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Атракциите са основната причина за наличието на туризъм на дадено място. Много 

от компонетите при една екскурзия – например транспорта и настаняването – са 

необходимост, която не би съществувала, ако на даденото място  “нямаше какво да се види 

или прави”. По този начин туристическите атракции се превръщат в обект на рекреационни 

, а от части и  научни дейности от страна както на еднодневните, така и на по-дълго 

почиващите туристи, като често в тази дейност взема участие и местното население. 

Атракциите имат разнообразни функции, някои от които не са свързани с туризма. 

Например, атракциите често имам ясно изразена научна предназначеност, свързана главно 

със запазванто или по-точно със създаването на културна идентичност, при което често 

допринасят за съхраняването и поддържането на много исторически местности. Това 

разнообразие от “функции” е важно и именно то помага да бъде обяснено защо атракциите 

често са много трудни за управление. Те трябва да бъдат пригодени към многобройните 

желания на инвеститорите, различните очаквания на различните туристически групи (често 

от различни страни), да задоволят нуждите на собствениците, и да служат, когато е 

необходимо, като атракция-икона на националното правителство в международните 

маркетингови стратегии. Пример за това са използването на снимките на Колизеума, когато 

се представя Рим, използването на Тейбъл Маунтин , когато се представя Африка, или тази 

на Лондоското Око, спонсорирано от BritishAirways , с цел реклама на Лондон и 

Обединеното Кралство отвъд Океана. 

 Съществуват и много примери, при които атракциите имат каталитична роля при 

регенерирането на някакво място или дестинация. Успехът на Гугенхейм в Балбоа, Испания 

и на Националния музей на Нова Зенландия и неговият принос за развитието на Уелингтън 

като дестинация, са два реялни примера. Такива емблематични атракции могат да бъдат 

използвани за привличането на посетители, за задоволяването на нуждите на местните 

жители и за създаването и развитието на допълнителни туристически дейности. Атракциите 

не винаги са основна причина за дългогодишното просъществуване на дадена дестинация , 

но поне могат да бъдат използвани като основа за развитие. 

 С такова разнообразие, съществуващо в сектора на атракциите, окончтелната им 

дефиниция и категоризация се оказват невъзможни, както и  управлението им по “най-

добрия начин”, независимо дали са от подобен вид или са разнородни. Интересен е обаче 

фактът, че всички туристически атракции имат нещо общо и това е, че се поделят с местното 

население. При известните дестинации, това може да предизвика конфликт, тъй като по този 

начин туризмът се превръща в причина за прекаленото струпване на население, за пътни 

задръствания, увреждане и замърсяване на околната среда. Така възниква съмнение дали 

управата на туристическите атракции изпълняват задълженията си правилно. 

Атракциите могат да се характеризират по следния начин: 

Направени са многобройни опити за класификацията на съществуващите видове 

атракци. Това обаче се оказва възможно само при разделянето им в различни аспекти: 
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- Принадлежност; 

- Капацитет; 

- Пазарна или ограничена площ; 

- Продължителност; 

- Вид. 

Първите опити за класификация са били направени според вида, разделяйки ги на 

природни богатства и изкуствени “създадени от човека” обекти. “Създадените от човека”  

атракции са били разграничени като: 

- Културни – религия,  мода , музеи, галерии на изкуството, архитектура, 

археологически находки. 

- Битови – фолклор, одушевено изкуство, фестивали(някой са характеризирани по 

Петков 2017, 2020). 

- Събития- спортни дейности и културни изяви. 

Природните богатства включват националните паркове, дивия свят, места с изгеледи 

и изключителни природни феномени като Улуру  в Австралия или Ниагарския водопад в 

Онтарио, Канада. 

 Алтернативен, но по-сложен начин е създаден от Клаусън и Кнеч (1966г.), който е 

показан на таблица 1. Те обосновават класификацията си на базата на наличното 

пространство, взависимост от възможността за пазарно развитие, тяхното ниво на 

уникалност и колко често са посещавани. Предложението на Клаусън е най-податливо на 

промени и най-удобно използвано като начин за възприемане на атракциите. Например 

големите исторически сгради са придобити атракции, но те могат да бъдат развити чрез 

добавяне на елемент, пригоден за употреба на посетителите, от рода на малък тематично 

създаден парк или ботаническа градина, както това е направено в много от дворците във 

Великобратания и Континентална Европа. 

 

 Таблица 1. Класификация на Клаусън и Кенч 
Пригодени за потребителя Междинни Базирани на пр. богатства 

Ресурси.Често това са 

изкуствено създадени 

приспособления (паркове, 

басейни, зоологически 

градини).Често посещавани 

места, намиращи се в 

гъсто населени центрове. 

Фокусирани върху 

напрежението от  

потребителя. Дейностите 

включват голф, тенис на 

корт, пикник, вървене, 

езда и т.н.Често това са и  

сезонни дейности, които 

се прекратяват след сезона. 

Възможно най-добрите и близки 

за потребителя. Достъпът е 

много важен. Повече природни 

богатства, отколкото 

приспособления за потребителя , 

но са свързани с усилия и носене. 

Това са къмпинг, 

изкачване,пикник, плуване, лов 

и  риболов. 

Изключителни богатства. 

Първоначално се фокусира на 

качеството с минимална 

външна намеса. Обикновено  

са отдалечени от 

потребителите.Природното 

богатство определя и 

активността  

(изгледи, научен и исторически 

интерес,катерене, скално 

катерене,лов и риболов). 

 

                Дейност-------------------------------------------------------------- Ресурс 

 

             Изкуствност---------------------------------------------------------Естественост 
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------------------------------ Интензивност на развитие 

                                          Разстояние от потребителя-------------------------------------- 

 

Друга, по-нова класификация разграничава основните критерии за класификацията, 

но са използвани в различен аспект и демонстрира разнообразието на туристическия 

продукт в света. В същината на тази класификация е продуктът, който атракцията предлага, 

за да привлече туристите към дадено място. В нейната същина са и онези аспекти на 

атракцията, които са свързани с представянето й, а именно интерпретацията и произхода на 

допълнителните приходи и начини на възвращаемост, което при повечето атракции зависи 

от това дали са  естествни или “създадени от човека”.  

Тази класификация може да бъде подразделена на атракции, които са специфични, 

въз основа на физическото разположение на приспособленията им и поради тази причина се 

възприемат като дестинации, както и на атракции, които са краткотрайни и нематериални, 

каквито са събитията. Що се отнася до събития, по-важното при тях е това, което се случва 

в определеното за това време, а не толкова самото място. Макар и някои от най- 

грандиозните събития като парадите или карнавалите да се провеждат в големи градове, 

причината за това е,че градовете предоставят достъп до пазари и имат необходимата 

икономическа стабилност за провеждането им. Типични примери са Надбягването на бикове 

в Памплона, Испания и Карнавала в Рио де Женейро, Бразилия.  Тези събития стават  все 

по-известни със значителната си роля за развитието на туризма в страната, в която се 

провеждат. Развитието на културния туризъм от своя страна кара много държави да опитат 

да превърнат важни дати от местния календар в събития с публична значимост. 

 Изгледите и събитията могат да бъдат възприети и като допълнителни дейности,с 

които се свързва дадена дестинация. Организирането на фестивал в провинцията може да 

привлече вниманието на туристите към местен парк, по същия начин както представление 

на трагедия от Шекспир може да ги превлече в двора на древен замък. Събитията често се 

използват за по-голяма популярност на дадена дестинация-фактор, който обяснява 

огромната надпревара за мега-събития като Олимпийските игри. Те неусезаемо допринасят 

за предствянето на атракции като музеите и паметниците, които могат да привлекат нови и 

редовни посетители най-вече извън сезона. 

 Причината, поради която атракциите се делят на “природни “и“създадени от човека”,  

е и следващото ниво на класификация. Природни атракции са провинциалните паркове във 

Великобритания,  езерата в Канада, планините в Швейцария и бреговата линия на Испания. 

“Създадените от човека” атракции са най-често наследство от историята и културата на една 

страна във вид на исторически паметници и сгради, но могат да бъдат и специално създадени 

увеселителни комплекси като тематични паркове, от които най-известни са парковете “Уолт 

Дисни”, носещи произхода си от Калифорния, а днес размножени  във Флорида, Токио, 

Париж, и в проект за откриване на такъв в Хонг Конг. В действителност “създадените от 

човека” атракции могат да бъдат  подразделени на такива, създадени с цел  туризъм, като 

тематичните паркове “Уолт Дисни”, и такива, създадени с цел, различна от туризъм. 

Историческите къщи-музеи, паметници, дворци също биха могли да спаднат към 

категорията “създадени от човека” атракции. При тях обаче съществува допълнителна 

трудност за поддържане на характерта им, що се отнася до отварянето на кафенета, 

ресторанти и сувенирни магазини с цел допълнителни приходи, които трябва да запазят 

“чистотата” на атракционния продукт. 

Разнородните трудности, пред които са поставени “природните” и “създадените от 

човека” атракции обяснява различните им методи на управление. Например докато 
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мениджмънтът на Големият Каньон  се концентрира върху проблемите, свързани със 

съхраняване на обекта, посрещането и контрола на посетителите, то тематични паркове имат 

като своя основна цел да поддържат нивото на приходите и високата степен на забаление.  

Разделението между природните богатства  и изкуствено създадените атракци не 

винаги може да бъде формулирано. За да могат да бъдат използвани с туристическа цел, при 

много природни атракции са необходими значителни промени в инфраструктурата и 

управлението. Типични примери за това са водните паркове, ски курортите, сафари 

парковете, аквариумите и други обекти, чиито приимущество е естествената природа.  В 

тези случаи промяната на инфраструктурата предотвратява повредата на околната среда. 

Например в някои държави публичният достъп до много гори е забранен. Определени части 

са предназначени за коли, каравани и къмпинг, а за пешеходците са направени специални 

цветни маркировки. 

 Някои “създадени от човека” атракции, които за доказателство за културното и 

историческо наследство на дадена страна също могат бъдат разглеждани като естествени 

богатства, доколкото те не могат да бъдат пресъздадени без значителни разходи и 

доказателсва за достоверността им, за разлика от атракциите, проектиране специално за 

забавление. Ето защо такива атракции заслужават допълнителна закрила и при тяхното 

управление трябва да бъдат взети мерки за прекомерната им посещаемост. По принцип 

такъв вид атракции са под попечителството на държавата. Добър пример за това е 

Стоунхендж в Обединеното Кралство, който има всички характеристики и качества на 

природно богатство, което е невъзвръщаемо, но в еин определен моменте бил посещаван от 

прекалено много туристи. Мерките, които са били взети за разрешаване на този проблем е 

създаването на нов туристияески център, който се намира на известно разстояние от 

паметника и поставянето на преграда, която възпрепядства пипането на камъните и 

дялкането им.  

Разгледани по такъв начин, засягащ причината за възникването им, атракциите могат 

да бъдат обособени в две крайности -  такива, които са създадени с цел туризъм, като 

тематичните паркове,  и такива, като природните и  културни находки, които не са 

пригодени за посетители, нито пък са били създадени заради тях.  

 Следващият критерий, според който атракциите могат да бъдат класифицирани е 

ценовата полица за достъп до тях. Съществуват три възможни варианта за това : достъпът е 

заплатен, безплатен или въобще не е разрешен. Много държави предлагат безплатен достъп 

до техните национални музеи, галерии и паметници- правителствата смятат такива атракции 

за  национално наследство от поколенията (много често това е свързано с избягване на 

данъци). Това не винаги обаче е така, финасовата възможност на посетителите понякога 

служи като катализатор за налагане на такса при посещението на преди това  “безплатните” 

атракции. Като последствие контрастиращата търговска цел при публичните и частни 

обекти афектира и операционните и управническите методи, които те са усвоили. При по-

скорошни изследвания, обаче, е установено, че нарастващата конкуренция в управлението 

на атракциите е довело до генерализиране на практиката на управление, при което веднъж 

платили, посетителите могат да видят както определените за публичноста сектори, така и 

тези, които могат да посетят само, ако са платили за това. Заради наложената такса за 

посещение нараства и интересът на посетителите да се превърнат в част от толкова 

рекламирания обект. От друга страна това се устоява и от кустосовият персонал на 

атракциите, който е загрижен за стойностното изживяване на туристите.  

 Пазарът, или това как  посетителите на дедена атракция могат да бъдат описани, е 

представен в следните примери. Тематичните паркове “Юнивърсал судиос” имат 
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международна аудитория, “Идън Проджект” в Лондон - национална, винарните в Западна 

Австралия – регионална, а доста атракции имат и много по-малка, местна аудитория. Видът 

на пазара и броят на посетителитеиграят голяма роля върху начина на управление на дадена 

атракция, доколкото това засяга ценообразуването, разходите и тълкуването от страна на 

посетителите. 

Като заключение може да се каже, че атракциите са неделим и много важен 

компонент от туристическия продукт.  Някои от тях са толкова привлекателни, че се 

превръщат в основната причина да бъде посетено дадена място, а дори и държава. Въпреки 

значимостта на атракциите, за осигуряването на необходимата инфраструктура и 

суперструктура за привличането на туристите, както и за разцвета и развитието на 

туристическите атракции, в наличие трябва да бъдат и други елементи на туристическия 

продукт, като ниво, качество и цена.  

Като обект на многонаучни изследвания и проучвания, туристическите атракции 

прогресивно се превръщат в още по-значителна част за туризма като цяло. Техният принос 

определено е забелязан, поради което специално се създават технологически обновления, 

драматично повишаващи цялостния им профил. 

Въпреки множеството проблеми, засягащи атракциите, фокусът пада върху 

управлението на посетители и техниките за контрола им, което има за цел да облекчи 

напреженивето от големия им брой  и да осигури поддържането и запазването на 

природните ресурси.  

Докато все още съществува дебат за ефективнста на тези стратегии,  на хоризонта се 

появява и ново разногласие, за това кой е отговорен за инвестирането в развитието и 

поддръжкатата на природните богатства, след като от тях се възползват много различни 

групи, включително и местното население. Разискването на ролята на държавния сектор 

срещу частния сектор при инвестирането и управлението на атракциите, се е превърнало в 

основен проблем, доколкото двете страни се стремят да балансират често противоречивите 

нужди на групите-потребители и да повишат качеството на изживяването за всички. 
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