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1. Zheleva, V., State, trends and perspectives for the development of extreme tourism in 

Bulgaria (presenting the case of the off-road “Bulgaria Trophy Challenge 2017”), Trakia 

Journal of Science, Vol. 15, 2017, pp 446-451, ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 

(online) 

 

Abstract: 

The intenselife style at the beginning of the 21st century implies a development of new 

alternative forms of tourism, related to relaxation, maintenance of good health and recovery of 

physical and mental balance. Seekers of strong sensations are usually active consumers of 

specific tourist services, and this is why the extreme forms of tourism are dynamically 

introduced and offered on the Bulgarian tourist market. The aim of this research is to study the 

attitudes among participants and observers of one of the most extreme sports in Bulgaria–the 

off-road. There search aims to show how the conditions of the events satisfy tourists, what their 

preferences are to improve and diversify their vacation. There search methods used are the 

following: statistical, historical, comparative analysis, regional analysis, survey. The 

assessment of this type of tourism is rather positive and based generally on the possibility of 

combining active recreation with sports, where there are strong sensations and high adrenaline; 

the possibility of combining extreme forms of tourism with the so called event tourism, which 

allows the participants to be involved in a particular community; going beyond the traditional 

everyday life, based on a strongly urbanized lifestyle with high levels of stress and tension. 

 

Резюме (превод): 

Интензивният начин на живот в началото на XXI в. предполага развитие на нови 

алтернативни форми на туризъм, свързани с релакс, поддържане на добри жизнени 
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показатели и възстановяване на физически и психически сили. Търсачите на силни 

усещания са активни потребители на специфични туристически услуги, затова 

екстремните форми на туризъм вече активно навлизат и се предлагат на българския 

туристически пазар. Целта на проучването е да изследва нагласата сред участниците и 

наблюдателите на един от най-екстремните спортове у нас - офроуда. Проучването се 

стреми да покаже доколко условията на мероприятията удовлетворяват туристите, какви 

предпочитания имат за подобряване и разнообразяване на почивката им. Използваните 

научни методи са: статистически, исторически, сравнително-описателен, регионален 

анализ, анкетно проучване. Оценката на този вид туризъм е по-скоро позитивна и се 

основава най-общо на: възможността от съчетаване на активен отдих със спортни 

дейности, при които са налице силни усещания и висок адреналин; възможността от 

съчетаване на екстремни форми на туризъм с т.нар. събитиен туризъм, което дава 

възможност за сплотяване на участниците в една определена общност; излизане извън 

рамките на традиционното ежедневие, основано на силно урбанизиран начин на живот с 

високи нива на стрес и напрежение. 

 

2. Zheleva, V., A study on the development of festival tourism in Kazanlak Municipality: 

the case of the Rose festival 2019, Trakia Journal of Science, Vol. 17, 2019, pp 86-93, ISSN 

1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online) 

 

Abstract: 

The aim of this study is to observe the development of festival tourism in Kazanlak 

Municipality, and to assess the attitudes of participants and visitors of the traditional Rose 

Celebrations, which take place in early June. We have mainly focused on the satisfaction of 

participants from the events and the accompanying activities. The scientific methods applied 

here are statistical, historical, comparative descriptive, and regional analysis. The most 

important among them is, the survey, which has been discussed in more detail in the discussion. 

The results confirm the research hypothesis that the natural and anthropogenic resources 

available in Bulgaria are a prerequisite for the development of alternative forms of tourism. The 

main conclusions imply that the value of this kind of tourism is rather positive and is based on 

the possibility of combining active recreation with preservation of Bulgarian national traditions. 

The attractiveness of the region and its tourist potential and opportunities for development and 

improvement have been analysed throughly.  
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Резюме (превод): 

Целта на проучването е да се наблюдава развитието на фестивалния туризъм в община 

Казанлък и да се оцени нагласата сред участниците и посетителите на традиционните 

Празници на розата, които се провеждат в началото на юни. Основният фокус е върху 

удовлетворението на участниците от събитията и съпътстващите дейности. 

Използваните научни методи са: статистически, исторически, сравнително-описателен, 

и регионален анализ. Най-важното сред тях е проучването, което е обсъдено по-подробно 

в дискусията. Резултатите потвърждават изследователската хипотеза, че наличните в 

България природни и антропогенни ресурси са предпоставка за развитието на 

алтернативни форми на туризъм. Основните изводи предполагат, че стойността на този 

вид туризъм е по-скоро положителна и се основава на възможността за съчетаване на 

активен отдих със запазване на българските национални традиции. Атрактивността на 

региона и неговият туристически потенциал и възможности за развитие и подобрение са 

анализирани подробно. 

 

3. Zheleva, V., Stoykova, B., Condition and development trends of wine tourism in Bulgaria 

(the example of festivals of wine and folklore heritage), Trakia Journal of Science, под печат 

 

Abstract:  

Tourism is one of the most significant sectors, generating major economic benefits. This 

makes it an important part of the economy in many parts of the world. 

Tourism, as a means of developing the region, is closely tied to the development of the local 

economy. Wine tourism, in particular, turns out to be a significant tool for the development of 

Bulgaria. Considering the sector’s importance, the goal of this study is to analyse the condition 

and development trends of this particular type of tourism in the country and in the region. The 

survey method includes statistical, historical, comparative-descriptive, and regional analysis. In 

a broader aspect, this study will contribute towards expanding the research in the field of wine 

tourism in Bulgaria. In this article, wine tourism is viewed as part of alternative tourism on one 

hand, and on the other – in this specific instance – as exhibiting the specific features of the so-

called “festival tourism”. The scientific material is based on a survey conducted at a festival of 

wine and cultural heritage. 
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Резюме (превод): 

Туризмът е един от най-значимите сектори, генериращи големи икономически ползи. 

Това го прави важна част от икономиката в много части на света. 

Туризмът, като средство за развитие на региона, е тясно обвързан с развитието на 

местната икономика. Виненият туризъм се оказва по-специално важен инструмент за 

развитието на България. Като се има предвид значението на сектора, целта на това 

проучване е да се анализира състоянието и тенденциите за развитие на този конкретен 

вид туризъм в страната и в региона. Методът на изследване включва статистически, 

исторически, сравнително-описателен и регионален анализ. В по-широк аспект това 

проучване ще допринесе за разширяване на изследванията в областта на винения 

туризъм в България. В тази статия виненият туризъм се разглежда като част от 

алтернативния туризъм, от една страна, а от друга - в този конкретен случай - като 

демонстриращ специфичните черти на така наречения „фестивален туризъм“. Научният 

материал се основава на проучване, проведено на фестивал на виното и културното 

наследство. 

 

Т.10. Публикувана глава от книга 

1.  Желева, В., Развитие на фестивалния туризъм в старозагорско /на примера на 

национален Тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“/, Монография по проект 

1И/2017 „Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за 

устойчив регионален туризъм“, 2019, стр.:119-139, ISBN 978-954-305-522-7 

 

Резюме: 

През 21 век туризмът намира все по-голямо значение в съвременната социална 

система както в световен, така и в национален мащаб. Устоявайки на пораженията, 

дължащи се на икономическата криза, той успява не само да задържи водещата си 

позиция, но и да разшири и насочи потенциала си в други направления. Именно това е и 

новата тенденция в областта на туризма, така нареченият алтернативен туризъм. В 

неговата същност се разкрива идеята, че той е алтернатива на масовия, традиционен 

туризъм. 

Съвременният начин на живот налага появата на нови форми на туризъм свързани с 

активност и жажда за приключения и знания. Започват да навлизат и да се предлагат 
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специфични туристически услуги, насочени към онези потребители, които желаят да 

посветят свободното си време на фестивалите и фолклорните събития. 

 

 

Abstract (translate): 

In the 21st century, tourism is becoming increasingly important in the modern social system 

both globally and nationally. Resisting the damage caused by the economic crisis, he managed 

not only to maintain his leading position, but also to expand and direct his potential in other 

directions. This is the new trend in the field of tourism, the so-called alternative tourism. Its 

essence reveals the idea that it is an alternative to mass, traditional tourism. 

The modern way of life requires the emergence of new forms of tourism associated with 

activity and thirst for adventure and knowledge. Specific tourist services are beginning to enter 

and be offered, aimed at those consumers who wish to dedicate their free time to festivals and 

folklore events. 

 

 

 

 


