко от особеностите на околната среда. Един от важните мотиви при 
избора на дестинация от страна на туристите е търсенето на разнообразие в 

земния пейзаж. Някои автори като Бейл8 използват  термина – „спортен пейзаж“, 

за да подчертаят значението на трансформираната от човека околна среда за  
спортове като голфа и ски-спускането.  

Пространственият анализ на спортния туризъм включва изучаването на 

местата, където се провеждат спортни дейности и движението на туристите към 

тези места. Във връзка с това в литературата, посветена на туризма,  са въведени 
няколко концепции, които имат пряко отношение и към спортния туризъм, като 

например теорията за централността на мястото,  пространствената отдалеченост 

на мястото, йерархия в дестинациите. 

Дистанцията е важна както в туризма въобще, така и в спортния туризъм. 

Много по-голяма притегателна сила има спортна дейност или събитие, които се 

провеждат в централни локации. Това означава, че при взимането на решение за 
пътуване  потенциалните спортни туристи изхождат от това дали  дестинацията 

им е позната или не. Колкото по-далече е дадено място, толкова решението за 

пътуване е по-малко вероятно. Под отвлеченост на дестинацията се има предвид 

обаче не само географското понятие , но и редица други нейни аспекти, свързани 
с политиката, културата и климата. В същото време през последните години в 

развитите страни се появи тенденция към опознаване на екзотични и далечни 

места, което е благоприятна възможност за преодоляването на склонността да се 
пътува на по-къси дистанции. Други фактори, които оказват влияние върху 

решението за пътуване от страна на спортните туристи, са нивото на 

състезанието; качествата на участниците, достъпността, цялостните разходи по 
участието. 

                                                             
8 J. Bale, Sports geography, London, E. and F.N. Spon, 1989. 
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Спортният туризъм и пространствените параметри си взаимодействат по 

комплексен начин. Вече беше споменато, че различните видове спорт изискват 
различни ресурси. За някои спортове по-добри условия съществуват в централни 

локации, докато за други – в по-далечните дестинации. Друг важен елемент на 

зависимост между спорт и място е  връзката или по–точно съотношението 
отдалеченост – време – цена. Тази връзка се оказва важна от гледна точка на 

културното преживяване  по време на пътуването и престоя. Колкото по-далече е 

мястото, толкова по-голяма е вероятността да ползват повече туристически 
услуги. Пътуванията на по-големи разстояния може да бъде подтикнато от 

туристическия бизнес в изпращащата страна, когато става въпрос за поддръжка 

на любим отбор или клуб. В научната литература се отбелязва съществуването 

на поток от  верни фенове, които пътувайки заедно по света и подкрепяйки отбора 
си, имат чувството, че не напускат родината си. 

Участниците в събитийния спортен туризъм биха могли да бъдат разделени 

в зависимост от това дали събитието е главният повод за пътуване и ако не, дали 

решението да се присъства е взето преди или по време на пристигането в 

съответното място. Това зависи от модела на участие в спортния туризъм (Фиг. 2). 

Той дава добра представа за ролята на спортния елемент в решението да се 
пътува. Спортното събитие може да бъда решаващ или допълващ мотив в 

решението, като за тези, които са решили вече, че ще пътуват до съответната 

дестинация, посещението на състезанието може да направено в резултат на 

предварително планиране или да възникне на място. Моделът отразява 
търсенето в събитийния спортен туризъм въз основа на два фактора:  значението 

на спортното събитие за съответния индивид и степента на участие в него.  

Както се вижда от фигурата, провеждането на спортното събитие е 
решаващ мотив за пътуване за тези, които са разположени в десния горен ъгъл. 

За потенциалните туристи в средата на диаграмата степента на важност на 

събитието не  е толкова голяма, поради което не лежи в основата на избора на 
дестинацията; те все пак са планирали предварително  посещение на 

състезанието. В долния ляв ъгъл се намират тези, които не са имали предвид 
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провеждането на спортното събитие, преди да потеглят към дестинацията, но 

спонтанно са решили, че ще присъстват на него.   
 

 

 

Спортният туризъм – част от 

решението за пътуване 

                                                 Спортният туризъм не е част от  

решението за  

 пътуване, но все пак е планиран предварително 

                      Спортният туризъм не е част от     решението за пътуване 

и е инцидентно явление 

 

 

 

Изт. Адаптирано от Уид и Бул. 

 Фиг. 2  
Модел за участие в събитийния спортен туризъм 

 
Както за туристическите, така и за спортните организации и фирми е важно 

да бъдат дадени отговори на следните по-важни въпроси: 

 Какви са най-важните характеристики на потенциалните посетители от 

гледна точка на демографски състав, опит, финансово състояние; 
 Оказват ли влияние  върху пътуването факторите на „избутването“ като: 

желание за бягство от ежедневието, за отпочиване, за само-проучване, 

за забавление и за общуване; 

Голямо 

Слабо Активно Участие 

Зна-
че-
ние 

 

Н
еу

ча
ст

ва
л 

Н
еу

ча
ст

ва
л 

   Участници 



 
 

25 
 

 Какво значение имат елементите на факторите на „издърпване“ като: 

стремеж към престиж, новост, само-развитие и поддържане на любимия 
отбор; 

 Оказват ли влияние някои ограничения като финансови рискове, 

различни заплахи и конкуренция; 
 Възможно ли е чрез събитийния спортен туризъм да се създадат 

условия за нарастването на лоялността на потребителите към 

дестинацията. 
Въз основа на отговорите на горните въпроси са създадени два модела: 

 За измерване на факторите, определящи интереса на посетителите към 

спортното събитие; 

 За измерване на влиянието на спортния туризъм върху лоялността към 
дестинацията. 

В модела за измерването на интереса на потребителите към спортното 

събитие (Фиг. 3) факторите, свързани с характеристиката на потребителите, както 

и факторите на избутване и издърпване, са на едно йерархично равнище, докато 

заплахите са представени на друго ниво. Първите три групи фактори имат според 

първоначалната хипотеза най-голямо влияние върху решението за посещение на 
спортното събитие и са взаимно свързани. Когато заплахите и присъствие. На 

основата на резултатите от проучването може да бъде представена комбинацията 

от най-важните потребителски мотиви при събитийния спортен туризъм. обаче са 

прекалено големи, те може да откажат потенциалния посетител от пътуване. 
Въпросникът се състои от 26 въпроса, разделени в четири основни 

раздела. Първият е свързан с профила на изследваните лица и се отнася до три 

основни области: демографски белези, финансово състояние, опит от подобни 
преживявания. За да се очертае профилът на интервюираните, те трябва да 

отговорят на въпроси, свързани с тяхната възраст, пол и образование. Според 

Занк и колектив9 посочените демографски характеристики оказват влияние върху 
решението за пътуване и присъствие на спортното събитие.  

                                                             
9 J. Zhang and others, Sociomotivational factors affecting spectator attendance at minor league hockey games, 
Sport marketing quarterly, 10 (1). 
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Изт. Собствена разработка 

Фиг. 3 
Модел за измерване на интереса на посетителите към спортното 

събитие 
. 

Финансовото състояние също има значение, тъй като потенциалните 

туристи преценяват дали цената на пътуването, както и времето, прекарано в 

Характеристики на 
потребителя 

 Демографски; 
Доход; 

 Предишен опит 
 

Фактори на 
избутването 

 Бягство; 
 Почивка; 
 Само-откриване; 
 Забавление; 
 Общуване 
 

Фактори на 
издърпванетото 

 Новост; 
 Запалянковщина; 
 Саморазвитие; 
 Дестинация 

 

Ограничения 
 Рискове; 
 Заплахи; 
 Конкуренция 

 

Резултат 
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съответната дестинация, ги устройват (Хинч и Хигам10). Друг важен въпрос в този 

раздел се отнася до наличието на опит: според Ван и колектив11 тези, които вече 
са посещавали подобно или по-голямо спортно събитие, вероятно по-бързо и 

лесно ще вземат решение да участват отново.   

Вторият раздел съдържа информация относно мотивите за пътуване до 
съответната дестинация. Те се установяват чрез задаването на 7 въпроса, които 

обясняват значението на факторите на избутването. Тези фактори по принцип са 

валидни за туризма въобще12, но e интересно да се провери дали  се отнасят и за 
събитийния спортен туризъм. Задачата е да се получи информация за такъв 

мотив като например бягството от ежедневието, което обаче невинаги е свързано 

с желание за почивка или за забавление. Важно значение има и стремежът към 

социализация с туристи от различни краища на света и хора със сходни спортни 
интереси. 

Третият раздел се отнася до факторите на издърпването. Мотивите тук са 

групирани в четири категории, а конкретните въпроси са 8. Новаторството се 

подразбира като желание на хората да направят нещо уникално или както 

споменава Дан „желание да се изпълни някаква фантазия“13.  Втората категория 

мотиви са свързани със запалянковщината и се свеждат до няколко възможни 
алтернативи: желание за приятно изживяване, идентифициране със спортистите 

от собствената страна и естетическа наслада от красотата на спортния спектакъл. 

Третата категория мотиви са тези, насочени към само-развитието и се свеждат до 

желанието на туриста да научи нещо ново за мястото на събитието.  
Четвъртият раздел на проучването има за задача да покаже силата на 

връзката между спортното събитие и дестинацията. Въпросите тук са три и се 

отнасят до желанието на интервюирания да опознае мястото, където се провежда 
събитието. Тясно свързан с тази група въпроси е и последният раздел, в който се 

засягат ограничаващите фактори. Дори и в случаите, когато спортното събитие 

                                                             
10 T. Hinch and J. Higham, Sport tourism: a framework for research, International Journal for tourism research, 3 
(1), 2001. 
11 D. Wann and others, Sports fans: The psychology abd social impacts of spectators, London, Routledge, 2001. 
12 R. Mannell and D. Kleiber, Psychological nature of leisure and tourism experience, Annals of tourism research, 14 
(3), 1987. 
13 G. Dann, Anatomy, ego-enhancement and tourism, Annals of tourist research, (4). 
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предизвиква голям интерес, пътуването може да не се осъществи поради 

наличието на три групи препятствия – рискове, заплахи и конкуренция.  
Риск може да се окаже например високата цена на пътуването и престоят в 

съответната дестинация или неблагоприятният климат. Заплахите може да 

дойдат от терористични атаки, които в последните години застрашават 
сигурността във всички страни. Понятието „заплаха“ по принцип е слабо 

изследвано в научните публикации. След терористичния акт на Бостънския 

маратон на 15 април 2013 г. обаче, при който бяха убити и ранени няколко десетки 
души, социолози и икономисти си поставят за задача да направят оценка какъв 

ефект имат подобни заплахи върху икономиката и поведението на хората. 

 Последният мотив в категорията е конкуренцията, която идва не толкова от 

други спортни събития, колкото от телевизията и другите електронни медии. 
Накрая се изисква от интервюирания сам да ранжира различните категории, 

като подреди по важност следните мотиви или групи от мотиви: натрупване на 

опит, бягство от ежедневието, почивка, само-откриване, забавление, новост, 

запалянковщина, само-развитие и желание за посещение на конкретната 

дестинация. 

Второто проучване има непосредствено отношение към основната тема на 
дисертацията, тъй като цели да покаже връзката между събитийния спортен 

туризъм и лоялността към дестинацията. Използваният модел (фиг. 4) се 
основава на предположението, че провеждането на стратегия за промотирането 

на спортното събитие увеличава притока на туристи и повишава лоялността към 
съответната дестинация. Моделът включва следните съставни елементи: 

 Вълнение – Положително или отрицателно чувство, което състезателите 

и зрителите изпитват, когато участват или наблюдават спортното 
състезание; 

 Качество на спортния спектакъл – Качество на организацията, на 

спортните съоръжения и на представянето на състезателите – 
участници в събитието; 
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Изт. Собствена разработка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изт. Собствена разработка 

Фиг. 4 
Модел за измерване на влиянието на събитийния спортен туризъм 

върху лоялността към дестинацията 
 

 Неповторимо преживяване и трупане на опит – Чувството, че спортното 
събитие е отговорило или надминало очакванията на туриста и е 

уникално от гледна точка на мястото и преживяването; 

 Продуктов имидж –  Представата  за спортното събитие (продуктът) в 
съзнанието на потребителя от гледна точка на продуктовите асоциации; 
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 Транспорт – Представата на туриста относно качеството на транспорта в 

дестинацията, включително и отдалечеността и достъпа до основните 
спортни събития; 

 Културни различия – Представата на туриста за това дали културният 

опит е съответствал или надминал предварителните му очаквания; 
 Сигурност – Представата на туриста за предоставените по време на 

престоя му услуги и тяхната оценка от гледна точка на риска; 

 Доверие – Убеденост на туриста, че може да се чувства спокоен по 
време на престоя и да увереност, че туристическите дейности са 

надеждни; 

 Удовлетворение – Позитивно състояние на туриста, произтичащо от 

общата му оценка относно правилността на решението да пътува и да 
посети конкретната дестинация; 

 Лоялност - Продължаващи посещения на същото място през 

продължителен период от време и желание за препоръка на 

дестинацията   

  

 

ГЛАВА ТРЕТА 
ПРИЛОЖНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БАНСКО 
  

Последната глава е посветена на приложни въпроси, свързани с 

възможностите за използването на спортния туризъм в промотирането на община 

Банско като туристическа дестинация. Най-напред са очертани силните и слаби 
места на тази туристическа дестинация, а след това въз основа на методологията, 

представена в предишната глава, са осъществени проучвания на мотивите за 

посещение и на влиянието на  спортния туризъм върху потребителската лоялност. 

Проучванията са реализирани по време на две международни състезания, 

проведени в рамките на две последователни години.  Представени са резултатите 

и са очертани  възможностите за използването на спортния туризъм за 
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повишаването на конкурентоспособността на дестинацията. Въз основа на 

проучванията в тази глава са направени следните по-важни изводи: 
 Съществува голямо предлагане на туристически услуги от страна на 

зимните ски курорти в световен мащаб. Понастоящем в света 

съществуват около 80 държави, в които се практикуват различни видове 
зимни спортове. Идентифицирани са около 6 000 терена за ски 

дейности, около 2 000 обособени ски центрове и около 27 000 лифта. 

 Пазарът на ски туризма се намира във фазата на насищане. 
Броят на скиорите по света възлиза на около 140 милиона и бележи 

тенденция на намаление в развитите страни, която не може да се 

компенсира от навлизането на нови скиори от индустриализиращите се 

държави. Основният фактор за намаляването на броя на скиорите са 
демографските процеси и особено постепенното излизане от пазара на 

поколението на бейби бумърите.  Интересът на редица представители 

на това поколение към снежните ваканции все пак се запазва, но 

търсенето придобива нови характеристики (като например ориентиране 

към по-малко рискови спортове като ски бягане и ходене например).  

 Банско е най-големият български зимен курорт с капацитет 
почти равен на сумарния капацитет на другите два ски центрове – 

Боровец и Пампорово. Той има най-добър потенциал за развитие като 

световна ски дестинация от гледна точка на надморска височина, 

дължина на пистите и денивелация. Въпреки че от национална и 
регионална гледна точка Банско е най-големият зимен курорт, в 

европейски и световен мащаб то спада към категорията на „малките“ 

курорти с под 1 млн. посещения през зимния сезон. Впрочем ако се 
вземе предвид сумарният брой на посещенията и в трите най-големи 

български зимни курорта – Банско, Пампорово и Боровец, ще се 

установи, че те са под 1 млн. годишно. 
 Според множество научни изследвания съществуват четири 

изисквания, за да може малките ски дестинации да оцелеят в 

съвременните условия на стагниращ пазар и нарастваща конкуренция: 
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1) наличие на достатъчен брой местни туристи;  2) необходимост от 

използването на легловата и ресторантьорската база през летния сезон; 
3) лесен достъп от страна на потенциалните туристи и 4) добър имидж 

на дестинацията. Като решаващи експертите определят първото и 

последното изискване.  
 Бъдещето развитие на ски курортите се определя в решителна 

степен от обема на местния пазар. Всеки четвърти скиор у нас е 

чужденец, докато в Сърбия чужденец е всеки пети, а в Турция – всеки 
шести скиор. Сред чужденците преобладават обаче туристите от 

съседните балкански държави, които се намират обикновено на няколко 

часа път от нашите курорти и може да се считат за „местни“ посетители. 

Голямо преимущество за страната ни е сравнително близкото й 
разположение до най-големия и динамично развиващ се град в Европа – 

Истанбул, с неговото 20-милионно население. 

 Демографският профил на участниците в изследването по 

време на Откритото европейско първенство по биатлон дава основание 

да се направи изводът, че по-голямата част от интервюираните са мъже       

(69 %). Преобладават младите хора: 44 % са на възраст до 35 г., а        
75 % - до 45 г. Възрастните хора над 60 г. са едва 8 %. Изследвани са 

лица от общо 12 страни, сред които преобладават тези от Русия, 

Великобритания, Полша и Украйна (72 % от всички интервюирани). 

Националността на интервюираните спортни туристи се доближава до 
структурата на зимните туристи (извън тези от балканските страни), 

посещаващи България.  Близо три четвърти от интервюираните са с 

висше образование, а сред останалите 25 % има двама студента и един 
ученик. Най-многобройна сред интервюираните е групата с лицата с 

годишен доход между 15 000 и 30 000 евро. До 45 000 евро годишно 

получават 86 %, а над 75 000 евро – едва 3 %.  Социално-
икономическото състояние на интервюираните туристи съответства на 

общия профил на чуждестранните туристи, включително и на тези през 

зимния сезон, които посещават страната ни. Преобладаващата част от 
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тях са граждани с ниски и средни доходи. Посочената характеристика е 

важна от гледна точка на позиционирането на зимните ни курорти и 
изграждането на стратегия и политика, съобразена с демографските 

особености на потенциалните потребители на туристическите продукти. 

 При подреждането на най-важните мотиви за пътуване 
интервюираните лица поставят на първите три места забавлението     

(23 %), запалянковщината (18 %) и дестинацията (15 %). Ролята на 

дестинацията като мотив за посещение в настоящето изследване 
трябваше да се определи в зависимост от отношението на 

интервюираните към три твърдения: спортното събитие като единствена 

причина за пътуване, желание за запознаване с дестинацията като цяло 

и стремеж за опознаване на страната. Дестинацията се разглежда от 
зимните туристи като съвкупност от условия за провеждане на ски 

състезания и добра инфрастрктура за прекарване по време на целия 

престой. Към първата група от условия   се отнася профилът на 

наклоните и наличието на достатъчно сняг, а към втората – 

разстоянието от прага на хотела до лифта, времето на чакане на 

началната станция на лифта, наличието на вана в хотела, любезността 
на персонала, наличието на магазини в близост до хотела. Повечето от 

туристите потвърдиха тезата, че „спортният туризъм е съчетание между 

преживяване като физическа дейност и  преживяване като място“. 

 Не се потвърдиха хипотези от предишни научни изследвания 
за голямото значение на факторите „само-откриване“ и „социализиране“ 

като мотив за пътуване. Една от причините за това е може би известното 

неразбиране на въпросите. Друга причина е  обстоятелството, че 
субкултурата на привържениците на зимните спортове не е толкова 

хомогенна и не съдържа елементи на голяма показност и силно 

изразени емоции в сравнение с такъв спорт като футбола например. 
Възможно е върху резултатите да е оказал влияние характерът на 

целевата група от интервюирани, сред които преобладаваха 

индивидуални туристи и такива, които са настанени в хотели от висока 
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категория, а не в къщи за подслон или хижи (където общуването се 

улеснява от наличието на общи помещения). Социалните контакти, 
доколкото съществуват, се осъществяват по време на наблюдение на 

състезанията, чакането на лифта или в ресторантите; имат краткотраен 

характер и обикновено са най-интензивните с туристите от същата 
народностна група. 

 При второто емпирично изследване, проведено по време на 

Световно първенство по ски през месец февруари 2012 г. бяха 
диференцирани следните видове туристи: Любители; Професионалисти; 

Зрители  и неспортни туристи. Резултатите показаха, че стойностите на 

ранговете на различните тестови единици по 5-степенната степен на 

Ликерт са над средната оценка (3). Единствено при фактора „културни 
различия“ оценката и на двете групи туристи е по-ниска от средната за 

скалата на Ликерт. Това се обяснява с обстоятелството, че за голяма 

част от гостите от трите най-важни  пазара – Великобритания, Русия и 

Украйна, това не е първото посещение в Банско, поради което вече са 

до известна степен запознати с културата на местното население. 

Туристите от Русия и Украйна освен това имат сходни обичаи и език, 
което не им създава впечатление, че опознават някаква напълно нова за 

тях култура. Под средната стойност получава и тестовата единица, 

свързана с изграждането на резистентност спрямо конкурентните 

оферти на други дестинации при неспортните туристи, което може да се 
обясни с желанието им да посещават нови места всяка година и да 

бъдат по-отворени към други предложения. 

 Спортните туристи дават по-високи оценки при всички случаи с 
изключение на тестовите единици, свързани с транспорта в 

дестинацията и някои елементи на културния опит, където оценките 

отстъпват, макар и с малко на тези на неспортните туристи. Резултатите 
от дисперсионния анализ  показват, че единствено при две тестови 

единици от факторите „безопасност“ и „доверие“ разликите в средните 

стойности на ранговете не са големи. При всички останали тестови 
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единици обаче съществуват големи различия в оценките на групите на 

спортните и неспортните туристи. Това потвърждава тезата,  че като 
цяло спортните туристи имат по-високо мнение за Банско от 

неспортните туристи. Особено впечатляващи са различията в тестовите 

единици, формиращи „лоялността“. При всичките тези единици, 
отнасящи се до препоръката да се посети мястото пред близки и 

приятели, намерението за завръщане отново и готовност да се устои на 

натиска на конкурентните дестинации, средните стойности на оценките 
при спортните туристи са много по-високи, отколкото при неспортните 

туристи. 

 Общо за групата на всички туристи е характерно, че: има 

сравнително добре разпределение от гледна точка на пола; медианната 
възраст е около 40 г.; преобладават туристите от Великобритания, Русия 

и Украйна; болшинството от интервюираните са с висше образование и 

месечен доход до 2 500 евро на месец. При анализирането на 

профилите на спортните и не-спортните туристи се забелязват някои 

различия. При спортните туристи делът на мъжете е много по-голям в 

сравнение с неспортните туристи (съответно  65 % и 49 %), като 
неспортните туристи преобладават жените. Подобна разлика не се 

забелязва при възрастта – и в двата случая тя е около 40 години. Що се 

отнася до националността, и при двете групи туристи преобладават 

едни и същи националности, които запазват своите относителни дялове 
и представляват общо около половината от всички интервюирани. 

Съществува изявена диференциация при доходите – при спортните 

туристи се забелязва по-висок дял (15 %) на тези, които получават 
средни доходи между 2 500 и 5 000 евро срещу двойно по-нисък дял на 

същата категория хора при неспортните туристи. 

 Докато по-малко от половината от всички туристи в извадката 
са „стари“ (тоест за тях това не  е първото посещение в Банско), при 

спортните туристи този процент достига 84 %. Нещо повече,  35 % от тях 

са идвали вече 5 или повече пъти през последните десет години, 29 % - 
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3 или 4 пъти и 19 % - 1 или 2 пъти. Посочените данни доказват по-

голямата лоялност на спортните туристи към дестинацията. В същото 
време преобладаващата част (77 %) от неспортните туристи за първи 

път посещават Банско. Големи са различията при отговора на въпроса 

дали някога са били зрители на голямо международно спортно 
състезание. Докато 70 % от спортните туристи отговарят положително, 

едва 31 % от неспортните туристи дават положителен отговор.  

Основната част       (57 % ) от спортните туристи отбелязват, че основен 
фактор при решението за пътуване е имиджът на Банско като спортна 

дестинация, докато неспортните туристи са повлияни главно от 

препоръката на приятели и близки (27 %) и туроператорите (23 %). 

Дължината на  престоя на двата вида туристи е почти една и съща, 
което може да се обясни с обстоятелството, че са изследвани гости с 

почти еднакви туристически пакети от сравнително далечни дестинации.   

Все пак на отговора на въпроса дали биха стояли по-дълго в курорта, 

около 81 % от спортните туристи отговарят положително, докато едва 31 

% от неспортните туристи са склонни да направят същото. Спортните 

събития в Банско следователно стимулират притока на туристи, като 
способстват за подобряване на имиджа му на спортна дестинация и за 

осъществяване на повторни посещения от страна на спортните туристи. 

 

 
ОООО 

 

Направеният анализ и резултатите от емпиричните проучвания и от 
литературният обзор показва, че спортният компонент е в състояние да  

разнообрази и обогати туристическия продукт. Знаейки, че спортните туристи са 

по-лоялни и оказват положителен ефект върху местната икономика, съответните 
национални и общински власти може да ги привличат чрез провеждането на 

спортни събития и промотирането на Банско като разпознаваема спортна 

дестинация. Голяма част от интервюираните туристи споменават, че са избрали 
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Банско именно поради добрия му имидж за упражняване и наблюдаване на зимни 

спортове, както и поради положителния предишен опит (собствен или на близки и 
приятели).  

Организирането на спортни събития допринася за увеличаването на 

конкурентоспособността на дестинацията, само ако е в синхрон обаче с редица 
други изисквания и преди всичко с необходимостта предлаганият продукт да е 

уникален и да е насочен към подходящите пазарни сегменти. Случаят с Банско е 

типичен пример за липса на ясна концепция за характеристиката на туристическия 
продукт и на потребителите, които биха били заинтересовани да го закупят. Всяка 

дестинация притежава голяма степен на статичност, независимо дали става 

въпрос за естествени или изкуствено създадени атрибути. В условията на 

затихване на темповете на увеличение на туристите централните и общински 
власти, както и частният бизнес, би трябвало да направят реалистичен анализ на 

предимствата и недостатъците на курорта и да изградят стратегия, която би 

заинтересувала конкретни пазарни сегменти. 

Възможностите за изграждането на подобна стратегия значително се 

увеличават след приемането на последните промени в Закона за туризма 

(20.12.2013) и създаването на организация за управление на туристическите 
райони (чл. 17 ал. 2), които имат за цел чрез взаимопомощ и сътрудничество в 

интерес на членовете си и в обществен интерес да  извършват дейности, 

свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на 

регионален маркетинг и реклама на определена територия – туристически район. 
Безспорно спортния туризъм може да бъде успешно използван в промотирането и 

утвърждаването на туристическата дестинация, като синергийният ефект от 

съчетанието на спорт и туризъм може значително да допринесе за повишаване 
конкурентоспособността на туристическия продукт.    

Основните опорни точки на тази стратегия може да се основават на няколко 

основни постулата, които произтичат от направения анализ. На първо място 
следва да се признае обстоятелството, че изградената вече инфраструктура и 

преди всичко архитектурният облик на Банско не е в състояние да привлече 

туристи с висока платежоспособност. На второ място макар и най-голям в 
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страната, курортът принадлежи към групата на малките световни курорти, поради 

което амбициите за по-нататъшното разширяване на лифтовите съоръжения и 
легловата база не само че няма да допринесат за решаването на 

съществуващите проблеми, а още повече ще ги задълбочат. Първоначалните 

намерения за изграждането на хотелска база в рамките на около 5 000 легла в 
съответствие с броя на местното население, капацитета на прилежащите 

природни ресурси и възможността за целогодишен туризъм са надвишени вече 

повече от 10 пъти, което предопределя бъдещето на курорта в краткосрочен и 
средносрочен план като сравнително евтина туристическа дестинация.  

На настоящия етап се открояват два доста различни пазарни сегмента: този 

на туристите с едноседмични предплатени пакети и ползващи услугите на 

туроператорите (предимно чужденци от сравнително отдалечени дестинации) и 
този на уикендните туристи, които контактуват директно с местата за настаняване 

(предимно българи или чужденци от съседните балкански държави). Посочените 

сегменти проявяват различни изисквания към продукта и цената, поради което 

към тях следва да бъде прилагана различна пазарна стратегия и политика. 

Съществуващата инфраструктура за настаняване до голяма степен се е 

диференцирала и пригодила към тези потенциални сегменти, като хотелите от 
висока класа през активния сезон обикновено приютяват туристите с „пакетни 

услуги“, а семейните хотели – уикендните туристи.  

Допълнителни проблеми при формирането на общ туристически пакет 

произтичат от обстоятелството, че за разлика от някои европейски и повечето 
американски ски курорти собствениците на местата на пребиваване и на 

спортните съоръжения са различни физически и юридически лица. Това не 

позволява например на фирмата-концесионер на лифтовете да сподели с 
туристите риска от липсата на достатъчно сняг през определени години чрез 

предлагането на много евтини карти за дългосрочното ползване на съоръженията 

(в някои случаи намалението е в рамките на  90 %).  Един от пътищата за 
преодоляване на противоречията между концесионера на спортните съоръжения 

и  хотелиерите с цел предлагането на изгодни пакети за туристите е създаването 

на взаимно изгодни публично-частни партньорства.  
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Не на последно място по значение е проблемът с квалификацията на 

местното население. По данни от последните години около 4 000 квалифицирани 
работници (главно готвачи, бармани и сервитьори) се наемат през активния сезон 

отвън града поради липса на необходимите  умения (особено чужди езици и 

компютърна грамотност) сред местните жители  Общинските власти и частният 
бизнес би трябвало да създадат условия за обучението на местни кадри в сектора 

и по този начин да допринесат за благосъстоянието на местната общност. 

В обобщение може да се посочи, че провеждането на големи събития от 
рода на олимпийските игри или на световни и европейски първенства е ефективно 

средство за поставянето на някоя държава, област или град на картата на света и 

за промотирането на туристическата дестинация. Рекламата на даден 

туристически продукт обаче не може да помогне за неговото изгодно реализиране 
на пазара, ако не съществува предварително изградена стратегия, съобразена 

както с възможностите на продавача (съвкупността от фирми-доставчици на 

туристически услуги), така и с изискванията на потенциалните потребители. 

Правилното позициониране на пазара, при което всички елементи на 

предлагането – продукт, цена, дистрибуция и промотиране, са в хармония, е 

единственият път за създаването и поддържането на конкурентоспособността на 
туристическа дестинация Банско. 
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IV. СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ  ПРИНОСИ 
 

1. На основата на подробен и изчерпателен теоретичен и литературен 

преглед са обобщени постиженията на научната мисъл в областта на 
взаимоотношенията между туризма, спорта и дестинацията. 

2. Приложена е методика за оценка на мотивацията за посещение на спортно 

събитие и на връзката между спортния туризъм и лоялността към 
дестинацията. 

3. Предложени са модели за анализ и оценка на мотивацията на спортните 

туристи и на тяхната лоялност към дестинацията. Те представляват 

адаптиране на съществуващи модели, отнасящи се до туризма въобще, 
към спецификата на събитийния спортен туризъм. 

4. Предложената методика е успешно апробирана към две значителни 

спортни събития, проведени в района на град Банско. Формулирани са 

насоките за обогатяването на местния туристически продукт и за 

повишаването на конкурентноспособността на Банско като зимна 
дестинация.  
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