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Информацията в този материал е набрана благодарение на собственици на имоти в
селски региони в България, официалните сайтове на общините, данни на Google Trends
и офертите в сайтовете от групата на BgVakancia.com.
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Какво е селски туризъм?
Селски туризъм е понятие, което придоби широка популярност в последните няколко
години. Свързва се най-общо с почивка на село, във вила или къща за гости сред
природата. Селският туризъм се асоциира и с допира до селския живот като атмосфера,
начин на хранене и прекарване на свободното време. За много възрастни хора и деца
храненето с екологично чисти продукти, произведени на място е рядкост, а кравите,
козите и прасетата са познати само от картинки в детските книжки. Хората, ангажирани
в този бизнес пък, успяха да съчинят понятието „агрофитнес“, което включва физически
дейности, свързани с живота на село – цепене на дърва, бране на грозде и билки,
хранене и миене на животните, яздене на коне, доене на крава – все неща, които не
могат да се правят в никой хотел, пък било то и в планински курорт.
Настаняването в селата е обикновено във вили или къщи за гости.

Каква е разликата между вила и къща за гости?
Вилите са имоти, които се отдават за самостоятелно ползване и се наемат от голяма
компания. Те се състоят от просторно общо помещение, където да се събере групата и
самостоятелни спални, обикновено на втори и трети етаж. В някои по-луксозни вили
всички стаи са със самостоятелни бани, а в други се ползват санитарните възли на
етажа. Във вилите има и всички условия за самостоятелно приготвяне на храна.
Къща за гости е имот, който предлага възможност за наемане на отделна стая.
Обикновено, вилите имат условия за самостоятелно приготвяне на храна, докато в
къщите са гости, туристите се настаняват и се изхранват от домакините. Вилите се
наемат за уикенд, докато при настаняване в къща, често се срещат запитвания за подълъг период от време.

Какви са тенденциите в търсенето?
Най-голямо търсене на къщи за гости има през летните месеци Юли и Август. През
годините 2006-2011 търсенето на къщи за гости е било с два пика, един през юли и
един през ноември, като тогава са били почти равни. През 2012 година, лятното
търсене е било почти два пъти по-голямо от зимното. За последните 5-6 години,
търсенето на къщи за гости се увеличава с по около 30% на година. В момента, думата
„къщи за гости” се търси по близо 50 000 пъти на месец. По горепосочената логика,
най-активния сезон за ползване на къщи за гости е лятото, но тук изключение правят
някои села, които се намират в близост до ски курорти ( Стойките, Момчиловци, и др. ).
Почти същото може да се каже за вилите под наем, като при тях има лек спад в
търсенето от 2009 година насам, може би именно поради увеличаването на интереса
към къщите за гости. Като цяло при търсене на вили също има два пика, но през зимата
винаги търсенето е по-високо отколкото през лятото.
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През месеците Юли и Август, хората търсят алтернатива на лятната почивка на море в
селата, които се намират в планините. През месец ноември е най-голямото търсене на
място за празнуване на Нова година.

Кога да търсим къща за Нова година?
Добре е търсенето на самостоятелна вила за Нова година да започне възможно найрано. Все пак изборът от такива имоти е ограничен, а търсенето, особено през
последните 2 години беше огромно. Най-много се търсят къщи за 15-20 човека и се
наемат за минимум 3 нощувки. Цената се разпределя между хората и излиза около 3050 лева на човек на вечер без включена храна. Такива обекти започват да се търсят още
от края на месец август и до средата месец ноември, свободните вили са единици. Ако
групата е по-малка от 10 човека също е добре да се ориентира от рано, тъй като това е
малък капацитет за самостоятелна къща и рискуват да се настанят с други хора в къща
за гости.
Добра алтернатива на вилите за Нова година са апартаментните комплекси. В тях могат
да се наемат няколко апартамента, а групата да се събере да празнува в един от тях.
Цената също е изгодна – около 25 лева на човек на вечер. Такива комплекси могат да
се намерят във всички зимни ски курорти, но за съжаление все още не са
разпространени по селата.

За колко дни хората наемат вила или къща за гости?
При наемането на вили, хората най-често се ориентират към наем за 2 вечери,
обикновено за петък и събота. При търсене на къщи, запитванията са разпределени по
равно между тези за уикенд и тези за по-дълъг период от време. По-дългите периоди
за наем се концентрират около почивните дни по празниците, когато те са 4 и повече и
през лятото, когато къщите на морето се заемат за около седмица. Най-масовото
търсене по селата обаче е за уикенда. По същата причина почти всички обекти
предлагат по-висока цена за настаняване през уикенда, отколкото през седмицата.
Предлагат се и отстъпки от цената за повече от 2 нощувки.
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Селски региони в България

Централен Балкан
Централният Балкан обхваща част от областите
Ловеч и Габрово. Там се намират селата
Априлци, Балканец, Бели Осъм, Горно трапе,
Дълбок дол, Рибарица, Орешак, Терзийско,
Шипково и Чифлик. Всички те предлагат
чудесни условия за селски туризъм. Местата
за настаняване са обикновено в уютни къщи за
гости с двор и механа.
Еленски балкан
Еленският балкан включва населените места
около град Елена и цялата великотърновска
област. Там може да се отседне в селата
Бадевци, Баевци, Ганев дол, Долни Мирян,
Дрента, Мийковци, Руховци, Шилковци и др.
Освен красивата природа в тази област могат
да се разгледат и много архитектурни и
исторически забележителности – Къпиновският
и Килифаревският манастир, историческият
резерват в Боженци, родната къща на Иларион Макариополски в град Елена и др. В
Еленския банлкан се намира еко-пътека "Марков-Раюв камък" – приятна за разходка,
със средна трудност, подходяща и за деца. Идеално място за риболов и отдих пък е
язовир Жребчево до село Гурково.
Врачански балкан
Врачанският балкан включва населените места
около градовете Враца и Монтана. Там
разнообразието на къщи и вили, които да
предлагат настаняване в селските региони не е
голямо. За сравнение къщите и вилите са около
3 пъти повече в Еленския и Централния балкан.
Във врачанския балкан могат да се посетят СПА
курортът Вършец и Белоградчишките скали,
които са малко-по далече, но пътят от Монтана
е около час с кола.
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Родопи
Родопите са може би най-популярния
планински регион в България за
целогодишен туризъм. Тук разнообразието
от курорти е голямо – от големи ски
дестинации до малки непопулярни села
сред природата или около ски пистите.
Можем да обърнем по-специално внимание
на село Гела до Широка лъка, на Главатарци
до Хасково, Делчево, Долен, Лещен и
Ковачевица в Благоевградска област и на село Гайтаниново, където се намира
единствения по рода си глинен комплекс в България.
Пирин
Регионът в Пирин планина е популярен найвече с Банско и Добринище. Сред селата,
разположени там, си заслужава да се
посетят село Баня, където освен красива
природа има и минерална вода и село
Годлево, в близост до Ралог. Там има много
красиви къщи, някои от тях предлагат и
настаняване, с големи дворове и зеленина –
подходящи за семейства с деца.
Рила
Рила е изключително красива планина, която
позволява практикуването на различни
видове туризъм – от лежерни разходки по
еко пътеките, до екстремни ски спускания и
скално катерене. За селски туризъм тук са
подходящи селата Бели Искър, Маджаре,
Говедарци и Мала Църква, разположени в
близост до Самоков, само на 5-6 км. от
Боровец. Приятни за почивка са и Долна Баня
и Радуил.
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Странджа
Районът на Странджа е може би най-малко
популярен за селски туризъм, тъй като се намира
в Източна България, по-близо до морето. Там
могат да се посетят селата Граматиково и Велика,
където има хубави самостоятелни вили за около
10-15 човека. В околността може да се разгледа и
град Малко Търново.
Около София
Регионът около София e един от найатрактивните за селски туризъм. Това до голяма
степен се определя от факта, че София е найнаселеният град в България и хората, които
живеят и работят там предпочитат да отседнат на
място на не повече от 100 км. от града. Интересът
за вили и къщи за гости около София е толкова
голям, че успехът е гарантиран за всички, дори за
къщите в абсолютно непознати села. Всъщност не
дестинацията е определяща тук, а удобствата и капацитетът на къщата. Ще споменем
няколко села около София, в които селският туризъм е много добре развит – има избор
от вили и къщи за гости и красива природа - Копаница, Бърдо, Алдемировци,
местността около язовир Искър, Белчин бани, село Ромча.

6

Всичко за селския туризъм
За контакти: +359 899 90 69 50

BgVakancia.com

Цени за настаняване в къщи за гости в села
Според диаграмата средната цена за настаняване в къща за гости на село е 21 лева на човек,
на вечер. Важно е обаче, че има голяма ценова вариация – от 14 до 28 лева, която не се
обяснява с голяма разлика между регионите, а с разлики вътре в тях. Например, в област
Благоевград цените варират от 8 до 26 лева при средна цена от 17 лева. В областите Велико
Търново, Пазарджик и Смолян обхватът на цените е +- 6 лева от средната цена, а в област
Ловеч цените варират от 10 до 32 лева, като тези цени почти са определили и минималното и
максималното равнище за цяла България.

Общо погледнато, данните показват, че къщите за гости предлагат атрактивни цени за
настаняване и, че е добре туристите да отделят време в търсенето на къща, която да отговаря
на техните изисквания по отношение на услуги и цени. Голямата вариация в цените показва, че
има много избор, от който могат да се възползват. Подобно разнообразие в цените за
настаняване дава възможност и на хотелиерите да определят гъвкави цени според сезона или
степента на запълняемост в слаб или силен момент от годината.
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За нас
Ние сме електронна медия, която е на пазара от 2005 година. Поддържаме тематични
сайтове на български и английски език, които привличат 10 000 посетители всеки ден.
Предоставяме информация за забележителности, настаняване и заведения в над 300
дестинации в България, както и 130 държави по света. Поддържаме културен календар
на България с фестивали, концерти и празници в цялата страна.
Поради всеобхватността на работата ни, ние сме в постоянна връзка с туристи,
хотелиери, ресторантьори, тур оператори, туристическите офиси на общините и фирми,
които предлагат оборудване и услуги за хотели и заведения. Това ни дава широк
поглед върху туристическата сфера, на базата на което имаме силно присъствие в
медиите с ред публикации и интервюта.
По-долу предоставяме информация за някои от сайтовете ни:
Хотели в BgVakancia.com и сайтовете 359
BgVakancia.com представя обекти за настаняване в цяла България. Групата сайтове 359
(hotel359.com, villa359.com и други) съставлява 11 сайта, на които са представени над
2000 обекта за настаняване, 1500 забележителности и календар с културни
мероприятия.
Ресторанти и заведния в Alakart.bg
Alakart.bg предоставя информация за над 1000 ресторанта и други заведения в цяла
България. Спецификата на различни международни кухни с информация за основните
ястия и продукти е предоставена в секцията с кулинарни статии.
Туристически оферти в Globalen.bg
Globalen.bg е за всички, които организират своето пътуване извън България. В него има
богат избор от почивки и екскурзии, организирани от лицензирани туроператори.
Сайтът предоставя информация за над 800 забележителности, както и за цените на
ресторанти, транспорт, настаняване, храна и таксита в над 130 държави.
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