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Econ Lit – L83

УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ
ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Докт. Боряна Умникова

Българското Черноморие е утвърдена туристическа дестинация за разви-
тие на масов морски рекреативен туризъм както в национален, така и в между-
народен мащаб. Неговата роля и значението му не се свързват само с благопо-
лучието на региона, но и с икономическия просперитет на страната като цяло.
Утвърждаването на имиджа му като „евтина“ дестинация поражда необходи-
мостта от изместване на вниманието на политическите субекти от достъпния
по цена и масов по характер морски ваканционен туристически продукт към
алтернативни негови форми.

Богатото културно наследство, традициите и успехите в областта на спорта,
както и наличието на градски и курортни центрове (Варна, Бургас, Каварна,
Несебър, Созопол, КК „Зл. Пясъци”, КК „Албена”, КК „Слънчев Бряг” и др.)
са предпоставки за превръщането на Българското Черноморие в дестинация,
предлагаща комплексен туристически продукт.

Представените до тук обстоятелства определят важността и актуалност-
та на проблематиката, свързана с повишаване ролята на събитийния туризъм
за туристическото развитие на Българското Черноморие и определят мотиви-
те за избор на тема на тази статия. Нейната изследователска цел е: да се
определят и оценят условията и ресурсният потенциал на Българското Черно-
морие за развитие на събитиен туризъм и се поставят основите на бъдещите
изследвания за превръщането на специалните събития в значими туристически
атракции.

За целите на изследването туристически район Българско Черноморие е
ограничен в административните граници на областите Добрич, Варна и Бургас,
притежаващи сходни характеристики и дадености, туристическо развитие и богат
потенциал за повишаване ролята на събитийния туризъм.

*
*     *

Специалните събития се определят като туристическа атракция, във
връзка с която публични институции, организатори, спонсори, туристически орга-
низации, стопански субекти и потребители се обединяват, за да реализират уни-
кално мероприятие, създаващо ценност (Vitor, L., 2011). Те са планиран, времево
ограничен феномен, отличаващ се по отношение на условия, участници и управ-
ленска система със съответни структурни елементи и програма (Getz, D., 2012).

Събитийният туризъм се дефинира като специализиран вид туризъм,
резултат от сложна дейност по организиране и провеждане на събития, който
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удовлетворява комплексни туристически потребности и спомага за обогатява-
не на продуктовото портфолио и развитие на туристическата дестинация. Спе-
цификата на неговия продукт и определящата роля на предпочитанията, потреб-
ностите и целите на посетителите са предпоставка за разграничаването на не-
говите разновидности преди всичко според мотивите за посещение на съби-
тието.

При културния събитиен туризъм посещението е мотивирано от местни-
те обичаи, разнообразието от форми на представяне и изразяване, знанията и
уменията на индивида, както и свързаните с тях инструменти, предмети, арте-
факти и културни пространства, признати от общностите, групите. Особено място
при него заема фестивалният туризъм, който обхваща пътуванията с цел „ак-
тивно или пасивно участие във фестивали на различни видове изкуства, фолк-
лорни празници и др.“( Маринов, Ст., 2011)

Спортният събитиен туризъм предполага пътуване, мотивирано от „ак-
тивно участие или пасивно наблюдение на мероприятия с определена спортна
тематика“ (Gibson, J., 1998). Необходимо условие за домакинство и провеждане
на спортни събития в дадена туристическа дестинация е специализираната
материална база.

Деловият събитиен туризъм се свързва с пътуване и пребиваване в оп-
ределено място, мотивирано от включване в специализирани мероприятия, в
които участниците са обединени от общи бизнесинтереси. Характерно за дело-
вите събития е необходимостта от специализирана материална база, техничес-
ко обслужване и използването на хотелиерската суперструктура.

Възможността за 6-7 месечна продължителност на летния туристически
сезон по Българското Черноморие не е реализирана и проблемите, свързани с
постоянното свиване на експлоатационния период, се изострят. Промяната на
това статукво на дестинацията може да се осъществи чрез комплексно изпол-
зване на останалите ресурси в района и особено на онези от тях, свързани с
културно-историческото наследство, което обхваща: материално култур-
но наследство (постройки, архитектурни обекти, част от световното наслед-
ство, национални и исторически паметници и др. под.), нематериално култур-
но наследство (литература, изкуство, фолклор и др.), както и обекти, пред-
ставящи културното наследство - музеи, колекции, библиотеки, центрове и
паметници, свързани с исторически личности (Парушева, T., 2014). Събитийни-
ят туризъм е стратегическа алтернатива в тази насока. Чрез популяризиране на
местната култура, традиции и ценности, той може активно да съдейства за ог-
раничаване на влиянието на сезонния фактор и за повишаване конкурентоспо-
собността на нашето Черноморие като туристическа дестинация

В България средища на културен живот и катализатори на културни ме-
роприятия са и читалищата. Данните на НСИ за 2012 г. сочат, че на територи-
ята на дефинирания район техният брой е 415. Едва 77 от тях се намират в
градовете. Събитията и културните прояви, свързани с тях, обикновено обхва-
щат юбилеи и чествания на паметни дати от Българската история и бележити
личности, които са почитани в рамките на населено място (общо 14 842). Събо-
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рите в повечето случаи отбелязват празника на града или селото (3953). Те са
притегателен център за жителите на околните населени места. На този етап не
можем да приемем културните и творческите дейности на читалищата за по-
тенциални туристически атракции от събитиен характер.

Едни от най-значимите ценности, които включваме в съдържанието на
нематериалното културно наследство са духът, културните традиции, твор-
чеството и обичаите на общността-домакин. Призната за нематериална кул-
турна ценност на територията на Черноморски район е Нестинарството. Мини-
стерство на културата, НКН „Традиционни обреди и празници“ в рамките на
проекта „Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с. Българи,
община Царево) има за цел запазване автентичността и подкрепа на традиции-
те (UNESCO, 2014).

Способ за запазване на културните ценности и националните таланти са
културните събития, които позволяват изява на творчеството, обмен на кул-
тури, стимулиране на обществен диалог и популяризиране на нематериални кул-
турни ценности. Културните институции са средищата и водещите субекти в
процеса на създаване, организиране и реализиране на специалното събитие с
културна принадлежност. На територията на Българското Черноморие се про-
веждат много събития с международно, национално и местно значение.
Събитията с международно значение стимулират трансграничния обмен на кул-
тури и се радват на чуждестранно участие. Тези с национално значение се рад-
ват на популярност в рамките на страната, а с местно се ограничават до влия-
ние на регионално ниво.

По Българското Черноморие се организират и провеждат голям брой кул-
турни събития. Според проучване в интернет пространството и официалните
портали на общините, през 2014 г. са организирани и проведени 20 международ-
ни събития в област Варна, 13 в област Бургас и 18 в област Добрич. Най-
често те са провеждани в градските и административните областни центрове,
поради наличието на необходимите суперструктурни съоръжения (тук изключ-
ваме област Добрич, където те са изнесени в общините по Черноморското край-
брежие). Събитията с национално значение в област Варна са 4, в област Бур-
гас – 10 и в област Добрич – 11. С местно значение те са 9 за Варненска област,
6 – за Бургаска и 8 – за Добричка. Преобладаващият брой международни съби-
тия се дължи на присъствието на чуждестранни участници по покана на органи-
заторите, а област Варна се очертава като първенец, благодарение на традици-
ите в направлението и като „Морска столица“ и фестивален град.

С висок туристически потенциал, поради международното си значение и
атрактивна културна насоченост, се отличават: Международен фестивал на
популярната музика “Откритие”; Международен фестивал „Варненско лято”;
Международен джаз фестивал; Международен панаир на занаятите и изкуства-
та; Международен фолклорен фестивал „Варненско лято”; Фестивал на пясъч-
ните скулптури; МTV-фестивал “Духът на Бургас” (Spirit of Burgas); Междуна-
роден фестивал “Balchik Classic Days”; Рок фестивал – Каварна.
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Концентрацията на културни събития в летния туристически сезон (май –
ноември) е логично обоснована от възможността за комбинация на морски-рек-
реативен и събитиен туризъм за гости и активни участници в организирани ме-
роприятия. Предимството при подобна комбинация е както за потребителя, така
и за дестинацията, за която, обаче, е нужен стратегически план за развитие.

Важно е да отбележим, че организацията на културните събития се осъ-
ществява от дружества и обединения с нетърговска цел, с подкрепата на общи-
ните. Това ограничава финансовите възможности и възпрепятства подготви-
телния процес поради редица административни изисквания. Мястото на про-
веждане е предимно на открито и има специфични характеристики (разположе-
ние, капацитет, техническо поддържане и др.). Именно специализираната струк-
тура е необходимо условие за развиване на събитиен туризъм.

Организацията и провеждането на спортни събития се поема по-често
от различни формации, клубове и обединения, при което градът-домакин на съби-
тието има основната задача да предостави подходящи условия за провеждане.
Българското Черноморие се отличава с чудесни природни условия и дадености
за практикуване на разнообразни видове спорт. Водната акватория позволява
организиране на състезания по плуване, гребане, сърф, регати и др. В област
Варна се провеждат някои спортни събития като: Международна регата „Тол
Шипс“; Маратон „Галата- Варна“(най-старото плувно състезание от този
тип у нас) и Европейска седмица на движението и спорта.

Трите събития от спортния календар на града са изключително различни
по своя характер, публика и организационни особености. До този момент, оба-
че, слабата разгласа и реклама за Международната регата не съдейства за
популяризирането на събитието и привличането на туристи от близките курорт-
ни комплекси. Освен това, периодът на провеждането му съвпада с началото на
летния сезон и се отличава с по-слаба посетителска активност, основно с цел
лечебно-рекреативен туризъм. Температурата на морската вода е около 18-20
градуса и пребиваващите туристи на възраст над 55 г. търсят алтернативни
развлекателни възможности. Подобно престижно събитие в друго време би
предизвикало интерес и посещаемост.

Маратонът Галата – Варна е спортна инициатива с традиции и привлича
спортисти от страната. Организатори на плувния маратон са Военноморските
сили на България, Община Варна и ПСК “Черно море”. Датата на провеждане-
то му е първата неделя на м. август Невъзможността за наблюдение на самото
състезание не позволява превръщането му в атракция за зрители, но широката
популярност на инициативата привлича участници, подкрепящи ги близки и при-
ятели и по този начин градът печели допълнителни посетители по време на
събитието. Има възможности за разширяване на неговия период чрез органи-
зиране на допълнителни лагери, подготвителни състезания и др.

Европейската столица на движението е международна инициатива и е
насочена към местните граждани и тяхната спортна активност. Организатор на
събитието е община Варна (Дирекция младежки дейности и спорт), а координа-
тор е сдружение „Варненски младежки фестивал” – FUNCITY. Събитието е от
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местно значение, което мотивира вътрешна миграция на групи младежи и се-
мейства с цел крайно седмични пътувания от по-малките градове към админи-
стративния център на областта.

Област Добрич, и по-конкретно Черноморските общини Балчик и Каварна
стават популярни през последните години с изграждането на 3 голф комплекса
(Black sea Rama, Tratian cliffs и Lighthouse Golf&Spa), които са средище на лю-
бителите на този вид спорт. Особено значение през 2013 г. има домакинството
на турнира по голф „Международен шампионат на Волво за звезди“. Съби-
тието издига домакинството на комплекс „Tratian cliffs“ на международно и
Европейско ниво с присъствието на играчи от световна величина като Граеме
Мактауел, Тонгхай Жаде и други. По мнение на Българската голф асоциация,
събитието е отразено от над 250 световни спортни медии и е гледано от над 1,5
млрд. души. Успоредно с отразяването на играта медиите представят история-
та на страната-домакин, условията за туризъм и бизнес, възможностите за спорт
и културните забележителности в региона. Комплексите организират и други
събития, чрез които съумяват да стимулират спортния дух на играчите и да
привличат нови гости. Участието се стимулира с преференциални цени за на-
станяване и включване на допълнителни услуги. Мотив за посещение е спорт-
ният дух, желанието за социализация и възможността за победа.

КК „Албена” също реализира и провежда спортни събития. Хотелите в
комплекса увеличават своята заетост и допълнителните приходи от използва-
нето на спортните съоръжения и техника. Спортният календар на комплекса
включва: Международен турнир по тенис „Albena open“; Международен турнир
по шахмат; Европейско първенство по петанк; Международен турнир по тенис
за жени от календара на ITF и много други турнири и състезания на частни
фирми, спортни клубни отбори и т.н.

Област Бургас инициира и домакинства на множество турнири, по-голя-
мата част с местно значение, но отчасти и с национално значение: по плажен
тенис, по плажен волейбол за мъже и жени и по конен спорт „Купа Бургас“.
Спортни събития с международно значение са и: турнири по тенис на корт за
мъже и фехтовка „Купа Бургас“; 64-та Международна колоездачна обиколка на
България; Международна регата „Black Sea Blue Cup“. Интересни за младата и
авантюристично настроена публика събития са: Бургас кайт къп; Уиндсърф
регата „Флора 2014“; Международен турнир по парапланеризъм - целно кацане;
Национално състезание по сърф – Ахтопол. Спортните събития в областта са
специализирани към специфична пазарна група на активни спортисти.

По Българското Черноморие е концентрирана основна част от туристи-
ческата леглова база, която е подходяща за развитие на деловия туризъм. В
областите Варна, Бургас и Добрич тя е 39,4% от общата за страната. Данните
са за 2953 (НСИ, 2013) места за настаняване, а сумарно за областите Варна,
Бургас и Добрич те са 1163, като на първо място е област Бургас с 656 бр.
(НСИ, 2014). Макар и с по-малък дял (15,6%), местата за настаняване от кате-
гория 4-5* присъстват като предлагане в дестинацията и притежават сериозен
капацитет на легловата база – 26,1% от цялата, която се равнява на 53 297 легла
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от общо 203 894 за Черноморието. Високо-категорийните хотелски комплекси
притежават налични зали и технически съоръжения, даващи възможност за
организацията и провеждането на бизнессъбития. Традиции в организацията и
домакинството на бизнессъбития имат и институциите ДКС – гр. Варна и ФКЦ.

Сравнително малко събития са в сферата на туризма - „Панаир на туриз-
ма и свободното време“ (до 2008 г.); „Черноморски туристически форум“; Кули-
нарен фестивал. По-голямо браншово събитие е „Трите ключа“.

Концентрацията на леглова база в района, в съчетание с големия брой
чуждестранни туристи (44% от общия брой в страната – над 2,5 млн.) е предпо-
ставка за повишаване ролята на събитийният туризъм като средство за пови-
шаване разхода на турист в дестинацията, преодоляване на сезонната заетост и
цялостно подобряване на туристическият продукт. За успешното предлагане на
събитиен туризъм по Българското Черноморие е необходимо наличието, както
на атрактивните специални събития, така и на подходящи суперструктурни
съоръжения за провеждането им. Отличителни примери за района са Фестива-
лен и конгресен център и Дворец на културата и спорта във Варна. Те са символ
на града като събитиен център и са домакини на едни от най-популярните съби-
тия с международно и национално значение, както в миналото, така и момента.

Дворецът на културата и спорта разполага с различни, подходящи за
делови туризъм, помещения. Зала „Конгресна” предоставя възможност за уни-
версално използване за спортни, културни и делови събития. Капацитетът й ва-
рира между 2340 и 2900 места. Тя разполага с 4 офиса, които се предоставят на
организационни комитети, федерации, супервайзори, технически делегати, за
работни помещения. В ДКС има и по-малки, различни по големина, зали с капа-
цитет до 1800 места (Залa Mладост B - с размери 36 х 24 метра и височина
12,60 метра; Залa Mладост C – 36 х 18 метра и височина 12,60 метра; Залa
Mладост D - размери 30 х 18 метра и височина 8,70 метра; Зала 20 – размери
30/18 метра, височина 4,70 метра).

Дворецът на културата и спорта във Варна e многоцелеви комплекс за
конгресни, културни и спортни дейности. В годините след неговото откриване
през 1968 г., той се утвърждава като притегателен център на национално равни-
ще за провеждането на събития с международно и национално значение. Днес
материалната база е изключително остаряла и неотговаряща на съвременните
изисквания на международни музикални звезди, спортни федерации и отбори.
Необходимо условие за провеждане на специални събития в ДКС е разширява-
нето на капацитета на зала Конгресна, модернизиране на прилежащите поме-
щения, съблекални, офиси, технически устройства (озвучаване, мултимедия,
осветление и др.). Положителен факт е одобреният проект за модернизация и
стартирането на ремонтни дейности към м. ноември 2014 г.

Варненският летен театър е построен през 1956-1957 г. Първоначал-
но той разполага с 1600 места. В края на 60-те години се изгражда и балкон,
който позволява капацитетът му да достигне 2400 места. В продължение на
десетилетия сцената на Летния театър е домакин на Международен музикален
фестивал „Варненско лято”, „Международен балетен конкурс – Варна“, „Между-
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народен фолклорен фестивал“, концерти на поп и рок изпълнители. Обектът е
общинска собственост, а ДКС стопанисва Летния театър. Трябва да отбеле-
жим отличаващата го атмосфера, благодарение на откритата сцена и обкръжа-
ващ парк „Приморски“. Силната сезонност на експлоатация на обекта би могла
да бъде редуцирана с модернизация и изграждане на подвижна покривна конст-
рукция.

Фестивален и конгресен център (ФКЦ) – Варна разполага с 11 много-
функционални зали с капацитет от 50 до 1000 места, ресторант, кафе-барове и
летни тераси, разположени под един покрив на 4000 кв.м. на най-оживената
улица във Варна. ФКЦ е съорганизатор на повече от 10 провеждащи се ежегод-
но фестивали, а през 1993 г. става инициатор и организатор на Международния
филмов фестивал „Любовта е лудост”. ФКЦ – Варна е лицето на България в
единствената паневропейска верига от киносалони EUROPA CINEMAS, а също
и в престижни международни конгресни организации като ICCA (седалище в
Амстердам) и AIPC (Брюксел). Комплексът предлага 5 зали с различен капа-
цитет, като най-голям е този на зала 1 (1014 места) при малък вариант на сцена-
та и 874 при голям вариант. Зала „Европа“ е пригодена за конгресно-конферен-
тна дейност, камерни концерти и спектакли, прожекции и фестивали (капацитет
239 места). Фестивалният комплекс осъществява домакинство на пресконфе-
ренции (капацитет 120 места); дискусии, обучения, презентации, делови прего-
вори, директорски съвети (капацитет 30 места)

Фестивален и конгресен център е построен за целите на специалните
събития и основна задача е организирането и домакинството на разнообразни
мероприятия. Построен през 1986 г. и необновяван основно до момента, той
има нужда от осъвременяване на интериора на сградата и различните помеще-
ния, модернизиране на съществуващата техника. Със своето възлово централ-
но разположение и близост до хотели (Одесос и Черно море) и заведения за
хранене и развлечение, обектът притежава сериозен потенциал за превръщане-
то му в средище на културния живот, както на населението на град Варна, така
и на неговите гости.

Спортна база “Албена” - България е една от най-големите спортно-
възстановителни бази в тази част на света. Албена предлага богат избор от
над 42 спорта. Комплексът разполага със 7 футболни стадиона, игрище за хо-
кей на трева, 13 открити и 3 закрити тенискорта, 21 открити и 4 закрити басейна,
както и множество възможности за практикуване на водни спортове. На тери-
торията на курорта функционира конна база и ежегодно се провежда междуна-
роден турнир по конен спорт. Спортната база в Албена е уникална комбинация
от база за спорт и рекреация и предлага възможност за организацията и про-
веждането на спортни събития, както за професионалисти, така и за люби-
тели. Слаба интегрираност на събитийните атракции в туристическото предла-
гане на комплекса и липса на иновативно мислене за създаването на комплек-
сен туристически продукт, възпрепятства развитието на събитиен туризъм в
КК „Албена“.
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Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ разполага с модерна
суперструктура за организацията и провеждането на разнообразни спортни и
културни мероприятия. На територията на комплекса има хотели, вилно селище
и разнообразие от зали за спорт, рекреация и културен обмен. Многофункцио-
налната зала Атриум на хотел „Лонгоз“ дава възможност за провеждане на
театрални постановки, фестивали, концерти, танцови забави, прожекции на фил-
ми, творчески срещи с известни хора, изложби. Част от обществената зона е
голямата кино-концертна зала с 600 места, с голяма сцена, обзаведена с мо-
дерна озвучителна и осветителна техника.

Спортният комплекс Камчия отговаря на всички олимпийски стандар-
ти – с басейн, поле за лека атлетика и ледена пързалка, футболно поле, зали за
тренировки и многофункционални площадки за игра на открито. Летният амфи-
театър предоставя 2000 зрителски места. Санаторно-оздравителният комплекс
„Камчия“ е еднолично акционерно дружество, регистрирано съгласно законо-
дателството на България. Собственик на дружеството е Правителството на
град Москва. Необходимо е търсене на варианти за задълбочаване партньорс-
ките отношения между управата на комплекса и български образователни ин-
ституции, както и школи по спорт, танци, музика, с цел домакинство на летни
творчески лагери и специални събития.

Одобрен и стартиран е строеж на многофункционална спортна зала в
гр. Бургас с капацитет 7000 места. Съоръжението ще се извиси на входа на
града, след кръговото движение на мястото на бивши дивизии, чийто терен от
около 23 дка., вече е прехвърлен на общината от Министерството на отбраната
(Апостолова Й., в. Стандарт, 2012). През 2013 г. в Бургас е изградено и пред-
ставително игрище за плажни спортове. То се намира на Централен плаж, мон-
тирани са трибуни за 500 души публика, мощно осветление, сцена, която ще
може да се ползва и за културни събития. Изграждането на такова игрище по-
зволява организиране на международни турнири по плажен футбол, волейбол и
тенис. В плана на общината са и други инвестиционни проекти за подобряване
на спортни съоръжения и площадки в контекста на „Бургас европейски град на
спорта 2015 година“. Подобен приз се очаква да бъде използван както за соци-
ални подобрения на местните жители, така и за привличане домакинство на
спортни събития с цел увеличение икономическите ползи за общината.

*
*     *

В заключение можем да обобщим, че изследваният район се характеризи-
ра с богатство на условия за организиране и провеждане на специални събития.
До сега, обаче, те отговарят на потребностите основно на местните жители или
ограничена група туристи. Специализираната материална база – необходимо
условие за развитието на събитиен туризъм, е остаряла и изисква основно пре-
устройство и модернизиране в съответствие със съвременните потребности.
Изведените предимства на легловата база за домакинство на делови събития
на спортните съоръжения в КК „Албена“, СОК „Камчия“ и гр. Бургас, както и
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културните институции в гр. Варна, са доказателство за подходящите условия
за развитие на събитиен туризъм по Българското Черноморие. Културните ре-
сурси, специализираната суперструктура и богатият събитиен календар са пред-
поставка за удължаване на туристическият сезон, мотивиране на допълнителни
посещения, мултиплициране на икономическият ефект от туризма и устойчиво
развитие на туристическа дестинация-Българско Черноморие.
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CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF EVENT TOURISM
ON THE BULGARIAN BLACK SEA COAST

PhD student Boryana Umnikova

Abstract

The goal of the study is to identify and assess the present conditions and resources for
the development of event tourism on the Bulgarian Black Sea Coast. The richness of the event
calendar, the developed facilities, as well as the necessity for their renovation and adaptation
to the needs of tourists are principal emphases of the study.
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