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Резюме: Стремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Тър-

ново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията 

зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на развитие на ре-
гиона. Поддържането на подходящ баланс между тези три компонента, жизнено необхо-
дими за поддържане на добро качество на живот, е и гаранция за дългосрочна устойчивост. 

В статията се разглеждат същностни детерминанти на устойчивото развитие и вза-
имовръзката му с културно-историческия туризъм. Анализирано е развитието на кул-
турно-историческия туризъм на дестинация Велико Търново в контекста на разбирането 
за устойчивост. 

Като резултат на направения в статията анализ се стига до заключението, че развити-
ето на културния туризъм може да гарантира запазване на културно-историческото наслед-
ството в България само ако е съобразено с концепцията за устойчиво развитие на туризма. 

Установените тенденции на всяка изминала година дават допълнителна аргумента-
ция в подкрепа на необходимостта от устойчиво управление на дестинацията и умело 
прилагане на принципите за устойчиво развитие. 
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Abstract: The aim to establish and promote the destination Veliko Tarnovo is consistent 

with the principles of sustainability. The development of tourism in this destination depends on 
the economic, social and cultural-educational level of development of the region. Maintaining 
the right balance between these components, crucial for the good life quality, is a guarantee for 
a long-term sustainability.    

The article examines the main determinants of sustainable development and its relation 
to cultural heritage tourism. The development of cultural heritage tourism in Veliko Tarnovo 

as a destination is analyzed in the context of the understanding of sustainability.  
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Based on the data analysis in the present article, it can be concluded that the development 
of cultural tourism can guarantee preservation of cultural and historical heritage in Bulgaria 
only if it is in accordance with the concept of sustainable development of tourism. 

The established trends of the last years provide additional arguments in support of the 
need for sustainable destination management and skillful application of the principles of 
sustainable development. 

Key words: sustainable development concept, elements for sustainable development, 
cultural heritage tourism, cultural heritage, attendance.  
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Въведение 
 

Концепцията за устойчиво развитие е вече приета и наложила се идея. 
Първоначално подценявана и дори пренебрегвана, е считана за абстрактна 
теоретическа идеология на природозащитниците. Неразбирането и нежела-
нието на икономисти, изследователи и политици да приемат и осъзнаят важ-
ността й, дава реални негативни резултати от грешките, допускани в стре-
межа на обществото да се възползва максимално и бързо да задоволява сво-
ите потребности без никакви ограничения, без да осъзнава пагубното влия-
ние за собственото си бъдеще и Планетата. 

В Концепцията за устойчиво развитие е заложено убеждението, че чо-
векът със своите знания и умения не само ще завладее и подчини природата, 
но дори ще видоизмени някои от основните закони в интерес на собственото 
си добруване. В основата на теорията стои схващането, че именно със сред-
ствата на материално-техническия прогрес и най-модерните открития в об-
ластта на науката и технологиите ще стане възможно да се поставят под кон-
трол всички кризи, независимо дали са икономически, социални, еколо-
гични или демографски. Нещо повече – привържениците на тази концепция 
твърдят, че още при наличието на първите индикации за очертаваща се 
криза тя ще може да бъде предотвратявана. Днес същата теза служи и като 
идеологическа основа на развиващите се глобализационни процеси. Много 
от защитниците на глобализма споделят схващането, че благодарение на ус-
тойчивото развитие драстично се намаляват различията между богати и 
бедни страни, а благосъстоянието на хората в световен мащаб значително се 
подобрява. За да стане това схващане реалност, е необходимо, световните 
държавни политики да се обединят, убедят и започнат своевременното из-
пълнение на целите, поставени за устойчиво развитие в действителност. 

Цел на настоящата статия е да изследва състоянието и да представи 
перспективите за интегрирано управление на културно-историческия тури-
зъм в дестинация Велико Търново. Обект на изследването е културно-исто-
рическият туризъм в дестинация Велико Търново, а негов предмет е управ-
лението му съобразно принципите на устойчивостта. Поставените изследо-
вателски задачи са: 
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• Изясняване на детерминантите на концепцията устойчиво развитие; 
• Разглеждане и определяне на културно-историческия туризъм 

като устойчива форма на туризъм; 
• Емпирично проучване на състоянието и развитието на културно-

историческия туризъм в дестинация Велико Търново в контекста 
на неговото устойчиво развитие. 

Основната авторова теза е свързана с разбирането, че дългосрочното 
стратегическо управление на културно-историческия туризъм в дестинация 
Велико Търново изисква интегративен подход, съобразен с принципите на 
устойчивост. 

 

 

1. Основни елементи на концепцията за устойчиво развитие и  
     начини за управлението на устойчивия туризъм 
 

Концепцията за устойчиво развитие стана популярна през последните 
10 – 15 години в икономическата и в научната сфера. Нейното възприемане 
в практиката е сложен процес, който води началото си от осъзнаването на 
допуснатите грешки и на проблемите, които обществото е допускало и съз-
давало в икономическото си развитие. Изгубеният баланс дава вече отраже-
ние в икономически, социален и екологичен аспект. Основните въпроси, ко-
ито засяга устойчивото развитие, целят разрешаването на проблемите, каса-
ещи настоящите и бъдещите поколения. Това е една социално отговорна по-
зиция, която не се ограничава само със сегашното съществуване, а прокарва 
връзка и с бъдещото поколение и възможностите за неговия пълноценен жи-
вот. Световната комисия по околната среда и развитие определя няколко ос-
новни елемента за устойчиво развитие, посочени още в доклада й „Нашето 
общо бъдеще“(„Брундтланд”, 2015): 

 устойчивото развитие предполага икономически растеж съоб-
разно потребностите на всяка държава; 

 установяване на екологични стандарти – чрез установяване на 
нова ценностна система, която ще доведе до възприемане на еколо-
гично-съобразно потребителско потребление; 

 преразпределение на икономическата активност и ресурсите– 

удовлетворяването на основни потребности зависи дали е достигнат 
потенциал на растежа; 

 контрол на населението, което се изразява не до контролиране 
броя на хората, а до разпределение на ресурсите между тях.  

 опазване на основните ресурси и съхраняване на ресурсите –ус-
тойчивото развитие изисква нормата на изчерпване на невъзобно-
вяемите ресурси, да не се ограничават бъдещите възможности за 
тяхното използване и съхраняване на природните системи, които 
поддържат живота на планетата.  
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 диверсификация на видовете – устойчивостта изисква опазване и 
съхранение на растителните и животинските видове; 

 носещ капацитет и устойчиво използване – повечето възобновя-
еми ресурси са част от комплексна и взаимосвързана система. Мак-
симално устойчиво  използване трябва да се определя, като се взема 
предвид системният ефект; 

 минимализиране на неблагоприятните въздействия върху ка-
чеството на въздуха, водата или други природни елементи. 

Тези елементи е възможно да бъдат възприети като вид законова рамка 
на концепцията за устойчиво развитие – елементи за пълноценно съществу-
ване на следващите поколения. За да се поддържа целостта на екосистемата, 
устойчивото развитие предполага допускане на минимални неблагоприятни 
въздействия върху тях. В центъра на концепцията за устойчиво развитие 
стои човекът и съблюдаването на неговите права на здравословен и плодот-
ворен живот в хармония с природата.  

Световната организация по туризъм (СОТ) започва усилена дейност за 
систематизиране на теоретични аспекти на устойчивостта в туризма и за 
стимулиране развитието на устойчив туризъм. Защитата на околната среда 
е необходимо да стане неделима част от процеса на развитие на обществото. 

Най-често употребяваната дефиниция за "устойчивото развитие" произ-
хожда от Лестър Браун, основателят на Worldwatch Institute. Тя е употребена в 
доклада "Нашето общо бъдеще" на комисията "Brundtland”: "Устойчивото раз-
витие е развитието, което задоволява нуждите на настоящето, без да застра-
шава възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди." 

Други автори защитават мнение, че устойчивият туризъм „съчетава ед-
новременно постигането на пет различни нива, без нито един да доминира 
– икономика, туристическо удовлетворение, околна среда, социална база и 
културна база.“(Krippendorf, 1987; Muller, 1992). 

Световната организация по туризъм и Организацията на обединените 
нации съвместно определят устойчивото развитие, акцентирайки върху ту-
ризма по следния начин: “Устойчивото развитие на туризма посреща нуж-
дите на настоящите туристи и приемащи региони, като предпазва и насър-
чава възможността за удовлетворяване на тези потребности в бъдеще. Пред-
ставя се като водещо управление на ресурсите по такъв начин, че икономи-
ческите, социалните и естетическите потребности могат да бъдат удовлет-
ворени при запазване на културния интегритет, крайно необходими еколо-
гични процеси, биологично разнообразие живото-поддържащи системи.“ 

(Организация на обединените нации, 2020). 
Икономическите критерии и сляпото преследване на максимална пе-

чалба са неприемливи в контекста на тази концепция. Според Световната 
организация по туризъм насоките и управленските практики за устойчиво 
туристическо развитие са приложими към всички видове туризъм и турис-
тически дестинации. Принципите на устойчивостта се отнасят до природа, 
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икономика и социално-културните аспекти на развитие на туризма и е необ-
ходимо да се установи и поддържа подходящ баланс между тези три компо-
нента, жизнено необходими за поддържане на добро качество на живот и за 
да се гарантира дългосрочна устойчивост. Документът „Дневен ред за ус-
тойчив и конкурентоспособен европейски туризъм” е приет от комисията на 
ЕС през октомври 2007 година. Посочените по-горе девет основни елемента 
на устойчивото развитие в обобщен вид и трансформирането им в стратегии 

за устойчиво развитие на държавите в световен мащаб изисква конкретна 
програма, съобразена със спецификата на всяка страна – икономическо, со-
циално и културно-образователно ниво на развитие. Прилагането й е необ-
ходимо да започне да се осъществява от местно равнище. 

В тази връзка „Стратегиите за устойчиво развитие се разработват на 
общинско равнище за отделни селища или специфични райони – селски, ту-
ристически и др. Ефективната политика за устойчиво развитие на местно 
равнище се базира на принципа „Да мислим глобално – да действаме ло-
кално.“ Той определя взаимовръзката между социалните, икономическите, 
финансовите, екологичните и правни аспекти на устойчиво развитие 

(Михайлов, 2013). 
Необходимо е да се съблюдава принципът на интеграция на всички уп-

равленски равнища, включващи глобален, регионален, национален, районен 
и локален мащаб. При разработването на политики за устойчиво развитие се 
използва методологията на стратегическото управление. Първоначално се 
определят и се анализират природните ресурси –разположение, граници и 
обхват на локалния обект; антропогенните – климат, релеф, води, почви, би-
оразнообразие, историческо наследство и други; социално-икономически 
характеристики като демография, политика, заетост, доходи, а след това се 
разработват визията, стратегическите цели и направления, както и съответ-
ните  мерки и план за действие. 

 

 

2. Културният туризъм в България като устойчива форма на 
     туризъм 
 

Културният туризъм е динамичен сектор, който се развива през послед-
ните години с бързи темпове и обхваща все повече области и сфери на об-
ществения живот. Независимо че няма точни данни за европейския култу-
рен туризъм, признато е, че пазарът му непрекъснато се разширява. 

България се нарежда на трето място по културно-историческо наследс-
тво в Европа. Важен факт е, че седем цивилизации през последните 4000 
години интензивно са се развивали на днешните български земи и са оста-
вили множество паметници на културата – праисторическата, древногръц-
ката, римската, древнотракийската, византийската, българската и ислямс-
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ката. Единадесет са българските обекти, включени в ЮНЕСКО, за матери-
алното и нематериалното световно културно наследство, което от своя 
страна издига техния престиж на фона на много други културни туристи-
чески продукти и повишава тяхната стойност. Държавата е основен пазител 
на паметниците на културата, тъй като тя отговаря изцяло за културно-ис-
торическото наследство (Министерство на културата на Република Бъл-

гария, 2020). 
В културния туризъм принос имат легендите и митовете за посетените 

обекти. Те създават едно приятно очакване да отидеш и да видиш, да си 
представиш митичните й исторически герои. България като културна турис-
тическа дестинация може и следва да се продава чрез митовете и легендите, 
създадени в тринадесетвековната история.  

В специализираната литература се подчертава връзката на туризма с ус-
тойчивото развитие. „Туризмът като индустрия е тясно свързан с концепцията 

за устойчиво развитие. Основните му ресурси са хората, културното наследс-
тво и природните дадености. Като се добави фактът, че това е най-бързо раз-
виващият се отрасъл в света, контекста на неговата мащабност, изпъква сери-
озното му значение за постигане на устойчиво развитие.“(Иванова, 2019) 

Културата и туризмът са не само фактори, свързани с генериране на 
средства, те могат да постигнат и редица непреки резултати в сферата на 
образованието, услугите и други специфични дейности, характерни за от-
делните райони. Местният и международният туризъм продължават да са 
приложимото средство за културен обмен. Той дава достъп не само до тра-
дициите и атмосферата на миналото, а и до ценностите и особеностите в 
съвременния бит на тези общества.  

Присъединяването на България в Европейския съюз безспорно дава 
тласък за развитието на културния туризъм. Причините за това са две. 
Първо, като част от европейското семейство България става все по- попу-
лярна дестинация както на стария континент, така и в света. От друга страна, 
достъпът до европейските фондове позволява да се увеличат средствата за 
поддържане на културно–историческото наследство, за подобряване на мар-
кетинговата дейност и качеството на услугите. Тези два фактора дават въз-
можност, България да привлече в близките години повече туристи. Полити-
ката за съхраняване и развиване на културното наследство на страните доп-
ринася за туризма. Чрез развитието на Европейската статистическа система 
на туризма Европейската комисия подпомага безспорния принос на туризма 
в икономиката на страните – членки. Тази идея е била основна за развитието 
на много културни атракции в различни територии. Друг важен аспект от 
политиката, която засяга туризма, е защитата на „националното наследство” 
чрез предотвратяване изнасянето на произведения на изкуството зад гра-
ница (Министерство на туризма на Република България, 2020). 
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„Новата ситуация в глобален и национален аспект изисква и нови под-
ходи и стратегии в развитието на различи сектори в икономиката, включи-
телно и в туризма. Основополагащи принципи в Стратегията са устойчи-
вост, демократичност, местна идентичност и публично-частно партньорс-
тво.“ (Михайлов, 2013) 

В този контекст провеждането на „Първата национална туристическа 
борса – 2004“ в средновековната столица на България – Велико Търново е 
първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и 
неговото значение за България като туристическа дестинация. Вече шестна-
десет години държавните и неправителствените организации, общините и 
музеите, научните среди и бизнесът представят във Велико Търново своята 
дейност, добри практики и събития, които променят нагласата и повишават 
интереса към тази специализирана форма на туризъм. Нарушавайки нало-
жената през последните 20 години структура на българския туризъм, кул-
турният туризъм доказва своя потенциал независимо от закъснелите инвес-
тиции в неговото настояще. Гаранция за развитието и ефективността му в 
бъдеще е промяната в обществените нагласи за стойността и значението му 
като вид туризъм с изключителна привлекателност за европейските туристи. 

 
 
3. Културно-историческият туризъм в община Велико Търново 

в контекста на устойчивото развитие  
 

Във Велико Търново е съхранено наследството от различни епохи –

следи от античността, средновековието, Българското възраждане и свободна 
България, които се преплитат помежду си и оформят настоящия облик на 
дестинация Велико Търново. Територията на общината е населявана хиля-
долетия, оставили в наследство от нашите прадеди групови културни цен-
ности, манастири, археологически обекти и единични културни ценности от 
национално значение. Важният път по поречието на Янтра предопределя из-
граждането на крепости на Царевец, Трапезица и Момина крепост още в 
края на античността и Ранното средновековие. Районът е присъединен към 
Първото българско царство и през 1185 година българската държавност е 
възстановена именно в Търновград – важен етап в историята на българската 
държава. Средновековната българска култура, създавана и съхранявана в 
средновековните църкви и манастири около Търновските възвишения, се 
разпростира из цяла Източна Европа, обект на съвременната туристическа 
дейност. През следващите векове градът, близките селища и манастири са 
най-яркият символ на българската идентичност и християнството. Забеле-
жително селище още през XVIII век става Арбанаси.  

Постепенно Търново става един от центровете на Българското възраж-
дане през XVIII и XIX век. Урбанистичният образ на Търново пресъздава 
изключителна хармония между създаденото от природата и построеното от 
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човека. Стопански център и важно място за занаяти и търговия, градът 
следва мисията за възстановяване на българската духовна и политическа не-
зависимост, за което свидетелстват редица артефакти. Търново и близките 
селища са свързани с имената на редица изтъкнати български просветители 
и революционери. След българското Освобождение в Търново в стария ко-
нак се организира Учредителното събрание, което приема Търновската кон-
ституция. Археологическият музей на Велико Търново предлага на турис-
тите експонати от началото на човешката култура. Всичко това културно-

историческо наследство предопределя насочеността на дестинация Велико 
Търново като обект за туристически посещения от туристи, проявяващи ин-
терес към културно-историческото наследство. 

Основната част от групови културни ценности, манастири, археологи-
чески обекти и единични културни ценности от национално значение са раз-
положени в рамките на дестинация Велико Търново1 още от античността, 
средновековието, османската епоха и възраждането (Министерство на кул-
турата на Република България, 2020 г.) (Таблица 1):  

 
Таблица 1 
Групови културни ценности, манастири, археологически обекти и 
единични културни ценности от национално значение, разположени 
в рамките на дестинация Велико Търново 

ВИДОВЕ РЕСУРСИ ОБЕКТИ 
Резервати „Царевец”; Трапезица”; „Момина крепост”; „Никополис ад Иструм; 
Църкви „Свети Петър и Павел”; „Свети Георги”; „Свети Димитър”; „Свети 

40 мъченици”; „Свети св. Константин и Елена”; „Св. Архангел Ми-
хаил”; „Св. св. Кирил и Методий”; „Свети Спас“/останки/;  

Паметници на културата Шишманова баня; 
Манастири „Успение Богородично”; „Свети Никола”; Преображенски ма-

настир; Килифаревски манастир; Плаковски манастир; „Свети 
Архангел Михаил”; Присовски манастир 

Комплекси Историческо Велико Търново, историческо Арбанаси, „Самовод-
ска чаршия“, „Осенарска река” 

Къщи, чешми и порти 

 

Хан Хаджи Николи; Къщата с маймунката; Къща на Вела Благоева; 
Сарафкината къща; Къща "Леон Филипов"; Къща-музей "П.Р. Сла-
вейков"; Арбанаси – 36 броя къщи и порти, 5 броя чешми; Саралиева 
къща.  

Източник:http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=430&t=0&z=0 

 

Тези ресурси са оцелели през вековете и е необходимо да се съхраняват 
и за бъдещите поколения. Местната власт полага допълнителни усилия за 
поддръжка на обектите, стопанисвани от нея. През последните години ня-
колко проекта, съфинансирани от европейски фондове и средства от държа-
вата, са източник на средства за обновяване и консервиране на паметниците 
                                                           

 1Териториален обхват на дестинация Велико Търново – град Велико Търново и  населе-
ните места в общината, в които са находящи групови културни ценности, манастири, археологи-
чески обекти и единични културни ценности от национално значение. 
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на културата. Забелязва се промяна в наложената тенденция от компаниите, 
търгуващи с недвижими имоти, да препродават старинни къщи на терито-
рията на Стария град с цел печалба, а именно инвестирането на средства на 
млади хора от цялата страна и заможни предприемачи от чужбина, които 
купуват, реновират и реставрират къщи от архитектурните ансамбли с цел 
обитаване или отдаване за туристическа дейност. Макар и предизвикателс-
тво, породено от редица законодателни, административни и строително-ар-
хитектурни изисквания, тази дейност видимо подпомага вида и облика на 
града, който става все по-приветлив. Съхраненото културно-историческо 
наследство, обновено с усилията на държавата, местната власт и местното 
население, през последното десетилетие привлича все повече туристи от Ев-
ропа и целия свят. 

През изминалите три години в периода 2017 г. – 2019 г. посещаемостта 
на музейните обекти на Регионален исторически музей –Велико Търново е 
представена в Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4 (Търново, 2017, 2018, 2019). 

Над 6% е ръстът на посетителите в обектите и експозициите на Регио-
нален исторически музей – Велико Търново през изминалата година. Кул-
турно-историческите забележителности на старата столица през 2017-та са 
разгледани от 440 679 души, от които 260 575 българи и 180107 чужденци, 
като чуждестранните туристи са се увеличили с 26% в сравнение с миналата 
година. 

 Сред чужденците най-многобройни са европейците – 124 842 души. В 
сравнение с 2016 г. през изминалата година румънските туристи са нарас-
нали с над 8000 души и са достигнали 26872. На 14 839 са се увеличили 
посетителите от Великобритания, 13 700 са били испанците, 13 623 – фран-
цузите, 9 927 – германците и 7 605 австрийците. Нараснал е интересът към 
музейните обекти на туристи от други континенти – през 2017 г. туристите 
от САЩ са били 27 339, азиатците – 19 818, от които 8 250 китайци и 2 170 
японци, а австралийците – 3 182.      

И през миналата година най-посещаваният обект е Архитектурно-му-
зеен резерват „Царевец“, който е разгледан от 234 464 туристи. От тях 40 
546 са ученици, 8 181 студенти, 8 902 деца и 91 757 чужденци. 

С над 20% са се увеличили туристите в музейните обекти в Арбанаси. 
През 2017 г. уникалната църква „Рождество Христово“ е посетена от  39 597 
българи и чужденци, 34 766-ма са разгледалите Констанцалиевата къща, а 
туристите в църквата „Св. Архангели Гавраил и Михаил“ са били 15 461 при 
9 265 души за 2016 г. 

Посетилите Мултимедийния център „Царевград Търнов“ са 38 950, а 
средновековните църкви-музеи „Св. 40 мъченици“, „Св. Димитър“, „Св. Ге-
орги“ и „Св. св. Петър и Павел“ в кв. "Асенов" са приели 29 708 посетители. 
С 3 348 души са се увеличили посетителите на музей „Възраждане и Учре-
дително събрание“ и през 2017 г. те са 14 891-ма. Ръст на туристите се от-
чита в музей „Затвор“, който е посетен от 5 512-ма души. 
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Повече от половината посетители на музейните обекти във Велико 
Търново през 2018 година са чужденци. Чуждестранните посетители на кре-
постта Царевец са 106 700, като най-голям е делът на румънците – 30 000. 
Туристите от Франция са 20 270, от Русия – 10 000, от Великобритания – 11 

000, а от Германия – около 10 000. Испанците са с 1/3 повече в сравнение с 
предходната година. Техният брой е 16 800. Американските посетители на 
Царевец са 31374, пристигнали във Велико Търново от круизни кораби, 
акостирали на черноморските ни пристанища. Има ръст на посетителите от 
Азия, като най-много са те от Китай – 12 000. Общо чуждестранните посе-
тителите, разгледали всички музейни обекти, за годината е 200 815 от общо 
444 635 туристи.  

През изминалите дванадесет месеца французите и испанците преотк-
риват Велико Търново – 49% е увеличението на французи, а с 23% повече 
са испанците. С 45% расте интересът от страна на китайците, а с 21% – на 
американците – само последните са над 31 300. С между 7 и 15% са повече 
гостите от Европа, като от тях най-многобройна е групата на румънците – 

близо 30 000 души. 
Ръст от 8,5% на посетителите отчита Регионалният исторически музей 

– Велико Търново за 2019 г. спрямо предходната 2018 г. 
През 2019 г. 480 902 са посетителите на музейните обекти на Велико 

Търново. От тях 262 502 са българи и 218 400 – чужденци, които са общо с 
8,15% повече спрямо предходната 2018 г., отново по данни от РИМ – В. 
Търново. Ръст от 9,25% се отчита при децата и младежите, които са разгле-
дали местните музейни обекти и експозиции. Има ръст от  8% и на чуждес-
транните туристи за 2019 г. Най-голям е броят на посетителите от САЩ – 

45 001 души, които са с над 30% повече спрямо предходната година. Посе-
тителите на музеите във Велико Търново от Европа са общо 139 166. От тях 
испанците са с 19,5% повече от 2018 г., или 20 880 души за 2019 г. Нараства 
интересът към музейните обекти в града и от страна на румънците, които за 
отчетения период са 32 758. Посетители от Франция са 21 511, от Великоб-
ритания – 12 341,  а от Русия – 8447. 

Посетителите от Азия в музеите са 23 056, от тях 10 794 души са от 
Китай. Привлечени от културно-историческото наследство на старата сто-
лица са били и 4 948 туристи от Австралия, 1 538 от Южна Америка. Гостите 
от Африка са 194, а за първи път в градските музеи са регистрирани жители 
на Бурунди. 

Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ и през 2019 г. година е най-

посещаваният обект във Велико Търново, рекорден брой са туристите в ар-
банашката църква „Рождество Христово“. 

Мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов“ е посетен 
от 36 527 туристи през 2019 г., средновековните църкви музеи в кв. „Асенов“ 
– 30355 туристи, музей „Възраждане и Учредително събрание“ – 15 750 ту-
ристи, а крепостта Трапезица – 8 089 туристи.  

http://museumvt.com/bg/
http://museumvt.com/bg/
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Музеите в село Арбанаси също са сред най-посещаваните обекти за ми-
налата година. Църквите „Св. архангели Михаил и Гавраил“, „Рождество 
Христово“, „Св. Димитър“, „Св. Георги“ и Констанцалиевата къща са били 
разгледани от 103 671 туристи. Значително висок интерес е отчетен към 
храма „Рождество Христово“, посетен 49 134 пъти, повечето чужденци – 43 

080 души. 
Крепостта Царевец е най-посещаваният туристически обект и единст-

веният, работещ без прекъсване през всичките 365 дни от годината. През 
посочения период расте интересът и към останалите исторически забележи-
телности във Велико Търново и Арбанаси – църквите „Свети Четиридесет 
мъченици“, „Св. св. Петър и Павел“, „Рождество Христово“, „Св. Архангели 
Михаил и Гавраил“, Констанцалиевата къща, Мултимедийният посетител-
ски център. Местната власт е отворена за частни инвестиции, на територи-
ята на града функционират нови обекти като първия по рода си в България 
парк-музей с напълно реални миниатюри на знакови забележителности и 
обекти от цялата страна, свързани с българската история. 

Анализирайки посочените данни, се установява постоянно увеличение 
на интереса към дестинация Велико Търново и нейните културно-истори-
чески забележителности. 

Данните в представените таблици показват, че през разглежданите три 
години чужденците, посетили музейните обекти на дестинация Велико Тър-
ново, превишават посещенията от българските граждани. Тази тенденция се 
дължи на организираните туристически посещения на групи, водени от ту-
роператори. Дестинацията е включена в обиколките на чужденците от кру-
изни кораби. Макар и да е наличен безспорен интерес към дестинацията и 
от страна на българските граждани, то посещенията им в музейните обекти 
са по-малко от тези на чуждестранните граждани. 

По-голям ръст се забелязва през 2019 г., като посетителите са с 36267 
повече от 2018 г. Запазването на тази тенденция и в бъдеще е предпоставка 

за изграждане на нови музейни обекти. 
 

 

 Заключение 
 

От направения анализ в статията можем да откроим следните изводи: 
Първо. Концепцията за устойчиво развитие се утвърждава с всяка из-

минала година в световен мащаб. Основните определящи елементи при съз-
даването й търпят развитие и прогрес, процес, който продължава и на този 
етап от развитието на обществото. Доказателство е за нейното приложение 
в икономически, социален и екологичен аспект. 

Второ. Съхраняването на културно-историческото наследство, разно-
образяването на специалните събития, свързани с различни исторически съ-
бития, фестивалите и атракциите, са недостатъчно, ако не се вписват в една 
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цялостна концепция за развитие на културния туризъм. Отношението и из-
ползването на културното наследство, архитектурните факти, монументал-
ното изкуство, културните събития, фестивалният живот като цяло опреде-
лят уникалността на този вид туризъм. Отговор на трудния въпрос обаче – 

как развитието на културния туризъм да гарантира запазване на културно-

историческото наследството в България дава концепцията за устойчиво раз-
витие на туризма. 

Трето. Установен е нарастващ брой на посетителите в музейните 
обекти на дестинация Велико Търново с всяка изминала година. Тези данни 
са показателни в подкрепа на необходимостта от устойчиво управление на 
дестинацията и умело прилагане на принципите за устойчиво развитие. 
Местната власт с грижата на добър стопанин използва икономически, соци-
ални и не на последно място туристически управленски методи, методики и 
концепции за адекватно потребление в настоящето и съхраняване на кул-
турно-историческото наследство за бъдещите поколения. 

Този подход е заложен и в Общинския план за развитие на община Ве-
лико Търново за периода 2014 – 2020 г. и Стратегията за развитие на култу-
рата в община Велико Търново 2020 – 2030 година. Необходими са практи-
чески мерки и от страна на туристическата индустрия. Тенденциите и проб-
лемите в туристическата индустрия изискват актуализация на критериите 
относно дейността за запазване на заобикалящата ни културна и природна 
среда, съобразена с концепцията за устойчиво развитие на дестинацията.  
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