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Дисертационният труд се състои от: Увод (4 страници), основен 

текст в три глави (общо 190 страници), Заключение (3 страници), 21 

приложения (65 страници) и списък на използваната литература (9 

страници). Основният текст съдържа 46 таблици, 3 фигури, 1 схема, 1 

диаграма и 3 графики. Списъкът на използваните литературни 

източници се състои от 149 заглавия. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Актуалност и значимост на проблема 

 

През вековете манастирите в България са били дейни книжовни 

средища, въздействащи силно с внушителната си архитектура, богата 

живопис и дърворезби.  По време на петвековното турско робство в тях е 

пламтял живият огън на българщината, те са пазели езика, народността и 

вярата ни. Зад манастирските зидове са обмисляни планове за освобождение, 

преписвана е тайно "История славяноболгарская", четени са бунтовните 

вестници на Раковски, Каравелов и Ботев. В тях са били килийните училища, 

станали школа за просветители и революционери, в тях са пети 

революционните песни на Добри Чинтулов. В манастирите са правени пушки, 

ковани са ятагани, лети са куршуми. Вдъхновени българи са подготвяли буни 

и завери, заклевани са тайни революционни комитети, в много от тях е горял 

огънят на Априлското въстание. Повечето от тях са градени в защитени от 

природата красиви кътчета - във вековни гори, край реки и потоци, по 

труднодостъпни скали. 

 Манастирите  са безценно богатство в тринадесетвековието на 

България. Гледани от тази многолетна дистанция, те са изключително ценни 

паметници на българската култура и желани обекти за посещение с цел отдих 

и туризъм.  

 Болно е да наблюдаваме днес как тези манастири, завещани ни от 

предците ни, са затворени в себе си, повечето от тях са никому неизвестни, и 

днешните поколения не се припознават в тяхната история, не се гордеят с нея 

и със запазените реликви. За поколенията днес делото на монасите е не само 

безсмислено, но за някои дори е смешно. 

 Редно е да се запитаме какво става с това безценно българско 

наследство. Устояли на времето до днес, ще успеят ли да преживеят 

неглежиращото отношение на държавата и нейните граждани. Ще се появят 

ли отново на картата на Република България като места, които задължително 

трябва да посетим, история, с която трябва да се запознаем, гозби, които 

трябва да опитаме, книги, които трябва да прочетем, личности, с които трябва 

да се запознаем? 

 Актуалността на темата на настоящия дисертационен труд се 

обуславя преди всичко от необходимостта българското религиозно културно 

и историческо наследство да бъде изучено, анализирано и популяризирано, 

както сред българското население, така и сред чуждестранните посетители на 

страната ни.  
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 Обект и предмет на изследването 

 

Обект на изследване в дисертационния труд са действащите 

манастири в България като част от материалното културно наследство на 

страната и важен ресурс за развитието на културен (религиозен) туризъм 

чрез предлагането на специфични културно-познавателни пътувания. 

Предметът на изследване са наличните и все още неизползвани 

възможности и перспективи за тяхното туристическо развитие.  

 

 Цел и задачи на изследването 

 

Научно-изследователската цел на дисертационния труд е: да бъде 

събрана и систематизирана наличната актуална информация за 

съществуващите действащи манастири в България към този момент, с 

техните отличителни характеристики, забележителности, туристически 

услуги, които се предлагат на посетителите, степента на готовност за 

тяхното обслужване и настанителната им  база, както и да предложи нови 

подходи за туристическото предлагане на манастирите за вътрешния, и 

впоследствие и за международния туристически пазар. 

За постигане на посочената цел се поставят следните конкретни 

изследователски задачи:  

 Проучване и анализ на наличната литература за манастирите в 

България. 

 Създаване на актуална база данни за българските манастири. 

Постоянната й  поддръжка  ще  служи на интересите както на църквата, 

така и на туризма, а също и на всички останали заинтересовани страни 

 Райониране на манастирите в България 

 Класифициране на манастирите по редица приети критерии  

 Анализ на състоянието на манастирите в България. Разкриване на 

настоящия им потенциал от гледна точка на развитието на туризма. Те 

все още не са известни и не са популярни за съжаление не само сред 

чужденците, но и сред българите. 

 Очертаване на възможните подходи за използване на манастирите като 

основен и допълнителен туристически ресурс. 

 Очертаване на няколко възможни насоки за бъдещо печелившо 

развитие на манастирите. 
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 Изследователска теза и хипотези 

Основната теза в дисертацията е, че съществуват големи възможности 

за използване потенциала на действащите манастири в България за 

развитие на културно-познавателни (религиозни) туристически пътувания. 

Нейната защита се търси във връзката между атрактивността и 

многообразието на българските манастири и съществуващия и потенциален 

интерес на туристите. Доказването й се свързва със следните работни 

хипотези: 
Хипотеза 1 – Българските православни действащи манастири са с 

неусвоен потенциал за развитие на културно-познавателни (религиозни) 

туристически пътувания. 

Хипотеза 2 – Българските православни действащи манастири са 

значима атракция, която може да мотивира туристите да участват в културно-

познавателно (религиозно)пътуване в България и да повиши тяхната 

удовлетвореност. 
 

  Изследователски инструментариум и ограничения 

 

Реализирането на дефинираните в разработката научна цел и задачи се 

постига чрез съблюдаване системния подход и използване на съвкупност от 

научно-изследователски методи. При интерпретацията на събраната 

първична и вторична информация и формулирането на изводите и 

препоръките са използвани методи, като: историческия, индукция и дедукция, 

анализ и синтез; анкетно проучване; сравнителен и SWOT-анализ; 

дескриптивни методи. структуриране и класификация, теренно проучване, 

включващо наблюдение и регистрация и др. 

Събирането на първична и вторична информация е резултат от 

прилагането на количествени и качествени техники, като наблюдение, 

анкетиране и директна комуникация. Проведено е структурирано интервю с 

представители на всички манастирски настоятелства в десетте от общо 

единадесет епархии в България.   

 Методологията на разработване на дисертационния труд включва общо 

три етапа: 

 Камерален – Запознаване с наличната информация и уточняване на 

действащите манастири в България. 

 Теренен – Обиколка на действащите манастири в периода 2003 – 2009 

година. 

 Анализ и проверка на събраната информация.  

  Трябва да бъде подчертано преимущественото прилагане на 

териториалния подход при анализа на събраната информация, проявено най-
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вече при предложеното райониране и сравнителния анализ на отделните 

типове манастири. 

 По време на написването на настоящата дисертация бяха установени 

няколко основни  проблема: 

1. Значителното по обем време, оказало се необходимо за обиколката и 

запознаването с актуалното състояние на манастирите в България. 

2. Наличието в много от манастирите на открито нежелание за каквато и 

да било комуникация от страна на манастирските настоятелства. 

3. Липса на каквато и да било информация за това, как да се стигне до 

определени действащи манастири /телефони, лица за контакт/ . 

4. Липса на указателни табели за местонахождението на много от 

манастирите, а на места и поставяне по противоречив начин. 

5. Трудна транспортна достъпност до една част от манастирите като 

Голямобуковски, Разбоищки, Трънски и др. 

 

6. Информационно осигуряване 
   

Информационното осигуряване на изследването е осъществено чрез: 

систематично изследване на специализирани научни публикации от чужди и 

родни автори, като поради характера на изследваната проблематика, 

преобладава специализираната литература от български автори; анализ на 

резултати от емпирични изследвания; проучване и анализ на резултати от 

собствени изследвания; анализ на официално публикувана статистическа 

информация. 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Структурата на дисертацията съчетава нейния предмет, обект, 

изследователски цели и задачи. Тя отразява възприетия от автора цялостен 

подход към изследването и включва: въведение, три глави и заключение (общ 

обем 278 стр., от които: 2 стр. съдържание, 1 стр. списък на използваните в 

разработката съкращения, 189 стр. изложение, 65 стр. приложения и 9 стр. 

използвана литература, включваща 149 заглавия). Основният текст е 

илюстриран от 46 таблици и 8 фигури, 1 схема, 1 диаграма и 3 графики. 
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2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В параграф 1. 1. Християнството и неговото развитие в световен 

мащаб е разгледана историята на християнството в света и по-специално 

появата и развитието, в т.ч. географското разпространение на 

т.нар.православна църква, или православно християнство. 

Процесът на разделяне на християнството преминава през три основни 

етапа, случили се през около 500 години. Първият етап започва през V – VІ 

век, когато по-малкото на брой и „по-затворените” източни църкви се отделят 

от основното християнско ядро. В резултат от това първо отделяне, 

Православието е ограничено от изток основно до гръкоговорещия свят. 

Второто разделяне се случва през 1054 година. След него църквата е 

разделена на Римокатолическа, начело с папата в Рим и източноправославна, 

начело с патриарх в рамките на Византийската империя. Така православието е 

ограничено и от запад. Третото разделяне се случва през ХVІ век между Рим 

и реформаторите, но то не е обект на разглеждане от наша страна.  

Тъй като Православната църква бива ограничена териториално първо от 

изток, а после и от запад, тя разширява влиянието си на север. През 863 

година светите братя Кирил и Методий пътуват на север с цел културното 

обединение на България, Византия, Сърбия и Русия. 

 Понастоящем географското разположение на православната църква е в 

Източна Европа, Русия и по бреговете на Източното Средиземноморие. Тя се 

състои от следните автокефални църкви:  

 Четирите древни патриаршии: Константинопол, Александрия, Антиохия и 

Йерусалим. Главите на тези църкви носят титлата Патриарх. 

 Десет са другите автокефални църкви: Русия, Румъния, Сърбия, България, 

Грузия, Кипър, Полша, Албания, Чехия и Синай. С изключение на три – 

Чехия, Полша и Албания, те са в държави с изцяло или преобладаващо 

източноправославно население. Църквите на Гърция, Кипър и Синай са 

гръцки; пет от останалите – Русия, Сърбия, България, Чехия и Полша са 

славянски. Главите на Руската, Румънската, Сръбската и Българската 

православни църкви носят титлата Патриарх;  главата на Грузинската 

църква се нарича Католикос-патриарх; главите на останалите са 

архиепископи или митрополити. 

 Има и няколко църкви, които макар и самостоятелни в много отношения, 

не са напълно независими. Те се наричат автономни. Това са църквите на 

Финландия, Япония и Китай. 

 Има няколко духовни провинции в Западна Европа, в Северна и Южна 

Америка и Австралия, които са зависими от различните патриаршии и 

автокефални църкви. В някои отношения тази православна диаспора бавно се 
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стреми към самостоятелност. Направени са постъпки, за да се формира 

автокефална православна църква на Америка, но тя не е официално призната 

от повечето останали православни църкви. 

 Така на практика православната църква представлява семейство от 

самостоятелни църкви. То се поддържа единно не от централна организация, 

не от абсолютната власт на един единствен духовник, а от двоен договор на 

самата духовна общност в областта на вярата и взаимността при тайнствата. 

Всяка една от православните църкви, запазвайки своята независимост, е в 

пълно съгласие с останалите по всички доктринални въпроси.  

В православната църква няма духовна  позиция, която да се равнява на 

папата в римокатолическата църква.  Патриархът в Истанбул се нарича 

Вселенски Патриарх и от времето на схизмата между Изтока и Запада заема 

специално място сред всички православни общности; той обаче няма право да 

се меси във вътрешните работи на останалите църкви. Неговата позиция е 

сравнима с тази на архиепископа от Кентърбъри в рамките на англиканската 

световна общност. 

 Тази децентрализирана система от независими местни църкви има 

предимството да бъде много гъвкава и лесно да се адаптира към променящите 

се условия на средата. Местни църкви могат да бъдат създавани, 

ограничавани и отново възстановявани, без това да навреди на живота на 

църквата като цяло. Голяма част от тях са и национални църкви. 

Православната църква се явява федерация от местни, но не непременно 

национални църкви. Като институция тя няма в основата си политическия 

принцип на държавна църква. 

 Между различните църкви съществуват огромни различия по размери, с 

Русия на единия полюс и Синай на другия. Различните църкви се различават 

и по възраст, като някои от тях датират от апостолските времена, докато 

други са по-млади и от едно поколение. Чешката църква, например става 

автокефална едва през 1951 година. 

 Общо православните църкви са наричани по различен начин. Понякога 

ги наричат гръцки или гръко-руски, но това не е коректно, тъй като има 

милиони православни, които не са нито гърци, нито руснаци. Православните 

често наричат тяхната собствена църква Източноправославна, Православна 

католическа, Православната католическа църква на Изтока и т.н. Тези 

наименования не трябва да се схващат погрешно, тъй като Православието се 

счита за истинската католическа църква и като такава, то не е част от нея. 

Въпреки, че самото то се нарича източно, по никакъв начин не се ограничава 

до хората, които живеят на изток. Друго често употребявано наименование е 

Светата Православна църква. Може би най-малко подвеждащо и най-удобно е 

да се използва кратката форма: Православна църква. 
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 Православието настоява, че е универсална религия. Разграничава се от 

екзотичните и източни религии. В основата си то е просто християнство. 

Поради многото провали в исторически план, тази църква е силно ограничена 

в определен географски ареал. За самите православни, църквата им е нещо 

повече от група местни църкви. Терминът „Православие” има двойно 

значение на „правилната вяра” и „правилната възхвала на Бога”. 

Православната църква прави изненадващо твърдение:  православните 

християни разглеждат тяхната църква като единствената, която пази и учи на 

истинска вяра в Господ и като тази, която го благославя по правилния начин. 

Това само по себе си означава само едно: това е църквата на Христос на 

земята.  

 В параграф 1.2. Същност на религиозния туризъм са отразени и 

анализирани вижданията в научната литература, както и тези на автора, по 

отношение дефинирането на религиозния туризъм. Трудността произлиза 

преди всичко от съчетаването на две така различни понятия като религия и 

туризъм. 

След кратък преглед на двете понятия „туризъм” и „религия” и след 

анализ на известните в чуждестранната научна литература дефиниции е 

дадено определение на понятието религиозен туризъм, като се подчертава, че 

това е един от най-старите видове туризъм в света – в първоначалната му 

форма като поклоннически пътувания. 

Направено е разграничение между поклонничеството и религиозния 

туризъм, като се подчертават високите темпове на развитие на религиозния 

туризъм през 90-те години на ХХ век, и особено в началото на 21-ото 

столетие. 

  Определението за религиозния туризъм може да се приеме като 

представително и обхватно, защото изяснява съдържанието на понятието 

както от гледна точка на потребителя и неговата мотивация, така и от 

позициите на туристическата индустрия. То дава в достатъчен обем и 

качество научна информация и основание за определяне и разграничаване на 

основните същностни характеристики на религиозния туризъм, а именно: 

Религиозният туризъм е самостоятелен вид туризъм в рамките на 

основната класификационна схема на туризма. Той представлява пътуване и 

временно пребиваване извън постоянното местоживеене на туриста с 

доминиращи цели и мотиви, определени от специфични духовни пот-

ребности. Включва потребление на материални и духовни блага (респ. 

специализирани туристически продукти) при посещения на места и обекти с 

определящ религиозен контекст на туристическото предлагане. Обхваща 

съвкупността от всички организации, институции и субекти, които осигуряват 

специализирано информационно, транспортно, търговско и друг вид 
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обслужване, посрещане, настаняване, хранене и придружаване на религиозни 

туристи. Представлява специфична ниша на туристическото търсене и е 

обособена част от съвременната туристическа индустрия. 

Възможните подвидове на този вид туризъм са: 

- почивка в манастир  

- поклоннически пътувания  

- пътувания (ежегодни)до свещени места  

- посещение на църкви  

- участие или наблюдение на религиозни тържества  

- пътувания до религиозно-исторически градове и места  

- пътувания за участие в църковни мегасъбития  

- гробищен туризъм и др. 

Предложените класификации на религиозния туризъм показват все 

повече възможности за неговото разпространение в различни райони и страни 

на света. Бъдещите сценарии за развитието му се основават на тенденциите в 

туризма въобще, свързани с "новите туристи", "туристическия опит" и 

ускорените темпове на нарастване в световен мащаб. Все повече 

туроператори ще насочват дейността си към създаване на адекватни 

туристически продукти. Духовните институции като собственик и стопанин 

на религиозни обекти и атракции ще играят все по-осезаема роля за създаване 

и подпомагане потреблението на тези продукти. Това ще рефлектира в 

шансове и възможности – за доставчиците на туристически услуги 

(транспортьори, хотелиери, делови центрове, културни и образователни 

институции и др.), за пътническите агенции и милионите туристи от цял свят 

за един по-добър, хуманен и устойчиво развиващ се туризъм. (Нешков, М., 

2009). 

 В параграф 1.3. са разгледани Условията и предпоставките за 

развитие на религиозния туризъм. 
Като основни туристически ресурси и предпоставки за развитие на 

религиозния туризъм могат да бъдат посочени: 

- Свободата на вероизповедание – Този фактор се явява основна 

предпоставка за осъществяването на идеята за религиозен туризъм в 

определена дестинация.  

- Видът религия с нейните характерни особености 

- Историята на манастирите 

- Запазените религиозни традиции и ритуали 

- Архитектурата на храмовете 

- Наличието на стенописна украса 

- Ценни икони 

- Наличието на устойчиво монашеско братство 



13 

 

Наличната статистика показва, че през последните години приходите в 

световен мащаб от развитието на религиозен туризъм са 18 млрд.щ.д., а само 

за Северна Америка – 10 млрд.щ.д. (Religious Tourism International, 2005). 

Посещенията са на ниво 300 млн. туристи/годишно в световен мащаб. 

Още по-интересен е фактът, че през ХХІ век религиозният туризъм не 

се практикува само от поклонниците и мисионерите, а той е част от: 

круизните пътувания, ваканционните пътувания, конференциите и 

конгресите, дестинациите и атракциите, къщите за гости, християнските 

лагери, приключенския туризъм, ваканциите за доброволци, студенти и 

младежи, цели семейства, както и представители на всички поколения. 

 Само между 1994 г. и 2006 г. според Religious Conference Management 

Association (RCMA Highlights, 2010) участниците в религиозните 

конференции и конгреси в световен мащаб са се увеличили от 4.4 млн на 14.7 

млн души. Повечето известни религиозни обекти по света удвояват броят на 

посетителите си през последните десет години.  

 Преди двадесет години не съществуват чартърни круизи с религиозна 

цел. Днес оперират повече от дванадесет, като всеки от тях превозва между 

2000 и 3000 религиозни туристи. Освен това стотици групи от религиозни 

туристи участват в тематични религиозно – музикални круизи из цял свят 

(RCMA Highlights, 2010). 

Краткотрайните религиозни пътувания преживяват бум от 25 000 

участници през 1979 г. до 1,6 млн. днес (RCMA Highlights, 2010).  

 Причините за този изключителен ръст са три: увеличаване на общия 

брой на туристите, увеличаване на броя на вярващите /за последните десет 

години християните са се увеличили с около 10 милиона/ и интегрирането на 

вярата в ежедневието на хората. Последното става възможно и не без 

помощта на филми като „Страстите Христови” и „Хрониките на Нарния”, 

както и с популярната чужда религиозна музика. 

 Интересен въпрос е дали религиозният туризъм днес не е просто 

краткотрайна мода или някакво моментно увлечение на човечеството. 

 Според нас, човечеството се намира в период от своето развитие през 

който то се стреми към старите, исконни религиозни ценности. Тяхното 

преоткриване е движело всяко едно поколение към местата, където те са 

разположени или могат да бъдат съпреживяни. Ако пътуванията към тях 

преди са били обаче движени единствено от вярата или фанатизма, днешните 

туристи, които тръгват по следите на религиите, гледат на фактите, 

мистериите и чудесата много по-критично. Те пътуват, прекланят се и вярват, 

но не сляпо, а с достойнството на откриватели.  

 Параграф 1.4. е посветен на Значението и ролята на религиозния 

туризъм. 
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По отношение на състоянието на религиозния туризъм в България те 

може да се разгледат в няколко аспекта /Стамов, С., 1995/ : 

- Културно – Манастирите, например, се явяват много важна част от 

българското културно наследство. Тяхното популяризиране сред все 

повече пазари ще доведе и до повишаване на интереса към България 

като дестинация не само на културния, но и на религиозния туризъм. 

- Икономическо – Развитието на религиозния туризъм осигурява 

средства, които са необходими за поддръжка, реставрация и 

одухотворяване на много български манастири. Създава се интерес към 

районите, в които се намират манастирите. Развива се тяхната 

инфраструктура. Развиват се различни дейности от сферата на 

туристическото предлагане. 

- Социално – Специално в българския вариант то може да бъде 

разглеждано като много сериозно, поради факта, че се популяризира 

православието с неговата философска система, традиции, обичаи. 

Създават се възможности за контакти между хора от различни 

вероизповедания, както и за пропагандиране на религиозната 

толерантност, която съществува отдавна по нашите земи. Има и 

действащи манастири в България, които предлагат безплатни нощувки. 

В по-голямата си част манастирите, които предлагат нощувки, го 

правят на символични цени. 

- Екологично – Манастирите като обекти изискват от посетителите 

повече внимание и дисциплина. От друга страна малко са обектите, 

които са построени извън природна среда, например в селищата. Така 

самата природа, която заобикаля манастира и го прави уникален сам по 

себе си, задължава да сме внимателни към нея. Манастирите, поне 

повечето, могат да бъдат идеален модел за екологично възпитание на 

младите хора в България.  

- Политическо – Има много примери от новата и най-новата българска 

история, в които наши политически лидери търсят подкрепа от игумени 

на значими манастирии подпомагат тяхната реконструкция и 

реставрация. Донякъде това е популистки ход от тяхна страна, но със 

сигурност има известна искреност.  

 Естествено не можем да отминем и въпроса за влиянията на 

религиозния туризъм. Ще използваме разработената от Воденска М., 2001 

методика, като ще я допълним и с функционалното райониране на 

дестинацията, разработено от Маринов, В. и М.Бъчваров, 1990. 

 Този въпрос не е разглеждан нито в досега издадената литература, нито 

в специализирани или научни издания, що се отнася конкретно за 

религиозния туризъм. Според класификацията на влиянията на туризма 
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/Воденска, М., В. Маринов, 1995/ манастирите могат да бъдат разглеждани 

като туристически дестинации. Именно в тази част от териториалната 

система за отдих и туризъм трябва да търсим оказваните от туризма влияния. 

Естествено тук си дават среща както икономическите и социалните, така и 

екологичните такива. 

При икономическите влияния позитивни могат да бъдат: поява и 

повишаване на доходите, оборот от продадените чисто туристически услуги 

от манастирските настоятелства – нощувки, в определена степен храна, 

сувенири и произведената продукция, както и развитие на инфраструктурата, 

привличане на нови монаси; нееднозначни икономически са: забогатяване на 

манастирите вследствие на развиваните икономически дейности, което може 

да доведе и до западане на производството, поради промяна на структурата на 

потребление /установяване на консуматорски стил на живот в някои 

манастири/; изграждане на зависимост към туристическото развитие; 

негативни икономически: поява на неравномерност при разпределянето на 

туристическите приходи, повишаване на цените на манастирските услуги и 

др.  

Социални позитивни влияния са: нарастване на монашеските братства, 

подобряване на възрастовата структура, стимулиране на образователното 

израстване на монаси и монахини; нееднозначни социални влияния: 

увеличаване на дела на монахините и негативни социални: нарастване дела на 

необразованите монаси и монахини; ангажирането на монасите и монахините 

със стопански дейности може да доведе до неприятно личностно възприятие 

у тях за влошаване на начина им на живот, нарастване на  напрежението в 

манастирите; възпрепятстване на същинските функции на манастирите.

 Екологични позитивнивлияния на религиозния туризъм: подобрения на 

средата в самите манастири, особено девическите; поддържане на културния 

ландшафт благодарение на развитието на селскостопански дейности, 

опазване на популациите на множество растителни и животински видове; 

негативни екологични: увеличаването на шума, увеличаване на 

замърсяването на средата, както и навлизането на туристите в чистите 

територии на манастирите.  

Пространствени позитивни: подобряване на достъпността, 

облагородяване на района, в който се намира манастира и опазването му в 

изрядна чистота; нееднозначни: осигуряване на допълнителни варианти за 

достъп до манастирите; негативни: поява на множество нерегламентирани 

търговски обекти. 
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Глава втора 

ТЕРИТОРИАЛЕН АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИТЕ МАНАСТИРИ В 

БЪЛГАРИЯ 

 В параграф 2.1. е представена методиката на проведеното във връзка с 

настоящето изследване конкретно проучване - данните за манастирите са 

дадени по азбучен ред, като за тяхната достоверност е правено засичане на 

поне три литературни източника и устното интервю с представители на  

манастирското настоятелство. За ставропигиалните манастири е взето и 

мнението на представители на Светия Синод. Важна роля играят и личните 

впечатления на автора, които също са взети предвид. 

 Анализът е териториално организиран, според предложение на автора. 

 Разкрита е концепцията на автора за райониране на манастирите в 

страната, както и конкретните критерии, използвани при районирането.  

Предложеното от автора райониране е обусловено от следните съображения: 

Разположението на манастирите по административни области разкрива 

много висока концентрация – само в три от тях се намират повече от 

половината разглеждани обекти. Това са областите София град, София област 

и Великотърновска. При сравнение на общините в България има само един 

лидер – Софийска голяма община с 18 обекта. Всички останали общини 

разполагат с под 10 манастира. Подялбата по епархии показва по-голяма 

равномерност: 3 от 11 те епархии имат повече от 10 манастира, а една е без 

манастири (Плевенска). Това райониране е много остаряло и не отразява 

съвременната организация на манастирите в страната. 

 От друга страна административно-териториалното деление по никакъв 

начин не е обвързано с църковното. При него дисбалансът в броя на 

манастирите по области е още по-голям. 

 Разработената териториална подялба на действащите манастири е 

направена с отчитане на местоположението на манастирите. Във всеки от 

районите са разположени определен брой манастири. Надяваме се тя да 

подпомогне създаването на регионални, а защо не и на национална 

манастирска организация /например асоциация/. Така идеите за оцеляване на 

манастирите в трудните икономически условия, както и за тяхното бъдещо 

развитие ще могат да бъдат коментирани от засегнатите страни. 

 Извършената класификация на действащите манастири в България се 

основава на определени критерии, а именно:  

Тези за оценката на достъпността на манастирите са приети от автора, 

както следва: 
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 Отлична достъпност – наличие на летище в рамките на не повече от 20 км., 

или гара на не повече от 20 км., асфалтиран път до манастира и надеждно 

поставени табели 

 Много добра достъпност – наличие на летище или гара на не повече от 50 

км., наличие на път с макадамова настилка и надеждно поставени табели 

 Средно добра достъпност – наличие на летище или гара на не повече от 50 

км., наличие на път с макадамова настилка, но липса на табели, или крайно 

недостатъчни такива 

 Лоша достъпност – наличие на летище или гара на не повече от 50 км., 

черен път. 

Следващ критерий е отдалечеността на манастира от населено място. 

За целта на проучването приемаме, че манастирите, които се намират в 

самото населено място ще получат оценка 10, тези в рамките на 5 км 6, а тези 

над 5 км 2 точки. 

Друг критерий, избран за целите на проучването, е времето на 

създаване на манастира. Според него се оказва, че България разполага с едни 

от най-старите манастири в Европа. Делим манастирите на раннохристиянски 

(ІV – ІХ век), средновековни (Х – ХV век) и млади (ХVІ – ХХ век). Първата 

група получава по този критерий оценка 10, втората – 6 и третата – 2.  

Следващ критерий е географското положение на манастирите. Около 

60% от тях се намират в планините. Според отдалечеността от съществуващи 

селища се оказва, че има само един манастир отдалечен над 10 км от такова, 

12 се намират на разстояние между 5 и 10 км и всички останали са в рамките 

на до 5 км или в самото селище. 

Друг критерий се явява имиджът на манастирите, който е получен в 

резултат на обработката на извършеното анкетно проучване Тук 

наблюдаваната зависимост е право пропорционална – по-високият имидж, 

носи и повече точки по скала от 1 до 10. 

Следващият критерий е наличието на настанителна база. Въпреки, че 

това не е задължително, трябва да се има предвид факта, че без такава услуга, 

манастирите няма как пълноценно да участват в туристическия оборот. За 

съжаление обаче преобладаващата част от действащите манастири все още не 

предлагат нощувката като услуга.  

Накрая да споменем и най-същественият критерий според нас – 

отношението на монашеските братства към посетители и туристи. Тук 

възможните варианти са само два: позитивно и добронамерено отношение, 

благоприятстващо развитието на туризма и враждебно или дистанцирано, 

което възпрепятства неговото развитие.  

В работата е използвано и анкетно проучване, проведено сред 

представителите на всички монашески братства в действащите български 
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манастири. В него са използвани както отворени, така и затворени въпроси с 

цел изясняване на спецификите на всеки обект. Резултатите от него са 

използвани при анализа на всеки регион и са включени в обобщената 

таблица, дадена като приложение. 

В параграф 2.2.е направен кратък анализ на известните досега налични 

проучвания и научни трудовевъв връзка с манастирите в България. Те могат 

условно да бъдат поделени в две групи:  

 Общи – за всички или голяма група манастири 

 Конкретни – за точно определени манастири   

Към първата група спадат монографиите писани от Иванов, Й. /1912/, 

Жеков, А. /1926/, Иванова, В. /1926/, Мутафчиев, П. /1931, 1933/, Загорски, И. 

/1947/, Мавродинов, Н. /1957/, Василиев, Ас. /1966/, Чавръков, Г. /1971/, 

Богданов, И. /1971, 1976/, Мутафчиев, П. /1973/,  Коева, М. /1977/, Нешев, Г. 

/1977/, Райчев, М. /1980/, Прашков, Л., Е.Бакалова, Ст. Бояджиев /1992/, 

Тулешков, Н. /1988/, Николова, Е. /1999/, Николов, Борис Г. и Манол Д. 

Манолов /1989/, Пенков, И. /1990/, Божилов, И. /1991/ и Русев, И. /2000/. 

Някои от книгите имат съответно второ и трето издание като тази на Георги 

Чавръков. 

 От втората група най-много са книгите, издавани за Рилския манастир 

/14/, Троянския /12/, Драгалевски, Бачковски и Роженски /9/, Осеновлашки и 

Калоферски девически /5/, Капиновски, Гложенски, Батошевски /4/, 

Килифаревски, Арбанашки и Дряновски /3/, Кремиковски, Устремски и 

Преображенски по 2, както и Патриаршески, Етрополски и Мулдавски по 1.  

 В хода на проучването се оказа, че за една съществена група от 

действащите манастири няма писани трудове.  

 За двете групи заедно обаче е налице един и същ недостатък – във 

фокус попадат самите обекти, без да се обръща внимание нито на 

атрактивността им, нито на туристическите потоци, които биха проявили 

интерес към тях. Те ще ги посещават и ще се интересуват от различни 

въпроси като: как да стигнат до тях, кого да търсят, какво да не пропускат – 

елементи на съвременната туристическа атрактивност на българските 

манастири. В това се крие и основната мотивация за написването на тази 

дисертация.  

 Накрая ще отбележим, че няма съществуващи публикации, в които да 

са обхванати всички сега действащи манастири на територията на България, 

както и че никъде не са посочвани подходи за тяхното бъдещо развитие. 

Надяваме се, че макар и до известна степен, настоящият труд ще запълни тази 

празнина в научното пространство. 

 Параграф 2.3. разкрива авторовото предложение за райониране на 

действащите манастири в България. 
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 В самото начало трябва да се уточни, че райониране на манастири в 

България до този момент не е извършвано. Смятаме, че предложението може 

да донесе само ползи на БПЦ и самите манастири, а именно: 

 То ще ги изведе ясно на туристическата карта на България. 

 Ще ги популяризира. 

 Ще даде възможност за съдаване на нови манастирски туристически 

маршрути в бъдеще. Те могат дори да бъдат използвани съвместно с 

Гръцката и Сръбската Православни църкви за развитие на религиозен 

туризъм на територията на Балканите. 

 Ще създаде възможности за бъдещи национални и регионални 

туристически инициативи свързани с българските православни 

действащи манастири, в които активно участие ще може да взима и 

туристическата индустрия.. 

Схемата, предложена от автора обхваща територията на цялата страна. 

Това е направено с цел да бъде привлечено вниманието на туристи и 

посетители дори и към по – непопулярните обекти у нас. Включват се всички 

разгледани тук действащи, православни, български манастири. За целта е 

използван основно географския принцип, т.е. отчита се основно 

местоположението на манастирите.  

Първа стъпка в процеса, който предстои оттук нататък е подлагането на 

това райониране на широка дискусия. В нея е необходимо да се осигури 

участие както на представители на БПЦ, така и на специалисти от 

туристическата индустрия и държавната администрация. Това би довело до 

корекция на определени слабости, които своевременно се откриват в него.  

Втора стъпка се явява приемането на концепцията за райониране на 

манастирите.  

Третата и последна стъпка би трябвало да бъде практическото 

приложение на извършеното райониране, чрез поставянето на подходящи 

места по пътищата на страната на информационни табели за района, в който 

навлизаме и манастирите, които се намират в него,  

За популяризирането на извършеното райониране биха могли да 

помогнат както самите манастири, така и туристическите агенции, 

туристическите информационни центрове и общинските администрации. 

То може да се използва за популяризиране на манастирите ни и 

увеличаването на тяхната посещаемост. Използването на ясно различими 10 

региона ще насочи вниманието на туристите към тях, подчертавайки им 

достойнствата на манастирите  и подготвяйки очакванията им. Ако се 

осигурят и средства за реклама на регионите по световните и регионални 

туристически изложения, на които се представя България, популярността им  

със сигурност ще се повиши. Българските и чуждите туристи ще се 
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осведомят, ще осмислят и евентуално ще вземат решение да посетят избрания 

от тях район. Това заключение обаче поставя най-малко три основни 

изисквания към монаси и монахини. Първо, сред тях да има подготвени, 

които да се заемат с посрещането на гостите и изнасянето на информационни 

беседи на съответни езици. До момента манастирите се ползват от услугите 

основно на професионални екскурзоводи. Туристическото посещение на тези 

обекти ще остане обаче едностранчиво, ако те не бъдат запознати с накратко с 

основите на Източното православие, развитието на монашеството по нашите 

земи и накрая с достойнствата на самия манастир. Такъв тип информация, е 

редно да се предложи от специалисти, които имат сериозни познания в 

областта на религиите и манастирските дела. По този начин манастирите ще 

могат да си гарантират, че посещенията няма да останат чисто туристически, 

а ще включват и сериозен, но поднесен по подходящ, специфичен начин 

религиозен елемент.  

Второ, монасите и монахините да се държат етично към гостите. Те 

трябва да пазят своето достойнство, както и това на своите гости. 

Трето, необходимо е допълнително туристическо образование на 

монасите и монахините, което да ги подготви за посрещането на гости и 

туристи. В него трябва да залегнат основно курсове по екскурзоводско 

обслужване и грижа за клиента. 

Не е необходимо да се посещават всички манастири в един район, за да 

се получи представа за него, но може да бъде предложено да се попълни 

впечатлението от посещението с останалите манастири. Така на туристите на 

място ще се задават идеи за бъдещите им посещения, т.е. ще се заложи 

момента на повторното посещение. 

В още по-общ план много по-капиталоемко би било всеки манастир да 

се популяризира самостоятелно на туристическия пазар. Обединяването на 

усилията на обектите в района със сигурност ще бъде по-рентабилно. 

Обединяването на финансовите възможности на манастирите би могло да се 

използва основно за подобряването на тяхната местна инфраструктура. 

На туристите трябва да бъде задължително да се поясни на какво имат 

право в рамките на конкретната обител, както и начинът на поведение. 

Изискванията към облеклото също трябва да бъдат разяснявани, но без да се 

посочват конкретни примери сред туристите и без да се използва забраната 

като подход. 

 В параграф 2.4., който представлява най-съществената и значима част 

от дисертационния труд (36 стр.), последователно са разкрити 

възможностите и перспективите за развитие на религиозен туризъм в 10-

те обособени района. 
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 Анализът на 10-те района следва една и съща схема и структура – най-

напред е обособен самият район и са изброени включените в него манастири, 

направен е критичен анализ на достъпността на района като цяло и на 

отделните манастири в него. 

 Следва анализ на обектите в съответния район от гледна точка на 

времето на възникване, посещаемостта и желанието да бъдат посещавани, 

както и наличието на монаси/монахини в отделните манастири. 

 Представено е кратко описание на всеки един от манастирите, 

включени в съответния район, представено е историческото му развитие и 

съвременното състояние, забележителностите в него. 

 Там, където има такива, са описани интересни легенди и митове за 

манастирите в района. 

 За всеки район е представен анализ на имиджа му като цяло и на 

отделните манастири в него, базиращ се на резултатите от направеното 

авторово проучване. 

 Следва анализ на съществуващата настанителна база към манастирите, 

както и на възможностите за създаване на такава. 

Направен е анализ на туристическите потоци, на базата на който, както 

и на основата на характеристиките на отделните обекти в районите, е 

направено предложение за основните целеви пазари(съществуващи и 

потенциални) за всеки район. 

Авторът предлага тематични туристически маршрути за всеки район, 

съобразявайки се с неговата специфика, както в географско, така и в 

историческо, културно и религиозно отношение. 

Анализът на всеки район завършва с обобщени изводи за неговото 

състояние и потенциал за участие в туристическото движение.   

 

Глава Трета 

ОБОБЩЕНА СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ 

МАНАСТИРИ В БЪЛГАРИЯ 

 В параграф 3.1. от Глава трета са обобщени резултатите от подробния 

анализ, направен в предходната глава Втора. Обобщените изводи могат да 

бъдат представени синтезирано в Таблица 2. 

Анализът на манастирите в 10-те района позволява да се направят 

следните обобщени изводи: 
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Действащи манастири в България по вид, време на основаване и местоположение 

№ ИМЕ ВИД ОСНОВАН КЪДЕ СЕ НАМИРА? 

     /планина, равнина, река/ 

1 

Бачковски "Успение 

Богородично" ставропигиален ХІ век  Родопи - 1 

2 Рилски "Св.Иван Рилски" ставропигиален Х век  Рила - 2 

3 

Троянски "Успение 

Богородично"  ХVІ век  Стара планина - 3 

4 Добридолски "Св.Троица" М ХІ век  Дунавска равнина - 4 

5 

Изворски "Успение 

Богородично" Д ХІІ век  Дунавска равнина - 4 

6 

Клисурски "Св.св.Кирил и 

Методий" М ХІІ век Стара планина - 3 

7 

Лопушански "Св.Йоан 

Предтеча" М Х век  Стара планина - 3 

8 Раковишки "Св.Троица" М Х - ХІ век Стара планина - 3 

9 Чипровски "Св.Иван Рилски" М Х век  Стара планина - 3 

10 

Черепишки "Успение 

Богородично" М ХІV век - 7 Стара планина - 3 

11 

Ботевградски "Рождество 

Богородично" / Зелин М ХІV век - 7 Стара планина - 3 

12 Врачешки "Св.40 мъченици" Д ХІІІ век - 6 Стара планина - 3 

13 
Гложенски "Св.Георги 

М ХІІІ век - 6 Предбалкан - 5 
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Победоносец" 

14 Етрополски "Св.Троица" М ХІІ век - 5 Стара планина - 3 

15 Правешки "Св.Теодор Тирон" М ХІХ век - 11 Стара планина - 3 

16 Чекотински "Св.Арх.Михаил" М ХІV век - 7 Предбалкан - 5 

17 Арбанашки "Св.Богородица" Д ХІІІ век - 6 Предбалкан - 5 

18 

Арбанашки "Св.Николай 

Чудотворец" Д ХІІІ век - 6 Предбалкан - 5 

19 

Батошевски "Въведение 

Богородично" Д ХІХ век - 11 Предбалкан - 5 

20 Буйновски "Св.пр.Илия" Д ХХ век - 12 Стара планина - 3 

21 

Габровски Соколски "Успение 

Богородично" Д ХІХ век - 11 Стара планина - 3 

22 Горнооряховски "Св.пр.Илия" Д ХІ век - 4 Предбалкан - 5 

23 Дряновски "Св.Арх.Михаил" М ХІІІ век - 6 Предбалкан - 5 

24 

Къпиновски "Св.Николай 

Чудотворец" М ХІІІ век - 6 Предбалкан - 5 

25 

Килифаревски "Рождество 

Богородично" Д ХІV век - 7 Предбалкан - 5 

26 

Марянски "Преображение 

Господне" М ХХ век - 12 Предбалкан - 5 

27 Мердански "Св.40 мъченици" Д ХІІІ век - 6 Предбалкан - 5 

28 Патриаршески "Св.Троица" Д ХІ век - 4 Предбалкан - 5 

29 

Петропавловски "Св.Св.Петър 

и Павел" Д ХІІ век - 5 Предбалкан - 5 
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30 Плаковски "Св.пр.Илия" М ХІІІ век - 6 Предбалкан - 5 

31 

Преображенски 

"Св.Преображение Господне" М ХІV век - 7 Предбалкан - 5 

32 Присовски "Св.Арх.Михаил" Д ХІІ век - 5 Предбалкан - 5 

33 Присовски "Св.Пантелеймон" Д ХІХ век - 11 Предбалкан - 5 

34 

Свищовски "Св.Св.Петър и 

Павел" Д ХХ век - 12 Дунавска равнина - 4 

35 

Басарбовски "Св.Димитър 

Басарбовски" М ХІІ век - 5 Дунавска равнина - 4 

36 Ивановски * "" недейств. ХІІ век - 5 Дунавска равнина - 4 

37 Каранвърбовски "Св.Марина" Д ХІV век - 7 Дунавска равнина - 4 

38 Копривецки "Св.Петка" Д ХІV век - 7 Дунавска равнина - 4 

39 Сяновски "Св.Марина" Д ІV - V век - 2 Дунавска равнина - 4 

40 

Айдемирски "Покров 

Богородичен" Д ХХ век - 12 Дунавска равнина - 4 

41 Аладжа * "Св.Троица" недейств. V - VІ век - 2 Черно море - 6 

42 с.Александрия "Св.пр.Илия" М ХХ век - 12 Дунавска равнина - 4 

43 Ботевски "Св. Марина" М XIX век Черно море - 6 

44 с.Българево "Св.Екатерина" М ХХІ век - 13 Дунавска равнина - 4 

47 Бакаджишки "Св.Спас" М ХІХ век - 11 

Горнотракийска низина - 

7 

48 

Голямобуковски 

"Живоприемний източник" М ХІІ век - 5 Странджа - 8 

49 
Горноезеровски 

Д ХХ век - 12 Бургаска низина - 9 
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"Св.Богородица" 

50 

с.Кабиле "Рождество 

Богородично" Д ХХ век - 12 

Горнотракийска низина - 

7 

51 

Люляковски "Св.Св.Йоаким и 

Анна" М ХХ век - 12 Бургаска низина - 9 

52 

Поморийски "Св.Георги 

Победоносец" М ХІХ век - 11 Черно море - 6 

53 Устремски "Св.Троица" Д ХІХ век - 11 Сакар - 10 

54 

Казанлъшки "Въведение 

Богородично" Д ХІХ век - 11 

Задбалкански котловини 

- 11 

55 

Мъглижки "Св.Николай 

Мирликийски" Д ХІІ век - 5 

Задбалкански котловини 

- 11 

56 

Чирпански "Св.Атанасий 

Велики" Д ІV век - 1 

Горнотракийска низина - 

7 

57 Араповски "Св.Неделя" М ХІХ век - 11 

Горнотракийска низина - 

7 

58 

Баткунски "Св.Св.Петър и 

Павел" М ХІ - ХІІ век - 4 

Горнотракийска низина - 

7 

59 

Белащински "Св.Георги 

победоносец" Д ХVІІІ век - 10 Родопи - 1 

60 

Калоферски "Въведение 

Богородично" Д ХVІІІ век - 10 

Задбалкански котловини 

- 11 

61 

Калоферски "Рождество 

Богородично" М ХVII век (1640) 

Задбалкански котловини 

- 11 

62 Калугеровски "Св.Никола" М ХІV век - 7 

Горнотракийска низина - 

7 
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63 

Кукленски "Св.Св.Козма и 

Дамян" Д ХІІ век - 5 Родопи - 1 

64 Мулдавски "Св.Петка" Д ХІІІ век - 6 Родопи - 1 

65 Сопотски "Св.Спас" Д ХІV век - 7 

Задбалкански котловини 

- 11 

66 

Гоцеделчевски 

"Живоприемний източник" Д Х век - 3 Долината на Места - 12 

67 

Роженски "Рождество 

Богородично" М ХІІІ век - 6 Пирин - 13 

68 

Хаджидимовски "Св.Георги 

Победоносец" М ХІХ век - 11 Долината на Места - 12 

69 Горнобрезнишки "Св.пр.Илия" Д ХХ век - 12 

Малешевска планина - 

14 

70 Обидимски "Св.Пантелеймон" Д ХХ век - 12 Пирин - 13 

71 Руенски "Св.Йоан Рилски" М Х век - 3 Влахина планина - 15 

72 Бобошевски "Св.Димитър" Д ХV век - 8 Стража - 18 

73 Бистришки "Св.Петка" Д Х век - 3 Витоша - 16 

74 Владайски "Св.Петка" Д ХХ век - 12 Витоша - 16 

75 Германски "Св.Иван Рилски" М Х век - 3 Лозенска планина - 17 

76 

Гигински "Св.Св.Козма и 

Дамян" М ХІІ век - 5 Стража - 18 

77 Годечки "Св.Дух" М ХХ век - 12 Понор - 19 

78 Гранишки "Св.Лука" Д Х век - 3 Осоговска планина - 21 

79 Дивотински "Св.Троица" М ХІІІ век - 6 Люлин - 22 



28 

 

80 Драгалевски "Св.Богородица" Д ХІV век - 7 Витоша - 16 

81 Дървенишки "Св.пр.Илия" Д ХХ век - 12 София - 20 

82 

Жаблянски "Св.Йоан 

Предтеча" М ХІХ век - 11 Краище - 24 

83 Клисурски "Св.Петка" М ХІІІ век - 6 Люлин - 22 

84 

Княжевски "Покров 

Богородичен" Д ХХ век - 12 София - 20 

85 Кокалянски "Св.Арх.Михаил" М ХІІІ век - 6 Плана - 23 

86 

Кремиковски "Св.Георги 

Победоносец" Д ХІІІ век - 6 Стара планина - 3 

87 

Долнолозенски "Св.ап.Петър и 

Павел" Д Х век - 3 София - 20 

88 Долнолозенски "Св.Спас" Д ХІІІ век -6 Лозенска планина - 17 

89 Мърчаевски "Св.Троица" Д ХІХ век - 11 Витоша - 16 

90 Обрадовски "Св.Мина" Д ХХ век - 12 София - 20 

91 

Разбоишки "Въведение 

Богородично" Д ІV - VІ век - 2 Забърдо - 25 

92 

Ресиловски "Покров 

Богородичен" Д ХХ век - 12 подножието на Рила - 2 

93 

Самоковски "Покров 

Богородичен" Д ХVІІІ век - 10 Самоков - 26 

94 Сапаревобански "Св.Стефан" М ХХ век - 12 Лакатишка Рила - 2 a 

95 Челопеченски "Св.Богородица" Д ХІХ век - 11 София - 20 

96 Чепински "Св.Три Светители" Д ХІІІ век - 6 София - 20 
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97 Шиековски "Св.Арх.Михаил" М  София - 20 

 

 

 Достъпността на повечето от тях е добра (по-висока от средната оценка) с 

изключение на Западна България (Югозападна – 4, Северозападна и 

Софийски регион – 3). Това предизвиква известно учудване, особено по 

отношение на Югозападна България и Софийския регион, където пътната 

инфраструктура е сравнително добре развита и не би трябвало да има 

проблеми в това отношение. Тук явно става дума за конкретната 

отдалеченост и достъпност на отделните манастири, която следва да бъде 

подобрена (преди всичко по отношение на манастирите с по-голямо 

религиозно, културно и историческо значение). 

 Прави впечатление, че с изключение на Софийски регион, където се 

намират 27 манастира, в останалите региони те се разпределят 

относително равномерно, което е добра предпоставка за тяхното 

управление, поддържание и развитие (при условие, че всеки регион има 

съответна местна организация или орган, координиращ действията в това 

отношение на неговата територия). 

 Имиджът на манастирите в повечето региони е доста висок (оценка 7-10). 

Изключение в това отношение правят двата региона в Северна България. 

Това се дължи на факта, че са отдалечени от основните традиционни 

религиозни центрове у нас – София и Велико Търново и се намират в 

изоставени в близкото минало райони. 

 Настанителната база навсякъде е недостатъчна. Само в регионите на 

Задбалканските котловини и Горнотракийската низина (където се падат 

средно по 20 легла на манастир) положението е малко по-добро. В 

Родопския регион също се падат средно 15 легла на манастир. Във всички 

останали региони може да се твърди, че практически не съществува 

настанителна база, която да обслужва евентуалните посетители на светите 

обители. 

 По отношение на потенциалните пазари се вижда, че навсякъде 

основната група от посетители се очаква да бъде представена от 

вътрешните посетители (българи, ученици и студенти). Втора, доста ясно 

обособена, но сравнително по-малобройна група са чуждите туристи със 

специални интереси, сред които особено място заемат руските туристи. 

Трета група се формира от учени, богослови, историци, философи и 

културолози. Не трябва да се забравят и истинските поклонници, чийто 

брой през последните години бавно, но непрекъснато се увеличава. 

Интересен пазарен сегмент (сравнително малоброен, но също с потенциал 
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за нарастване) са младоженците, които засега предимно в Софийски 

регион предпочитат да се врекат във вярност пред олтара на стара 

манастирска църква. 

 Съответно, разработването на туристически маршрути и програми 

следва да бъде съобразено със спецификата на по-горе дефинираните 

основни групи туристи. Съществуват много и най-разнообразни 

възможности за атрактивно и информативно представяне на тази част от 

културно-историческото и религиозното наследство на България. 

В резултат на извършената класификация се наблюдава съвкупност с ясно 

изразена намаляваща аритметична прогресия на съвкупния бал и оформяне на 

4 основни групи. Получиха се следните резултати: 

 Действащите манастири, без перспектива за туристическо развитие 

поне според извършеното проучване са само четири. Това е група, при 

която сумарният резултат от отделните компонентни оценки е в 

рамките от 0 до 30 пункта. Проучването показва, че при тези обекти 

липсва каквато и да е визия за развитие на религиозен туризъм. Реално, 

няма дори надежда ситуацията, в която са изпаднали тези манастири да 

се промени, а на практика като, че ли няма и смисъл за момента да се 

полагат каквито и да било усилия. 

 Втора група манастири са тези с реални възможности за развитие на 

религиозен туризъм, които за момента не го правят. При тях резултатът 

е от 31 до 46 пункта. Тук групата е представена от 24 манастира. 

Препоръките към тях са да се преценят внимателно възможностите си 

за развитие на религиозен туризъм и да се вземат евентуални решения 

за установяване на контакти с утвърдени на пазара туристически агенти 

и включване в туристическата индустрия. 

 Третата група обекти разглеждаме като такива, които в момента вече са 

на туристическия пазар. Това е най-голямата група манастири, с 

резултат между 47 и 60 пункта. Тя се състои от 58 обекта. Тъй като тази 

група е с най-голям брой, можем да препоръчаме да развиват 

внимателно религиозния туризъм, като поддържат простички стандарти 

на туристическо обслужване, включващо нощувка, продажба на 

сувенири и евентуално храна за техните гости. Много важен момент е 

установяване на строги правила за поведение на гостите по време на 

престоя им в обителта. Друг важен момент е запазването в чист вид на 

религиозните традиции и ритуали. Те не трябва по никакъв начин да 

бъдат променяни, поради предпочитанията на туристите. 

 Четвъртата група е тази с най-висок сумарен резултат, надхвърлящ 61 

пункта. Тук попадат общо 16 манастира. Препоръките към тази група са 

да ограничат темповете на туристическо развитие, с оглед запазването 
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на тяхната автентичност. Превръщането на действащи манастири в 

прототип на туристически спални е недопустимо и би могло да доведе 

до нежелани последствия. 

Вариант за справяне със ситуацията, би могло да бъде предлагането на 

гостите на повече допълнителни услуги, запознаване с монашеското 

стопанство и монашеския начин на живот с всичките подходящи и възможни 

за обяснение религиозни традиции, предвид ограниченото време, с което 

разполагат гостите на манастира. Такъв род атракции биха генерирали по – 

чести и по кратки посещения, което няма да натоварва монашеските братства 

с излишни задължения. Естествено обемът от нощувки в манастира на гости и 

туристи трябва да бъде намален. Така ще се запази религиозната институция 

от възможните негативни туристически влияния. 

 В следващия параграф 3.2. е представен, направен от автора на базата 

на предходните проучвания и анализа, SWOT анализ на действащите 

православни манастири в България. 
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Силни страни 

Местоположение – Ясно е, че манастирите са се строили и 

продължават да се строят на строго определени места. Освен съхранената 

природа около тях, те притежават и духовна енергия, предавана от поколения 

на съответната територия. Посещавайки, който и да е манастир в България 

днес, ние попадаме в един стар, забравен, но недокоснат от глобализацията 

свят. Свят, в който времето сякаш е спряло. Именно тук можем да си дадем 

сметка какво сме загубили и от какво сме лишили себе си и децата си. 

Съхранен български дух, книжовност, култура – Това е може би най-

изявеното достойнство на нашите манастири. За да има движение напред 

обаче, е необходимо популяризиране на съхранените културни богатства и 

ценности, духовни светини за да станат те достояние на широката културна 

общественост. 

Опазване на националната идентичност – Ето една задача, с 

решаването на която манастирите са се справили дори през годините на 

турското робство, но същевременно такава, която звучи съвсем актуално и 

днес. Сега сме заплашени от загуба на националното ни самосъзнание. 

Пазейки нашето гордо минало, манастирите трябва да прехвърлят мост към 

бъдещото положение и място на България в съвременния глобализиращ се 

свят.  

Слаби страни 

Основна слабост се явява все още невъзможността на някои 

манастири да се включат в туристическото предлагане. За това 

съществена роля играят липсата на настанителна база, липсата на 

специфична туристическа подготовка за обслужване на гостите, 

например в повечето манастири няма архондар – монах, който се грижи 

за гостите , както и неразбирането на протичащите съвременни 

процеси. По този начин се пропускат съществени възможности за 

реализиране на допълнителни приходи от страна на монашеските братства. В 

повечето случаи това води до видимо недоволство от страна на туристите и 

съответно до зараждане на враждебно отношение на монасите към тях и 

косвено към възможностите за развитие на туризма.  

Липсата на приемственост при монашеството – Призванието да 

бъдеш монах в днешното динамично време се възприема като бягство от 

реалността. Все още много малко млади хора постъпват в манастирите като 

монахини или монаси. Манастирите имат голяма нужда от млади, 

интелигентни и образовани хора, които да ги съживят и да ги препратят към 

бъдещето. В тази връзка може да се отбележи факта, че намалява 

абсолютният брой на монасите от една страна, а от друга се повишава 

сериозно тяхната средна възраст. 
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Отчужденост от хората – По принцип монашеството е призвано да 

бъде отделено от света, който познаваме. Той обаче не трябва да се 

абсолютизира. То изпълнява ролята на посредник между хората и Бога. Но 

ако този „посредник” не е на място, когато имаш нужда от него, ако той се 

държи арогантно и превзето, ако той се е самоизолирал и се е концентрирал 

върху собственото си оцеляване, тогава няма как да се разчита на него. За 

съжаление такова е положението в преобладаващата част от българските 

манастири. 

Нещо повече, тази отчужденост от хората е достигнала такива нива, при 

които се е появила липса на желание за комуникативност у монасите. Ако тя 

е налице, няма как обикновените хора да разберат повече за дейността и 

живота на монасите и да им помагат в случай на нужда. 

Друга много сериозна слабост при днешното монашество е ниската 

степен на образование. Не можем да очакваме от такива хора да бъдат наши 

духовни учители или помощници. Не е възможно да ставаш монах след 

определен период на послушание, независимо от нивото на образование или 

степента на интелигентност. Не се подлага на проверка дори здравословното 

състояние на кандидатите. Липсва и специално монашеско образование. 

Факт, който сам по себе си е фрапиращ.  

Последно, ще споменем, че отчуждеността на манастирите не е само 

спрямо хората, на които те трябва да служат, а и спрямо всички останали 

манастири. Липсва обединяване на усилията на монаси от различни 

манастири, намиращи се на една територия за изпълнението на каквито и да 

било задачи. Контактите между тях биха довели до раздвижване на 

инициативите в областта на нашата духовност. Не би било лошо дори 

манастирите да се конкурират помежду си в това отношение. 

 

Възможности 

На първо място ще споменем новият патриарх. Той е фигурата, която 

да застане зад издигането на авторитета на българските манастири, така че те 

да заемат своето достойно място в живота на българите днес. 

Заемането на активна гражданска позиция по теми, касаещи 

българската духовност днес. Тя трябва да бъде изразявана публично от 

игумените и игуменките на манастирите, за да бъдат в течение българите за 

процесите, които протичат в тях. В тази връзка могат да бъдат инициирани 

различни мерки за повишаване на духовността у българите. 

Излизането на пазара със собствена екологично чиста продукция. 

Тази възможност отваря пътя за сериозно увеличаване на финансовите 

постъпления за манастирите. В много части на Европа манастирските 

продукти се търсят поради изключително високото им качество и 



34 

 

екологичност. В България вече имаме първите наченки на подобен процес в 

манастири като Гигинския, Копиловския, Скринския, Жаблянския и много 

други. Монасите разбират значението на стопанската дейност и 

възможностите, които те осигуряват за излизането от затрудненото 

финансово положение днес. 

Започване на активна съвместна работа с туристическата 

индустрия за популяризиране на българските манастири. Поставяйки 

съответни строги изисквания по отношение на облекло, поведение и 

отношение към манастирите и техните обитатели, самите манастири могат да 

подадат ръка на туризма, а чрез него и на българите. Изискванията не трябва 

да бъдат формулирани под формата на забрани, а както е в целия цивилизован 

свят под формата на молби и вежливи указания. Запознаването на повече 

хора с дейността на манастирите днес може да послужи като генератор за 

съвместни инициативи от страна на гражданите в бъдеще. 

Накрая, като най-важна за бъдещето на нашите манастири ще споменем 

тяхната активна работа с децата. Времето на бездуховност трябва да бъде 

забравено и оставено в миналото. Нашите деца трябва да познават и да 

разбират собствената си религия. Това би могло да стане удачно чрез 

създаване на детски школи по източноправославно песнопение, различни 

игри и състезания, провеждани периодично в рамките на манастирите, 

включващи учебни дисциплини като български език, история, география, 

биология и др. 

 

 Заплахи  

 Основна заплаха представляват отслабените в момента позиции на 

християнството в България. Това породи възникването и разпространението 

на много секти у нас в близкото минало. Проблемът се състои основно в това, 

че това са съвсем чужди за християнството организации. Именно това им 

позволява дори до днес те да се популяризират без проблеми. 

Те могат да отклонят вниманието и интереса на българите към православните 

манастири основно благодарение на наливането на много средства в анти-

християнски инициативи, като например множеството секти, проникнали в 

страната след промените през 1989 година. 

 В параграф 3.3. са разгледани 3 основни възможни сценария за 

бъдещо развитие на манастирите в България.  

3. 3. 1. Осъществяване на постоянни контакти с чужди манастири 

3. 3. 2. Създаване на манастирски асоциации 

3. 3. 3. Манастирски производства с цел осигуряване на приходи 
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Тези три сценария могат да се приложат както поотделно, така и заедно. 

Вторият начин за прилагане на сценариите би могъл да бъде много по-

ефективен. 

 3. 3. 1 Осъществяването на контакти между православните 

манастири в българия и чужбина   
 По различни поводи и на различни форуми могат да се дадат от една 

страна финансова подкрепа за развитието, от друга страна - да подскажат 

удачни насоки за духовно и икономическо развитие.  Връщайки се години 

назад, си спомняме за т.нар. таксидиоти – монаси, изпращани да събират 

помощи за развитието на манастирите. Може би няма да се наложи отново да 

се използва такава форма за поддържането и възраждането на манастирите, 

но при всички положения възможността на международни нарочни 

православни форуми да си отговорим на въпроса „Къде сме ние?” няма да е 

без значение. Какво пречи да се провеждат Вселенски манастирски събори, 

инициирани от Българската Патриаршия? Във вътрешен план може да се 

помисли дори за създаването на манастирски асоциации, в които да членуват 

манастирите с цел обмяна на опит по наболели проблеми от ежедневието. 

Провеждането на ежегодни срещи, а може би и на такива няколко пъти в 

годината /например 3 или 4/ на манастирските настоятелства, които да се 

домакинстват на разменени начала от действащите манастири, ще даде 

възможност за обмяна на опит на местна почва.  

Пример за едно такова събитие от международен ранг бе отслужването 

на 16.05.2011 година на празнична вечерня в памет на св. Баташки мъченици 

от Пловдивския митрополит Николай.  На митрополит Николай съслужиха: 

митрополитът на Сисаниу и Сиатистис Павел - Вселенска патриаршия; 

Илиополиски митрополит Теодор - Александрийска патриаршия, Моравички 

епископ Антоний - Сръбска патриаршия, епископът на Гюргево Амвросий - 

Румънска патриаршия, Арсинойски епископ Нектарий - Кипърска 

архиепископия, Християнополски епископ Прокопий - Еладска 

архиепископия, Супрасълски епископ Григорий - Полска митрополия, 

митрополит Игнатий - Албанска архиепископия, архимандрит Георгиос 

Сакур - Антиохийска патриаршия, прот. Дейвид Маккафи - Православна 

църква в Америка, и свещ. Пламен Тодоров - Чешка архиепископия. В 

съслужението участваха и високопреосвещените и преосвещени архиереи на 

Българската православна църква: Видински митрополит Дометиан, 

Великотърновски митрополит Григорий, Русенски митрополит Неофит, 

Неврокопски митрополит Натанаил, Ловчански митрополит Гавриил, 

Стобийски еп. Наум, Деволски еп. Теодосий, Знеполски еп. Йоан, Велички 

еп. Сионий, Траянополски еп. Киприян, Агатоникийски еп. Борис, 

Константийски еп. Антоний и Браницки еп. Григорий.  
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Към участващите в празничната вечерня молитви и песнопения се 

присъединиха и игуменът на Църногорския манастир „Св. безсребреници 

Козма и Дамян” архимандрит Евгений, архимандрит Калист – протосингел на 

Сливенския митрополит Йоаникий, архимандрит Поликарп – председател на 

църковното настоятелство на катедралния храм „Св. Димитър” – Видин, 

игуменката на Калоферския манастир сестра Валентина, игуменката на 

Кукленския манастир сестра Анастасия, игуменката на Мулдавския манастир 

„Св. Петка” сестра Юлита, игуменката на Долнолозенския манастир „Св. 

апли Петър и Павел” сестра Марина, ректорите на Софийската и 

Пловдивската духовни семинарии ставроф. ик. д-р Захарий Дечев и 

протойерей Добромир Костов заедно с техните възпитаници, български и 

чуждестранни монаси и монахини, над 250 свещеници от Пловдивска, 

Софийска, Сливенска, Врачанска и други епархии на БПЦ, голямо множество 

православни християни, някои от които се бяха организирали в 

поклоннически групи, дошли в Батак от всички предели на България. 

Държавните и общинските власти също бяха представени.  

Друга инициатива, целяща популяризирането на българските манастири 

и чрез тях възможностите за развитие на религиозен туризъм у нас е тази на 

фондация „Храмът”. Тя включва създаването на виртуален атлас на 

българските манастири, който ще може да бъде закупуван в книжарниците и 

в самите манастири. Тази инициатива е много добра като единствения ни 

съвет към издателите е лично да са запознати със всеки конкретен манастир и 

да актуализират навреме информацията, за да може тя да бъде максимално 

полезна. 

Тази година в Департамента по Приложна физика към ТУ София бе 

представена холограмна изложба на ценни български икони. Използването на 

съвременните технически потижения за популяризиране на религиозното и 

културно наследство на България ще дава в бъдеще възможности за 

привличане на туристи с религиозна цел в България. 

Иконата „Достойно есть" върши чудеса не само за миряните, но и за 

църквата. Само за 3 дни, откакто е в България, тя донесе приходи от над 100 

хиляди лева на родната патриаршия, според екип на „Всеки ден". Толкова са 

парите от продажбата на малки икони на чудотворното копие на атонската 

Богородица. Сумата нараства с още 30-40 хиляди, ако се сметнат и 

продадените свещи, православни календарчета, кръстчета и големи икони с 

лика на Божията майка, които хилядите миряни изкупуваха покрай 

поклонението пред „Достойно есть" в храма „Св. Александър Невски". От 

месец октомври тя е дарена на храма от манастира „Пантократор” на Атон. 
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По молба на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил друга 

Богородична мозаична икона „Геронтиса – старица” е дарена на катедралния 

храм „Успение Богородично” във Варна.  

Сега е необходимо да се популяризира първоначално наличието на тези 

две ценни икони в двата края на България и резултатът няма да закъснее. 

Необходимо е да се създават възможности за монасите да пътуват до 

съседни източноправославни държави като посланици на добра воля и 

културно-религиозни пратеници 

3. 3. 2. Създаване на манастирски асоциации 

Създаването на манастирски обединения /асоциации/ има за  цел 

подпомагане и работа в направление довеждане на православните 

християнски ценности до хората в РБългария. Обединенията биха могли да 

доведат и до по-голяма финансова сигурност за манастирите. 

Те могат да се създадат на географски принцип, като се използва 

единствено и само близостта между отделните манастири. Обединенията 

могат да създават общи органи, които да работят по отношение на 

увеличаване на манастирските приходи, повишаване на сигурността на 

манастирите и др. Те ще могат да работят и по отношение на обслужването на 

гостите на манастирите, включващо основно настаняване и екскурзоводско 

обслужване. Именно в последното направление асоциациите ще могат да 

развият много сериозна дейност като се занимават с обучението на свои 

собствени кадри за екскурзоводски позиции. По този начин ще се избягва 

разнопосочността на информацията, която се поднася на туристите от 

екскурзоводи – неспециалисти и ще се повиши нивото на задоволеност на 

гостите. 

 Именно тези асоциации могат да изиграят решаваща роля за 

интегрирането и социализирането на манастирите за развитието на 

религиозния туризъм у нас, като същевременно следят да се съблюдават и 

спазват каноните на православното християнство и да не се нарушават 

чувствата на вярващите. Тези асоциации могат да влязат във връзка с 

различни туристически предприятия и организации и да предприемат стъпки 

за разработване на маршрути, привличане и обслужване на туристи, а защо не 

и за изграждане на настанителна база в бъдеще. В някои случаи, по-

предприемчивите и по-икономически насочени асоциации могат самите те да 

се заемат с осъществяването на подобни дейности.  

Асоциациите също така биха могли да се заемат с организацията и 

управлението на различни манастирски производства, за които става дума по-

долу. 
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3. 3. 3. Манастирски производства с цел осигуряване на приходи 

Този сценарий е свързан с развитието на специфични производства в 

българските манастири, които да водят до финансови приходи. Много 

манастири у нас вече работят по него.  

Тази практика е възприета от много други манастири в Европа и по 

света. 

В Белгия например са разположени 6 трапистки манастира, които 

произвеждат 20 вида от най-скъпите и качествени бири в света. Тъй като 

производството е лимитирано и висококачествено, търсенето е огромно, а 

цената съответно изключително висока. 

 Във френски манастири се произвеждат и продават различни видове 

сирена като: „Пор дьо Салю“, „Бофор“, „Мароал“, „Сен Нектер“. 

 В швейцарски манастири произвеждат висококачестеното сирене 

„Грюйер“. 

 Кипърските манастири произвеждат и продават своя марка 

висококачествено и много скъпо вино, произведено от грозде от техни 

собствени лозя. 

В Гигинския манастир произвеждат и продават биволско кисело мляко, 

сирене и колбаси.Миналата година в Гигинския манастир „Св. св. Козма и 

Дамян“ се проведе изложение на екологични храни. Представители на 

различни храмове от Гърция, Сърбия, Македония и България показаха 

произведените от тях кисело мляко, кашкавал, сирене и други продукти. С 

производството на екохраните манастирите се надяват да помогнат за 

собствената си издръжка. „Всичко, което се предлага на изложението е 

истинско, въпреки че не отговаря на наложените държавни стандарти“, 

поясниха от манастира.Освен хранителни продукти в светата обител бяха 

изложени икони и лечебни мазила. Гигинският манастир  вече произвежда 

своя марка салами и суджуци. Сключен е договор с пернишки месарски цех, 

където се пакетират продуктите. Те са по запазена рецепта и без никакви 

вредни примеси. Наред с пушените и сушени колбаси, се произвеждат и 

сурови, както и два вида кайма. Традиционният събор на поляните край 

манастира над Гигинци се провежда на 2-ри май още от времето на 

социализма. Хората са се събирали там след деня на труда.  

Билинският манастир „Свети Архангел Михаил“ произвежда Билинска 

сливова ракия в бутилки от 0,5 л. и пчелен мед с ядки в буркани от 330 гр. 

Жаблянският манастир „Св.Йоан Предтеча“ произвежда краве кисело 

мляко, зеленчуци. 

 Копиловският манастир „Благовещение“ произвежда краве кисело 

мляко, картофи, кюстендилски сушени сливи, сушени круши, целина, ябълки, 

http://mirogled.com/?tag=%d1%82%d1%83%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b8
http://mirogled.com/?tag=%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5
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моркови, домати, червено цвекло, круши, мармалад от круши, спанак, 

маринована пъстърва, лютеница едро смляна и чушки. 

 Към Клисурския манастир „Св.св.Кирил и Методий“ работи ресторант, 

в който се приготвят национални ястия с екологични продукти произведени 

на място в манастира. 

 В Поморийския манастир „Св.Георги Победоносец“ се произвеждат 

вино и ракия по специални рецепти. В ракията се добавят билки и 

задължително босилек, а виното се съхранява в дъбови бъчви. 

 В Лопушанския манастир произвеждат вино. 

 В Чипровския манастир „Св.Иван Рилски“ варят ракия. 

 В Бачковския манастир се произвеждат вино, ракия и различни сладка 

 Предложените варианти са примерни. Възможни са всякакви 

комбинации между близко разположени манастири, които се обединяват в 

райони с цел провеждане на съвместни дейности или икономически 

инициативи, които могат да доведат до съживяване и дори замогване на 

манастирите. Тук би могъл да се ползва опитът на чужди манастири, 

например т.нар. трапистки в Белгия, в областта на създаване или 

възстановяване на традиционни, ценени и търсени висококачествени 

производства. 

 

 Резултати от проведеното анкетно проучване на туроператори 

предлагащи посещение на български действащи манастири 

 Анкетата бе изпратена по електронна поща до общо 15 фирми, а 

отговори бяха получени от 11 от тях. Обобщените резултати от анкетното 

проучване са както следва: 

 Българите пътуват обикновено неорганизирано /според 8 от подадените 

отговори или според 72% от анкетираните туроператорски фирми/, 

което не е изненадващо. При ниския жизнен стандарт те предпочитат да 

посещават манастирите със собствен превоз, в удобно за тях време, 

като почти винаги такива начинания са еднодневни или максимум с 

една нощувка. 

 При три от фирмите има обслужване и на организирани български 

туристи. Този факт ни дава повод да считаме, че макар и в малка част 

от случаите, ние като туристи се доверяваме на специалистите в бранша 

и очакванията към пътуването са явно по-големи. 

 При чуждите туристи организацията на пътуванията е почти изцяло 

организирана от туроператор в 10 от 11 случая. Изненада тук 

представлява един от отговорите, в който се появяват и чужди 

индивидуални туристи. Разглеждайки националността на тези туристи 
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обаче се вижда, че това са гърци и евреи, т.е. пазари, които са близко 

разположени и явно не са притеснени финансово. 

  Възрастта на българите, които се интересуват от този вид пътувания е 

основно в диапазона 26 – 60 години, т.е. това е работоспособната част 

от населението, която има и по-високи финансови възможности. При 

три от отговорилите агенции възрастта е дори над 61 години, което пък 

говори за хора с определени интереси в областта на християнството 

като религия и съответно към посещаването на манастирите като 

представляващи го обекти. Това са хора с напълно изграден светоглед. 

Интересно е да се види, че този контингент включва почти изцяло 

туристи с висше образование /при 8 от 11 фирми/. 

 Възрастта на чуждите туристи е разпределена поравно между групите 

26 – 60 и 61 +, което и тук се комбинира с висок образователен статус с 

преобладаване на хора с висше образование /8 от 10 фирми/ и средно 

образование в останалата част от случаите. 

 При чуждите туристи обаче по отношение на техния семеен статус се 

забелязва дори преобладаване на дела на възрастните семейства /55 +/ 

при 8 от фирмите, допълнени от семействата с големи деца, в 

останалите 5 случая. 

  При българите основно пътуват семейства с големи деца и семейства 

55 + в 72% от случаите, което говори, че те осъществяват тези си 

начинания в напълно зряла възраст заедно с големите си деца, 

предавайки християнските традиции в семейната си среда. 

 Интерес представлява отговора на въпроса, касаещ професионалния 

статус на пътуващите българи – основно служители и ръководители в 

частни фирми /лекари и   юристи/ според отговорите на 6 от фирмите 

/общо 10 отговора, защото при един от тях няма наблюдение в тази 

посока от страна на фирмата/. 

 При чуждите туристи в почти половината от отговорите 5 от 11 – 

пътуванията се осъществяват от платежоспособни държавни и частни 

служители, допълнени от бизнесмени и пенсионери в останалата част 

от случаите. 

 Интересен е и отговора за посещаваните манастири – българите се 

насочват основно към ставропигиалните и Роженския манастири при 

над 40% от отговорите, но се забелязва и съществен интерес към 

Гложенския, Девическия Арбанашки, Седемте престола, Клисурския 

„Св.св.Кирил и Методий”, Преображенския, Дивотинския и 

Долнолозенския „Св.ап. Петър и Павел”, което говори за наистина 

прецизен и интелигентен подбор на посещаваните обекти. 

 Още по-разпръснато е ветрилото при отговорите за посещаваните 
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манастири от чуждите туристи – освен ставропигиалните и Роженския 

манастир, които преобладават, тук се появяват Дивотинския, 

Хаджидимовския, Кремиковския, Преображенския, Соколския, 

Дряновския, Ивановските скални, Клисурския „Св.Петка” и 

Драгалевския. Разпространеното схващане, че чуждите туристи знаят 

предварително само за ставропигиалните манастири вече е остаряло. С 

помощта на информационните технологии днес чуждия турист се 

оказва дори по-информиран и заинтересован от българския. 

 По отношение на продължителността на пътуванията при българите 

обяснимо превес имат еднодневните посещения без нощувка в 10 от 11 

случая, комбинирани с отговор на една от фирмите за предпочитане на 

уикенд пътувания, докато при чужденците имаме поравно 

разпределение между две и повече нощувки /6 от отговорите/ и 

еднодневни, т.е. посещения на манастири изцяло в рамките на 

организирани предварително програми при 4 от случаите.  

 За национални различия при чуждите туристи при техния избор трудно 

може да се говори, по-скоро обаче се забелязва разлика между 

азиатските туристи, които познаваме като организирани и възхищаващи 

се от поддръжката на манастирите, докато европейците и особено 

италианците са по-любознателни, задават повече въпроси касаещи 

хпистиянската тематика. И при двата случая обаче имаме нужда от 

сериозно подготвени екскурзоводи както в областта на туристическото 

обслужване, така и по отношение на християнската тематика. 

 По отношение на сезонността се оказва, че лятото е посочено при почти 

половината отговори за чуждите туристи и българските туристи, с тази 

разлика, че в останалата част от случаите чужденците пътуват 

целогодишно, а българите предпочитат преходните сезони. 

 Много интересни насоки могат да ни подскажат отговорите на въпроса 

за националността на чуждите туристи посещаващи действащите 

български манастири. Това са както туристи от сравнително близко 

разположени пазари като Европа, представена от Русия, Полша, 

Германия, Италия, Австрия, Франция, Испания, Украйна, Нидерландия, 

включително и Израел според подялбата на Световната туристическа 

организация, така и представители от Япония, Австралия, Малайзия, 

Индонезия, Тайланд, Китай и Хонг Конг от по – далечна Азия и 

американци. 

 Имайки предвид тази богата гама от туристи заедно с факта, че 

пътувайки наполовина през лятото, но наполовина целогодишно, 

обслужването на ниво на тези контингенти няма да се отразява 

допълнително негативно върху проблема със сезонността. 
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 Още една полза от развитието на религиозния туризъм по манастирите 

може да бъде териториалната деконцентрация на търсенето. Въпреки, 

че е налице струпване на групи манастири около София, Велико 

Търново и в района на Родопите, те се намират върху достатъчно 

голяма площ, за да не се предизвикат проблеми от прекомерно 

нарастване броя на туристите. В тази връзка особено манастирите в 

северозападна България при положение, че се популяризират 

достатъчно, могат да се използват като центрове за предизвикване на 

интерес към района, който както всички знаем е най-изостаналия все 

още в икономическо отношение.  

 Тук трябва да се търсят начини от манастирските настоятелства за 

осъществяване на контакти както с румънски, така и със сръбски 

манастири. 

 При последния и може би най-интересен от гледна точка на 

проучването въпрос туроператорите посочват следните проблеми, 

които срещат при работата си с манастирите: липса на диалог или 

нежелание за такъв от страна на монашеските братства; подбиването на 

пазара от фирми предлагащи посещения на манастири с храна за обяд 

на цена около 5 - 10 лв.; не сме достатъчно атрактивни и 

конкурентноспособни на дестинации като Сърбия и Русия; манастирите 

нямат т.нар. архондар – монах, който да се грижи за храната и подслона 

на гостите; липса и на регламент за взаимоотношенията между 

туристическата индустрия и манастирите; недостатъчен брой и все по-

ниско образование на монасите; враждебно отношение на монашеските 

братства към туристите, което е оправдано в една част от случаите, но 

далеч не във всички; неоправдано високи цени за нощувка и 

допълнителни услуги, според туроператорите; както и затруднения при 

извършване на разплащания по банков път. 

Според нашето мнение е крайно време двете страни да седнат на една 

маса и да решат колкото се може по-скоро тези проблеми, защото това 

са неща от взаимен интерес, но и оказващи сериозно влияние върху 

имиджа на страната като дестинация за религиозен туризъм. Липсата на 

практически опит в това направление не може повече да ни служи като 

оправдание. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 След направения обстоен преглед на съвременното състояние и 

развитието на българските действащи манастири, могат да бъдат направени 

следните изводи: 

 Българските православни действащи манастири са разположени 

сравнително равномерно по територията на страната. Районите, в които се 

наблюдава значително по-малка концентрация на обекти, са заети от 

население, което не принадлежи към българския етнос.  

 В тази връзка предложеното от автора райониране на българските 

действащи манастири. ще ги изведе ясно на туристическата карта на 

България; ще ги популяризира; ще даде възможност за съдаване на нови 

манастирски туристически маршрути.  

 По отношение на достъпността на действащите манастири днес може да 

се приеме определено, че по-голямата част от тях са лесно достъпни. Все още 

не са малко местата, където въпросът с ориентацията е по-сложен, но 

навсякъде у манастирските братства се забелязва желание за справяне с този 

иначе сериозен проблем.  

 Интересен е въпросът за времето на възникване на действащите 

православни манастири. Още веднъж следва да бъде подчертано, че на 

територията на страната ни се намират действащи манастири, възникнали във 

възможно най-широкия в света времеви диапазон от средата на ІV век до 

сегашния ХХІ век.  

 Посещаемостта на действащите български манастири днес определено 

нараства. 

 По отношение на желанието от страна на монашеските братства за 

посещаването на манастирите ситуацията, която бе установена е, че само в 

единични случаи монасите са настроени недружелюбно или дори враждебно 

към посетителите. Такива примери бяха Роженския, Гложенския и 

Батошевския девически и Чипровски манастири. 

 Възрастта на монасите е все още над 50 години, но не може да се отрече 

факта, че в последните години в манастирите постъпват все още малко, но 

млади монаси.  

 Имиджът на действащите православни манастири в момента е 

достатъчно висок и е с тенденция да се повишава. Това е резултат от 

повишеното внимание на църквата към посетителите като цяло. Самите 

манастирски братства съществуват заради местното население и вниманието, 

което те му отделят с оглед и на подобряване на собственото си 

икономическо състояние, расте. 
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 Настанителната база на манастирите е категория с особен статут. Това 

не са светски обекти, в които можем да преспим винаги по наше желание. 

Ако това е възможно /а то е възможно в много ограничен брой манастири/, 

гостите трябва напълно да се съобразят с изискванията на монаси и монахини 

за спазването на определения вътрешен ред. По този критерий се оказа, че 

най-голяма група съставляват манастирите, които не разполагат с 

настанителна база или разполагат, но не допускат пренощуването на туристи. 

Втора група представляват манастирите, които разполагат с настанителна 

база, но разрешават пренощуването само на поклонници, какъвто е случаят 

със Скринския манастир. Третата група се формира от манастири, които 

приемат туристи за нощувка, като Рилския манастир. 

 Туристическите потоци към манастирите нарастват по численост, като 

се увеличава делът и на неместното население. Макар и бавно, действащите 

манастири в РБългария се популяризират в интернет среда /нещо, което 

доскоро беше немислимо/ и дори от собствени радиостанции, какъвто е 

случаят със Скринския манастир. 

 Потенциалните пазари, на които разчитат днес манастирите, са основно 

млади хора, семейства с деца и специалисти в различни области на науката, 

изкуството и богословието. Отделя се внимание и на нарастващия бавно, но с 

постоянни темпове, чуждестранен сегмент. 

 Печелившо за монашеските братства би било разработването и 

препоръката на тематични маршрути, по които гостите на конкретен 

манастир могат да се разходят или също така и идеи за посещаване на други 

близкоразположени православни манастири. 

 Може да се твърди, че като краен резултат целта на дисертационния 

труд е постигната. Създадена е актуална картина на състоянието и развитието 

на българските православни действащи манастири, а поставените задачи за 

постигането на  целта са решени, въпреки срещнатите редица трудности, най-

вече от институционален характер. 

 За първи път в България е направено пълно описание и анализ на 

всички действащи манастири в страната според тяхното местоположение и 

достъпност, имидж, наличие на настанителна база и пр. Създадена е актуална 

база данни за състоянието на действащите манастири. 

 Извършен е анализ на проучванията на българските манастири в 

миналото, както и на християнството и развитието на религиозния туризъм в 

световен мащаб. 

 Анализирани са основните туристически пазари и са очертани основни 

туристически маршрути и пакети, които могат да се разработят и предлагат 

на базата на тяхното съществувание. В никакъв случай не бива да се 

подценява предимно вътрешната насоченост на тези обекти по отношение на 
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туристическия пазар – българските туристи представляват една важна част от 

туристическите потоци в страната, а усвояването и популяризирането на 

манастирите като цел на туристическите пътувания на българите в много 

скоро ще доведе до нарастване интереса и на чуждестранните туристи към 

тази част от българската история и култура. 

 Предложено е райониране на манастирите с оглед тяхното по-добро 

управление, интегриране и социализиране, направен е сравнителен анализ на 

отделните региони.  

 Извършен е SWOT анализ на българските манастири, като се очертани 

техните основни слаби и силни страни, както и възможностите и заплахите за 

развитието им като туристическа атракция. 

 Основните силни страни на българските манастири се коренят в тяхната 

далечна история. Това са преди всичко местоположението им, избирано с 

грижовност от техните основатели, съхранените български дух, книжовност и 

култура, както и тяхната роля за опазване на националната идентичност.  

 Слабите страни се свързват преди всичко с липсата на приемственост 

при монашеството, ниската степен на образование на монасите, силната 

отчужденост, както между отделните манастири, така и от хората като цяло.  

Липсата на комуникативност и на желание за такава сред монасите 

изключително много затруднява интеграционния и социализационния процес 

на манастирите към нуждите на религиозния туризъм. 

 Други слаби страни са липсата на всякакви условия за приемане и 

посрещане на посетители за по-дълго време, нежелание за осъществяване на 

контакти или дори на образователни беседи за посетителите на обектите. 

 Възможностите следва да се търсят по отношение на отваряне към 

хората и съвремеността (надеждата е в новия патриарх на Българската 

православна църква) и във възможностите за икономическо развитие на 

манастирите по пътя на създаване на собствено екологично чисто 

селскостопанско производство и на умереното развитие на религиозен 

туризъм, наред със съществуващото вече поклонничество. 

 Основна заплаха представляват отслабените в момента позиции на 

християнството в България. Това породи възникването и разпространението 

на много секти у нас в близкото минало. Проблемът се състои основно в това, 

че това са съвсем чужди за християнството организации. Именно това им 

позволява дори до днес те да се популяризират без проблеми.  

 Тази заплаха може да отклони вниманието и интереса на българите към 

православните манастири основно благодарение на наливането на много 

средства в анти-християнски инициативи. 

 Очертани са няколко сценария за по-нататъшното развитие на 

българските манастири в контекста на религиозния туризъм в България, като 
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те не изчерпват всички възможности за това развитие. Всеки от тях може да 

бъде развиван самостоятелно и поотделно от останалите, но най-добра 

синергия би била постигната при едновременното прилагане на всеки един от 

тях. Всички сценарии имат пряко отношение към интегрирането и 

социализирането на манастирите в туристическото развитие на България. 

Накрая в дисертацията е предложена и класификация на действащите 

български манастири с оглед степента на тяхното участие в туристическото  

предлагане.   

 В резултат от нея се наблюдава оформяне на 4 основни групи 

манастири: 

- Действащите манастири, без перспектива за туристическо развитие 

поне според извършеното проучване са само четири. Това е група, при 

която сумарният резултат от отделните компонентни оценки е в 

рамките от 0 до 30 пункта. Проучването показва, че при тези обекти 

липсва каквато и да е визия за развитие на религиозен туризъм. Реално, 

няма дори надежда ситуацията, в която са изпаднали тези манастири да 

се промени, а на практика като, че ли няма и смисъл за момента да се 

полагат каквито и да било усилия. 

- Втора група манастири са тези с реални възможности за развитие на 

религиозен туризъм, които за момента не го правят. При тях резултатът 

е от 31 до 46 пункта.  

Тук групата е представена от 24 манастира. Препоръките към тях са да 

се преценят внимателно възможностите си за развитие на религиозен 

туризъм и да се вземат евентуални решения за установяване на 

контакти с утвърдени на пазара туристически агенти и включване в 

туристическата индустрия. 

- Третата група обекти разглеждаме като такива, които в момента вече са 

на туристическия пазар. Това е най-голямата група манастири, с 

резултат между 47 и 60 пункта. Тя се състои от 58 обекта. Тъй като тази 

група е с най-голям брой, можем да препоръчаме да развиват 

внимателно религиозния туризъм, като поддържат простички стандарти 

на туристическо обслужване, включващо нощувка, продажба на 

сувенири и евентуално храна за техните гости. Много важен момент е 

установяване на строги правила за поведение на гостите по време на 

престоя им в обителта. Друг важен момент е запазването в чист вид на 

религиозните традиции и ритуали. Те не трябва по никакъв начин да 

бъдат променяни, поради предпочитанията на туристите. 

- Четвъртата група е тази с най-висок сумарен резултат, надхвърлящ 61 
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пункта. Тук попадат общо 16 манастира. Препоръките към тази група са 

да ограничат темповете на туристическо развитие, с оглед запазването 

на тяхната автентичност. Превръщането на действащи манастири в 

прототип на туристически спални е недопустимо и би могло да доведе 

до нежелани последствия. 
Списък на действащите манастири в България 

ИМЕ 
Дост-

ст 
Датир-

ка 
Отдалеч-

ст Имидж 
Наст. 
база 

Отн-
е 

Лич. Преп-
ка Общо 

Бачковски "Успение Богородично" 10 6 10 10 10 6 10 62 

Рилски "Св.Иван Рилски" 10 6 6 10 10 10 10 62 

Троянски "Успение Богородично" 10 6 10 10 10 6 10 62 

Дряновски "Св.Арх.Михаил" 10 6 10 10 10 8 8 62 

Черепишки "Успение Богородично" 10 6 6 10 10 10 8 60 

Килифаревски "Рождество Богородично" 7 6 10 10 10 6 10 59 

Басарбовски "Св.Димитър Басарбовски" 7 6 6 10 10 10 10 59 

Лопушански "Св.Йоан Предтеча" 10 6 10 8 10 7 8 59 

Гранишки "Св.Лука" 10 6 10 6 10 10 7 59 

Габровски Соколски "Успение Богородично" 10 2 6 10 10 10 10 58 

Свищовски "Св.Богородица" 10 10 10 10 0 10 8 58 

Мъглижки "Св.Николай Мирликийски" 10 6 10 10 10 6 6 58 

Араповски "Св.Неделя" 10 2 6 10 10 10 10 58 

Кукленски "Св.Св.Козма и Дамян" 9 6 10 10 10 6 7 58 

с.Кабиле "Рождество Богородично" 9 2 6 10 10 10 10 57 

Устремски "Св.Троица" 9 2 6 10 10 10 10 57 

Мердански "Св.40 мъченици" 10 6 6 10 10 6 8 56 

Петропавловски "Св.Св.Петър и Павел" 10 6 10 10 0 10 10 56 

Преображенски "Св.Преображение Господне" 10 6 10 10 0 10 10 56 

Калугеровски "Св.Никола" 10 6 6 7 10 10 7 56 

Сопотски "Св.Спас" 10 6 10 10 0 10 10 56 

Германски "Св.Иван Рилски" 10 6 10 10 0 10 10 56 

Годечки "Св.Дух" 10 2 10 6 10 10 8 56 

Арбанашки "Св.Богородица" 10 6 10 10 0 10 10 56 

Батошевски "Успение Богородично" 10 6 6 8 10 6 10 56 

Клисурски "Св.Петка" 10 6 10 10 0 10 10 56 

Кремиковски "Св.Георги Победоносец" 10 6 10 10 0 10 10 56 

Гигински "Св.Св.Козма и Дамян" 7 6 2 10 10 10 10 55 

Люляковски "Св.Св.Йоаким и Анна" 9 10 6 10 0 10 10 55 

Калоферски "Рождество Богородично" 10 2 6 10 10 10 7 55 

Поморийски "Св.Георги Победоносец" 10 2 10 7 10 10 6 55 

Врачешки "Св.40 мъченици" 10 6 10 10 0 10 8 54 

Добридолски "Св.Троица" 10 6 2 6 10 10 10 54 

Марински "Преображение Господне" 10 10 10 10 0 6 8 54 

Аладжа * "Св.Троица" 10 6 10 10 0 10 8 54 
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Долнолозенски "Св.ап.Петър и Павел" 10 6 10 10 0 10 8 54 

Копривецки "Св.Петка" 9 6 10 10 0 10 8 53 

с.Каменци "Възнесение Господне" 9 6 10 10 0 10 8 53 

Присовски "Св.Арх.Михаил" 10 6 10 10 0 10 7 53 

Патриаршески "Св.Троица" 10 6 6 10 0 10 10 52 

Горнооряховски "Св.пр.Илия" 10 6 10 10 0 10 6 52 

Ивановски * "" 10 6 6 10 0 10 10 52 

Баткунски "Св.Св.Петър и Павел" 10 6 6 10 0 10 10 52 

Казанлъшки "Въведение Богородично" 10 2 10 10 0 10 10 52 

Къпиновски "Св.Николай Чудотворец" 10 6 6 8 10 6 6 52 

Белащински "Св.Георги победоносец" 10 6 10 10 0 10 6 52 

Сопотски метох "Въведение Богородично"* 10 2 10 10 0 10 10 52 

Дървенишки "Св.пр.Илия" 10 2 10 10 0 10 10 52 

Самоковски "Покров Богородичен" 10 2 6 6 10 10 8 52 

Присовски "Св.Пантелеймон" 10 2 10 10 0 10 8 50 

Свищовски "Св.Св.Петър и Павел" 10 2 10 10 0 10 8 50 

Калоферски "Въведение Богородично" 10 2 10 10 0 10 8 50 

Драгалевски "Св.Богородица" 10 6 10 10 0 6 8 50 

Етрополски "Св.Троица" 10 6 6 10 10 2 6 50 

Горнобогровски "Св.Георги Победоносец" 10 2 10 10 0 10 7 49 

Жаблянски "Св.Йоан Предтеча" 10 2 6 10 0 10 10 48 

Горноезеровски "Св.Богородица" 8 9 7 8 0 8 8 48 

Долнолозенски "Св.Спас" 8 6 6 10 0 10 8 48 

Гоцеделчевски "Живоприемний източник" 10 6 10 6 0 10 6 48 

Роженски "Рождество Богородично" 10 8 9 7 0 8 8 48 

Горнобрезнишки "Св.пр.Илия" 8 2 6 6 10 10 6 48 

Мулдавски "Св.Петка" 6 6 6 10 0 10 10 48 

Княжевски "Покров Богородичен" 10 2 10 10 0 6 10 48 

Обрадовски "Св.Мина" 10 2 6 10 0 10 10 48 

Бистришки "Св.Петка" 10 6 10 6 0 10 6 48 

Разбоишки "Въведение Богородично" 8 10 2 10 0 10 8 48 

Арбанашки "Св.Николай Чудотворец" 10 6 10 6 0 6 10 48 

Бакаджишки "Св.Спас" 9 2 6 10 0 10 10 47 

Сяновски "Св.Марина" 7 6 6 10 0 10 8 47 

Гложенски "Св.Георги Победоносец" 10 6 8 9 0 6 8 47 

Руенски "Св.Йоан Рилски" 9 6 2 10 0 10 10 47 

Правешки "Св.Теодор Тирон" 10 6 10 8 0 6 6 46 

Плаковски "Св.пр.Илия" 10 6 6 10 0 6 8 46 

Айдемирски "Покров Богородичен" 10 2 6 10 0 10 8 46 

Златарски "Св.Св.Петър и Павел" 10 6 6 10 0 6 8 46 

Владайски "Св.Петка" 10 2 6 10 0 10 8 46 

Ресиловски "Покров Богородичен" 10 2 10 10 0 6 8 46 
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Каранвърбовски "Св.Марина" 5 6 6 8 6 7 8 45 

Чирпански "Св.Атанасий Велики" 9 9 6 9 0 6 6 45 

Чепински "Св.Три Светители" 10 6 9 8 0 6 6 45 

Ботевградски "Рождество Богородично" 10 6 10 10 0 
 

8 44 

Изворски "Успение Богородично" 10 6 2 6 0 10 10 44 

Клисурски "Св.св.Кирил и Методий" 7 6 6 7 5 6 7 44 

Варненски "Рождество Богородично" 10 2 10 10 0 6 6 44 

Хаджидимовски "Св.Георги Победоносец" 10 2 10 6 0 10 6 44 

Кокалянски "Св.Арх.Михаил" 6 6 2 10 0 10 10 44 

Челопеченски "Св.Богородица" 10 2 10 10 0 6 6 44 

Бистришки "Св.Йоаким и Анна" 7 7 6 6 0 8 9 43 

Раковишки "Св.Троица" 10 6 6 6 0 6 8 42 

Чекотински "Св.Арх.Михаил" 10 6 6 6 0 6 8 42 

Варненски "Св.Св.Константин и Елена" 10 2 6 10 0 6 6 40 

Батошевски "Въведение Богородично" 10 2 10 6 0 6 6 40 

Сапаревобански "Св.Стефан" 6 2 2 10 0 10 10 40 

Чипровски "Св.Иван Рилски" 6 6 6 8 0 7 6 39 

Мърчаевски "Св.Никола" 10 2 6 6 0 6 8 38 

Буйньовски "Св.пр.Илия" 9 2 6 6 0 6 8 37 

Обидимски "Св.Пантелеймон" 5 2 2 10 0 10 7 36 

Дивотински "Св.Троица" 7 6 2 6 0 6 8 35 

с.Александрия "Св.пр.Илия" 5 2 2 6 0 10 7 32 

Голямобуковски "Живоприемний източник" 6 6 4 6 0 2 5 29 

с.Българево "Св.Екатерина" 10 2 6 2 0 6 2 28 

Долнобогровски "Св.ап.Петър и Павел" 7 2 6 2 0 2 2 21 

 
Легенда:       

 
0 - 30 Без перспектива за туристическо развитие   3 

 

 

31 - 
46 Препоръки за туристическо развитие   28 

 

 

47 - 
60 Реално туристическо развитие   67 

 

 

61 - 
70 Развитие с повишено внимание   4 

  

 Вариант за справяне със ситуацията, би могло да бъде предлагането на 

гостите на повече допълнителни услуги, запознаване с монашеското 

стопанство и монашеския начин на живот с всичките подходящи и възможни 

за обяснение религиозни традиции, предвид ограниченото време, с което 

разполагат гостите на манастира. Такъв род атракции биха генерирали по – 

чести и по кратки посещения, което няма да натоварва монашеските братства 

с излишни задължения. Естествено обемът от нощувки в манастира на гости и 

туристи трябва да бъде намален. Така ще се запази религиозната институция 

от възможните негативни туристически влияния. 
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Проведена е и анкета с туроператорите предлагащи на пазара манастирски 

турове или посещения на отделни манастири. Синтезираните резултати от нея 

са следните: 

 Може да се обобщи, че манастирите в България имат много проблеми, 

но като цяло те са един все още неизползван и много ценен ресурс за 

туристическото развитие на страната. За целта ще бъдат необходими много 

усилия и средства (финансови, трудови и пр.), но тяхното интегриране и 

социализиране може да бъде извършвано поетапно и непрекъснато, при 

наличието на добра политическа и икономическа воля в страната, а така също 

и със съдействието на самите манастири и цялата религиозна общност в 

България. 

 

IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 В дисертационния труд открояваме следните приноси от научно и научно-

приложен характер:  

 Направена е пълна инвентаризация, описание и анализ на всички 

действащи манастири в страната според тяхното местоположение и 

достъпност, имидж, наличие на настанителна база и пр. 

характеристики. Създадена е актуална база данни за състоянието на 

действащите манастири.  

 Направена е класификация на манастирите в страната с оглед 

възможностите за тяхното въвличане в туристическото движение и 

развитието на религиозния туризъм 

 Посочени са основните туристически сегменти и са очертани основни 

туристически маршрути и пакети, които могат да се разработят и 

предлагат на базата на тяхното съществувание.  

 Направено е райониране на манастирите с оглед тяхното по-добро 

управление, интегриране и социализиране, направен е сравнителен 

анализ на отделните региони. 

 Извършен е SWOT анализ на българските манастири, като се очертани 

техните основни слаби и силни страни, както и възможностите и 

заплахите за развитието им като туристическа атракция. 

 Очертани са няколко сценария за по-нататъшното развитие на 

българските манастири в контекста на религиозния туризъм в България. 
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