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Увод  

В последните години на 20. век и в началото на 21. век туристическото развитие в 
световен мащаб бележи промени в разпределението на туристическите потоци и се 
наблюдават качествено нови тенденции в туристическото търсене. Съвременните 
нагласи за бъдещето на туризма отразяват желанието за преодоляване на негативните 
последствия от развитието му през последните десетилетия и по-добро планиране на 
туристическата дейност в новите дестинации. В израз на това, туристическата 
индустрия и субектите на туристическата политика се обединяват в изготвянето на 
стратегии и политика за да се осигури икономически растеж, социална 
равнопоставеност и опазване на природните ресурси или на кратко – устойчиво 
туристическо развитие. 

В туристическия сектор се осъзнава нуждата от балансирано развитие - с оглед 
запазване на природните ценности, грижа за служителите и обществото в 
дестинацията и финансовата възвращаемост на инвестициите в дейността. Най-често 
срещаният инструмент за прилагане на управленски техники за устойчиво развитие 
са екологични сертификати и еко маркировки (Honey, M. & Rome, A., 2001; Mansah, 
I.; 2004, Симеонова, П., 2004 и др.). Базисният модел на болшинството от тези 
инструменти представлява система за управление по околна среда (СОУС) (Honey, 
M., 2005).  

Поради естеството на туристическите услуги, хотелският сектор е основно ядро в 
системата за отдих и туризъм. Същевременно този сектор е определен като един от 
главните потребители на възобновяеми и невъзобновяеми ресурси в туристическата 
сфера. Поради тези особености хотелският бизнес е един от първите в целия отрасъл, 
който е преценил ефективността и икономическите ползи от въвеждане на СУОС и 
способства за изготвяне на екологични стандарти в сферата на туристическите 
услуги.  

Цел, обект, задачи и предмет на изследване. 
Целта на дисертацията е разкриване на нагласите към СУОС като инструмент за 

екологично устойчиво развитие на туризма в хотелския сектор в К. К. „Боровец”. 
Обект на изучаване са хотелите в К. К. „Боровец”.  
За постигане на горе формулираната цел ще се изпълнят следните задачи: 

 Проучване на българското законодателство в областта на опазване на 
околната среда, в тази част, която касае пряко туристическата дейност и 
конкретно настанителния сектор; 

 Анализ на теоретичната концепция за устойчивото туристическо 
развитие и връзката със СУОС в хотелския сектор; 

 Проучване на отношението/ нагласите към СУОС в хотелския сектор 
сред: 

i. управителите на хотели в К. К. „Боровец”; 
ii. туристите в К. К. „Боровец”; 

Предметът на изследване в дисертационния труд е разкриване на отношението/ 
нагласите на хотелските управители и туристите в К. К. „Боровец” към СУОС в 
хотелите. Нагласата към екологичния елемент на устойчиво туристическо развитие в 
К. К. „Боровец” се отчита както чрез мнението на управителите и туристите, така и 
чрез мерките, предприети за опазване на околната среда в хотелите. Предметът 
включва изследване на следните връзки в ТСОТ: 

I. Отношението на управителите на хотели към СУОС. 
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II. Вътрешно - системна връзка между две подсистеми – първата 
подсистема са хотелите (МТБ), а втората - са туристите и тяхното 
отношение към СУОС 

I. Методологични основи на изследването на система за управление по 
околната среда в хотелите в К. К. „Боровец” 
1. Теоретична основа, методи на научното проучване, източници на 
информация. Понятийно – терминологичен апарат  

Теоретичната база от която се изхожда в дисертационния труд е постановката за 
устойчивото туристическо развитие и екологичният му аспект, който е връзката му 
със СУОС. За постигане на поставените в дисертацията цел и научни задачи е 
използван комплексен метод на проучване. В съответствие с анализираните 
теоретични постановки и примерите за добри практики на приложение на 
екологичното управление чрез СУОС в хотелския сектор е изготвен основния 
методически инструмент на проучването – анкетни въпросници.  

Изборът на частен метод от социологията – анкетата, е обусловен от социално - 
географския характер на ТСОТ, която се изучава и чрез методите на социалните 
изследвания. Анкетният метод намира широко практическо приложение в научните 
изследвания като цяло, а в географията на туризма - когато се проучват нагласи на 
местно население или туристи (Allen, L. et al., 1993, Stabler, M. & Goodhall, B. 1997, 
Kirk, D., 1998, Chafe, Z. & M. Honey, 2005, Hu, X., 2007, Воденска, М., 1999, 2001, 
Попова, Н., 2003, 2006, Джонев, С., 2004 и др.). Възможността за използване на 
социологически методи от географията на туризма и отдиха се обуславя от 
социалния характер на нейния обект на изследване – териториалните рекреационни 
системи (Пирожник, 1986 във В. Маринов, 1988). Този метод на изследване е избран 
от автора, тъй като: 1) се проучва териториална система за отдих и туризъм (ТСОТ) 
от природен тип (К. К. „Боровец”), 2) ТСОТ е социална по същността си и централно 
място в нея заема туристът, 3) основна подсистема на ТСОТ са служителите/ 
управленските кадри в местата за настаняване.  

В проучването са използвани три вида анкетни карти: 
1) анкетен въпросник, чрез който е проучено отношението на управителите на 

хотели в К. К. „Боровец”. 
2) анкетна карта за проучване представянето на хотелите в К. К. „Боровец” 

спрямо околната среда. 
3) анкетна карта за проучване мнението на туристи в К. К. “Боровец” на 

български и на английски език. 
Първичната информация бе набавена чрез собствените проучвания в К. К. 

„Боровец”. Те допълниха и оформиха данните за състоянието на околната среда и 
обема на настанителния капацитет в курорта, тъй като официалната статистика 
публикува актуални данни с известно закъснение. Теренното проучване в К. К. 
„Боровец” бе проведено чрез интервюиране на управители, служители в хотелите 
и на туристи през есенните месеци септември - ноември 2006 г. Вторичната 
информация за актуалното състояние на настанителния сектор в К. К. 
„Боровец” е съставена от справките за средствата за подслон и настаняване от 
компетентния държавен орган по туризъм, по данните за регистрирани обекти от 
Община Самоков и по данните на НСИ за постъпленията от туризъм в К. К. 
„Боровец” през 2006 г. За нуждите на дисертацията е ползвана специфична 
информация, която се отнася до специализирана статистика от акредитирани 
сертифициращи по околна среда органи (Клуб 9000), стандарти за СУОС като 
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нормите на Европейски съюз - EMAS, European flower, международния стандарт по 
околна среда ISO 14001 и др. 

За изясняване на концепцията за устойчиво туристическо развитие и същността 
на системите за управление по околната среда (СУОС) като инструмент за 
постигането му в настанителния сектор, т.е. за оформяне на теоретичната основа на 
изследването са проучени: законови документи в областта на опазване на околната 
среда, научни проучвания в сферата на СУОС в хотелския сектор, статистически 
данни на браншови асоциации (клуб 9000), справки на международни 
сертификационни програми (ISO 14001, EMAS и др.), доклади относно 
резултатността спрямо околната среда на обектите за настаняване.  

За правилно възприемане на анализа и оценките в дисертационния труд са 
необходими следните терминологични уточнения, предвид прилагания географския 
подход и практическия характер на труда. Разграничаваме Геоекология, като наука 
за опазването на околната среда и Екология, като дял от Биологията; наука за 
взаимоотношенията на организмите по между им и с околната среда (Българска 
енциклопедия, 2007). Същевременно следва да отбележим, че използваните в 
дисертацията определения, отнасящи се до еко марка, екологичен стандарт, 
екологично устойчиво развитие и производните им понятия са смислово обвързани с 
процедурата „екологична оценка” по смисъла на Закона за опазване на околната 
среда, в който „екология” е със значение на рационално използване на природата и 
нейното опазване. По отношение на СУОС тези определения означават аспектите по 
природната среда.  

Поради спецификата на терминологията относно СУОС и скорошното й 
въвеждане в българското законодателство, както и за коректност на ползваните 
термини в научната разработка, е нужно да се дефинира основния понятийно – 
терминологичен апарат. В прегледа на литературните източници относно СУОС бе 
установено, че в англоезичната литература бива ползван термина Environmental 
Management System. В българската преводна литература и академични проучвания по 
темата се срещат няколко идентични тълкувания на този термин, ползвани като 
синоними. Сред тях са “система за екологичен мениджмънт”, “система за 
управление по околната среда” (ИА “БСА”) БДС EN ISO 14001:2004; ЗООС, 2004; 
Български институт по стандартизация, www.bds-bg.org), “системи за управление на 
околната среда” (проект „Подкрепа за популяризирането на Схемата за управление 
по околна среда и одитиране (EMAS) в България”, 2004), „система за управление на 
околната среда” (Европейска агенция по околна среда (EEA, 2006)). Според нас 
ползването на първата формулировка създава предпоставки за неточно разбиране от 
широката публика поради съдържанието на чужди думи. Същевременно е 
объркваща, тъй като е различна от термините, приелите широка гражданственост и 
употреба в нормативните документи в България. Наименованието “система за 
управление на околната среда” е сред най-често срещаните. Поради това и темата на 
дисертационния труд бе формулирана по този начин. Въпреки това, ние приемаме за 
най-точно ползването на “система за управление по околната среда” поради 
обосновката на точно този термин от МОСВ и поради ползването му в националното 
законодателство по околната среда. 

2.Същност и особености на устойчивото туристическо развитие 
Широко разпространено схващане за туризма е, че е дейност, която стимулира 

икономическото развитие без да оказва негативни въздействия върху околната среда. 
В края на 80. години на 20. век ясно се очертават последствията от развитието на т. 

http://www.bds-bg.org/
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нар. масови форми на туризъм, когато приоритет е повишаване на туристопотоците и 
приходите, без планиране на туристическата дейност и нейните въздействия във 
времето. Редица автори (Elkington, J. & Knight P., 1992, Wahab, S. & Pigram, J., 1998, 
Middleton, V. & Hawkins, R., 1998; Mihalic, Т., 2000, Воденска, М., 2001) посочват 
последствията от туризма и неговите негативни влияния върху местното население, 
физическата среда и местната икономика. Развитите индустриални производства 
първи се изправят пред предизвикателствата за ресурсното обезпечаване и развитие 
на общностите, така първоначално възниква концепцията за устойчиво развитие, 
която изразява балансиран подход на развитие, с оглед изчерпаемостта на ресурсите. 
В последствие, поради бързите темпове на развитие и размера, който достига, 
туризмът в международен мащаб среща същите ограничения. Задълбоченото 
изследване на бурното развитие на масов туризъм определя три основни 
проблематични сфери. Това са разпределението на финансовите постъпления, 
отношението към местните общности и ползването на природни ресурси в 
туристическите дестинации. Това определя трите основни линии на устойчивото 
развитие – икономическото, социалното и спрямо природната среда.  

В резултат на редица срещи на високо равнище (Срещата на върха по проблемите 
на Околната среда и Развитието през 1992 г. в Рио де Женейро; конференцията на 
ЮНЕСКО в Лансароте, 1995 г.; Среща на Световната организация по туризъм, 
Световният съвет за пътувания и туризъм и Съветът на Земята, 1997), са изготвени 
документи (Харта за устойчив туризъм и познатия под Дневен ред 21 за 
туристическата индустрия) и научни разработки по темата, дефиницията за 
устойчиво развитие, позната от Брундтландския доклад (1987 г.) бива модифицирана 
според спецификата на контекста, в който се използва. Определеното на срещата на 
Световната Комисия по Околна среда и Развитие (1987 г.) ”развитие, което посреща 
нуждите в настоящето, без да излага на риск възможността на бъдещите поколения 
да посрещнат нуждите си”, е основа за академичните проучвания в сферата на 
устойчивото развитие на туризма. Дефинирането му претърпява развитие и 
модификации като се разширява обхвата и дълбочината му. На него са посветени 
редица публикации на експерти в туризма – Cronin, L. (1990), Inskeep, E. (1991), 
Buttler, R. (1993), Jafari, J. (1994), Wahab, S. (1997), Middleton (1998), Дограмаджиева, 
Е., 2000, Маринов, В., 2001, Асенова, М., 2007 и др., в които се разглеждат баланса 
между социално икономическите и геоекологичните му аспекти, както и прилагането 
му на различни териториални и административни нива (Goodall, Stabler, 1997). От 
прегледа на дефинициите може да се обобщи, че устойчивото туристическо развитие 
включва оптимално използване на ресурсите, опазване на биологичното 
разнообразие; намаляване на природните, социалните и културни въздействия; 
увеличаване ползите от опазването на средата и ползите за местните общества в 
дългосрочен план. 

2.1Инструменти за постигане на устойчиво туристическо развитие 
Започналата през 80. години дискусия относно устойчивото развитие преминава 

от обсъждания на високо международно равнище към фазата на практическо 
приложение днес. Природосъобразното развитие, в сферата на услугите и на туризма, 
се постига чрез законовите норми (на конвенции, резолюции), държавни 
споразумения, както и чрез други мерки, одобрени от неправителствени организации, 
чиито директни изражения са сертификационните схеми, еко етикетите, екологичния 
бенчмарк. Практическите наблюдения показват, че съвместното прилагане на 
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държавната политика и дейностите, инициирани от самия сектор, е добър подход към 
устойчивост и дава добри резултати спрямо целите на стопанското управление. 

2.1.1 Индикатори за устойчиво развитие по околна среда 
Болшинството индикатори за устойчиво развитие по околна среда се базират на 

модела „Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие - Отговор“ (DPSIR) (EU 
Member State Experiences with Sustainable Development Indicators, 2004). 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) е разработила 
модела (DPSIR), като е взето под внимание, че човешката дейност упражнява натиск 
върху околната среда и въздейства върху нейното качество, и върху количеството на 
природните ресурси (състояние); обществото отговаря на тези промени чрез 
политиката по околна среда, общата икономическа политика и секторните политики, 
и чрез промени в съзнателното отношение и поведение към околната среда 
(обществен отговор).  

Специфична категория индикатори са СУОС. В дисертацията се разглеждат 
именно стандартите за управление по околната среда, от вида на сертификационните 
схеми, тъй като в няколко десетилетия на използването им са доказали пълнота 
(както биват определяни самите СУОС) и поради достоверността, тъй като се 
проверяват и оценяват от трета независима страна.  

3.Системите за управление по околна среда като инструмент за постигане 
на устойчиво развитие в хотелския сектор 

3.1 Същност и особености на устойчивото туристическо развитие в 
хотелския сектор 

Поради централното място на настанителния сектор в ТСОТ и по-специално на 
хотелите, предвид количествените и качествените им характеристики, редица автори 
насочват изследователския си интерес в управлението по околна среда именно към 
него (Deng et al, 1992, Brown, 1996, Kirk, 1998, Faulk, 2000, Hu, 2007 и др.). 
Хотелският сектор представлява основна компонента на туристическия отрасъл. 
Вида и структурата на хотелската и другата настанителна база определя до голяма 
степен количествената страна на туристическото предлагане, характера на 
практикуваните дейности в тях и в заобикалящата ги среда, натиска върху ресурсите 
в дестинацията, сезонността на туристическите потоци и тяхната структура, 
удовлетвореността на туристите (Gunn, C., 1988; Маринов, В. 1988; Бъчваров. М., 
1990). От обема и териториалното разположение на настанителната база и 
съответствието им на туристическото търсене зависят икономическата, социалната и 
екологичната ефективност на цялата ТСОТ. Тъй като капацитета и структурата 
определят характеристиките и на останалата МТБ, а предвид и пространствената 
„нееластичност” на съоръженията, когато бъдат построени, от съществено значение е 
устойчивото планиране на цялата МТБ, вкл. и на хотелите. Съществено е ускорената 
динамика на нарастване на хотелския сектор в последните десетилетия - за по-малко 
от 10 години броят на обектите се е удвоил достигайки 750 000 през 2005 г. (WTTC et 
al. 2002, Казачка, Д., 2005) и високата ресурсоемкост на хотелската дейност. Поради 
тази причина, балансираното развитие се счита за ключово, водещо до промяна в 
хотелиерството и важна гледна точка, от която развитието на този отрасъл ще се 
преценява в следващите десетилетия (Voluntary incentives, 2002). 

Все още няма единен подход в отговор на търсенето на устойчив туристически 
продукт. Това до голяма степен се дължи на фрагментарността на туристическия 
бизнес (Мiddleton, 1998). Практиката показва, че секторният подход в самия 
туристически отрасъл е най-ефективен в прилагането на механизми за постигане на 
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устойчиво развитие. Примери за това са Екологичната инициатива на 
международните хотели – IHEI, асоциацията на „Зелените хотели”, Асоциацията за 
отговорен бизнес на пътническите агенти в Тихоокеанско-азиатския регион и др.  
 3.2 Системи за управление по околната среда - Възникване, дефиниция, 
модел, основни стъпки при въвеждането на СУОС. Системите за управление по 
околната среда възникват в следствие от индустриалното развитие, в условия при 
които дейностите трябва да се извършват с оглед изчерпаемостта на ресурсите. 
Предвид ограничените природни ресурси, концепциите за икономическото развитие 
придобиват ново измерение. Те отразяват необходимостта от оптимално използване 
на наличните ресурси, както и тяхното възстановяване. Този стремеж придобива 
важността на търговските решения в общата структура на управление (Whitelow, K., 
2000). Поради международния характер на редица икономически сектори, възникват 
общоприети стандарти за управление по околната среда. Първите СУОС са 
предназначени за промишления сектор, а в последствие възникват СУОС за сферата 
на услугите. Обективни и изчерпателни са дефинициите на СУОС, с които се борави 
в европейското и националното ни законодателство:  

1) Система за управление по околната среда е способ, осигуряващ 
ефективно изпълнение на управленски план или мерки по околната среда в 
съответствие с целите и задачите на еко политиката; ключов елемент във 
всяка ефективна СУОС е изготвянето на документирана система от 
процедури и инструкции, които осигуряват ефективна връзка и 
последователност на изпълнението (ЕЕА, 2006). 

2) В Закона за опазване на околната среда (2005) СУОС е определена 
като “..частта от общата система за управление, която включва 
организационната структура, дейностите по планирането, 
отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите за 
разработване, внедряване, постигане, преглед и поддържане на 
политиката на околната среда.”(ЗООС, 2005, Допълнителни разпоредби, т. 
45). 

Главният модел на СУОС, описан в специализираната литература е този, който на 
екологичните стандарти ISO 14001 и EMAS. Той следва цикъла на планиране, 
изпълнение, проверка и действие (Фиг. 1). Моделът показва непрекъснатост, тъй като 
една СУОС е процес на непрекъснато подобрение, при който организацията 
постоянно преглежда и поправя системата. 

Стъпките за изграждане на СУОС могат да се обособят в две групи – дейности 
за опазване на околната среда и управленски методи за прилагане на тези дейности 
(Whitelaw, 2000). Основните стъпки, при въвеждането на една СУОС, дават обща 
идея за структурата, която се следва при прилагането й. Основните стъпки при 
въвеждане на СУОС са: 

- изготвяне на политика по околната среда - изяснява екологичните 
принципи, с които ще се насърчава компанията и които тя ще следва;  

- поставяне на екологични цели и задачи, и средства за тяхното постигане; 
- планиране на система за управление по околната среда или на програма, 

определяща как поставените цели и задачи ще се постигнат;  
- прилагане на начертаните мерки, проверка и коригиращи дейности, 

преглед на документи за постигнатите резултати от управленските органи на 
организацията (Quality Network, 2006; Whitelaw, К., 2000; IISD, 2000; ISO 14000 
Series, 2006, EMAS Toolkit for small organisations, 2006). 



Фиг. 1. Модел на СУОС (International Institute for Sustainable Development, 2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 Практическо приложение на системите за управление по околната среда в 

хотелския сектор 
Болшинството от добри подходи към устойчивото развитие в хотелската практика 

имат сходни характеристики със СУОС, но само някои от тях представляват 
същинска система по околната среда. Международните екологични стандарти ISO 
14001 и EMAS са всеобщо признати СУОС. Общият подход на тези две системи и 
някои от бенчмарк системите (Green globe) е анализиране на операционните дейности 
и идентификация на основните групи, които оказват значимо въздействие върху 
околната среда. В хотелския сектор това са дейностите, които генерират отпадъци, 
ресурсоемките процедури, т.е. тези които рефлектират в околната среда. 
Въздействието им върху средата се преценява чрез индикаторите на аспектите по 
околна среда. Те са показатели за резултатността на организациите спрямо околната 
среда и за ефективността на ползваните ресурси. Едновременно с това те посочват 
ресурсите, които биват ползвани в най-големи количества, т.е. определят се най-
застрашените от изчерпване. Сред основните групи дейности, които се наблюдават в 
стандартите за СУОС (ISO 14001, EMAS и др.) са: водните запаси и потреблението на 
вода, потреблението на енергия, отпадъците, доставките, вредните емисии във 
въздуха и качеството на въздуха в хотела. Освен за преценка на икономическото и 
екологосъобразното състояние на самите хотели, СУОС може да бъде използвана и 
като показател за сравнителен анализ сред хотелите в дадена дестинация. Въз основа 
на такива показатели, в практиката се осъществява съпоставка и оценка между 
дестинации чрез индикатори за устойчив туризъм. 

3.4 Предимства от прилагане на системи за управление по околната среда в 
хотелския сектор 

Въз основа на анализа на практическите и научни източници за системите за 
управление по околната среда и на екологичните сертификационни програми, можем 
да обобщим на кратко основните предимства от прилагането на СУОС.  

Въвеждането на СУОС способства за намаляване на рисковете от замърсяване и 
за ефективно ползване, и управление на финансовите ресурси (New York State 
Department of Environmental Conservation, 2007). СУОС е добър бизнес подход. 
Спомага за идентифициране на екологичните проблеми, като това води до спестяване 
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на средства от глоби за нарушение на екологичното законодателство, 
предотвратяване и контрол на най-рисковите операции.  

Освен екологичните и финансовите ползи екологичната сертификация от типа 
СУОС дава и редица маркетингови предимства. Отговорното екологично 
поведение може рязко да подобри имиджа сред потребители, сътрудници и 
служители, увеличава обществената загриженост и осведоменост за опазване на 
околната среда в средата, в която се упражнява дейността. Инвеститорският 
интерес все повече залага на портфолио от “зелени” проекти, тъй като са финансово 
по-изгодни и доходоносни в сравнение с останалите. Застрахователните компании 
са наясно с рисковете от дейност, застрашаваща околната среда. Компаниите, с 
ориентация към природосъобразна дейност, представляват по-малко рискови клиенти 
за застрахователите и в някои страни получават по-изгодни застрахователни условия. 
Не на последно място, „зелените” хотели са приоритетни сред клиентите, които 
търсят природосъобразни средства за отсядане, в сравнение с останалите, 
предлагащи същия продукт или услуга. 

4. Нормативна рамка в областта на опазването на околната среда в 
туристическия отрасъл - минимални изисквания и СУОС. Доброволният 
характер на въвеждане на СУОС предполага регламентирането им в стандарти, които 
не са част от законодателството. Същевременно СУОС се въвеждат като 
препоръчителни и косвено държавната/ общностната администрация се обвързва с 
тяхната подкрепа при прилагането и популяризирането им в нормативната уредба на 
национално ниво (Белгия, Германия, Великобритания) и на ниво общност (ЕС). 
Например една от последните дейности на Европейската комисия в контекста на 
въвеждане на стандарти, от типа СУОС, целящи устойчиво развитие е стратегията 
Европа 20-20. Комисията следва да изготви търговска стратегия за Европа 20-20, 
която се очаква да включи дейности подкрепящи използването на СУОС, а именно: 
„инициативата за отваряне на търговията за сектори на бъдещето, като „зелени” 
продукти и технологии,..както и за международна стандартизация, особено в 
областите, които водят до растеж” (СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЕВРОПА 
2020). С оглед темата на дисертацията, за да бъде установено до колко СУОС са 
заложени като инструмент за устойчиво туристическо развитие на национално ниво, 
в настоящия раздел, е направен преглед на българското законодателство. 

В Закона за опазване на околната среда (2005, 2009) един от основните принципи 
е устойчивото развитие. Конкретните инструменти, с които се цели неговото 
постигане са екологичната оценка (ЕО) и оценката на въздействието върху 
околната среда (ОВОС). ЕО и ОВОС се извършват на планове, програми и 
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни 
изменения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху 
околната среда. ЕО и ОВОС са задължителни за планове и програми в няколко 
области на стопанството, сред които е и туризмът. Сред плановете и програмите, за 
които извършването на ЕО е задължително, са стратегиите за развитие на туризма, в 
частност Националната стратегия за екотуризъм. За общински програми за развитие 
на туризъм и стратегии за развитие на културен туризъм, необходимостта от ЕО се 
преценява според типа и големината на територията (Приложение № 1 и № 2, ЗООС, 
2005).  

Освен задължителните законови норми, с които е нужно да се съобразява 
бизнесът, съществуват и доброволни инициативи, участието в които би подобрило 
екологичното представяне на българските предприятия и имиджа им на българския и 
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международен туристически пазар. Сред доброволните подходи по опазване на 
околната среда са Национална схема за управление по околна среда и одитиране 
(НСУОСО) и Национална схема за екомаркировка (ЗООС, 2005). С тези две схеми се 
цели сертифициране по определени критерии на организациите и/ или на техните 
продукти, и регистрирането или обозначаването им по подходящ начин. НСУОСО 
въвежда в българското законодателство регламент 761/2001/ЕС за доброволното 
участие на организациите в схемата на Общността за еко - управление и одитиране 
(EMAS). Целта на EMAS е да стимулира предприятията да преминат отвъд 
минималните законови изисквания, свързани с опазване на околната среда. Моделът 
и структурата на тази схема съвпадат изцяло с вече описаните модел и структура на 
СУОС. Еквивалент на европейската екомаркировка у нас е друг доброволен 
инструмент за природноотговорна туристическа дейност - Националната схема за 
екомаркировка (НСЕМ). Критериите за присъждане на европейската екомаркировка 
са разделени в няколко големи групи, които се отнасят до управленчески подходи, 
използване на енергия, вода, отпадъци и химикали, и още няколко показателя. 
Съществуват няколко продуктови групи с конкретни критерии за присъждане на еко 
марка, сред които “Услуга нощувка на туристи”. Призната е съвместимост на 
екомаркировката със схемите за управление по околната среда - НСУОСО, EMAS и 
БДС EN ISO 14001. 

По настоящем СУОС се споменават в редица стратегии и планове за развитие, 
като Националната стратегия за опазване на околната среда – сектор туризъм 2005-
2014, Националната стратегия и план за действие за развитие на екотуризъм в 
България, Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., оперативните 
програми „Регионално развитие” 2007-2013, Програмата за развитие на селските 
райони (2007-2013 г.), “Околна среда” 2007-2013 г., в които са поставени като цели 
стимулирането на екологични и устойчиви форми на туризъм. Чрез ОП 
„Конкурентоспособност” би могло да се въведе СУОС, от типа на EMAS или ISO 
14001, в туристическия отрасъл по процедурата за Покриване на международно 
признати стандарти. 

През последните години в страната станаха познати няколко екологични подхода 
в областта на настаняването, като сертификата на Българска асоциация за 
алтернативен туризъм (БААТ) – Зелена къща и инициативата за Чисто 
производство на Центъра за екологична и социална отговорност (ЦЕСО). 
Сертификатът Зелена къща може да бъде определен по същността си като марка за 
качество, предназначена за къщи за гости и семейни хотели, които успешно са 
преминали оценка за съвместимост с европейските критерии за качествено 
настаняване, където отрицателното въздействие върху природата е сведено до 
минимум. По настояще на номинация и сертификат Зелена къща носители са около 
30 къщи за гости и семейни хотели, предимно в планинските региони от страната 
(http://www.baatbg.org/welcome.php?page=6). По своята същност, чистото 
производство представлява интегрирана стратегия за подобрение на процесите, 
продуктите и услугите, насочена към повишаване на ефективността им и намаляване 
на рисковете за хората и околната среда. Инициативата за чисто производство е 
превантивен метод, базиран на екологичен показател/ бенчмарк. Екологичните 
показатели за по-чисто производство са в сферите на дейности, в които е най-
интензивно потреблението на ресурси и формиране на отпадъци в хотелския сектор. 
Пилотните хотели по проекта, стартирал през 2007 г., наброяват 21 като един от тях, 

http://www.baatbg.org/welcome.php?page=6
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предприел тази стратегия за опазване на околната среда се намира в К. К. ”Боровец” 
– хотел „Самоков”. 

 
Все още липсват изчерпателни изследвания и данни за оценка на негативното 

влияние от туристическа дейност върху околната среда в България. Въз основа на 
няколко проучвания, свързани индиректно с околната среда и въздействието на 
туристическата дейност върху нея, вече са отчетени частични негативни влияния от 
туризма върху околната среда, както и търсене на екологосъобразни туристически 
продукти. Наличието на екологични проблеми, породени от туристическата дейност, 
сочат за пропуски в законовата уредба и неефективното прилагане на доброволните 
схеми за екологична отговорност. Въпреки съществуването на задължителни норми и 
на доброволните ангажименти по опазване на околната среда в туризма на 
настоящият етап, те не са достатъчни за реален ефект по опазване на околната среда 
от влиянията на туризма, в т. ч. в хотелския сектор. Чрез прилаганите екологични 
подходи, като Зелена къща и Чисто производство в хотелския сектор, е въведен 
устойчив подход на развитие в хотелския и настанителен сектор, въпреки че двете 
инициативи все още имат ограничено териториално приложение. 

Съвместно с прегледа на нормативната уредба, бе проучено практическото 
приложение на СУОС в туризма у нас. Според специализираната статистика на 
акредитирани в сертификация и компетентни по нея органи в България (Клуб 9000, 
ИСА и МОСВ), все още липсва приложение на СУОС в туристическия сектор. По 
наше мнение, липсата на практическо приложение може да се отдаде на доброволния 
им характер, липсата на стимули за въвеждането им, липсата на информация относно 
предимствата от въвеждане на СУОС. 

Основният извод от направения нормативен преглед е, че екологичното 
управление и в частност СУОС тепърва навлизат в България като законово 
регламентиран, доброволен инструмент и че все още нямат практическо приложение 
в туризма. Въз основа на направения преглед на нормативните и планови документи, 
отнасящи се до развитието на туристическия отрасъл в страната, се формира 
основната хипотеза, че съществува необходимост от устойчиво туристическо 
развитие. Дали СУОС се възприемат от управленските кадри и туристите като 
потенциален инструмент на устойчивия подход в развитието на хотелския сектор в К. 
К. „Боровец” ще бъде установено в следващите глави на проучването по 
дисертацията. 

II. Развитие на туризма в К. К. “Боровец” 
Развитието на туризма в К. К. „Боровец” има пряко отношение върху състоянието 

на природната среда в него и околните територии. Комплексното въздействие на 
общата и специализирана туристическа инфраструктура, в съчетание с дейността на 
туристите, са оформили съвременното състояние на рекреационната среда. Считаме, 
че въз основа характеристиката на рекреацинно-туристическата дейност и 
състоянието на природната среда се формират нагласите спрямо устойчивото 
развитие сред управленските кадри и сред туристите. В тази връзка в настоящата 
глава се прави преглед на туристическото развитие на курортния комплекс да наши 
дни и геоекологична оценка. Данните за настанителната база са с актуалност към 
периода на провеждането на проучването сред туристите и управителите – 2006 г. 
Това бе преценено с цел данните за състоянието на настанителния сектор и нагласите 
сред туристите и управителите към въвеждане на СУОС, да бъдат анализирани и 
съпоставими към един и същи период. Поради липса на актуална изчерпателна 
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информация за екологична оценка на К. К.”Боровец”, данните по околна среда 
датират от последните замерени и анализирани показатели, изготвени при 
предварителната екологична оценка на ОУП на КТЛ „Самоков – Боровец – Бели 
Искър” от 2004 г. (Троева и др. 2004), както и Плана за управление на курортна зона 
Боровец от 1996 г. (Маринов, В., Попова, Н., 1996). В частта по околна следа са 
включени и наблюдения на автора от проучването на нагласите за въвеждане на 
СУОС в хотелите в курорта от 2006 г. 

1.Материално – техническа база на туризма в К. К. „Боровец”  
Материално – техническата база (МТБ) на туризма е фактор, определящ 

качеството и конкурентоспособността на туристическия продукт, наред с 
туристическите ресурси и обслужващите кадри. Важността й за туристическата 
дейност се определя от това, че тя не би могла да се осъществява без съответната 
МТБ. Този извод сочат разработките на множество автори, изучавали същността и 
значението на МТБ в системата на туризма (Ракаджийска, С., 1983, Gunn, C.A., 1988, 
Маринов, В., 1988, Маринов, В. и Бъчваров, М., 1990, Маринов, В. 2002 и др.). 

МТБ се състои от различни елементи, които могат да бъдат обединени в две 
групи: база за основни услуги – настаняване и хранене, някои автори я определят 
като суперструктура (Krippendorf и др, 1987, Нешев, Т. и Добрилова, Р., 1987, 
Маринов, В., 2002) и база за допълнителни услуги или туристическа инфраструктура. 
Авторите Т. Нешев и Р. Добрилова (1987) също обособяват база за основни услуги, 
но назовават по-обобщено втората група МТБ като инфраструктура. Тази обща 
инфраструктура те поделят според спецификата на отрасъла на техническа 
(инженерна), социална и туристическа (специализирана). 

Поради темата и целта на дисертацията, в настоящата глава анализираме само 
няколко компонента на ТСОТ. В съответствие с поставената цел на дисертацията 
фокусът е поставен върху състоянието на настанителната база в К. К. „Боровец” с 
оглед на важността й в ТСОТ, поради взаимовръзката и преките й влияния върху 
заобикалящата среда. Тъй като, част от прилежащата към заведенията за настаняване 
техническа инфраструктура и част от специализираната туристическа 
инфраструктура оказват своите директни въздействия върху подсистемата на 
туристическите ресурси, те също са анализирани в раздела за околната среда в 
курорта. Туристическия контингент е разгледан през призмата на туристическото 
търсене и ефективността на настанителната база в К. К. „Боровец”, както и с оглед на 
разкриване на отношението му към СУОС в хотелите в глава III. 

1.1 Настанителна база в К. К. „Боровец”  
Поради важността на настанителната база в ТСОТ, тя представлява фактор и 

следствие от рекреационната дейност, а нейните характеристики се смятат за 
представителни за общото състояние на сектора (Станев, 1985, Маринов, В. и 
Бъчваров, М., 1990, Еврев, П., 1998, Маринов, В., 2001, Дограмаджиева, Е., 2003). 
Оценката на тези въздействия върху околната среда се определя още от 
характеристиките на настанителната база (разположение сред природната среда и 
заемана площ, капацитет, категория, състояние на техническите съоръжения), от 
обема на туристопотоците, от тяхното разпределение и от устойчивостта на 
естествената среда на техния натиск.  

В анализа е обхваната цялостно настанителната база – хотели, частни квартири, 
ваканционни селища, бунгала, също и почивните домове, за които официалната 
статистика отчита данни. Анализирани са териториалната, видовата и 
категорийната структура, капацитета и ефективността на настанителната база 



като показатели, пряко влияещи на околната среда в период от основаването на 
курорта по периоди на развитие (по Маринов, В., Попова, Н., 1996), както и периода 
на проучването по дисертацията. Анализът на използването на базата е въз основа на 
данни от Националния статистически институт (НСИ) за К. К. “Боровец” през 
периода 2004-2006 г. Използвани са показателите за анализ на настанителната база в 
К. К. „Боровец” за които има данни. Анализът се основава главно на информация за 
настанителната база в област Самоков и К. К. “Боровец” по данни на НСИ за 1994 г., 
1999 г., 2002 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г.; от проучванията от ЕО на КТЛ (данни за 
2004 г.); от данни на община Самоков. Първичната информация от собственото 
проучване за настанителната база в периода септември – ноември 2006 г. е по-скоро 
допълваща дефицитите в информацията на НСИ и община Самоков. В официалната 
информация липсват данни конкретно за К. К. „Боровец”, тъй като до 2004 г. 
статистическите данни са представени в обобщен вид за община Самоков. От 
началото на 2005 г. К. К. „Боровец” е обявен за курорт с национално значение (ДВ, 
бр.11/1.02.2005 г.), специализирани статистически данни за него датират от тази 
година. Дефицитът на статистически данни за 2006 г. се състои в непълнотата на 
данните за категория и капацитет на всички видове настанителни бази в К. К. 
„Боровец”, с изключение на хотелите и вилните селища. Въпреки недостатъците на 
официалната статистика, допълнителната информация и данните за фактическото 
състояние на легловата база на туризма (средства за подслон и места за настаняване), 
събрана от автора, може да се смята за точна, до колкото тя позволява да се 
проследят тенденциите в развитието и състоянието на настанителната база. 

1.1.1 Историческо развитие на настанителната база в К. К. „Боровец” 
Териториалната структура на настанителната база в К. К. „Боровец” претърпява 

интензивни помени през периодите на развитие на курорта.  
От периода на съществуването си като Чамкория (1898-1948 г.) до 

съществените промени в България в края на 80-те год на ХХ в. 1996 г.) 
териториалната структура на настанителната база в К. К. „Боровец” претърпява 
интензивни помени. Първоначално се развиват заведения за настаняване, 
предназначени за индивидуален отдих на елита на тогавашното общество. В края на 
40.те години на ХХ. в цялата настанителна база (без царските дворци) се състои само 
от частни вили, техният брой достига 160. (Фиг. 2).  

Фиг. 2 Динамика в обема на средствата за подслон в К. К. „Боровец” 1898-2006 г. по периоди на 
развитие (по данни на В. Маринов и Н. Попова, 1996; община Самоков, 2006 г.) 

 
В последствие се преобразява изцяло обема и структурата на настанителната база 

в курорта, тъй като частните имоти се национализират и се превръщат в средства за 
социален отдих. Построяват се първите хотели “Бор”, “Еделвайс” и “Мусала” в 
местността “Яйцето”. В началото на 80-те години на ХХ в. продължава интензивното 
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изграждане на настанителна база в тогавашния център на курорта “Боровец” – 
местността “Яйцето”, но тежестта му в дела на заведенията и в общия капацитет 
намалява, тъй като част от новоизградената база се разполага в местността “Песъко”. 
За около 10 години се изгражда основният леглови фонд в курорта (близо 3000 легла 
– предимно в хотели), значителна част от допълнителната туристическа 
инфраструктура, както и техническите съоръжения, които ги обслужват – 
пречиствателни станции, електропреносна и пътна мрежа.  

След 1989 г. зоната при снега на курорта, която е вече съвременният център на К. 
К. „Боровец” е най-плътно застроена, основно от хотели. Новопостроените заведения 
за настаняване след 1990 г. са отново основно хотели, част от които с прилежащи към 
тях бунгала (хотелите “Св. Георги”, “Иглика”, “Ястребец” и др.). Новопостроената 
база е с по-малък капацитет, несравним с мащабите на датиращите от средата на 80- 
те години хотели “Рила” и “Самоков”.  

Увеличението на настанителната база е забавено от настъпилите икономически и 
политически промени в страната през 1989 г. В следващите няколко години се отчита 
рязко намаляване в обема на заведенията за настаняване в К. К. “Боровец”, породено 
от преструктурирането на собствеността и промяната във функциите на 
настанителната база. Изразеният графично спад (Фиг.3) изглежда изключително 
рязък поради невъзможността официалната статистика да отрази точно тези промени.  

След 1996 г. настанителната база в курорта започва да расте отново, хотелите 
преобладават и показват висок темп на нарастване. Към периода на проучване 
растежът на хотелската база в К. К. „Боровец” бележи втори връх, след този през 
втората половина на 80-те години. През 2006 г., по неофициални данни, обемът на 
леглата в хотелите се увеличава близо 2 пъти (достига 6000 легла) в сравнение с 2004 
г., когато легловата база в хотелите е 3534 легла.  

По настоящем настанителната база в курорта е разположена в три обособени 
зони: 

Първата зона А е при фронта на снега, с близо 4000 легла, основно хотели и 
няколко вили. Втората зона Б обхваща стария център на курорта - териториите на 
местностите “Песъко” и “Яйцето”, капацитетът на настанителните обекти е около 
1300 легла, базата е предимно хотелска, тук е разположен и един почивен дом. 
Третата зона (В) - в местността “Широката поляна”, е с най-малък настанителен 
капацитет - от приблизително 750 легла, разположени във вилни селища (“Ягода”, 
“Малина” и “Поляна”), профилакториума и няколко почивни домове.  

1.1.2 Съвременно туристическо предлагане в К. К. „Боровец” 
Динамиката на настанителната база в К.К. “Боровец” през последното 

десетилетие е оформила настоящите й обем и структура. На лице е съществена 
разлика относно броя и капацитета на заведенията за настаняване между 
официалната статистика и данните от направените проучвания. Общият обем на 
настанителната база, по данни на НСИ през 2006 г. е по-малко от 5000 легла и 
обектите за настаняване са 29 на брой. Според резултатите от проведеното проучване 
в К. К. „Боровец” през същата година капацитетът на настанителната база възлиза на 
около 6600 легла в 50 места за настаняване и подслон. Проучването на В. Троева и 
др. (2004) посочва, че по данни на туроператорите, предлагащи настаняване в 
курорта, реалното туристическо предлагане още през 2004 г. надвишава 7000 легла. 
Разликата в броя на леглата отчетена между данните от нашето проучване и данните 
на община Самоков и НСИ, може да се отдаде на липсата на система за следене на 
истинския капацитет на настанителните средства и на развитието на „сива” 
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икономика (къщи и стаи под наем, обявяване на по-малък леглови капацитет от 
реалния, които функционират неотчетени от местните и национални статистики), 
която официалната статистика не може да отчете.  

Видовата структура на настанителната база по настояще отразява развитието К. 
К. „Боровец” през последните две десетилетия като зимен курорт. По настояще 
видовете настанителна база в К.К. “Боровец” могат да бъдат обособени в 5 групи 
според броя на обектите. Основната група са хотелите. Те представляват 
половината (54%) от всички видове заведения за настаняване. Следват ги почивните 
домове (16%), вилните селища и вилите (8%), къщите и самостоятелните стаи (по 4% 
дял), които са нов вид база за настаняване в К. К. „Боровец” и най-слабо 
представените в настанителната структура - самостоятелните бунгала, пансиони и 
профилакториумите (общо около 6%). Динамиката през последните 10 години 
показва повишаване на общия брой на леглата в курорта, с отчетлив ръст в легловата 
база на хотелите за сметка на другите видове заведения за настаняване. Този ръст на 
хотелите може да се обясни с отразената от В. Маринов (2002) смяна на 
предназначението на заведенията и с отпадането на част от тях, свързани с промяната 
на собствеността, високата степен на амортизиране и несъответствие на 
съвременните изисквания (особено на почивните домове), както и с повсеместното 
нарастване на хотелските обекти в България. 

При определяне на настоящия капацитет е явен дисбаланс в структурата на 
настанителната база, със значителен превес на хотелските обекти - 2/3 от обектите и 
около 80% от леглата (5 115 легла по данни на община Самоков). В следствие от 
масивното строителство в миналото и продължаващата по настояще “традиция” на 
изграждане на големи по капацитет хотели, повече от половината от легловата база 
(около 3 300) е съсредоточена в 4% (8 на брой) от хотелите. Останалите легла са 
разпределени в 19 средни и малки хотела. Характерно за хотелската база в К. К. 
„Боровец” е голяма разлика в диапазона на легловата база в най-малките и най-
големите хотели. Преобладават големите (44%) и много големите (43%) хотели. 
Делът на средните по големина хотели е едва 11%, а на малките хотели, с леглови 
капацитет до 30 легла, е най-малък – само 2%.  

Следващите, със 7% от капацитета на настанителната база в К. К. „Боровец”, са 
почивните домове с 394 легла (8 на брой). Втори по капацитет в средствата за 
стопански туризъм, след хотелите, са вилните селища (4 на брой) – с 356 легла, 6% от 
общия капацитет. Другите видове настанителни средства в К. К. „Боровец” (вили, 
къщи, профилакториум, самостоятелни бунгала и стаи) формират общо 7% от 
капацитета, разпределени са в малки заведения за настаняване и имат незначителен 
дял в общата леглова база. 

Преобладават големите и много големите типове заведения, което определя 
практикуването на масовия, организиран тип туризъм в курорта. Същевременно тази 
структура ограничава възможностите за отдих на индивидуални туристи особено 
през високия сезон и е предпоставка за висок дял на еднодневни посетители. 

Големият брой на хотелите очертава профил на предлагане в К. К. „Боровец” 
предимно на хотелска леглова база и представата за липса на други видове заведения 
за настаняване. От гледна точка на управлението и планирането на туризма в 
курорта, значителният брой на стопански субекти затруднява процеса на 
координация и съвместни дейности по общи за курорта въпроси. Преобладаването на 
едрата настанителна база създава предпоставки за тяхно доминиране, в 
управленските решения, касаещи развитието на К. К. „Боровец”.  
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Относително голямата тежест на едрите заведения обуславя голям натиск върху 
околната среда в зоната от курорта, в която са разположени. Тяхната резултатност, 
спрямо околната среда и вида на влиянията им върху нея, определят състоянието на 
целия курорт.  

При анализ на настанителната база по категория се установява, че най-голям е 
делът на базата от средна категория – 36% от заведенията са с категория три звезди. 
В тях е концентриран почти същият процент (31%) от легловия фонд - основно 
хотели и вилни селища. Втори в категорийната структура на настанителната база в 
курорта са 4 звездните обекти, те съставляват само 16% от заведенията за 
настаняване, но представляват 55% от общия капацитет. По данни на Общината 
всички те са хотели. Доминирането им се определя от легловия капацитет на няколко 
от най-големите хотели в курорта – “Рила” (2000 легла), “Самоков” (600 легла), 
“Флора” (400 легла). По данни на община Самоков може да се заключи, че в 
сравнение с дела на останалите заведения за настаняване, двузвездните обекти имат 
незначителен дял в общия капацитет. Единственият пет звезден настанителен обект е 
частна вила (вила “Стрезов”). Данните за категорийната структура показват, че 
туризмът в К. К. „Боровец” се развива в база от висока категория. Тази структура 
отразява профила на К. К. „Боровец” като място за отдих и рекреация на туристи в 
среден до висок клас заведения за настаняване. Разпределението на легловия фонд 
сочи високо ниво в качествен аспект и може да се тълкува като целенасочен стремеж 
в К. К. „Боровец” да се развива висока категория база. Показателни за тенденцията в 
развитието на категорийната структура и капацитета на настанителната база са 
данните, отразяващи увеличаване броя на местата със средна и висока категория. Те 
сочат ориентация към повишаване качеството на предлагането и търсенето на пазари 
от по-висок ценови профил.  

Освен структурата на настанителната база, значение при формиране на влиянията 
ѐ имат и допълнително предлаганите услуги в обектите. Те са допълнителен 
показател за икономическите и природни влияния на настанителния сектор. 
Проучването на допълнително предлаганите услуги и съоръжения в настанителната 
база бе проведено в процес на интервюта с управители на заведенията за 
настаняване. То показва, че предлагане на допълнителни съоръжения и услуги има 
само в хотелите и то не във всички – в 93% от тях освен основните настаняване и 
хранене, предлагат и други услуги. Всички допълнително предлагани през зимното 
полугодие съоръжения и услуги (фитнес, спа и др.) са прилежащи към хотелите. 
Предлагането на допълнителни услуги в К. К. „Боровец” може да се обобщи в десет 
основни категории, най-често срещаните са: питейни заведения (90%), фитнес (78%), 
конферентна зала (52%) и басейн (50%). Категорията на заведенията за настаняване и 
предлагането на допълнителни услуги показват пряка връзка – четири и три 
звездните заведения предлагат близо половината от наличните в комплекса 
допълнителни услуги, докато двузвездните обекти предлагат средно 2 на брой от 
услугите и съоръженията. Това е потвърждение на твърдението на някои автори 
(Menshah, I., 2004), че негативните въздействия върху околната среда се увеличават 
според категорията на настанителната база. Проучването сочи неефективно ползване 
на възможностите за допълнителни приходи, но същевременно по-ниски нива на 
негативни въздействия върху околната среда от потенциално възможните. Това 
съотношение на основни и допълнителни услуги очертава профила на курорта като 
типичен за масово посещение през зимата с основно предназначение за ски спортове. 
Тази характеристика на курорта определя основното въздействие върху околната 
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среда в неговите граници да произлиза от средствата за настаняване и то хотелите, 
тъй като преобладаващата част от допълнителните туристически услуги се 
осъществяват извън тях в зоната на ски съоръженията и туристическите пътеки.  

1.1.3 Използване на настанителната база в К. К. „Боровец” 
Туристическото търсене представлява фактическото използване и на 

настанителната база в дестинацията. Туристическото търсене се представя чрез набор 
от количествени характеристики, които освен, че дават представа за нивото на 
използване на наличния ресурсен и материален туристически капацитет, позволяват 
да се оцени цялостната ефективност на туризма, величината и разпределението на 
неговите икономически, социални и екологични въздействия върху средата 
(Воденска, М., Влияния на туризма в България, 2005) и на формиране на 
отношението и нагласите към тях. Резултатите от туристическото търсене се 
изразяват чрез показателите за ефективност на МТБ на туризма. За оценка на 
използването на настанителната база в К. К. „Боровец” са използвани 
традиционни за научните изследвания в географията на туризма методи за 
установяване на сезонността и показателите за заетост и приходи от настаняването. 

Проследяването на заетостта на легловата база в К. К. “Боровец” през последните 
години сочи отчетлива сезонност на реализираните нощувки. Данните сочат, че е 
тенденция в периода 2004 г. - 2006 г. повече от половината нощувки (близо 60%) в 
курорта се реализират през първото тримесечие на годината, т.е. през активния зимен 
сезон. По-малко от 20% от тях се осъществяват в последните три месеца от годината. 
Най-незначителен е делът на реализираните нощувки през летния сезон (средно 15%) 
и през пролетта (около 10%). Силно изразената сезонност в използването на МТБ в К. 
К. „Боровец” се дължи на специализацията в зимен ски туризъм и слабото предлагане 
на допълнителни услуги и дейности извън зимния сезон. Въпреки, че настанителната 
база в курорта е подходяща за целогодишно използване, проучването ни показа, че 
част от заведенията не функционират извън ски сезона. Въпреки, че сезонността в 
експлоатацията на всички обекти в курорта е еднаква, осезаема е разликата между 
реализираните нощувки в хотелите и останалите заведения за настаняване. Това 
може да се отдаде на непрестанно нарастващия капацитет на хотелите 
(съотношението на леглата в хотелите и другите места за настаняване е 88:12) и на 
доминирането им в туристическото предлагане. 

Показателите за заетостта на настанителната база - нощувка на едно легло и 
по-точният индикатор - за процентната заетост, показват критично ниски нива в 
България – едва 70 нощувки на легло и заетост от около 30% в началото на 2000 г. 
(Маринов, В., 2002). Характерно за развитието на курорта през последното 
десетилетие е, че абсолютният брой на нощувките в заведенията за настаняване 
растат. Показателите за използване на настанителната база - заетост и приходи сочат 
неравномерни повишения и спадове през периода 2004-2006 г. Заведенията работят 
средно с около 1/3 от капацитета си, средната процентна заетост е между 25-30% 
като тя сочи негативната тенденция. Нощувките на 1 легло в К. К. „Боровец” варират 
между 92 (2004 г.) и 79 (през 2006 г.), за изследвания период те са сравнително по-
високи от общите равнища за страната в началото на 2000 г. (72).  

Характерно за страната е хотелите да имат най-високата заетост сред останалите 
видове настанителна база. Хотелите в К. К. „Боровец” не правят изключение от това. 
Те са с двойно по-висока заетост и в тях се реализират два пъти повече нощувки в 
сравнение с останалите заведения за настаняване.  
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Заетостта на хотелите в курорта показва негативна тенденция на спад през 
последните 3 години като достига най-ниска стойност през 2006 г. - от едва 26% и 84 
нощувки на 1 легло. Поради доминирането на хотелите, по брой заведения и по 
капацитет, те определят ефективността на използване на общата база за настаняване. 
Незадоволителната обща ефективност и продължаващия ѐ спад се определят от 
тенденцията за спад в заетостта. Това се поражда от увеличаването на броя на леглата 
и недостатъчното бързо нарастване на нощувките в тях. Автори, изследвали 
основните промени в настанителната база в България през последните 30 години 
(Маринов, В. и др., 2000; Маринов, В., 2002, Дограмаджиева, Е., 2004) заключават, че 
ефективността на използването й в страната, като цяло, е ниска. Като причини за 
невъзможността тя да се повиши в годините на пазарната икономика, те определят 
основателно “количественото мислене” на предприемачите в туризма, което 
характеризира съвременното развитие на принципа повече = по-добре. На лице са 
последиците от развитието на настанителната база в К. К. „Боровец” на този принцип 
- концентрация на значителна по обем база на малка територия, свръх застрояване и 
формиране на голям настанителен капацитет с ниска заетост.  

Приходите от настаняване в курорта за 2006 г. се оценяват на 8 888 хил. лева, 
като хотелите генерират 93% от тях. Приходите от 1 нощувка следват колебанията, 
както при заетостта, като средните стойности са по-високи от средните за страната в 
началото на 2000 г. “Лоджинг”-индексът в заведенията в К. К. „Боровец” през 2004 г. 
е 4,7 и показва по-близки стойности до средните за страната в началото на 2000 г. - 4 
лв. Този показател, сочещ прихода от едно готово за експлоатация легло, нараства 
без да спада и за две години той достига 5,79 лв. през 2006 г. Сравнително стабилни 
са приходите при хотелите като спада и повишението при тях е сравнително слабо от 
колкото при другите заведения. 

Високите стойности на “лоджинг”-индекса и приходите от едно легло и 
нощувка са обясними с повишаване капацитета на висококатегорийна база, в която 
цените на настаняване са по-високи. Въпреки, че приходите от едно легло в хотелите 
в К. К. „Боровец” са значителни, приходите от една нощувка са близки до средните 
стойности за този вид заведения в България.  

В обобщение на данните по показатели за заетост и приходи на хотелите в К. К. 
„Боровец”, може да се заключи, че те се характеризират с ниска ефективност. 
Приходите от една нощувка и стойността на “лоджинг”–индекса са с твърде малко 
повишение в сравнение с началото на 2000 г. - съответно 16 лв. и почти 5 лв., а през 
2006 г. те са 18 лв. и прихода от 1 подготвено за експлоатация легло е 6.2 лв. За 
преценяване ефективността на настанителната база в К. К. „Боровец” е по-подходящо 
следенето на показателя за процентна заетост, предвид сезонното функциониране на 
някои от заведенията. Тя също показва много ниска стойност - в продължение на 
период от 6 години този показател не може да надхвърли критично ниските 30%. 

Туристопотоците в К. К. „Боровец” показват високи темпове на нарастване от 
80-те години на миналия век, в който започва динамичното му развитие като 
национален и международен курорт. Според данните на авторите П. Попов и А. 
Николов (1987) през 1980 г. К. К. „Боровец” е бил посетен от около 30 000 български 
и чуждестранни туристи. През следващите 6 години темпът на нарастване на 
туристопотока е удвоен. През 2004 г., според данни на НСИ, пренощувалите лица в 
заведенията за настаняване са се увеличили с близо 1/3 (95 000) от преди 18 години. 
През следващата година броят им слабо се понижава до 94 000 и през 2006 г. - 
надвишава 100 000 туриста. Според официалната статистика, броят на туристите в К. 
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К. „Боровец” през последните 3 години сочи намаляване на темповете на ръст от края 
на миналия век и застой в броя на посещенията. 

Данните на официалните източници не посочват действителния туристически 
поток, тъй като не отчитат еднодневните посещения в курорта. В този смисъл 
анализираните тук данни за икономическа и екологична ефективност на МТБ, 
туристопотоци и жизнен цикъл на дестинацията следва да се възприемат като 
ориентири за насоката в която се развива К. К. “Боровец“. 

Чрез анализа на показателите на настанителната база е направен е опит да се 
извлекат косвено някои преценки за екологичните въздействия на МТБ, тъй като 
данните за екологично представяне на хотелите в К. К. „Боровец” са все още 
недостатъчни за изготвяне на цялостна оценка на въздействията върху природната 
среда и както бе установено в I. глава, по настояще в България няма туристически 
обекти със СУОС. Анализът на териториалното разположение, динамиката, 
величината, структурата на МТБ в К. К. „Боровец”, тяхното използване и динамиката 
на туристопотоците в курорта дават основания за формиране на следните изводи и 
заключения: 

 Неравномерно е териториалното разпределение на настанителната база в 
курорта. Високата териториална концентрация на настанителната и в 
частност хотелска база (близо 2/3 от общия капацитет на хотелите) в 
зоната при фронта на снега създава голямо струпване на основна база и 
туристи в този ограничен ареал от комплекса.  

 Официално нерегламентираното предлагане на настанителна база в 
курорта създава предпоставки за нанасяне на икономически и екологични 
вреди. 

 Неравномерно е съотношението на различните видове места за 
настаняване – хотелите са преобладаващата част от заведенията, а близо 
½ от тях са висок и среден категориен клас. 

 Преобладават едрите заведения в настанителната база.  
 Повишаване на качеството на туристическото предлагане. 
 Силно изразена е сезонността на нощувките в заведенията за 

настаняване.  
 Общата ефективност на използване на настанителната база е 

изключително ниска. 
Както вече бе отбелязано в началото на главата, динамиката на настанителната 

база, нейната категория и капацитет силно влияят върху околната среда. Влиянията 
на заведенията за настаняване върху околната среда имат особености. Поради 
централното място на средствата за подслон в системата на туризма и от посочените 
в тази подточка обобщени данни, може да се заключи, че за състоянието, 
ефективността и развитието на настанителния сектор, а от него за състоянието на 
целия курорт, би могло да се съди по характеристиките на хотелската база в К. К. 
„Боровец”. Колкото по-висока е категорията на хотела, толкова по-голямо е 
потреблението на ресурси и генерирането на отпадъци (Sweеting, Sweeting, 2003). В 
обекти от висока категория гостите очакват луксозно и индивидуално обслужване, 
предоставят се допълнителни услуги (като ползване на спа процедури, спортен 
център, голф), които увеличават ползването на свободна площ и на невъзобновими 
ресурси. Поради това категорията и капацитетът на хотелите са основни 
показатели за натиска на настанителната база в К. К. „Боровец” върху околната 
среда. Тези характеристики на настанителната база и посочените в предишните 
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подточки, определят нуждата от система от мерки за управление по околната среда 
(СУОС), с които да се намалят вредните влияния. СУОС обвързва ефективните 
технически съоръжения с човешкия фактор (служители и туристи) за постигане на 
опазване на околната среда. 

Така очертаната структура, по капацитет и по категория, на хотелите в К. К. 
„Боровец” може да се оцени по-скоро като изискваща въвеждане на СУОС и 
едновременно благоприятна за нейното прилагане. Тази оценка се основава на 
ползите от СУОС за големи по размер хотели от висока категория. Влагането на 
средства за въвеждане на СУОС в такива обекти е “изгодно” поради ефекта на 
повишаване на общата им ефективност. Тези ползи се изразяват в няколко насоки. 
- Високата категория на хотелите предопределя високо качество на 
предоставяната услуга, в т. ч. обслужване и материална база.  
- Отличителен белег на по-високия от средния клас заведения за настаняване е 
и по-високата ценова категория. Международни проучвания (Honey, M., 1995; IHEI, 
2004; Hu, X., 2007) сочат, че туристите, които предпочитат природощадящи хотели, 
са склонни да заплатят по-висока цена за настаняване. Така, че въвеждането на 
СОУС въздейства върху привличането на по-високо платежоспособни туристи. 
Разбира се, не трябва да се пренебрегват екологичните ползи от опазване на 
природната среда от вредите на големите туристически обекти, които се постигат с 
въвеждане на СУОС.  

Съвременната характеристика на развитието, използването и търсенето на 
настанителната база, показват че туристическото предлагане в К. К. „Боровец” 
навлиза във фаза на стагнация. Във фазата на стагнация (по модела за жизнения 
цикъл на продукта по Butler, 1980) или на зрялост (по-често срещан термин в 
маркетинга), съдейки по равнището на туристопотоците и спада в нощувките на 1 
легло в курорта, ръста на продажбите на туристическия продукт и на приходите от 
него започва да намалява, предлагането на заведенията за настаняване надхвърля 
търсенето от туристи и прекалено големият капацитет на заведенията води до голяма 
конкуренция. Според автори, изследвали тази област (Kotler, Ph. et al., 2006, 
Воденска, М., 2005, Cooper et al., 1998) за фазата на стагнация (зрялост) е характерно, 
че потенциалните туристи са задоволили потребността си от такъв вид продукт, така 
че логично, пазарът на предлагания по настояще продукт на К. К. „Боровец” не расте. 
Курортът не е вече толкова модерен, същевременно е изправен пред екологични и 
икономически проблеми. Разпокъсаността на собствеността след приватизацията и 
липсата на концепция за последващото управление на курортния комплекс е 
предпоставка за възникването на настоящите проблеми и рискове. За да не се 
премине във фаза на упадък на продукта е необходимо да се задържи поне 
настоящото му ниво или той да бъде модифициран. Научната литература сочи, че и в 
двата възможни варианта се изискват сериозни маркетингови усилия и развитие на 
продукта, било чрез привличане на нов пазарен сегмент, разнообразяване на 
предлагането, включване на нови елементи в него. 

Тези заключения поставят въпроса до колко туристическото развитие в курорта 
има бъдеще при настоящите показатели за икономически ефект от туристическата 
дейност и нейните екологични влияния. В следващия раздел се разглежда един от 
установените тук, потенциално сериозни проблеми пред развитието на 
туристическата дейност в К. К. „Боровец”, а именно - въздействието на хотелския 
сектор върху околната среда и нейното фактическо състояние под влиянието на 
техническата и туристическата инфраструктура 
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2.Състояние на околната природна среда и геоекологична обстановка в 
К. К. “Боровец” 

Представеното в този раздел има за задача да опише състоянието и проблемите 
в околната природна среда в К. К. “Боровец” през последното десетилетие от 
геоекологична гледна точка. Цели се оформяне на най-обща “екологична оценка” за 
да бъдат откроени въздействията, които рекреационната среда от природен тип, в 
която се намира К. К. “Боровец”, търпи от развитието на туризма. 

Като основа за анализ на екологичното състояние на рекриационната среда са 
изпозвани научни разработки (Научна сесия с международно участие Боровец 90, 
1987; (Станев, Петров, П.,1981; Векилска, Б., Петров, П., 1987)) и планови документи 
по темата (Маринов, В., Попова, Н., 1996; Троева и др., 2004), актуална информация 
от проведеното наблюдение от автора в К. К. “Боровец” в периода 2005-2006 г., която 
се отнася до резултатността на хотелите спрямо околната среда. Ползвана е 
наличната достъпна информация поради дефицити в официалната статистика (НСИ) 
и отказа на по-актуални данни за периода на проучването 2004 - 2005 г. от РИОСВ 
Перник.  

2.1 Състоянието на околната природна среда в К. К. “Боровец” се разглежда 
по компоненти на околната среда и по фактори, оказващи значително влияние 
на нейното състояние (релеф, геоложка основа, въздух, води, вкл. подземни и 
отпадъчни води, растителност и животински свят, почви, ландшафт, климат, 
отпадъци и шумово натоварване).  

2.2 Състоянието на техническата инфраструктура, която обслужва 
настанителната база в К. К. “Боровец” има определяща роля за състоянието на 
природната среда в курорта. Тя се определя от параметрите й капацитет, развитие на 
мрежата, ниво на модернизация и ефективност. Значението на техническата 
инфраструктура се засилва и поради природоопазващата функция на част от 
съоръженията. При анализа на компонентите на околната среда се отчита 
състоянието на техническата (инженерна) инфраструктура, която е свързана с 
настанителната база - Електроснабдяване и топлоснабдяване; Водоснабдяване и 
канализация; Транспортна система; Съобщителна инфраструктура.  

2.3 Геоекологични проблеми. Характеристиката на околната среда в К. К. 
“Боровец” показва, че в значителна степен естествената среда е видоизменена от 
антропогенната дейност. Идентифицираме наличие на екологични проблеми с 
различна степен на острота. Геоекологичните проблеми сме обобщили в две основни 
групи, според неотложността на тяхното решаване: 

Първата група проблеми са в ранен етап на развитие, които биха се 
задълбочили в случай, че не бъдат взети мерки за ограничаването им в краткосрочен 
план: 1) Високото шумово натоварване и замърсяване на атмосферния въздух от 
автомобилния транспорт, 2) нерегламентирано сметища, 3) почвена ерозия в областта 
на няколко ски писти. 

Втората група проблеми са сериозна заплаха за екологичното равновесие в К. 
К. “Боровец” и предполагат незабавни мерки за справяне с тях: 1) неефективността 
на системата за пречистване на отпадните води, 2) Замърсяването на ландшафта край 
туристическите обекти.  

По настояще негативните влияния са ограничени териториално в местата на 
туристическата дейност – застроените площи в курорта и в местата за рекреационни 
дейности – ски писти, туристически пешеходни маршрути. Назряващите и 
съществуващите геоекологични проблеми показват нуждата от предприемане на 
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комплекс от мерки за управление по околната среда с оглед за разрешаването им. 
Необходимо е адекватно инфраструктурно подобряване и вложение в превантивни 
дейности - главно информация и обучение на туристи и туристическите кадри в 
сферата на опазване и намаляване на вредните влияния върху околната среда. 

В обобщение на анализа на настанителната база и на околната среда в К. К. 
”Боровец” може да бъде заключено, че настоящото състояние на рекреационната 
дейност е резултат от подхода към нейното развитие. Наследена е едра и голяма по 
капацитет хотелска структура, но тенденцията на увеличаване на дела на хотелите от 
висок и среден клас е запазена. Наблюдава се характерното за масовите форми на 
туризъм увеличаване на базата за основни услуги без адекватното осигуряване на 
техническа инфраструктура. Характеристиката на МТБ в курорта и екологичната 
оценка сочат, че в следствие на този подход настоящите екологични проблеми и 
заплахи са преки следствия от дейността на хотелите в курорта. 

III. Проучване на нагласите на управителите на хотели и туристите в К. К. 
”Боровец” към системите за управление по околната среда (СУОС) в 
хотелите 
1.Метод на проучването 

В проучването на отношението към системите за управление по околната среда 
(СУОС) в хотелите в К. К. ”Боровец” са използвани три различни въпросника с цел 
да се проучи: 1) управленската гледна точка - отношението на мениджърския състав; 
2) потребителската нагласа относно природосъобразните форми на хотелското 
настаняване и 3) фактическото, макар и най-общо, въздействие от хотелската дейност 
върху околната среда. Анкетния метод бе приложен, тъй като бе очаквана по-висок 
процент на включилите се управители на хотели и поради големия брой на 
анкетираните туристи (над 450), с цел съпоставимост, еднообразност и неутралност 
на отговорите. Допълнителен довод бе и създаване на възможност за 
възпроизвеждане изследването от други лица, при провеждане на подобни 
проучвания в бъдеще.  

Методическия инструмент на проучването са следните анкети: 
 за проучване на отношението на управителите на хотели в К. К. ”Боровец” 

към СУОС, 
 за проучване на влиянието (резултатност) на хотелите в К. К. ”Боровец” 

спрямо околната среда, и  
 за проучване мнението на туристите в К. К. “Боровец” относно дейности, 

основани на СУОС в хотелския сектор.  
Два от анкетните въпросници са авторски – за проучване отношението на 

управителите и за представянето на хотелите спрямо околната среда. Те са 
разработени въз основа на прегледа на теоретичните принципи и практическото 
приложение на СУОС в хотелския сектор, разгледани в първата глава на 
дисертацията. Пряко отношение към изготвянето на анкетата за управители има 
публикацията относно управленските нагласи към екологичното управление на Kirk 
(1998). Третият въпросник е заимстван от международното проучване на 
Екологичната инициатива на международните хотели (IHEI, 2002) за отношението на 
туристите спрямо управлението по околна среда в хотелския сектор и е адаптиран 
към проучването сред туристите в К. К. “Боровец”. 

Анкетата за проучване мнението на управителите и анкетата за представянето 
на хотелите К. К. ”Боровец”, спрямо околната среда, са стандартни, съставени от 
открити и закрити въпроси. Въпросите в анкетата за управители на хотели са 
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структурирани в групи, отнасящи се до характеристиките на хотела, до 
информираността на управителите относно екологични инструменти за управление и 
до техните нагласи относно ползите от СУОС. При създаването на анкетата 
съдържанието и структурата на въпросите бе с оглед да се преодолее в максимална 
степен субективност и даване на „социално желателни”отговори. Програмни въпроси 
са болшинството от въпросите, контролиращи са въпросите № 11,12,13,14. Анкетата 
за представянето на хотелите спрямо околната среда е структурирана в няколко 
части, според аспектите, които измерват и идентифицират вредните влияния на 
обектите върху околната среда според стандартите за СУОС ISO 14001 и EMAS. 
Аспектите са: водоползване и енергоползване, твърди отпадъци, ползване на 
артикули, щадящи околната среда, чистота на въздуха и шумово замърсяване в 
хотела. По същността си втората анкетата, за представяне спрямо околната среда, в 
значителна степен тества отговорите във анкетата за управители. 

Анкетата, предназначена за туристи, също е стандартна и се състои изцяло от 
закрити въпроси. Въпросите са подбрани в пет категории, които дават информация 
относно мнението на туристите за: състоянието на околната среда и ролята на 
туризма за опазването й, дейности по околната среда, които влияят при избора на 
хотел, значимостта на природоопазващи мерки в хотелите и такива каквито 
туристите са склонни да прилагат, и мястото на хотелите в социално-икономическото 
балансирано развитие на дестинацията. Трите вида анкети бяха тествани във 
висококатегориен хотел в гр. София. При тестването им не бяха установени неясноти 
по въпросите. Окончателният им вид е с малки корекции – намален е броят на 
въпросите.  

Преди пристъпване към анкетиране бе изготвен списък с хотелските обекти на 
територията на курорта, въз основа на официалните данни за настанителната база 
(НСИ, 2006) в К. К. “Боровец”. Проучването в хотелите бе проведено чрез 
структурирано интервю с управителите на хотели в курорта, след предварителен 
уведомителен разговор с тях. Управителите бяха избрани за адресанти, тъй като 
първата анкета е изготвена за мениджъри в хотелите. Тези управители, които приеха 
да участват в проучването, съдействаха за интервюиране на управителите в отдели 
поддръжка, доставки, хотелско домакинство по втората анкета - относно 
резултатността им по околната среда. Проучването в хотелите бе проведено в 
периода септември – декември 2006 г. Процентът на управителите, желаещи да бъдат 
анкетирани, бе по-малък от предвижданията ни. Изследването бе затруднено от 
незаинтересоваността и нежеланието на управителите, често и на собствениците на 
хотелите, за интервю отнасящо се до управление по околната среда. Бе направен опит 
за среща и интервю с всички управители на хотелите в К. К. “Боровец”. Близо 
половината от управителите приеха да бъдат анкетирани. Извадката на изследването 
в хотелите в К. К. ”Боровец” може да се счита за представителна, тъй като 
интервютата бяха проведени в 48% от хотелите в К. К. “Боровец”. Тези хотели 
представляват 82% от капацитета на настанителната база и близо 93% от капацитета 
на хотелите в К. К. “Боровец”, т.е. извадката е достатъчно широка за да бъде 
представителна за територията на курорта. 

Проучването сред туристи бе проведено в периода септември - ноември 2006 
г., в този период са реализирани около 14% от нощувките в К. К. “Боровец” през 
същата година, а сезонността на нощувките показва, че в преходните сезони най-
голямата част от туристите в курорта са българи. Общият брой анкетирани туристи е 
470, от тях 376 българи, 75 британци и 12 туристи от Израел. Преди интервюиране 
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словесно се установява, че анкетираните посетители са туристи с поне една нощувка 
в К. К. “Боровец”, а не еднодневни посетители. Извадката от проучването сред 
туристи е случайна, тя отразява моментното им отношение. Проучването сред 
туристи в К. К. “Боровец” е допълнено от анкетно проучване на Българската 
национална асоциация на потребителите (БНАП) сред гражданите, посетили 
интернет страницата на асоциацията в периода юли - септември 2007 г. Общият брой 
на отговорилите на въпроса “Интересувате ли се дали хотелът, в който отсядате 
притежава екологочен сертификат или маркировка” е 486 души.  

Анкетните карти и интернет проучването дават непосредствена първична 
информация и фактология, които са обработени с помощта на статистическата 
програма SPSS на Windows. Причинните връзки и зависимости между тях са разкрити 
в анализа на трите типа анкетни карти. 

2.Резултати от проучването на нагласите към системите за управление по 
околната среда в хотелите в К. К. ”Боровец” 

2.1 Нагласи на управителите на хотели в К. К. “Боровец” към 
системите за управление по околната среда в хотелския сектор 

Първата част от анкетната карта за управители цели да идентифицира общите 
характеристики на обектите. Болшинството хотели в проучването са самостоятелни 
хотели (73%), почти еднакъв е делът на 3 и 4 звездните хотели. Изследваните хотели 
са с разнообразен профил що се отнася до настанителния им капацитет. Легловият 
капацитет на хотелите, участвали в проучването, варира от 24 до над 1500 легла, 
преобладава делът на големите и много големите хотели (над 100 легла). 
Преобладаващата част от проучените хотели (70%) са реновирани или новопостроени 
в периода на и след приватизация – 1990-2006 г., само 1/3 от изследваната група са 
построени в периода 1980-1989 г. 

Втората група въпроси от анкетата за управители се фокусира върху 
осведомеността на управителите относно съществуващите в България схеми за 
екомаркировка и за управление по околната среда в областта на туризма и 
настанителния сектор. Данните показват, че половината управители са информирани 
относно НСУОСО (55%) и НСЕМ (46%) за нощувка на туристи. Проучването 
показва, че няма хотел, регистриран в някоя от двете национални схеми за 
екологично управление и екомаркировка. 

Третата група от въпроси в анкетата цели да проучи дали съществува 
политика по околната среда и СУОС, наличен ли е екологичен сертификат или 
самостоятелна система за управление по околната среда, основани на НСУОСО, 
НСЕМ или на международна система за управление по околната среда като ISO 
14001 и EMAS. Проучено бе дали и как техническата инфраструктура е подобрена за 
да се намалят негативните влияния върху природата.  

Резултатите показват, че съществуват само 3 хотела, които притежават писмено 
формулирана политика по околната среда. Респективно на третата група въпроси 
само те отговориха изчерпателно. Трите хотела са с напълно различни 
характеристики. Единият от тях попада в групата на малките хотели, а останалите 
спадат към големите заведения за настаняване. Според периода на съществуване, 
хотелите са прекалено различни. Общото между обектите е, че са построени след 
1989 г. и категорията им – 4 звезди. Изготвените екологични политики не са базирани 
на принципите на нито една от дадените за пример доброволни национални 
инициативи или стандартите за СУОС ISO 14001 и EMAS. Характерното е, че 
политиката по околната среда е разработена самостоятелно по усмотрение на 
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управителите и собствениците на хотела. Политиката по околната среда в тези обекти 
засяга само няколко аспекта. Те са ограничени до обща философия в хотела – 
използване на естествени материали, оптимално ефективно използване на ресурсите 
до няколко конкретни практики за намаляване генерирането на твърди отпадъци и до 
разделното събиране на отпадъците. Управителите на хотелите, притежаващи 
политика по околната среда, сочат като примери за промяна в резултат от 
прилагането й само икономическите ползи от намаляване на разходите за 
консумативи, електричество и вода. 

За да установим дали статистически съществува връзка между 
характеристиките на хотелите и наличието на политика по околна среда, проведохме 
серия от Хи – квадрат тестове на Пиърсън. Този тест на корелация преценяваме 
като най-подходящ, според характеристиките на величините. Избираме ниво на 
значимост (алфа) за всички статистически тестове от 10% с цел да не увеличим 
твърде много риска за грешки от втори род (бета), тъй като извадката е малка. 
Нулевата хипотеза (Н0) e, че няма връзка между характеристиките на хотелите и 
наличието на политика по околната среда, алтернативата е, че такава съществува.  

В нито един от четирите случая емпиричната стойност на тестовата статистика 
не бе статистически значима, което означава, че не може да потвърждава нулевата 
хипотеза – няма връзка между изследваните величини. 

На въпроса за “длъжностно лице”, отговорно за прилагане на политиката по 
околната среда и следене на ефективността й, в трите обекта се посочват различни 
длъжности: 1) генералният мениджър/ управител, 2) отговорникът за техническата 
поддръжка в хотела и учудващо 3) представител от търговския отдел.  

Въпреки, че само 3 от заведенията имат политика по околната среда, близо в 
половината (45%) от проучените хотели, са правени технически и/ или 
инфраструктурни промени, чрез които са минимизирали влиянията си върху 
околната среда. Хотелите постигат този резултат като прилагат единични 
подобрения. За пример са дадени подмяна и удължаване на канализационната 
система или само смяна на оборудването за затопляне на вода с енергоспестяващо; 
обектите, до които е достигнала газопреносната система са заместили основната 
суровина за отопление – мазут, с природен газ. 

Предпоследната група въпроси в анкетата се отнася до информираността на 
управителите относно добрите практики в хотелиерството за опазване на природната 
среда и проучвания, дали такива практики биват прилагани в хотелите в К. К. 
“Боровец”. Тази група въпроси по същността си контролира дадените в предходните 
части от управителите отговори. Повече от половината от управителите (55%) не са 
информирани относно практики за опазване на околната среда в хотелиерството. 
Останалата част (45%), които са осведомени относно такива - отбелязват, че достигат 
до такава информация от разговори с външни за хотела сътрудници като архитекти, 
инженери, както и от колегите си от техническата поддръжка, и само един от 
управителите търси други източници на информация за природосъобразни дейности. 
В съответствие с горепосочените резултати, в 46% от проучените обекти се прилагат 
добри практики за опазване на околната среда, сред които ползване на карти ключ за 
стаите, ползване на газ за отопление и за затопляне на вода (вместо мазут, дърва и 
електрически ток), фотоклетки за регулиране на енергоползването и 
електроспестяващи крушки.  

Заключителната част от анкетата за управители проучва становището за 
ползите и нуждата от прилагането СУОС в хотела. Въпреки ограничената 



информираност относно добрите практики за управление по околната среда в 
хотелския сектор, управителите определят като много високи потенциалните ползи 
от прилагането на СУОС (фиг.3).  

Фиг.3 Разпределение на средните стойности на отговорите на въпросите за потенциалните 
ползи от СУОС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В противовес на ниската информираност и приложение на природоопазващите 
дейности е високата положителна нагласа на управителите към ползите от 
въвеждането на СУОС. Висока е средната стойност на цялата група въпроси относно 
ползите от СУОС – 4,16 и средните оценки на всеки един под въпрос (Табл. 1). Най-
високи оценки от ползите управителите дават на положителното влияние върху 
публичния образ на хотела (4,7) и развитието на маркетинговото предимство пред 
конкурентите (4,5). Следващи по тежест на оценката (еднаква средна стойност – 4,2) 
са икономическите ползи от управлението по околната среда, подобряването на 
отношенията с местната общност и увеличаването на задоволството у туристите, 
когато отсядат в хотел, въвел СУОС. Според управителите, най-слабо от въвеждането 
на СУОС ще се повлияе мотивираността на служителите в хотела – средната 
стойност на оценката (3,2) е значително по-ниска от останалите в групата. 

Табл. 1 Средни стойности на оценки на потенциалните ползи от СУОС 
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4.2 ще увеличи приходите / икономическите ползи; 
4.2 ще повиши удовлетворението у гостите; 
3.2 ще повиши мотивацията на служителите в хотела; 
4.2 ще подобри отношенията ви с местната общност; 
4.7 ще окаже положително влияние върху имиджа на 

хотела; 
4.5 ще развие маркетингови предимства пред 

конкурентите; 

 
 

Както е видно от таблицата, средната оценка на цялата група въпроси, с 
изключение на повишаване мотивацията на служителите в хотела, надхвърля 
средното равнище, т.е. може да бъде заключено, че нагласата на управителите към 
въвеждането на СУОС е положителна и много висока. 

2.2 Резултатност на хотелите в К. К. ”Боровец” спрямо околната среда.  
Данните от проучването на водоползването сочат, че в хотелите се следи само 

общото количество разходвана вода, без да има възможност да се измери 
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потреблението по отдели или отдела на хотелските стаи. Характерна е липсата на 
канализация за отпадни води – по-малко от половината хотели имат такава. Само 
половината от хотелите се стремят да намалят потреблението на вода, като едва 2 го 
правят чрез технически приспособления. Останалите разчитат на устно уведомление 
до служителите - само един хотел има сходен подход към гостите си. 

Що се отнася до ефективното ползване на енергия се оказа, че обектите са 
добре технически осигурени. Почти всички хотели са пригодени да изключват 
мощности, когато те не се ползват, също така широко разпространени за 
ограничаване на ненужното енергопотребление са картите – ключ. Основните 
фактори в икономията на електроенергия са служителите. В нито един от хотелите на 
се ползват възобновяеми източници на енергия, същевременно най-широко се 
използва екологичен ресурс за отопление – природен газ. 

Почти всички управители са запознати с мерките за ограничаване на твърдите 
отпадъци в хотелската дейност, но едва половината от тях предприемат активни 
действия.  

Проучването показва, че преобладаващата част от доставчиците на продукти на 
хотелите притежават политика по околната среда, което предполага предлагане на 
природощадящи продукти. От своя страна 70% от хотелите реално закупуват 
подобни продукти, но те са ограничени само до почистващите и перилните 
препарати. 

Изследваните обекти са ограничили оптимално вредните въздушни емисии, не 
са използвани вредни за човешкото здраве материали в конструкцията им, шумовото 
дразнение в хотелите е рядкост, а когато такова е регистрирано - източникът се 
оказва, че е извън пределите на обекта. 

2.3 Нагласи на туристите към въвеждането на системи за управление по 
околната среда в хотелския сектор в К. К. “Боровец” 

Чрез третият вид анкетен въпросник бе проучено отношението на туристите в К. 
К. “Боровец” към мерките за намаляване на вредните влияния към околната среда и 
нагласата им към хотелите с природосъобразни дейности. Резултатите от 
проучването в К. К. “Боровец” са сравнени с проучването на Екологичната 
инициатива на международните хотели (IHEI). 

Първата група въпроси отразява мнението на туристите в К. К. ”Боровец” за 
състоянието на околната среда и ролята на туризма в нейното опазване. Показателно 
за настоящото развитие на туристическия отрасъл е мнението на преобладаващата 
част от туристите и от двете проучвания, че бъдещото му е поставено под въпрос 
поради рушенето на околната среда. Сред анкетираните в курорта се отличава 
високия дял на българите (70%), които определят екологичните проблеми като 
заплаха за туризма.  

Със същата прилика в резултатите и в двете анкети (между 83-90%) се отличава 
категоричността на туристите по отношение на отговорността, която хотелите трябва 
да поемат за да намалят вредите си върху околната следа. Очевидно наличието на 
„зелени” хотели е от значение за туристите, тъй като болшинството от тях биха 
предпочели да се настанят именно в такъв. Резултатите сочат, че сред анкетираните в 
К. К. „Боровец” българите, а в международното – британците, изказват най-сериозни 
загриженост към опазването на средата и предпочитание на природосъобразен хотел 
(фиг.4). 

 



Фиг.4 Разпределение на туристите, предпочитащи природосъобразните хотели от (в %) К. К. 
“Боровец” (2007) и в проучването на IHEI (2002) 

 
Въпреки изказаната висока заинтересованост спрямо околната среда под 1/10 

от туристите в българския курорт се информират преди да направят резервация дали 
хотела притежава политика по околната среда(Фиг.5). По този въпрос е нисък 
интереса и на анкетираните в международното проучване, учудващо нито един от 
британците на осъществява подобно запитване в хотел.  

Фиг.5 Относителен дял на запитванията от туристи за екологична политика в хотелите 
(процентно отношение на туристите, които често се информират за екологична политика преди да 
изберат хотел) 

 
Втората група от въпроси в анкетата за туристи цели да проучи кои мерки по 

околна среда влияят най-силно при избора на хотел. Резултатите посочват като 
приоритетни за гостите хотелът да е в унисон с местната природна и архитектурна 
среда – между 74 и 85% от анкетираните, над половината от тях предпочитат 
изграждането на базата да е при минималното унищожаване на естествени ресурси. 
Ако дейността на хотелите не застрашава дивата природа и финансовото подпомага 
дейности по опазването ѐ над 60% от българите биха избрали такъв. За половината от 
анкетираните в международното проучване наличието на биоразградими артикули и 
биологична система за пречистване на отпадъци е от голямо значение, докато 
туристите в К. К. „Боровец” далеч не го намират за важно.  

Над 70% от българите предпочитат хотела в който ще се настанят да не вреди 
на дивата природа и животни с дейностите си и да предлага местни храни, 
половината от британците и 1/3 от израелците също предпочитат локални храни.  

Международното проучване посочва, че британците и австралийците държат 
както българите да има синхрон между околната среда и архитектурата на хотелите, 
същевременно приблизително половината от тях биха избрали хотел ползващ 
„зелена” енергия – критерий, който не е от съществено значение за туристите в 
българския курорт (26% и по-малко процента). Сред международната анкетирана 
група само американците не отдават значение на местните храни, за разлика от близо 
60% от другите туристи. 

29 



Следващата група въпроси отразява значимостта на прилагане на добри 
практики за намаляване на негативните влияния върху околната среда за туристите в 
К. К. “Боровец”. Над половината от туристите (64%) държат хотелите да оперират с 
природоопазващи практики в дейността си (Табл. 2). Сред анкетираните 
националности най-много българите държат да виждат, че на практика такива 
дейности се прилагат. Болшинството от тях – 77%, предпочитат да се използват 
заместители на вредни химикали, половината от българите ценят ефективното 
използване на невъзобновяеми ресурси като енергия (53%) и вода (60%) и подкрепят 
повторното използване и рециклиране на материали (58%). Те предпочитат пестенето 
на тези ресурси да се състои дори за сметка на комфорта от ежедневно подменяне на 
хотелските принадлежности (47%).  

Табл.2 Оценка на важността на мерки за опазване на околната среда в хотелската дейност 
според туристите в К. К. “Боровец” 

Намалено ползване 
на енергия чрез 
намаляване нивата 
на осветлението и 
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В международното проучване, както в предишните твърдения, 
преобладаващата част (2/3) от австралийците и британците считат, че хотелите 
следва да използват оптимално естествените ресурси за отопление, перални услуги и 
осветление в хотелите. 

Предпоследната група от въпроси показва на какви природоопазващи дейности 
са склонни самите туристи (Фиг. 6). Резултатите на предходните въпроси показаха 
най-висока съпричастност на българските туристи към концепцията за устойчиво 
управление на дейностите в хотелите. Българските туристи показват същата висока 
мотивация да намалят от комфорта на престоя си (близо 80%) с цел да понижат 
ползваните количества вода, електричество и образуване на вредни автомобилни 
шумове и газове по време на престоя си в хотел. 

Фиг. 6 Туристическо поведение за намаляване вредното влияние върху околната среда – 
основни практики сред туристите в К. К. “Боровец” 
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Сред анкетираните у нас туристи до високите резултати на българските 
туристи са много близки британците, докато израелските посетители традиционно не 
изпитват висока потребност от съхранена среда и не са склонни да прилагат 
природоопазващи практики. Резултатите в международното анкетиране показват 
готовност на повече от половината от туристите да извършват дейности по опазване 
на околната среда и ресурсите по време на своята почивка. Това до голяма степен 
може да се отдаде на навиците, които те пренасят от ежедневието си и по време на 
свободното си време, като изключване осветлението когато не е нужно (над 67%), на 
каране на колело (над 65% с изключение на американците), душ - вместо вана, над 
половината внимават да не изхвърлят отпадъци извън предназначените места. 

Последната група въпроси се отнася до икономическото и социалното 
изражение на устойчивото развитие в хотелиерството. Високият процент на 
българите, които изискват местното население също да ползва туристическите 
ресурси, както и да си осигурява препитание и повишен жизнен стандарт чрез 
участие в рекреационната дейност, определя социално - икономическия критерий, 
като значим за устойчивото развитие според половината от туристите в К. К. 
”Боровец”. Само сред българите е висок делът на туристите (над половината от тях), 
които смятат за нужно хотелиерите да подпомагат икономически местното население 
като стимулират локалното производство и наемане на служители от региона, както и 
някои социални блага като здравеопазване и образование (Табл.3). 

Табл.3 Оценка на важността хотелите да подпомагат социалната устойчивост според 
туристите в К. К. “Боровец” 

Хотелите 
да 
поддържат 
местния 
бизнес и 
домашното 
производст
во 

Хотелите 
да 
инвестира
т и 
подкрепят 
местни 
училища 
и болници

Хотелите 
да 
споделят 
първостеп
енни 
ресурси, 
като вода, 
с местната 
общност 

Хотелите 
да спомагат 
за опазване 
на 
традиционн
и дейности 
като 
животновъ
дство и 
риболов 

Хотелите 
да 
предпочит
ат местни 
хора при 
подбора 
на 
персонал 

М
но
го

 

Н
е 
м
но
го

 

Н
ик
ак

 

М
но
го

 

Н
е 
м
но
го

 

Н
ик
ак

 

М
но
го

 

Н
е 
м
но
го

 

Н
ик
ак

 

М
но
го

 

Н
е 
м
но
го

 

Н
ик
ак

 

М
но
го

 

Н
е 
м
но
го

 

Н
ик
ак

 

57
,0

%
 

34
,9

%
 

8,
1%

 

52
,8

%
 

38
,9

%
 

8,
3%

 

54
,3

%
 

41
,4

%
 

4,
3%

 

62
,3

%
 

33
,4

%
 

4,
3%

 

55
,3

%
 

41
,5

%
 

3,
2%

 

Единствено в тази категория въпроси, трите анкетирани групи в международното 
проучване показват близки резултати. Повечето от половината туристи смятат за 
нужно туристическата дейност да подкрепя социалното и икономическо 
благосъстояние на местните общности. 

От гледната точка на хипотезата, че съществува нужда от промяна към 
устойчиво развитие на туризма три от въпросите в анкетата са ключови. Те засягат 
аспекта на потребителското търсене на устойчиви туристически услуги. Първият 
въпрос, който проучва интересът към природоотговорни хотели е “Когато отсядате 
в хотел колко често преди да резервирате стая запитвате, дали хотелът има 
политика по околната среда”. Само 7,4% от туристите в К. К “Боровец” отговарят, 
че често проявяват интерес дали хотела, който избират има отговорно отношение към 
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околната среда. Често интересуващите се от екологосъобразна политика в хотелите 
български туристи е 8,2%, израелските туристи отговарят, че никога не се 
интересуват дали хотела, който избират има екологична политика, както и 95% от 
британците. Потвърждаваща ниския интерес на българските туристи относно 
екологичната сертификация в хотелите е анкетата на БНАП. Данните от анкетното 
проучване на БНАП сочат, че само 13,5% от отговорилите винаги се интересуват 
дали хотела, в който ще отседнат има политика по околната среда съдейки по 
екологичен сертификат или екомаркировка 

В Международното проучване делът на заинтересованите от политика по 
околната среда е малко по-висок. От анкетираните туристи делът на най-постоянно 
заинтересованите не надвишава 1/3 от запитаните австралийци и 14% от 
американците, в противоречие с традиционно високата загриженост за опазването на 
околната среда в проучването нито един от британците не попада в графата на често 
проявяващите интерес. 

От друга страна, както бе отбелязано в прегледа на литературата по СУОС, 
внедряването на технологии и други мерки за опазване на природата от негативните 
влияния в хотелския сектор, повишават цената на настаняването. В тази връзка е 
важно от управленска гледна точка, да се установи каква част от туристите са 
склонни да заплатят по-висока цена за престой в природно отговорен хотел. Данните 
от проучването на IHEI показват значителен дял на туристите, които ще заплатят по-
висока цена, това са повече от половината от анкетираните - англичаните (87%) и 
австралийците (60%) този процент е по-висок, в сравнение с американците (52%). 

Отразяващи предпочитанието на хотел със СУОС в проучването в К. К. 
„Боровец” са следните въпроси в анкетата:  

- „Съгласни ли сте с твърдението, че сте по-склонен/ на да се 
настаните в хотел с отговорно отношение към околната среда?” и 

- “Склонни ли сте да заплатите по-висока цена за престой в хотел, 
който знаете че е природно отговорен?” 

Първият въпрос отразява нагласата към предпочитане на хотели, които 
притежават някакъв вид екологичен сертификат. Близо 2/3 от анкетираните туристи в 
курорта „Боровец” са отговорили, че биха се настанили в такъв хотел. Най-голям е 
делът на българските туристи (87%) и британските (69%) туристи съгласни с това 
твърдение, по-малко от половината от израелците са на същото мнение (42%). 

Отговорите на втория въпрос “Склонни ли сте да заплатите по-висока цена за 
престой в хотел, който знаете че е природно отговорен” показват, че 
потенциалните гости на хотели с политика по околната среда са близо 60% от 
туристите в К. К. “Боровец”. Предвид по-високите цени на услугите в “зелените” 
хотели изглежда потенциалният пазар на екологично управлявани услуги сред 
вътрешния пазар непрекъснато нараства и вече е достатъчно голям, това показва 
делът на българите отговорили положително на този въпрос (69%). Отговорите на 
чужденците са противоречиви на фона на становището им по първият въпрос - 19% 
от британците и 58% от израелците са склонни да заплатят по-висока цена, за да 
отседнат в природно отговорен хотел.  

За да преценим по-точно потенциалното търсене на хотели отговорни към 
околната среда в К. К. “Боровец”, съпоставяме статистически готовността на 
туристите предпочитащи екологосъобразен хотел, да заплатят по-висока цена за 
такъв. Чрез условно разпределение на тези твърдения се цели да се установи какъв е 
делът на реалните потребители на устойчив туристически продукт.  



Според резултатите 69,4% от респондентите в К. К. „Боровец”, които 
предпочитат природно отговорен хотел са готови да заплатят и по-висока цена за 
настаняване в екологично сертифициран хотел. Като най-голям потенциален клиент 
се оказва българинът – 77,9% от българите с екологична нагласа са склонни да 
заплатят по-голяма сума за все още нетрадиционната „зелена” хотелска база. Сред 
анкетираните само 23% от британците и нито един от израелците твърдящи, че са 
привърженици на устойчивата концепция биха заплатили за настанявяне в 
екологосъобразен хотел (Фиг. 7). 

Фиг.7 Дял на готовите да заплатят по-висока цена измежду предпочитащите 
екологосъобразен хотел 

 
Статистически отчетените разлики между големият дял на българите с нагласа 

за закупуване на екологосъобразна услуга на по-висока цена и между ниският 
процент на чуждестранни туристи със същото отношение, поставиха въпроса дали 
тези резултати могат да бъдат валидни и на популационно ниво. Проведохме Z - тест, 
за да проверим дали нулевата хипотеза, че няма разлика между двата типа туристи е 
вярна. Z - тестът следва да определи има ли статистически значима разлика между 
дяловете на склонните да платят по-висока цена, при условие, че са склонни да се 
настанят в еко-хотел, за популациите на българите (Табл. 4) и чужденците (Табл. 5).  

Табл. 4 Дял на българските туристи в К. К. „Боровец” склонни да платят по-висока цена, при 
условие, че са склонни да се настанят в природосъобразен хотел 

V.30. Склонни ли сте да 
заплатите по-висока цена за 
престой в хотел, който знаете, 
че е природно отговорен? Total 

   Да Не Не знам Да 

Count 254 9 63 326Да 

Съгласни ли сте с 
твърдението, че сте по-
склонен/на да се 
настаните в хотел с 
отговорно отношение 
към околната среда? 

77.9% 2.8% 19.3% 100.0%

І.4. Съгласни ли сте с 
твърдението, че сте по-
склонен/на да се 
настаните в хотел с 
отговорно отношение 
към околната среда? 

Не Count 6 11 33 50
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знам  Съгласни ли сте с 
твърдението, че сте по-
склонен/на да се 
настаните в хотел с 
отговорно отношение 
към околната среда? 

12.0% 22.0% 66.0% 100.0%

Count 260 20 96 376Total 

% within І.4. Съгласни 
ли сте с твърдението, че 
сте по-склонен/на да се 
настаните в хотел с 
отговорно отношение 
към околната среда? 

69.1% 5.3% 25.5% 100.0%

Емпиричната стойност на Z-статистиката е 8.43, което е резултат с висока 
значимост (при алфа 10% критичната Z-стойност е 1.645 при двуопашкова 
алтернатива). Следователно отхвърляме нулевата хипотеза и може да се заключи, че 
наблюдаваната разлика между двата типа туристи в К. К. „Боровец” е валидна и на 
популационно ниво. 

Табл. 5 Дял на чуждестранните туристи в К. К. „Боровец” склонни да платят по-висока цена, 
при условие, че са склонни да се настанят в природосъобразен хотел 

V.30. Склонни ли сте да 
заплатите по-висока цена за 
престой в хотел, който знаете, 
че е природно отговорен? Total 

   Да Не Не знам Да 

Count 14 12 34 60Да 

Съгласни ли сте с 
твърдението, че сте по-
склонен/на да се 
настаните в хотел с 
отговорно отношение 
към околната среда? 

23.3% 20.0% 56.7% 100.0%

Count 0 23 5 28Не 

Съгласни ли сте с 
твърдението, че сте по-
склонен/на да се 
настаните в хотел с 
отговорно отношение 
към околната среда? 

.0% 82.1% 17.9% 100.0%

І.4. Съгласни ли сте с 
твърдението, че сте по-
склонен/на да се 
настаните в хотел с 
отговорно отношение 
към околната среда? 

Не Count 0 0 6 6
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знам Съгласни ли сте с 
твърдението, че сте по-
склонен/на да се 
настаните в хотел с 
отговорно отношение 
към околната среда? 

.0% .0% 100.0% 100.0%

Count 14 35 45 94Total 

Съгласни ли сте с 
твърдението, че сте по-
склонен/на да се 
настаните в хотел с 
отговорно отношение 
към околната среда? 

14.9% 37.2% 47.9% 100.0%

3. Основни изводи от проучването на нагласите към системите за 
управление по околната среда в хотелите в К .К. ”Боровец  

3.1 Проучването на нагласите сред управителите на хотели показва много 
слаба обща заинтересованост на управителите относно екологичното 
управление и СУОС в хотелите в К. К. “Боровец”. Показателни за това са малкият 
брой на управителите, желаещи да участват в проучването и отсъствието на 
адекватна информираност относно инструментите за управление по околната среда, 
приложими в страната.  

Допускаме, че предвид незаинтересоваността относно СУОС е естествено, 
управителите на хотелите да не са информирани относно предимствата от 
екологичната сертификация. В резултат на проучването са установени едва три 
хотела с политика по околната среда, но и тяхната достоверност е дискусионна, тъй 
като тя не отговаря на основните критерии, посочени в прегледа на литературата по 
тази тема. 

Сред управленските кадри на хотелите в К. К. “Боровец” съществува 
неправилното схващане, че основното приложение на тези системи за 
управление по околната среда е да служат като маркетингов или рекламен 
инструмент. От всички въпроси, свързани с отношението към потенциалните ползи 
от СУОС, управителите дават най-високи средни оценки на подобряването на 
публичното мнение и имиджа на хотела. Второ по място, сред потенциалните ползи 
от СУОС, е развитието на маркетинговите предимства пред конкуренцията. 
Несъответствието на това твърдение на предназначението на СУОС може да се 
отдаде на вече посочените информационни дефицити относно инструментите и 
добрите практики за екологично управление сред управленските кадри.  

Интересно е, че хотелите с екологична политика отбелязват като преки от 
нейното приложение единствено икономическите ползи, докато общото мнение сред 
управителите в К. К. “Боровец” е, че най-първи следствия от въвеждането на СУОС 
са подобрената - публичната визия и маркетинговото предимство, а на второ място са 
веществените ползи от прилагането на екологичното управление. Неяснотата 
относно концепцията за СУОС би могло да е едно от обясненията защо в курорта 
няма нито един хотел с екологичен сертификат или цялостна екологична 
политика, базирана на СУОС, предвид че 100% от анкетираните управители 
считат за необходимо хотелите да притежават такава система. 
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Изследването на отношението спрямо СУОС сред управителите на хотели в К. 
К. „Боровец” показва сходство с проучването на Kirk, Horobin и Long (1998) сред 
хотелиери относно мнението им по екологичните въпроси и дейностите, които се 
предприемат. Общото в заключенията е, че повечето хотелиери биха отговорили на 
екологосъобразните промени в обществото и законодателството, но не са сигурни 
какви мерки да предприемат. Авторите Horobin и Long посочват подкрепата си за 
устойчиво туристическо развитие, но липсват практическите приложими съвети в 
съответствие с неговите принципи. 

3.2 Въздействието (чрез резултатността) на хотелите спрямо околната 
среда е пряко следствие от компетентността на управителите по въпросите за 
опазване на природната среда и за влиянията на туристическата дейност върху нея и 
за СУОС. Екологичното управление и резултатността спрямо околната среда на 
хотелите в К. К. “Боровец” са на ниво зараждане, т.е. много слабо. В хотелите, в 
които съществува политика по околната среда е фрагментарна и непълна, което на 
практика представя само добрата нагласа на хотелския мениджмънт към управление 
по околната среда.  

Цялостният анализ показва незадоволителната резултатност по околната среда 
на хотелите. Това се дължи основно на липсата на техническа инфраструктура като 
канализация и събиране на твърдите отпадъци, не се измерва реалното потребление 
на материалите и ресурсите по отдели, което възпрепятства контрола на 
ресурсоемките дейности, както и управлението на вредните въздействия. 
Утежняващо резултатността е частичното прилагане на добрите практики за 
ефективното използване на ресурсите и то в ограничен брой хотели.  

3.3 Данните от проучването на нагласите на туристите показват силно 
положително отношение към СУОС в хотелския сектор, промените в поведението им 
като потребители, също така за зараждането на търсенето на екологични средства за 
подслон и настаняване. Водещи в движението за екологично устойчив туризъм сред 
туристите в К. К. „Боровец” са българите, а в между националното проучване – 
британците. Съвременните туристи считат, че туристическото развитие е 
застрашено от нарушените природни територии. Това е мнението на девет от десет 
души сред анкетираните британци, сравнено със 70% от австралийците и 1/3 от 
американците, сред туристите в българския курорт 70% от българите са обезпокоени 
за бъдещото развитие на туризма, значително по малък дял от английските (35%) и 
израелски (47%) респонденти го споделят. Проучванията показват, че почти всички 
(90%) от британските туристи (IHEI) и близо същият процент от българите в К. К. 
”Боровец” считат за задължение на хотелите активно да опазват и поддържат средата 
в дестинациите, включващо природата и местните общности (над половината от 
българите) и са по-склонни да се настанят в хотел с отговорно отношение към 
околната среда. 

Средно над половината от запитаните в К. К. „Боровец” смятат за много важно 
хотелите да предприемат ежедневно мерки, за да намаляват вредните си въздействия. 
Нова тенденция е желанието на туристите лично да допринасят за тези мерки като 
поемат отговорност за действията си в хотелите и сред природата.  

Рекреационното поведение на туристите е силно повлияно от навиците в 
ежедневието им и това се отразява в търсенето на местни продукти и услуги, но над 
половината респонденти в двете проучвания държат и на социално – икономическия 
аспект на устойчивото развитие. Както и в предишните критерии и по тази водеща 
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позиция имат българите (в проучването в К. К. Боровец) и британците в 
международното изследване.  

Адекватно на очевидно нарастващото търсене на хотели с екологосъобразна 
дейност е готовността на природоотговорните по съзнание туристи да заплатят 
макар и по-висока цена за такава услуга. Повече от половината от екологично 
ангажираните туристи в К. К. “Боровец” са склонни да заплатят по-висока цена за да 
отседнат в хотел със СУОС. Основният извод от проучването сред туристи е, че 
нaй-голямо предпочитание за екологосъобразно настаняване и готовност да заплатят 
съответната цена за такова показват българите – 77%. В сравнение, само 23% от 
чуждестранните туристи в курорта със „зелени” убеждения реално биха заплатили за 
по-високата цена за екологосъобразен хотел.  

IV. Основни изводи от проучването в К. К. ”Боровец”. Заключение 
Във връзка с проблемите, свързани с териториалната организация на 

рекреационната дейност в изменящите се социално-икономически условия в 
България, възниква интересът към изучаване на закономерностите на устойчивото 
функциониране и управление на териториалните рекреационни системи. В 
настоящата дисертация се дискутира хипотезата за необходимостта от промяна на 
модела на туристическо развитие към по-устойчиви форми. Тя се разглежда спрямо 
съвременното състояние на рекреационната дейност и характеристиките на 
природната среда в К. К. „Боровец”. Тестването на тази хипотеза се осъществява чрез 
проучване на нагласите на управленските кадри и туристите в курорта към един от 
инструментите за устойчиво развитие на туризма – системите за управление по 
околната среда.  

Резултатите от проучването показват нееднозначно отношение на 
управленските кадри към концепцията за устойчивост, в частност към СУОС.  

Липсват познания относно устойчивото развитие на туризма и 
екологосъобразните оперативни дейности в хотелите в К .К. „Боровец”. Според 
преките резултати от анкетите, сред управителите на хотели е видна липсата на 
съзнаване, че от рекреационната дейност произтичат негативните въздействия, които 
вредят на околната среда в курорта. За това сочат слабия интерес сред хотелиерите да 
участват в анкетата, както и отсъствието на мерки по опазване на околната среда в 
хотелите, които бяха проучени. Това становище бе потвърдено от проучването ни 
дали в К. К. „Боровец” съществува екологични сертификати. В периода на нашето 
изследване 2006 – 2007 г. на територията на курорта няма нито един хотел, 
сертифициран по екологична схема. Липсата на екологични сертификати е обяснима 
с идентифицираните от нашето проучване информационен дефицит по отношение на 
добрите практики по опазването на околната среда, на същността и ползите от 
СУОС. Анкетата сред управители на обекти и управителите на хотелските 
домакинства в К. К. „Боровец” установи слабо прилагане на съвременните 
технологии за намалено ползване на ресурси и за ограничаване на вредните 
въздействия върху околната среда. В техническо отношение хотелската база не е в 
крайна степен морално остаряла, но далеч не е в състояние, показващо устойчиво 
ползване на суровини и материали, ефективно и ефикасно производство. 
Показателни за състоянието на инженерно - техническата инфраструктура са 
цялостното отсъствие на отчети за ресурсоползването, липсата на канализационни 
съоръжения, отвеждащи водите към пречиствателна станция, на ¼ от хотелите в 
извадката, слаба приложимост на екологични дейности и екологична политика в 
хотелите. Посочените резултати могат да бъдат интерпретирани също като отказ на 
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управленските кадри да поемат отговорност за негативните последствия от 
хотелската дейност и потвърждение на тенденцията за инвестиция изцяло в 
съоръжения, които носят преки икономически ползи. 

СУОС е маркетингов и рекламен инструмент. Общото впечатление, изградено 
по време на разговорите с генералните мениджъри и управителите на хотелската 
част, е категоричната липса на познания относно екологичните тенденции в 
хотелиерството. Аргумент, който потвърждава нашето твърдение за липсата на 
информация в сферата на устойчивото екологично управление сред мениджърските 
кадри е мнението им, че СУОС е рамка, чрез която основно ще се подобри 
общественото мнение за хотела. Основното схващане на управителите е, че те биха 
въвели СУОС защото това ще спомогне за подобряване на общественото мнение, без 
реално да потвърждават становището, че СУОС е инструмент за устойчиво развитие, 
който има положителни икономически и екологични отражения. В контраст с 
отношението на половината от управителите, които не пожелаха да бъдат 
интервюирани е изцяло положителната нагласа спрямо СУОС на тези участвали в 
анкетата. В края на интервюто, в процес на което бяхме разяснили същността на 
СУОС, всеки един от управителите счита, че такива системи е нужно да се прилагат в 
хотелите.  

Необходимост от нова посока на управленските дейности в К. К. “Боровец”. 
Информацията за настанителната база показа преобладаване на едрата хотелска база 
от висока категория, но с много слабо предлагане на допълнителни услуги. Силно 
изразена е сезонността на туристопотоците, намаляват темповете на ръст на 
нощувките. Данните за икономическата ефективност на използване показва 
тенденция за понижаване на показателите за приход от една нощувка и едно легло в 
хотелите. На кратко, курортът не е вече достатъчно привлекателен за да осигури 
нужният за увеличаващата се хотелска база обем от туристи, а непостоянните 
приходи и незадоволителната заетост показват несъответствия на туристическото 
търсене. 

Екологичната оценка на в К. К. „Боровец” посочи наличие на екологични 
проблеми, чиито единствен източник е рекреационната дейност. Идентифицираните 
проблеми са пряко следствие от липсата на отговорно поведение на хотелиерите да 
се справят с вредните въздействия като строителни и битови отпадъци, отпадните 
води от хотелите в комплекса, влошеният шумов и въздушен фон в следствие на 
автомобилния трафик в пиковите периоди на посещения и други. Посочените 
проблеми са пряко забележими, тъй като нарушават ландшафта, придвижването и 
комфорта на туристите в непосредствена близост до хотелите, а нерегламентираните 
сметища като цяло - състоянието на курорта. Тези проблеми, както и липсата на 
обществен транспорт, на паркоместа, влошената техническа и пътна инфраструктура 
посочват необходимостта от промяна в управлението на рекреационната дейност в 
курорта. 

Направената оценка на туристическото търсене, предлагане и околната среда 
потвърждава нашето предположение за състояние на курорта във фаза на зрялост. 
Наличието на икономически и екологични проблеми в курорта изискват промени в 
управленския подход като цяло и на ниво туристически обект – наложително, поради 
задълбочаването им. Според теорията за жизнения цикъл на туристическата 
дестинация на R. Buter (1980), тази характеристика на рекреационната дейност в К. К. 
„Боровец” дава основание да считаме, че пазарът се е наситил на предлаганите 
услуги и за да не премине в фаза на упадък е необходимо модифицирането му, 
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съобразно предпочитанията на потребителите. В тази връзка е важно да бъде 
анализирано отношението на туристите към настоящото състояние на 
рекреационната среда в курорта. 

Промяна в туристическото търсене в К. К. „Боровец”. Безспорно 
отношението на туристите към СУОС в хотелите е под влиянието на екологичното 
състояние на заобикалящата ги среда в К. К. „Боровец”. Както Попова (2002) цитира 
в разработката си, много от биофизичните въздействия имат обратно негативно 
влияние върху посетителското рекреационно преживяване. Цитираните автори 
Buckley & Pannel (1990) посочват, че нарушенията в природната среда са сред най-
силно отблъскващите и снижаващ степента на приятното преживяване фактори. В 
същата посока влияят и шумът, лошите гледки и струпването на хора, които 
идентифицирахме и в К. К. „Боровец”. В тази връзка, отношението на туристите в 
курорта към екологичното устойчиво развитие е огледално на екологичната 
обстановка в курорта. Изследването на мнението на туристите в К. К. „Боровец” 
потвърждава изразената в първата глава на дисертацията хипотеза за необходимостта 
от промяна към устойчивото управление на рекреационната дейност. Резултатите 
показват потребителски интерес към екологосъобразните хотели и стремеж към 
опазване на околната среда сред половината от анкетираните туристи. Изследването 
показва българските туристи като безспорни лидери в потребителското търсене, с 
готовност да заплатят по-висока цена за настаняване в хотел с отговорно 
отношение към природата. Българите се открояват и като най-силно загрижени за 
рушенето на околната среда в следствие на туристическата дейност. Същевременно 
те проявяват най- голям интерес и към останалите измерения на устойчивото 
развитие. От всички анкетирани туристи, българите държат най-много да потребяват 
типични за дестинацията храни и други продукти, както и да подпомагат местния 
бизнес, здравни и образователни институции в региона. 

В обобщение може да се твърди, че изследването в К. К. „Боровец” показва 
пряка връзка между икономическата ефективност и екологичното състояние на 
рекреационната среда и въздействието им върху отношението на управителите на 
хотелите и туристите в курорта към СУОС и устойчивото туристическо развитие. 
Двете изследвани социални групи сочат необходимостта от екологичното устойчиво 
развитие в хотелите в К. К. „Боровец”. Мениджърските кадри изпитват затруднение с 
идентифицирането на реалните ползи от въвеждането на СУОС, а туристите, които 
търсят екологосъобразен хотелски продукт - все още не могат да реализират тези 
свои потребности в К. К. „Боровец”.  

Заключение  
Актуалността на темата за устойчиво развитие на рекреационно - 

туристическата дейност е обусловена от изменящите се социални, икономически и 
екологични условия, в която се развива тя. Липсата на обобщен практически опит в 
България за разработване на съответната теоретико - методологична основа за 
устойчиво функциониране и нарастващите проблеми пред управлението на 
туристическите дейности определят важността на изследванията в сферата. 

Прегледът на нормативната уредба и доброволните инициативи в сферата на 
устойчивото развитие на хотелската дейност показва наличие на превантивни мерки 
за опазване на околната среда. Основните законови инструменти, чрез които тя се 
изпълнява, са екологичната оценка и оценката на въздействия върху околната среда, 
заложени в Закона за опазване на околната среда. Световна тенденция е допълването 
на законовите изисквания по околната среда с екологичните сертификати, чийто 
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успех се основава на икономическите, социалните и екологичните ефекти. В 
България започва прилагането на няколко такива мерки, които съвместяват и 
екологичните критерии. Това са марката за качество Зелена къща и инициативата на 
Центъра за социална и екологична отговорност за Чисто производство. Все още 
параметъра на тяхното приложение е в рамките на няколко географски района и в 
обсега на пилотните, по проекта, обекти. Екологичните сертификати, познати от 
законодателството в страните членки на ЕС като Европейската екологична марка и 
Схемата за управление на околната среда и одитиране – EMAS, все още нямат 
приложение в туристическия сектор у нас. 

Плановите документи за развитие на туристическата дейност у нас 
препоръчват използването на екологичните инструменти за постигане на устойчиво 
функциониране като екологични критерии и системи (СУОС). Както и в направения 
преглед на литературата в сферата на устойчивото развитие на туризма, установени 
са основните инструменти, използвани за неговото постигане, се основават на модела 
„Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие - Отговор“ (DPSIR). Това са 
екологични схеми и системи от екологични критерии, които освен за превенция и 
контрол на вредните въздействия върху околната среда, се използват и като критерии 
за измерване на тези влияния. Тези инструменти възникват в последствие от 
икономическите ограничения и законодателните мерки, с цел да отговорят на 
потребителското търсене и натиска към екологосъобразно производство на продукти 
и услуги.  

За да бъде установено отношението на хотелиерите и туристите към един от 
тези инструменти за балансирано и екологосъобразно развитие, въз основа на 
литературното проучване и на практическия опит в добрите практики, бяха изготвени 
анкетни карти и проведено бе изследване в К. К. “Боровец”.  

Направеният анализ на туристическото търсене и предлагане, и на 
екологичната обстановка помогна да бъдат идентифицирани закономерностите, 
обуславящи отношението на хотелските управители и туристите в К. К. “Боровец” 
към СУОС. Базирайки се на цялостния анализ на данни и изводи от изследването, 
идентифицирахме следните проблеми: 

 Незаинтересованост на управителите от проблемите на околната среда и 
вредите от хотелската дейност върху природата в К. К. “Боровец”; 

 Познаване на символичен брой схеми за екологичната сертификация и 
екоетикетите (НСУОСО, НСЕМ за нощувка на туристи) от ограничен кръг 
управители на хотели; 

 Непознаване същността и принципите на системата за управление по 
околната среда и предназначението на политиката по околната среда в 
хотелски обект; 

 Слаба информираност относно преките и потенциалните ползи от 
прилагането на системи за управление по околната среда; 

 Липса на информация за добри практики и методи за ограничаване на 
вредните влияния в хотелиерството; 

 Наличие на екологични проблеми – именно с отпадните води от определен 
брой хотели в комплекса (канализационните системи не са свързани с 
пречиствателните станции; капацитета на станциите за пречистване на 
отпадните води не е достатъчен за да усвоява количествата отходни води от 
настанителните обекти), замърсяване на средата с твърди отпадъци от 
хотелските домакинства, със строителни отпадъци, дегресия на природния 
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ландшафт, което е реална екологична вреда от хотелската дейност с 
последствия за компонентите на природната среда и всички туристически 
организации в курорта.  

На лице са и положителни тенденции: 
 Наличие на потребителски интерес към природосъобразни хотели, но липса 

на такова предлагане; 
 Абсолютна подкрепа от управителите за въвеждане на СУОС в хотелите.  
Направените до тук изводи от проучванията в хотелите и сред туристите в К. К. 

“Боровец” потвърждават твърденията в научните разработки на Stabler & Goodhall 
(1999) и Т. Mihalic (2000), че на качеството на околната среда и базираните на него 
туристически продукти се обръща много голямо внимание по настояще. Тази 
тенденция е налице сред управленските кадри и туристите в курорта. Очертаващият 
се проблем първоизточник на останалите, идентифицирани в К. К. “Боровец” е 
липсата на екологично управление. Конкретните резултати в К. К. „Боровец” 
показват, че към настоящия момент туристическото развитие в курорта е далеч от 
определението за устойчиво, поради характеристиките му като слабата икономическа 
ефективност, високата концентрация и сезонността на настанителната база, високото 
качество на предлаганото настаняване, което не среща същото качеството на търсене. 
Обръщайки внимание на биофизичните проблеми на рекреационната среда и 
ефективността на туристическите предприятия, тяхното проучване в курорта показва 
взаимообвързаност на съществуващите проблеми в туристическото развитие в 
курорта. Факт, който не е отчетен до сега в разработките, чийто обект е К.К. 
“Боровец”, е отношението на туристите към фактическото състояние на предлагането 
в курорта и по-специално към предлагането на „зелени” хотели. Нашето проучване 
сред хотелите и туристите в К. К. “Боровец” идентифицира търсенето на природно 
отговорни форми на туристическо настаняване, но липса на таково предлагане. Тази 
„новост” в търсенето на туристите би могла да се тълкува като израз на недоволство 
от настоящето състояние на околната среда и от подхода на хотелиерите спрямо 
природата.  

Анализът на рекреационно – туристическата дейност в контекста на 
устойчивото функциониране показва необходимост от цялостен подход за 
разрешаване на екологичните предизвикателства пред хотелите в К. К. „Боровец”. 
Предвид състоянието на природната среда в К. К. “Боровец”, комплексността на 
екологичните проблеми и взаимообвързаността на дейностите на хотелския сектор в 
курорта би следвало да се предприеме систематичен подход за устойчиво 
управление.  
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Основни приноси на настоящия дисертационен труд 

1. Обобщаване и систематизация на информация за системите за управление по 
околна среда, като инструмент за прилагане на концепцията за устойчиво 
развитие на туризма и конкретно в сектора на настаняването 

2. Предложен е инструментариум за: 

-проучване на нагласите на мениджъри в настанителния сектор и туристи към 
проблемите на околната среда и системите за управление по околна среда 

-представянето на хотелския сектор спрямо околната среда 

3. Събрана и анализирана е емпирична информация за съществуващите нагласи 
на управители в хотелския сектор и на туристи към проблемите на околната 
среда и системите за управление по околна среда в К. К. „Боровец”, като база за 
сравнение с бъдещото устойчиво развитие на курорта 
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