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Abstract
The article presents the scientific results of an ethnographic research
regarding the connection between tourism and protected areas and
zones within the context of local development. The text is based on
authors’ fieldwork in Coastal Dobrudzha – the village of Balgarevo,
Kavarna municipality. For the purposes of the text, two cases of business ventures in
tourism are presented. Both entrepreneurs offer not only bed and breakfast, but also
attractions and “experiences”, therefore, their development strategies are focused on
opportunities coming from natural features of the region. In this context, some of the
local issues and conflicts regarding the perceptions and attitudes of various stakeholders
towards the protected natural sites in the vicinity of the village are addressed. The benefits, deficits and obstacles that conservation regimes create, as well as their role in the
local economy development and the improvement of the conditions of life are analyzed.
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Въведение
Защитените природни обекти1 в много случаи (особено в Европа, а с това и
в България) не са необитаеми от човека места, нещо повече – разширяването
С това събирателно понятие определяме както защитените територии, така и защитените
зони. Създаването и управлението на първите се регламентира от Закона за защитените
територии от 1998 г., който дефинира следните категории: резерват, национален парк,
природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност.
Защитените зони са местата от „Националната екологична мрежа“, обявени и регламентирани
със Закона за биологичното разнообразие от 2002 г. в съответствие с двете основни за
опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко
Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана
накратко Директива за птиците). Познати са още като зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
1
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на тяхната мрежа през последните десетилетия става именно чрез включване
на територии, обитавани от хората в течение на столетия и дори хилядолетия.
Изследванията на антрополози, социолози, социални географи показват, че типични природни пейзажи често са резултат именно от специфичното взаимодействие между местни общности и заобикалящата ги среда, която е един от
важните маркери на културна идентичност за хората и същевременно източник
на ресурси и възможности за техния поминък. Затова редица изследователи на
околната среда, идващи от социалните и хуманитарните науки, смятат, че природозащитните неправителствени организации и държавните и международните институции, които създават и управляват защитените природни обекти,
трябва най-малкото да вземат предвид и да се съобразяват с нуждите и интересите на местните хора, чиито селища попадат в тях или се намират в съседство.
Това е сочено като по-успешен път за постигане на устойчивост при опазване
на околната среда и биоразнообразието (Peterson et al. 2010: 7 – 8; Dorondel
et al 2021: 107 – 108). Така властвалият в миналото биоцентричен подход за
опазване на природата от хората отстъпва все повече място (постепенно дори
сред представителите на природните науки) на опазването ѝ със и за хората,
приемайки, че те са част от екосистемите и в този смисъл опазването на природните обекти има своите екологични, но и социални, икономически и политически измерения (Simonić 2012: 138 – 139; Krauss 2013: 79 – 80).
Преходът от централно планирана икономика и еднопартийна политическа
система към пазарно-ориентирани демократични общества и евроинтеграционните процеси в Източна и Югоизточна Европа имат важни последици за всяка
сфера на живота. Политиките по опазване на природата и околната среда не
правят изключение. Йерархично изграденото и строго контролирано от държавата вземане на решения при обявяването и управлението на защитени територии (Ticlкe, Clarke 2000: 213 – 216) трябва да отстъпи място на по-комплексния
модел, в който важна роля вече играят разнообразни актьори (местни, национални, международни; държавни, неправителствени). В България обаче, подобно на други бивши социалистически страни, често вземането на решения, свързани с защитените природни обекти, продължава да бъде йерархично подчинено, с доминация на централните власти и опити за натиск над местни структури
и институции и неглижиране на предложенията при обществени обсъждания.
Налице са и различни групи с икономически интереси, свързани с бивши и/или
съвременни политически елити с лостове за влияние при „заобикаляне“ или
„прескачане“ на законодателството в областта на опазване на природата и биологичното разнообразие (Kluvánková-Oravská et al. 2009: 190 – 192; Dorondel
et al 2021: 104 – 107 ). Същевременно процесът на демократизация води след
себе си нарастващо желание и интерес от страна на хората, живеещи в близост
до защитени природни обекти, да бъдат чути, особено в перспективата на бързо увеличаващите се защитени площи в процеса на евроинтеграция (Petrova
2014: 90 – 101; Kubacka, Macias 2016: 1187). В контекста на това не малко от
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актуалните изследвания са съсредоточени именно върху напрежението и конфликтите между централизираното вземане на решения и новите граждански
ценности и интересите на различните заинтересовани актьори и групи както
по отношение на защитени територии в национален контекст (Cellarius 2007;
Petrova et al. 2009; Staddon, Cellarius 2002; Snajdr 2008; Schwartz 2006), така и
във връзка с въвеждането на европейската екологична мрежа от защитени зони
„НАТУРА 2000“ (Grodzinska-Jurczak, Cent 2011; Grujčić et al. 2006; Stringer,
Paavola 2013).
Значителна част от защитените територии и зони се намират в периферни
селски райони, като периферността им има изражение не само в икономически
и социален план, но и в чисто пространствен. Граничните региони в България
за дълго остават встрани от урбанистичните и мащабни индустриални проекти от социалистическия период, което в течение времето довежда до тяхната
депопулация. От друга страна обаче, това създава условия за съхраняване на
природната среда и биологичното разнообразие ненарушени в по-голяма степен, отколкото на други места (вж. Markov 2015). А през последните две десетилетия в условията на глобалните екологични тенденции и в контекста на споменатото пост-социалистическо развитие на страната и усилията за излизане
на редица райони от периферността чрез политиките за местно и регионално
развитие (във връзка и с процеса на евроинтеграция, при която демократизацията и децентрализацията играят ключова роля) природното наследство бива
остойностявано и придобива все по-важно значение2, включително чрез дейности, насочени към развитие на екологичен туризъм3. В литературата въпросът
за ролята на туризма при опазване на природната среда е обект на сложна и
продължаваща вече десетилетия дискусия (Tsiafouli 2013: 1031). От една страна, той е сочен за един от значимите причинители на щети в процеса на опазване на природните обекти и биоразнообразието (Pickering, Hill 2007; Carrier, Macleod 2005). От друга страна, е виждан като важен инструмент, който да
подпомогне природозащитното образование, както и като източник на средства
за консервация (Honey 2008: 29 – 31). Не на последно място, в контекста на подхода, приемащ човека като част от екосистемите и настояващ за социо-биологичното равновесие при опазване на природата, (еко)туризмът се явява един от важните пътища за устойчиво местно развитие, подобрявайки благосъстоянието на
За конкретно изследване на концептуализацията и остойностяването на природните
дадености като „природно наследство“ и елемент на местната културна идентичност и
интегрирането на тези концепции в проектите за местно и регионално развитие в граничен и
административно определен като „изостанал селски район“ (община Трън) виж Марков 2017.
3
В рамките на текста ще разбираме екотуризма като „екологично отговорно пътуване и
посещение на природни места, с цел човек да се наслади на природата (и всички съпътстващи
културни особености, както минали, така и настоящи), което насърчава опазването ѝ, има слабо
въздействие от страна на посетителите и осигурява активното социално-икономическо участие
на местните хора“ (Ceballos-Lascurain 1996: 20). Това е дефиниция, която е и в съзвучие със
споменатото в самото начало разбиране за хората като част от екосистемите и тяхното опазване.
2
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хората и създавайки възможности за трудова заетост (Drumm, Moore 2002: 13).
Именно към един такъв район насочихме изследователското си внимание –
Приморска Добруджа в североизточния ъгъл на страната. Освен отбелязаните
елементи на периферност, тази част от българското Черноморие остава и значително по-встрани от презастрояването и влиянието на масовия туризъм, характерни за южното Черноморие. По-конкретно в статията ще насочим вниманието към
каварненското с. Българево. Етнографското ни проучване в селото и околностите
му е текущо, като първите теренни изследвания бяха осъществени през лятото на
2020 г. Предходни наши посещения на различните природо-географски и археологически обекти в района през последните десетина години обаче спомогнаха за
по-голяма плътност при проследяване на интересуващите ни тук процеси.
В основата на изследването е установяването на възприятията и отношението на местните към защитените природни обекти, находящи се в селското
землище (и близките околности), в контекста на произтичащите от тях ползи,
дефицити и препятствия за развитие на местната икономика и подобряването
на условията за живот. Наш стремеж в общ план е да проследим и анализираме стратегиите и действията на хората за преодоляване на ограниченията
(съпротива, протести, лобиране, заобикаляне на разпоредбите, сътрудничество
с администрации и НПО, и др.) и възползване от възможностите, произтичащи
от защитения статут, във връзка с икономическа реализация и осигуряване на
поминък (развитие на екологичен туризъм, биологично земеделие и друг „екобизнес“, например). В този контекст следва да бъдат анализирани и политиките
и действията на местната власт, различни държавни структури и неправителствени организации за регулиране експлоатацията и опазването на природните
дадености на региона. Следователно, от съществена важност е установяването
на проблемите и конфликтите, свързани именно с аспирациите на различни актьори и ограниченията при използването на ресурсите на защитените места.
Тази статия ще адресира поставените по-горе проблеми, фокусирайки се
върху връзката между туризъм и защитени природни обекти в контекста на
местното развитие. Тук избрахме да представим два конкретни примера на бизнес в сферата на туризма, чиито стратегии за развитие са ориентирани към възможностите, произтичащи от природните специфики на района и се стремят не
просто към предоставяне на подслон и/или храна, а към предлагане на атракции
и „изживявания“, в чиято основа са местните природни дадености.

Хората и природата на с. Българево

Демографски и социо-икономически профил
Село Българево се намира в приморската част на историко-географската област Южна Добруджа, на около 2 км от Черноморското крайбрежие.
Врязващият се навътре в морето нос Калиакра е причина селото да притежа-
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ва една от най-дългите брегови ивици от всички населени места по българското крайбрежие. Административно е част от община Каварна (общинският
център е отдалечен на 8 км от селото) и област Добрич (на 60 км). Друг областен център – гр. Варна, също се намира недалеч (на около 70 км.). Границата
със съседна Румъния се намира на по-малко от 50 км от селото. Землището
му е най-голямото в рамките на общината и има площ от 57 145 кв. км, а
надморската му височина е средно 98 м. Релефът е изцяло равнинен, почвите
са предимно черноземни, с плитко разположени подпочвени води. Климатът
е умерено-континентален със значително черноморско влияние (Интегриран
план 2017: 30).
Селото е най-голямото в община Каварна, като към 31.12.2020 г. има население от 1067 души4. Подобно на всички населени места в района прирастът
е отрицателен – за 10 години (2011 – 2020 г.) жителите са намалели с 254 човека. Влошена е и възрастовата структура на населението – в трудоспособна
възраст са 59,8 % от жителите, в пенсионна – 30,1 %, при средни стойности
за общината – съответно 63,1 % и 23 %, и за страната – 64 % и 21, 6 % (План
Каварна 2021: 17 – 18). Причина за негативното демографско развитие са
както отрицателният естествен прираст, така и миграцията на населението.
Забелязва се обаче, че отрицателните естествен и механичен прираст са с
по-нисък интензитет през последните години. На този фон по време на теренните проучвания в селото правят впечатление голям брой реновирани къщи,
за които местните твърдят, че са закупени от жители на големи градове в
страната (София, Варна, Пловдив, Добрич и др.). и използвани най-вече като
втори или ваканционен дом. На терен се срещнахме и с хора в трудоспособна възраст от други населени места, заселили се в селото (в т.ч. идващи от
градска среда), както и с такива, които макар и да не живеят целогодишно в
Българево, са избрали селото като място за реализиране на различни икономически активности и бизнес начинания. Такива са и двата случая, които ще
разгледаме в текста.
Традиционни поминъци за селото, подобно на цяла Добруджа, са земеделието и животновъдството. Към момента обработваемите площи се използват
основно за отглеждане най-вече на зърнени култури, като малко от местните
стопани обработват неголеми площи, а по-голяма част от земята е съсредоточена в ръцете на малък на брой арендатори. Сравнително високите ренти обаче
са важен източник на доходи за местното население. През последните няколко
години се увеличават площите, засети с маслодайни култури. Налице са обаче
и зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство, като селото е познато и с
вкусните си пъпеши и дини.5
Животновъдството също е било широко застъпено – значителни площи от
землището са заети от каменисти терени със степна растителност, съответно не
4
5

Данни на ГРАО.
От 2011 г. се провежда ежегоден „Празник на пъпеша“.
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са били използвани като земеделски земи, а като пасища. Към момента обаче
отглеждането на добитък почти липсва – по информации от местни жители в
селото има само две по-големи стада овце и съвсем малко дребни стопани с по
няколко животни, все в напреднала възраст.
Близостта на морето предопределя и рибарството като важен поминък на
част от местните жители. Малкият и спокоен залив в местността „Болата“ предлага добри възможности за пускане на лодки в морето. В крайбрежната местност „Зеленка“ е изградено малко рибарско селище. В местността „Дълбока“ са
изградени ферми за култивиран добив на миди.
Община Каварна привлича чуждестранни инвеститори, но в сектори, които
нямат голям принос към заетостта на местното население – вятърни и фотоволтаични паркове, голф игрища със затворен собствен цикъл на функциониране
– външен персонал, вкл. и чуждестранен, специални изисквания към доставките, престой на туристите единствено и само на територията на комплексите
(План Каварна 2013: 14). През последните години се засилва туристическият
интерес към района и селото в частност, което създава условия някои стопани
да се ориентират към предлагане на туристически услуги, най-вече нощувки в
къщи за гости и малки семейни хотели. Поминъчните дейности, в т.ч. туризмът,
който е във фокуса на текста, обаче са в пряка връзка с режимите по опазване
на природата в защитените територии и зони, обхващащи или намиращи се в
непосредствена близост до землището на Българево.

Защитени територии (ЗТ)

Защитени територии в землището на с. Българево
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В непосредствена близост до урбанизираната територия на с. Българево
се намира резерват „Калиакра“. Той е обявен през 1941 г., към момента заема площ от 8662,696 дка, като обхваща части от землищата на Българево и
съседното с. Свети Никола. Тук освен значимите като размер и значение археологически обекти6 са запазени обширни степни екосистеми, които в България
се срещат единствено в приморския район на Добруджанското плато. Освен
степни територии, резерватът включва и внушителни крайбрежни скали, често
високи до 70 м. Калиакра е единственият български резерват, обхващащ морска акватория – ивица море с ширина 500 м и дължина 8 км. Във варовиковите
скали се откриват пещери с различни размери – някогашно убежище на тюлена-монах, днес изчезнал от българското Черноморие. Растителният свят наброява над 450 вида висши растения, от които 45 са редки и застрашени (План
Каварна 2013: 75).
Калиакра също така е междинна станция за почивка или концентрация преди отлитане на много видове птици, използващи западночерноморския прелетен път. Много от тях са включени в Червената книга на страната. Затова
през 1989 г. нос Калиакра е обявен за Орнитологично важно място (ОВМ)
от BirdLife International, като през 2005 г. обхватът на ОВМ е значително
разширен, ставайки основа по-късно на защитена зона „Калиакра“ от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ (Георгиев, Янков, Костадинова
2007: 297).
В границите на резервата попада част от споменатата по-горе м. „Болата“
(разположена северно от н. Калиакра), която обхваща едноименните заблатен
лиман (малка част от него попада в границите на резервата, друга част е в рамките на защитена местност „Степите“, трета част е извън режим на опазване) и
малък залив с пясъчен плаж (в рамките на резервата) (виж снимка 1). Още по-на
север, отново в границите на резервата и в непосредствена близост до курортния
комплекс „Русалка“ върху крайморска скална тераса, заобиколена от гъста растителност, се намира езерото-лагуна Тауклиман (,,Птичият залив“). Двете места са
влажни зони, в които също гнездят редица водолюбиви птици (Интегриран план
2017: 82).

Нос Калиакра е и част от археологически резерват. Най-ранните находки датират от 4 в.
пр.н.е., когато там се е намирало селището Тиризис. През римската епоха крепостта се разраства – строят се водопровод, баня, крепостни стени, повечето съхранени до днес. През
късната античност селището се нарича Акре Кастелиум и е един от 15-те града на провинция
Скития, обхващаща земите на днешна Добруджа. С името Калиакра селището се споменава за
първи път в края на XIII в. Най-голям разцвет Калиакра изживява през втората половина на
XIV в., когато е столица на т. нар. Добруджанско деспотство. Залезът на крепостта настъпва
със завладяването ѝ от османците (https://www.kavarna.bg/kavarna-zabelezhitelnosti/prirodnoarkheologicheski-rezervat-kaliakra).
6
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Снимка 1. Изглед към местността „Болата“ с едноименния плаж и заблатен лиман.
Снимка: И. Марков, 2020 г.

Територията на резервата е изключителна държавна собственост. Забраняват се всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения
с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с
образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни
с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини
и време, изключващи нарушения в екосистемите; 5. потушаване на пожари и
санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и
каламитети (Закон за защитените територии, чл. 17).
Защитена местност „Степите“ е бивша буферна зона, обявена през 1983 г. с
цел ограничаване на антропогенното въздействие върху резерват „Калиакра“.
През 2007 г. е прекатегоризирана в защитена местност. Към момента площта
ѝ е 1354,899 дка, като обхваща части от землищата на селата Българево и Свети Никола. Характерна е степната растителност със запазени редки ендемични
видове, които са много специфични за тази област на северното Черноморие
(Интегриран план 2017: 84). Територията на защитената местност е с по-малка
рестриктивна защита в сравнение с резервата. Защитените местности се управляват с цел запазване на компонентите на ландшафта, опазване, поддържане
или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата – обект на защита, предоставяне
на възможности за научни изследвания, образователна дейност и екологичен
мониторинг, предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. Забраняват се дейности, противоречащи на изискванията за опазване на
конкретните обекти, предмет на защита (Закон за защитените територии, чл.
33). Териториите попадащи в защитената местност могат да бъдат държавна,
общинска или частна собственост.
На около 14 км северно от Българево е разположен още един обект със
статут на защитена местност – „Яйлата“. Представлява голяма скална тераса,
разположена на 10 – 15 м над морското равнище. Обявено през 1989 г. за архе53

ологически резерват, съхраняващ интересни и значими културно-исторически
паметници, мястото притежава и разнообразен растителен и животински свят,
поради което през 2002 г. е обявено и за защитена местност с площ 453 дка. В
скалистия бряг са документирани над 50 естествени и предимно дообработени
от човека пещери. В района гнездят и преминават за зимуване към бреговете на
Африка над 178 вида птици. Регистрирани са повече от 270 животински вида.
(Интегриран план 2017: 84 – 85).

Защитени зони (ЗЗ)

Защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“

Значимото биологично разнообразие в района е причина значителна част
от землището на с. Българево да попада и в защитени зони от Националната
екологична мрежа (част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“).
Защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на
видовете в техния естествен район на разпространение (Закон за биологичното
разнообразие, чл. 5). ЗЗ „Калиакра“ е определена съгласно Директива 79/409/
ЕИО за опазване на дивите птици (SPA BG0002051).7 В рамките на зоната
влизат и споменатите по-горе ЗТ – резерват „Калиакра“ и защитените местноЗоната е обявена със заповед № РД-559/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и
водите (изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и Заповед № РД-818/12.12.2017 г.).
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сти „Степите“ и „Яйлата“.8 ЗЗ „Калиакра“ е единственото място в България,
където са съхранени остатъци от добруджанската степ, както и най-големите
крайбрежни скални масиви по българското Черноморие. На територията на зоната са установени общо 237 вида птици, за 96 от които се изискват специални
мерки за опазване на техните местообитания по Закона за биологичното разнообразие. Важно е значението на района по време на миграция, тъй като е разположен на втория по големина прелетен път в Европа – Via Pontica (Георгиев,
Янков, Костадинова 2007: 297 – 299). ЗЗ „Калиакра“ покрива практически цялото землище на Българево, в т.ч. и урбанизираната територия.
ЗЗ „Комплекс Калиакра“ е определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна (SCI BG0000573).9 В рамките на зоната отново влизат споменатите ЗТ,
както и части от землището на Българево, разположени на запад-югозапад, юг
и изток-югоизток от селото. Значителна площ от зоната покрива морски територии. Местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“ са най-важния ключов
обект на опазване от Приложение I на Закона за биологичното разнообразие.
В територията на „Комплекс Калиакра“ то заема най-големи сухоземни площи,
предимно държавна и общинска собственост (Интегриран план 2017: 13, 25).
През 2017 г. е изработен “Интегриран план за управление на защитена зона
SCI BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони SPA BG0002051 „Калиакра“ и
SPA BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици”. При разразилия
се скандал около него, в хода на процедурата по обществено обсъждане, той
остава неприет и до момента.

Туризмът и защитените места: перспективи, практики,
конфликти
Както беше посочено по-горе, селското стопанство е от ключово значение за
местното развитие в района. Сътресенията в сектора от 90-те г. на ХХ в. са до
голяма степен преодолени, но те засилват и без това течащия още в социалистическия период процес на отлив на население. Същевременно растежът от последните години има своите граници, при което повлиява твърде слабо върху създаването на работни места и поминък за хората. Дори агроекологичните компенсаторни плащания по Програмата за развитие на селските райони на ЕС имат слабо
влияние в тази посока, защото окрупняването в сектора улеснява използването на
високо механизирана техника и намаляване на нуждата от работна ръка. От друга
Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи
в границите на защитените зони от екологична мрежа „НАТУРА 2000“, запазват статута,
категорията, границите и режимите си на опазване.
9
Обявена е със Заповед № РД-815/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите.
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страна, природните дадености и съхранената богата флора и фауна с редки и застрашени видове, в комбинация с наличните елементи и паметници от културно-историческо значение привличат все по-голям туристически интерес към региона.
Според данни на НСИ броят на пренощувалите лица на територията на община
Каварна в периода 2013 – 2019 се е увеличил четири пъти, като ръст бележи и
броят на местата за отсядане (План Каварна 2021: 34). Това предполага създаване
на по-добри възможности в сферата на туризма, и по-конкретно екотуризма.
В този контекст в проекта на План за интегрирано развитие на община
Каварна 2021 – 2027 г. е направена оценка, че туризмът е „все още твърде
ограничено базиран на богатствата на природата – защитени зони и местности, минерални извори, уникална брегова ивица, опазена от интервенциите на
презастрояването, благоприятен климат“ (План Каварна 2021: 33). В известно
противоречие с това обаче в плана се посочва, че е поставено началото на „обръщане на туристическата индустрия към по-елитните сегменти на туристическите пазари“, като се визират изградено голф игрище и ваканционни селища
от затворен тип и се насърчава привличането на нови подобни инвестиции. При
разговорите ни с местни хора от района, те изразяват несъгласие с подобно
развитие, доколкото то не спомага за преодоляване на местните икономически
и социални проблеми. Именно малките семейни хотели и къщи за гости, според
техните оценки, са подходящият път за местно развитие – за разлика от туристите в „елитните“ комплекси, гостите на средните и малки туристически обекти ползват и други местни услуги – магазини, места за хранене, пазари и т.н.
Интегрираният план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра“, „Калиакра“ и „Белите скали“ също посочва, че районът разполага с „богат
потенциал за развитието на екотуризъм във всички негови форми от семейната
почивка в уюта на традиционната селска къща в Българево, Камен бряг или
Топола до специализирания туризъм – наблюдения и фотографиране на птици
и растения, на делфини и различни риби в крайбрежните води, запознаване с
богатото културно историческо наследство“ (Интегриран план 2017: 44 – 45).
Така, защитените зони и територии придобиват все по-голямо значение като
места за отдих и туризъм, привличащи с природните си дадености и разнообразието от дейности на открито, в това число дейности като наблюдение и заснемане
на флора, фауна и природни феномени, което създава условия и перспективи
пред някои от местните хора да видят в това добра възможност за икономическа
активност и предприемачество (вж. също Kliimask et al. 2014: 200). Тази тенденция е ясно доловима през последните 10 – 15 г. в изследваното от нас с. Българево. Според Националния туристически регистър в селото има 12 места за хранене и развлечения, 20 места за настаняване с валидна категоризация10. Сред тях са
двата семейни бизнеса, развиващи се от години, които избрахме да представим.
***
Реално обаче стопаните, предлагащите нощувки, както и приготвяне на храна, са далеч повече, оставайки в сивия сектор.
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Случай 1: Ферма за охлюви с прилежащ ресторант
Пенчо (средата на 40-те г.) и Емилия (ранните 40 г.) са родом от малки градове от Североизточна България. През 2008 г., вследствие на световната финансова криза, бизнесът им в туризма – притежават планинска хижа и предлагат културна и развлекателна програма и джип-сафарита, претърпява сериозни
загуби. Това води до професионално преориентиране под давлението на бащата на Емилия (дългогодишен едър земеделец), който им предоставя къщата си с
прилежащия ѝ двор от над 4 дка в с. Българево за развитие на селскостопански
бизнес. Така през 2010 г. семейството стартира ферма за охлюви „Eco-Telus“
(виж снимка 2). Пласират най-първата си продукция в Португалия и Франция, благодарение на „късмета на начинаещия“ и „чрез контакти“. Не само
успяват да продадат собственото производство на охлювено месо, но и събират
живи охлюви, изхвърлени от фалирали ферми в района.

Снимка 2. Ферма за охлюви „Eco-Telus“, с. Българево, общ. Каварна.
Снимка: Д. Пилева, 2020 г.

Първоначалният успех на бизнеса обаче е последван от два последователни
фалита. Първият идва през 2013 г., когато след катастрофа на хладилния им
камион в Австрия губят половината си продукция. Вторият е през пролетта на
2014 г. – наводнението във варненския квартал „Аспарухово“ и гр. Добрич11,
което не подминава и северното Черноморие:
За подробности виж например https://www.dw.com/bg/потопът-фактите-до-този-момент/a17729636.
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Тогава обектът беше по съвсем различен начин, беше едно дере,
когато вали става блато. Малките охлювчета се излюпват в
естествената си среда в пръстта и първите 15 – 20 дена обитават долу ниско почвата, пускайки ги тука, след 10-на дена
удари [наводнението] и малките охлювчета се удавиха.
В опит да спасят фермата си, Пенчо и Емилия отново се връщат към бизнеса
с джип-сафарита, влагайки спечеленото от там в отглеждането на охлюви. Тази
допълнителна трудова натовареност породена от кризисната ситуация и финансовата им затрудненост продължава за кратко, тъй като след по-малко от година
продават отново този си бизнес. Това обаче е свързано с ново начало за семейната
ферма, която решават, че могат да обърнат към туризма. През 2015 г. разширяват
дейността си като добавят в двора и място за дегустация на охлюви, приготвени
от тях самите. Пенчо, използвайки контактите си в туристическия бранш, започва
сътрудничество с няколко туроператора, което довежда първите туристи в обекта. Дейността им бива забелязана от БХРА, която им дава награда за „Най-нова
туристическа атракция за 2015 г.“12. На следващата година семейството открива
ресторант „Ескарго“ в двора на фамилната къща, в който се помещава и цялостното охлюпроизводство (виж снимка 3). Това начинание е вследствие освен на
стремежа за развитие, и на насърчаването от страна на техни близки, които често
консумират ястия с охлювено месо, приготвени във фермата. Заведението придобива познатия днес вид едва през 2018 г. Концепцията на ресторанта е за бавна
консумация на домашно приготвена храна, интерпретация на френска кулинария
със здравословни продукти. В менюто се използват зеленчуци и билки, отглеждани
на място от семейството, дейност, останала като наследство от бащата на Емилия.
През годините се създава редовен кръг от клиенти, много от които семейството определя като приятели от преди успеха на бизнеса, а други – станали такива
в следствие на редовните си посещения. Това твърдение силно кореспондира с
желанието на семейството да изгради приятелска обстановка благодарение на
селски уют в двора на собствения си селски дом и семеен бизнес. Освен редовните посетители на заведението за хранене, семейството разчита и се стреми към
привличането на нови такива. Един от начините за това е чрез договореностите
с туроператори, които водят български и чуждестранни туристически групи в
демонстративния център на фермата. Друг прийом за привличане на клиенти,
утвърдил се с времето като успешен, е чрез рекламата „от уста на уста“ – от
вече доволни/редовни посетители, и посредством рекламно табло, разположено
на влизане в с. Българево, видимо за преминаващите през селото на път към плажа в м. „Болата“ и нос Калиакра. През последните години двойката дава интервюта в медии и поддържа социални мрежи и сайт на фермата с ресторант.
Създадената „домашна селска атмосфера, не като в ресторант“, както сам
Пенчо определя, не е единственият рекламен елемент на който двойката набляга.
12

https://www.bhra-bg.org/bhra/godishni-nagradi/2015
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Снимка 3. Ресторант „Ескарго” към ферма за охлюви „Eco-Telus“, с. Българево,
общ. Каварна. Снимка: Д. Пилева, 2020 г.

На първо място в сайта на фермата стои географското разположение на селището:
[…] на 500 м. от Черноморския бряг в екологично чист район с умерено-континентален климат без индустриално производство […] Именно чистата природа и благоприятните
климатични условия правят района […] идеалното място
за отглеждане на охлюви в екологично чиста среда и предпоставка за високото качество на нашата продукция.13
Собствениците директно се рекламират с местоположението си в рамките на
непосредствена близост до защитени зони по „НАТУРА 2000“ и Резерват „Калиакра“, в т.ч. със защитената морска акватория, която последният включва.
Околната среда и екологичните специфики на района са многократно изтъквани в маркетинговата им стратегия. Те са посочени, от една страна, като основна
причина за качеството на продукцията от охлювено месо, от друга – на естетическите и лечебни способности на слузта от охлюви, която извличат по хуманен начин, влагайки я в собствена козметична марка – „Dr. Helix“, предлагана
единствено на място във фермата.
13

https://ecotelus.com/за-фермата.
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Случай 2: Къщи за отдих с екотуристически атракции
Красимир (ранните 40 г.) е родом от гр. Каварна. След като завършва Военноморското училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна, няколко години работи като
корабен навигатор. През 2008 – 2009 г. обаче прекратява тази си кариера и се
насочва към туристическия бранш. Подобно на предходния пример, тук също
важна роля за новата посока на развитие имат опитът и познанията в областта
на туризма на родителите му, заемащи през години различни длъжности в курорти по северното Черноморие. Дестинацията – с. Българево, родното селище
на родителите му, не е въпрос на търсене, а на съхранение на семейното наследство, посредством придаване на нова функционалност. Тук обаче не само
емоционалната връзка с мястото, както той казва „корените ме дръпнаха“,
има отношение към направения избор, а и стратегически и икономически фактор – към онзи момент бизнесът с къщи за гости в с. Българево е неразработен.
През следващите няколко години, влагайки собствени средства и такива взети
с банкови кредити, Красимир и майка му, която е основен двигател на семейния
бизнес, ремонтират редица имоти за отдаване под наем за ваканционно отсядане. Първите обекти, които реставрират и пускат в експлоатация между лятото на
2011 г. и пролетта на 2015 г., са родните къщи на дядо му и прадядо му, намиращи
се в рамките на един двор. Те носят името на баба му – къща за гости „Левана“. Впоследствие и прилежащите каменни стопански постройки (овчарници) са
превърнати в стаи и сервизни помещения, а в същия и съседен двор са разположени ремонтирани стари бунгала, които кръщава на дядо си Коста (виж снимка 4).

Снимка 4. Кухня и трапезария към къща за гости „Левана“ и бунгала „Коста“,
с. Българево, общ. Каварна. Снимка: Д. Пилева, 2019 г.
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Снимка 5. Велосипеди под наем към къща за гости „Левана“ и бунгала „Коста“,
с. Българево, общ. Каварна. Снимка: Д. Пилева, 2019 г.

През лятото на 2018 г. към вече разработените места за отсядане, Красимир
добавя и нова къща – „Домника“, отново намираща се в с. Българево. Част от
обзавеждането на стаите и общите помещения са стари реставрирани мебели
и такива, които са преправени, с цел придаване на автентична селска обстановка. Къщите за гости всяко лято събират българи и чужденци от различни
европейски държави, много от тях са редовни посетители, привлечени не само
от битовите условия, рустик стила и обширния двор, но и от създадените с
времето приятелски взаимоотношения със собственика. Макар Красимир да
не предлага храна на гостите си официално, понякога той им приготвя морски
ястия, кореспондирайки с едно от любимите му занимания – риболова.
Географското разположение на с. Българево обаче е в основата на успеха
на къщите и бунгалата за гости. В своята маркетинговата стратегия, Красимир
залага именно на близостта до морето и няколкото плажа в района (на между
3 и 10 км). Сред най-предпочитаните сред гостите му са както набралият популярност не само у нас, но и в Европа плаж в м. „Болата“ и този, значително
по-малко известен на широката общественост, в м. „Зеленка“, така и плажът,
разработен още през социалистическия период в курортен комплекс „Русалка“.
В стремежа си да привлече нови посетители, Красимир подчертава близкото им
местоположение и „дивата“ природа в района. Не само в рекламното съобщение
във Facebook страницата, но и в разговорите ни, той набляга на значението и на
непосредствената близост на с. Българево до няколко природни и археологически забележителности – нос Калиакра и Яйлата, нос Чиракмана и езерото-ла61

гуна Тауклиман като позитив за развитието на туризма в селото. Предлаганите
от него допълнителни услуги също препращат към природните дадености и активности на открито: „Наем на колелета, лодка, каяк или турове из района“14
(виж снимка 5). Бидейки професионално свързан с морето, а и като рибар-любител, Красимир добре познава акваторията в района. Това го мотивира да развежда своите гости не само по сушата, но и във водата. Отправни точки за водните
турове са вече споменатите плажове на Болата и Зеленка, предпочитани от самия него места за отдих. Редица визуализации именно на двата плажа и изгледи
от тях присъстват в множество сайтове за настаняване, чрез които желаещите
биха могли да резервират престой в някой от неговите обекти.
***
Видно е, че от ключово значение и за двата бизнеса е местоположението на
Българево не просто в по-спокоен район от черноморското крайбрежие и близостта до природни (и културни) обекти и забележителности, но най-вече нарасналата именно през последното десетилетие популярност на м. „Болата“ като
място за плаж и рекреация – както за български, така и за чуждестранни туристи.
Налице са обаче множество конфликти и проблеми в тази връзка, имащи отношение както към опазването на защитените природните обекти, така и към разширяване на значението на туризма като важен поминък и съществен елемент от
местното развитие. Събеседниците ни от двата описани случая също имат своите
мнения, които до голяма степен са репрезентативни за отношението на преобладаващата част от местните хора, ангажирани в туристически сектор.
Вече посочихме, че плаж „Болата“ е част от резерват „Калиакра“, в неговите
рамки попадат включително част от тясното шосе, отвеждащо до него, както и
двете брегоукрепителни съоръжения (буни), затварящи залива. Статутът му на
резерват теоретично предполага ограничаване на човешко присъствие, а отдаването му под концесия като плаж е недопустимо. Според разказите, допреди 20 г.
мястото е слабо посещавано и познато най-вече на хора от региона, но постепенно
започва да придобива популярност заради красивия пейзаж и спокойната и не много дълбока вода (причина за което са именно двете буни). Така на практика пясъчната ивица се ползва именно като плаж, информация за който се разпространява
от уста на уста, но и чрез множество снимки и публикации в уеб пространството.
През 2012 г. новинарски сайтове съобщават, че заливът става част от „Клуба на най-красивите заливи в света“15, информация, която оттогава насам
задължително се споменава в туристически пътеводители, сайтове и форуми
https://www.facebook.com/LevanaHouse
https://bntnews.bg/bg/a/85751-bolata_sred_naj_krasivite_zalivi_v_sveta. Към момента на писане на статията обаче на официалната страница на организацията (https://world-bays.com)
България (респективно „Болата“) не присъства в списъка.
14
15
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за туризъм, материали в печатните и електронни медии; присъства и на уебстраницата на община Каварна. Популярността на плажа постоянно нараства,
многократно се увеличава туристопотокът. През летните месеци автомобилите трудно се разминават по тясното шосе, водещо до мястото, намирането на
пространство за плажуване също започва да се превръща в предизвикателство.
Допълнителна трудност за това създава и съществуващия до неотдавна неформален паркинг върху част от пясъчните дюни (виж снимка 6).

Снимка 6. Паркирали коли върху дюните на плаж „Болата“. Снимка: И. Марков, 2013 г.

Популярността на района и конкретно на плажа довежда и множество любители на водните спортове и риболова от цялата страна. Така през последните
години плажът е и предпочитано място за пускане на рибарски и моторни лодки
и джетове в морето (виж снимка 7).
До лятото на 2016 г. там има постройка, функционираща като заведение за
бързо хранене, която е премахната, бидейки квалифицирана като незаконен
строеж „Заведение за обществено хранене“ първа категория (с наличието на
бетонен фундамент)16. През последните няколко летни сезона до известна степен нейната функция е заменена от други търговци с мобилен бус-павилион,
използващи агрегат. Това са все дейности (в т.ч. плажуването), които влизат
Подробности по казуса могат да бъдат видени в Решение № 195 на Добричкия административен съд, http://admincourtdobrich.org/re6enia/2015/496_2015.htm
16
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Снимка 7. Лодките на плаж „Болата“. Снимка: И. Марков, 2019 г.

в противоречие със статута „резерват“ по смисъла на Закона за защитените територии. В резултат на това различните заинтересовани страни подават
множество сигнали за нарушения (например природозащитни организация
заради туристи, паркиращи на дюни; туристи заради навлизане в плажната
ивица на автомобили с колесари за лодки и джетове и т.н.). Значителна част
от тези сигнали намират отражение в репортажи на национални и регионални
медии. Стига се дотам, че в началото на летния сезон през 2016 г. Министерството на околната среда и водите настоява да бъде наложен пропускателен
режим до залива, като пътят е затворен с бетонни заграждения, така че да не
преминават моторни превозни средства. Това предизвиква силното недоволство на местните жители, които почти веднага се самоорганизират и премахват загражденията.17
Напрежението между различните групи заинтересовани лица остава и през
следващите години. През 2017 г., в отговор на желанията и предложенията на
местни хора от Българево (рибари, както и представители на туристическия
бранш), община Каварна предприема стъпки за изваждане на плажа, заедно с пътя и брегоукрепителните съоръжения от резервата. Предлага се и решение на проблема с паркирането – изграждане на понтонен паркинг върху
водната повърхност на блатото в парцел, който е общинска собственост и
попада извън защитена територия (но в рамките на защитена зона по „НАРепортаж виж на https://bntnews.bg/bg/a/zhiteli-na-balgarevo-gotvyat-protest-ako-se-ogranichidostapa-do-bolata-756275.
17
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ТУРА 2000“)18. Продължителния и нелек диалог с МОСВ, РИОСВ – Варна,
природозащитни организации, довежда през 2018 г. до заповед на тогавашния
министър Нено Димов за изключване на въпросните поземлени имоти от резерват „Калиакра“ и включването им в границите на защитена местност „Степите“.19 Това е посочено като гаранция, че от една страна по-лекият режим на
опазване ще позволи развитие на туризма, а от друга, той е достатъчна пречка
за големи инвестиционни проекти и строежи.
Всички тези събития и процеси намират отражение и в мненията на хората,
ангажирани в туризма, включително тези на събеседниците ни, чиито случаи
разгледахме тук. Пенчо и Емилия имат ясна представа за проблемите с плажа,
давайки си сметка, че затварянето му няма да ги разреши. Но ситуацията, при
която всеки прави каквото и както иска, също е неприемлива:
Лично мое мнение, че е пълна анархия. Достъпът да е ограничен, да направят паркинг, то е блато от едната страна,
дори да е плаващ с понтони, охраняем паркинг, да се плаща,
да има поддръжка. Това няма как да стане, защото [...] било
е Резерват, военна зона, 2006 г. като го актуват, го актуват
като земеделска земя, отделно, че е НАТУРА 2000, отделно
има някакъв бизнесмен с интерес. Никой не го поддържа, ние
в селото искаме туристи, туристите идвайки събота и неделя го превръщат в… Не ми се ходи да го погледна, в късна
есен отивам да видя какво се случва… Да вземем решение, общината да сложат временен паркинг на Болата, да слязат,
да паркират, една – две съблекални, една – две екотоалетни.
Рибарите – от 7 до 9 влезте, пуснете лодките, да има квоти.
Твърдо против съм джипове оттам, отсам, джетове, лодки,
аз съм си сложил хавлията, плажувам, идваш, въртиш гуми,
половин час мирише на нафта, малко глупави сме.
Красимир е сред активните участници в търсенето на решение на проблемите около плаж Болата. Същевременно и той не одобрява много от случващото
се там – паркирането върху дюните, поставянето дори на временни търговски
В проекта на План за интегрирано развитие на община Каварна 2021–2027 г., обаче се
предвижда създаване на “екологична автобусна връзка (с хибридни или елмашини) между с.
Българево и плаж „Болата“ през активния летен сезон“ (План Каварна 2021: 133).
19
В заповедта това е аргументирано по следния начин: „поради обстоятелството, че представляват морски плаж „Болата“, път, територията между пътя и плаж „Болата“, брегоукрепителни
съоръжения и асфалтов паркинг и в тях липсват растителни и животински видове и природни
местообитания – предмет на опазване в резерват „Калиакра“, в т.ч.: местообитание на тюлен
монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна степна растителност и животински свят и
гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици, и същите следва да бъдат изключени от резервата.“ Виж заповедта на следния адрес: http://eea.government.bg/zpo/docs/1-1-6-267-2018.pdf.
18
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обекти и шума от тях. Не харесва и пренаселването на плажа през последните
години. Спокойствието и чистотата на залива, които практически привличат неговите гости, вече ги няма. Недоволство у него предизвиква и фактът, че хора
от цяла България, които по мнението му реално нямат общо с рибарството,
идват на Болата и навлизат с джипове в плажа, за да пускат лодки, но по-скоро
за да се „покажат“ и да си направят снимки. Това също така създава проблеми
и неудобство на местните, ангажирани наистина с този поминък и изкарващи
с рибарство прехраната на семействата си. Сходно е и мнението на майка му:
Мисля, че трябва да се намеси общината, да има присъствие, да се почиства този плаж, химически тоалетни,
контейнери, значи, къде да паркират тези хора, аз съм „за“
да не пускат лодки, защото пясъкът – три реда коли с колесари, няма къде да легнат хората. От цяла България лодки,
как всеки стана рибар, не знам.
Затова заповедта на министъра на околната среда и водите е посрещната с одобрение в Българево, давайки надежди, че е основа за разрешаване на проблемите
– с осигуряване на легален достъп до плажа, обезпечаване на охраната и почистването му, намиране на решение за проблема с паркирането и т.н. За да влезе тази
заповед в сила обаче са необходими промени в Закона за защитените територии,
които до този момент (юни 2021 г.) не са се случили. В резултат напрежението
остава. През есента на 2019 г. са проведени акции за установяване на нарушители, навлизащи с моторни превозни средства в границите на резервата и пясъчните
дюни на „Болата“. При друга такава мащабна акция, организирана от Министерство на туризма, РИОСВ – Варна и полицията в началото на юли 2020 г. са глобени
близо 30 души20, сред които и румънско семейство, гостуващо на Красимир.
Липсата на ясна регулация на използването на плажа като такъв, организация
на пространството и поета отговорност от страна на институции и местна власт
за поддържането и проследяването на дейностите, осъществяващи се към момента неправомерно от юридическа гледна точка, са в основата на недоволството на
събеседниците ни. Това личи и в изказаното от тях несъгласие за кампанийното
налагане на парични глоби на плажуващи, слезли до залива с колите си и паркирали върху дюните. От една страна, макар да разпознават нарушението на туристите, събеседниците ни откриват нередности и в поведението на някои местни,
чиято цел е поддържане на туристопотока. Така майката на Красимир продължава: „Слагат табели, те веднага ги махат наш’те. Не трябва!“. От друга,
отчитат липсата на създадени условия за посетителите, които да не са в конфликт
с разпоредбите за опазване околната среда и природата и да са ясно урегулираПодробности виж на https://nova.bg/news/view/2020/07/07/293145/глобиха-шофьори-опитали-да-стигнат-до-болата-с-коли; https://www.monitor.bg/bg/a/view/29-shofiori-s-globi-za-parkirane-na-plaj-bolata-212797
20
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ни от съответните органи. Опасенията са, че всичко това ще повлияе негативно
върху развитието на туризма, включително заради отлив на редовни гости на
селото, заплашвайки доходите и устойчивостта на предлагания от тях туристически продукт. Същевременно мнението на събеседниците ни от Българево, в т.ч.
героите в този текст, е че „протакането“ на вземане на решение по казуса с плаж
„Болата“ задълбочава и проблемите около опазване на природната среда.

Заключение
Заради биологичното разнообразие и природните дадености, значими площи от
Приморска Добруджа попадат в границите на защитени територии и зони и съответния режим на опазване. В статията насочихме погледа си по-конкретно към
село Българево и района, представяйки случаите на двама от нашите събеседници,
развиващи бизнес в областта на туризма, предлагайки туристически продукт, залагащ на атракциите и изживяванията и същевременно основан на природните дадености. Така адресирахме някои от местните проблеми по отношение на възприятията и отношението на хората към защитените природни обекти, находящи се в
селското землище (и близките околности), в контекста на произтичащите от тях
ползи, дефицити и препятствия за развитие на местната икономика и подобряването на условията за живот, поставяйки във фокуса на вниманието именно туризма.
Използваният етнографски подход позволява по-доброто разбиране (отвъд чисто
консервационните практики) на сложното преплитане на социо-културни, икономически и политически фактори на макро- и микроравнище, определящи развитието и функционирането на защитените природни обекти и тяхното значение за
разнообразни социални актьори с различни (понякога противоречащи си, друг път
допълващи се) визии за устойчиво местно развитие (срв. Dorondel 2021: 87 – 88).
Начините, по които хората в Българево, представителите на природозащитни
организации и отговорните институции възприемат, оценяват и смятат за „правилно“ да използват природните дадености в района за развитие на туризма често
се разминават и това е в основата на една вече продължаваща с години конфликтна ситуация. Трябва да имаме предвид, че вътре сред местните също има или
биха могли да се появят различия. Например при разгледаните от нас два случая събеседниците ни споделят като цяло общата позиция за необходимостта от
„изваждане“ на плаж „Болата“ от резерват „Калиакра“ и включването му в защитена местност „Степите“. За тях обаче природните дадености, „дивата“ природа
в района са важен елемент не просто на стратегиите им за привличане на гости,
но и на самия туристически продукт, който предлагат и който е свързан не само с
предоставяне на подслон и/или храна, но и на атракции и преживявания, свързани
с природните дадености на района. Затова ясно доловимо е раздразнението им от
това, в което се е превърнала „Болата“ – пренаселен, шумен и не достатъчно чист
(според техните възприятия) плаж, където е трудно да намериш място и където
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допълнително напрежение внасят преминаващи и паркиращи (въпреки забраните) автомобили или опитите за не винаги легална плажна търговия. Това е далеч
от представите им за спокойна почивка, която биха искали гостите им да имат,
ползвайки техните услуги и атракции. Не за всички местни, предлагащи стоки и
услуги, това е толкова важно (например собственичката на споменатата премахната постройка от плажа, също местна или пък търговците от селото), доколкото
техният интерес е насочен основно към по-голям туристопоток.
Общ момент в гледните точки на всички заинтересовани страни е виждането, че
природните дадености дават идентичност на района и това трябва да е в основата
на местно и регионално развитие, което да преодолее периферността и негативните
демографски, икономически и социокултурни процеси. Търсенето на конкретния
път за постигане на това е динамичен и дори белязан от изненадващи обрати и неочаквани паузи процес. Изследването ясно показва, че гласовете на местните хора
и институции, техните конкретни дейности и практики, в т.ч. в сферата на (еко)
туризма, не остават нечути; напротив те са важен фактор на споменатата динамика.
Това, което липсва до момента, е реален диалог и сътрудничество между заинтересованите страни на местно, регионално, национално и международно ниво. Как
и дали (еко)туризмът би могъл да бъде не само източник на доходи за местните
жители на Българево, но и основа за повишаване на информираността и различни образователни инициативи в областта на опазване на природната среда, която
човека също обитава? Доколко и по какъв начин той би могъл да бъде източник
на средства, които да подпомогнат съхраняване на биологичното разнообразие и
специфичната идентичност на района, произтичаща именно от природните дадености? Това са въпроси от практически и приложен характер, чието поставяне произтече в хода на провежданото от нас етнографско изследване. Тяхното решаване
ще е от съществено значение за посоката на местно и регионално развитие.
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