


 

ТЕМА: Защита на местните общности   

ОРГАНИЗАЦИЯ-
ПАРТНЬОР: 

MROT  

ЗАГЛАВИЕ НА 
УЕБКУЕСТА: 

Намалете влиянието на пътуванията си и помогнете в 
борбата с прекомерния туризъм 

ВЪВЕДЕНИЕ: 
Термини като „прекомерен туризъм“ и „туризмофобия“ присъстват в 
заглавията от 2016 г. СТО дефинира прекомерния туризъм като „влияние на 
туризма върху дестинация или част от нея, което прекомерно засяга 
качеството на живот на жителите и/или преживяването на туристите по 
отрицателен начин“. Прекомерният туризъм отразява предизвикателствата, 
свързани с управлението на увеличаващия се брой туристи в дестинациите 
или в определени туристически обекти (като фонтана Trevi в Рим или Las 
Ramblas в Барселона), както и ефектът върху местното население и туристите. 
 

 
Туристи на фонтана Trevi в Рим 

 
Колко туристи са твърде много – не винаги е лесно да се определи това, но 
увеличаващият се натиск върху местните ресурси, инфраструктура, 
мобилност и други съоръжения; влошаването на качеството на живот на 
местното население или раздразнение от туристите са знаци, че дадена 
дестинация страда от прекомерен туризъм. Жителите са изправени пред 
повече шум и отпадъци, по-високи наеми и недостиг на жилища, препълнен 
обществен транспорт, проблеми с паркирането, промени в културата им и 
загуба на автентичност. В допълнение, безотговорното и неуважително 
поведение на туристите допринася за негативни влияния и натиск върху 
местните жители. В Рим, например, някои туристи скачат във фонтана Trevi и 
го увреждат.  
 



Всеки турист, не само мениджърите на дестинации, може да минимизира 
тези негативни влияния. Промотирането на познания за отговорно поведение 
включва влиянието на туристите и следователно е важно за защита на 
общностите в дестинациите. 

ЗАДАЧИ  
Вие и няколко ваши приятели планирате пътуване до много популярен град, 
който се счита за една от дестинациите със съществен проблем с 
прекомерния туризъм, където местното население активно се 
противопоставя на увеличаващия се брой туристи. Вие и вашите приятели 
искате да сте отговорни туристи и да минимизирате влиянието на 
посещението си, като предприемете определени действия. За какво трябва 
да помислите, преди да заминете? Как бихте оценили потенциалното си 
негативно влияние?  

В този уебкуест ще преминете през три стъпки, които ще ви помогнат да 
бъдете по-отговорен турист и да минимизирате влиянието си върху местните 
общности, като адресирате част от проблемите, свързани с прекомерния 
туризъм.  

Надявате се, че чрез това упражнение ще можете да планирате по отговорен 
начин следващото си пътуване, което ще го направи по-приятно както за вас, 
така и за местното население на посещаваната дестинация.  

Да започваме!   

ПРОЦЕС 
Стъпка 1: Какво е прекомерният туризъм и защо се случва? Как е повлиял на 
дестинации, сходни на тази, която планирате да посетите?  

Като първа стъпка, трябва да направите проучване и да намерите по-
подробна информация защо дестинациите са обект на прекомерен 
туризъм 

• Прекомерен туризъм и причините за него - Responsible Tourism 
Partnership 

• Причини, решения и примери за дестинации с прекомерен туризъм  

Изгледайте този кратък, но впечатляващ документален филм от Responsible 
Travel, който разглежда темата за прекомерния туризъм и представя 
интервюта с местни жители и международни експерти.  

• Crowded Out – Историята на прекомерния туризъм 

В другия уебкуест по темата за защита на местните общности (ниво 
напреднали) може да намерите още примери за различни дестинации, 
които са се сблъскали с прекомерен туризъм, както и начините, по които са 
реагирали. Там има и интересни видеа.  

https://responsibletourismpartnership.org/overtourism/
https://responsibletourismpartnership.org/overtourism/
https://tourismteacher.com/overtourism/
https://www.youtube.com/watch?v=U-52L7hYQiE


Стъпка 2: Какви са негативните влияния на прекомерния туризъм върху 
местните общности?  

Сега, когато знаете повече за причините и ефектите на прекомерния туризъм 
върху една дестинация и местното население, прочетете повече за това как 
жителите виждат ефектите. Това ще е важно, за да разберете как 
посещението ви допринася за негативните влияния и как може да ги 
минимизирате.  

• Този кратък доклад от конференция дава добро обобщение:  Ефектите 
от прекомерния туризъм върху жителите на градовете (стр. 197-198) 

• Негативно влияние на туризма – гледната точка на жител на Барселона  
• Влияние на прекомерния туризъм върху настаняването и върху околната 

среда  

Стъпка 3:  Как могат туристите да спомогнат за минимизиране влиянието на 
своето пътуване?  

Сега трябва да проучите какво може да направите вие като турист, за да 
пътувате по-отговорно, да минимизирате влиянието си върху местните 
общности и да спомогнете адресирането на някои от проблемите, свързани 
с прекомерен туризъм.  

• 10 съвета как да сте уважаван турист и да помагате в борбата с 
прекомерния туризъм  

• Съвети на UNWTO за отговорни туристи 
• 10 начина да сте отговорен турист   
• Практически съвети за това какво може да направите, за да намалите 

прекомерния туризъм в Барселона  

За да се подготвите по-добре за пътуването си, изгледайте това видео и 
прочетете краткото обяснение за 7-те принципа на неоставяне на следа. 
Макар че тези принципи дават насоки за отговорно поведение навън, те 
могат да се прилагат и за други места при пътуване. Например, „планирайте 
предварително и се подгответе“, „изхвърляйте отпадъците правилно“, 
„уважавайте дивите видове“ и „проявявайте уважение към други посетители“.  
ОЦЕНЯВАНЕ  

https://www.researchgate.net/publication/334495118_Understanding_Impact_of_Overtourism_on_Local_Residents
https://www.researchgate.net/publication/334495118_Understanding_Impact_of_Overtourism_on_Local_Residents
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/barcelona-locals-hate-tourists-why-reasons-spain-protests-arran-airbnb-locals-attacks-graffiti-a7883021.html
https://blog.oxfordeconomics.com/world-post-covid/will-overtourism-be-a-problem-again
https://blog.oxfordeconomics.com/world-post-covid/will-overtourism-be-a-problem-again
https://www.theinvisibletourist.com/travel-avoid-contributing-to-overtourism-solutions/
https://www.theinvisibletourist.com/travel-avoid-contributing-to-overtourism-solutions/
https://www.unwto.org/responsible-tourist
https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-in-barcelona
https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-in-barcelona
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRpq01rO9ZR0
https://www.rei.com/learn/expert-advice/leave-no-trace.html


Запишете изводите и решенията си за това как може да минимизирате 
влиянието си и да защитите местните общности в желаната популярна 
дестинация, като помислите по следните въпроси:  

1. След като вече сте наясно с влиянието на прекомерния туризъм в 
града, който искате да посетите, по какъв начин това пътуване ще е 
различно от ваши предишни пътувания, когато не сте били наясно с 
това негативно влияние?  

2. Кое ще ви е най-трудно да приложите на практика?  
3. Ще ви спре ли това да направите нещата, които сте искали да 

направите?  
4. Имайки предвид потенциалните влияния, които вашето пътуване може 

да окаже, кои от тях са очевидни и кои бихте пренебрегнали, ако не 
бяхте извършили оценката си?  

5. Как бихте говорили по тези въпроси със спътниците си?  
6. Как направените от вас отговорни промени ще повлияят на 

населението на посещаваната дестинация?  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поздравления! Току-що приключихте уебкуест по много актуална и важна тема. 
Запознавайки се с негативните влияния на прекомерния туризъм върху 
местните общности и разбирайки техните виждания по темата, довели до 
омраза към туристите и много протести в различни дестинации, вие ще знаете 
какво да НЕ правите, за да избегнете такъв конфликт.  
 
Когато сте наясно с влиянието, което всяко пътуване оказва и знаете как да се 
държите отговорно, когато пътувате, ще защитите местните общности като 
уважавате културата им, вслушвате се в нуждите им, избягвате конфликт и 
създавате хармония между посетителите, сектора, местните общности и 
околната среда. Това ще направи пътуването ви забавно както за вас, така и 
за жителите на посещаваната дестинация. 
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