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Връзката и ролята между религията, културата и туризма:

• разбирателството между народите и налагането на културата за 

мир  

• подобряването на взаимоотношенията, взаимното уважение, 

етичната толернатност

• устойчивото развитие и международното сътрудничество

• обмяната на идеи и технологии

• опознаването и преживяването на чуждите култури и обичаи на 

дестинацията, което изисква и взаимодействие с местните 

общности 

Въведение



Особености при разработването на туристически 

продукти и предлагането на туристически услуги

Необходимост от:

• познаване на ценностите и уважение към постоянните жители при 
взаимодействието с туристите

• идентифициране и баланс между нуждите и интересите на 
туристите и ежедневните навици и обичаи на местните с цел 
избягване на негативните влияния

• подкрепа и добра воля на местните относно туризма и 
предлаганите туристически услуги

• предварителна подготовка на местните жители и туристите -
основата на устойчивите туристически дейности: посетителите се 
нуждаят от информация за местните жители и обратното, 
местните жители трябва да имат разбиране за туристите

• добра информираност на туристите за изисквания или 
ограничения преди посещението на туристическата дестинация с 
цел по-доброто разбиране и уважение на местната култура и 
традиция, повторно връщане в дестинацията, постигане на 
дългосрочен интерес



Из „Световния кодекс на етиката в туризма” на 

Световната Организация по Туризъм /СОТ/

Чл. 1. Приносът на туризма за взаимното разбирателство и 
уважение между народите и обществата

• Разбирателството и насърчаването на общочовешките морални ценности с 
отношение на толерантност и уважение към разнообразието от религиозни, 
философски и морални убеждения са едновременно основата и 
последствието от отговорния туризъм; участниците в развитието на туризма 
и самите туристи трябва да съблюдават обществените и културни традиции и 
практики на всички народи, включително тези на малцинствата и местното 
население, и да зачитат тяхната стойност

• Туристическите дейности трябва да се извършват в хармония с 
характеристиките и традициите на регионите и страните-домакини и да 
зачитат техните закони, практики и обичаи

• Общностите-домакини, от една страна, и местните професионалисти, от 
друга страна, трябва да се запознаят с туристите, които ги посещават, и да ги 
уважават, и да проучват техния начин на живот, вкусове и очаквания; 
образоването и обучението на професионалистите допринася за 
гостоприемно посрещане

Чл. 6. Задължения на участниците в развитието на туризма

• Доколкото зависи от професионалистите в туризма, те трябва да допринасят 
за културното и духовно задоволяване на туристите и да им позволяват да 
упражняват религията си по време на пътуванията им



Основни въпроси, предизвикателства и тенденции в 
предлагането на туристически услуги в мюсюлмански 

страни и за мюсюлмани (1/2)

• около 30 % от общото население в света изповядва Ислямска религия

• 1.57 билиона мюсюлмани в над 100 страни

• Страни с преобладаващ дял на мюсюлманския туризъм - Мароко, 
Египет, Турция и Малайзия, с най-високия ръст на туристи вследствие 
на тяхната популярност сред немюсюлманските туристи (източник: 
СОТ)

• Мюсюлманските туристи – вторият най-бързо разрастващ се 
туристически пазар след китайския: ръст на разходите в туризма на 
мюсюлмански туристи - 13 % от общите разходи в туризма за 2012 г. в 
сравнение с 3.5 % за 1995 г., разходи на мюсюлманските туристи за 
2012 г. – 130 блн. $; за 2020 г. – 200 блн. $ /Muslim Lifestyle Travel 
Market Study,’ Crescentrating and DinarStandard, 2012)

• Най-много мюсюлмански туристи са от страните от Персийския залив, 
Индонезия, Малайзия и Западна Европа. 

• Страни като Сингапур, Русия, Китай, Русия, Франция, Тайланд, Италия 
с малцинство на мюсюлманското население са в топ дестинациите за 
мюсюлманите 

• Около 70% от разходите на мюсюлманските туристи през 2012 г. са от 
следните пазари: Саудитска Арабия, Иран, Обединените арабски 
емирства, Кувейт, Индонезия, Турция, Нигерия, Малайзия, Германия, 
Катар, Русия, Египет, Франция, Ливан, Великобритания



Основни въпроси, предизвикателства и 
тенденции в предлагането на туристически 

услуги в мюсюлмански страни и за мюсюлмани 
(2/2)

• Повече от половината мюсюлманско население е на възраст 24 
години или по-малко, много от тях са добре образовани

• Глобална тенденция е добре образовани мюсюлмани от 
големите градове да отсядат в хотели и ресторанти, съобразени 
с ислямските традиции

• “Халал” концепцията в областта на храненето, производството, 
дрехите, козметиката, услугите като банково дело, финанси, 
логистика, хотелиерство и ресторантьорство

• Решаващ фактор при избора на туристическа дестинация е 
наличието на “халал” храна и “халал” ресторанти, стаи за 
молитва на летищата и в хотелите, спа центрове, съобразени с 
изискванията на религията



Сегментиране на туристическия пазар

• Взаиморъзката между туризма и религията и 
удовлетворяването на религиозните нужди в туристическта 
индустрия са важни в маркетинговия процес и грижата за 
клиента

• Сегментирането позволява продуктът да бъде съобразен с 
нуждите и желанията на клиента

Добрият туристически продукт трябва да:

• задоволява нуждите на избрания пазар

• включва и разпространява ползи за местната общност

• включва възможности за автентични преживявания за 
туристите

• осигурява образователна ценност за туристите и местната 
общност



Нови пазарни сегменти и възможности на 
туристическия пазар

• бум на пътуванията на мюсюлмани през следващото 
десетилетие и увеличаване на техните разходи за пътуване

• нова пазарна ниша – «халал туризъм» и фокус върху 
мюсюлманските туристи

• връзка на ислямската религия с пътуването - поклоничеството, 
което е един от петте стълба, заедно с вярата в Господ и 
Мохамед, молитвите, постите и даването на милостиня 
(благотворителност), включва задължението да се 
пътува/мигрира.  

• въпреки половото неравенство, което проповядва, Ислямът не е 
против туризма в своята същност

• основната концепция на Исляма за непричиняване на зло -
забранява всички замени, действия и транзакции, които са във 
вреда на Земята и нейните обитатели, вземането на лихвени 
проценти и др.





Salamworld – халал социална мрежа за мюсюлмани



Мотиви при пътуването

• общи мотиви - с цел бизнес, посещение на приятели и 
роднини, пазаруване, почивка или развлечения 

• специфични ислямски /религиозни/ мотиви

• неислямски /неприемливи/ мотиви – секс туризъм, винен 
туризъм, хазарт, консумация на свинско месо и алкохол 
и др.

• сходни преживявания с тези на немюсюлманите в 
параметрите, поставени от Исляма и дестинациите не 
са задължително места, където е разпространен 
ислямският закон или «шария»

• не винаги и изцяло мотивите са религиозни



«Халал туризъм» или «ислямски туризъм»

Ислямският/ халал туризъм - туристически дейности на 

мюсюлмани, които произтичат от ислямски мотиви и са 

реализирани според «шария» /shariah/ принципите, оттук и 

специфичните нужди на този тип туристи

• В тесния смисъл на думата: религиозен туризъм 

/посещение на религиозни места/

• В широкия смисъл на думата: вид туризъм, който се 

съобразява с ислямските ценности



Халал ваканции и почивки



Халал ваканции и почивки



Как да привлечем мюсюлмански туристи?

Какво трябва да знаем за тях и да 

съобразяваме при предлагането на 

туристически услуги?



Важни особености

• търсене на ваканция в нови региони, където могат да изповядват 
своята вяра, съответствие с начина им на живот, вярвания и 
мироглед

• религиозните нужди не са ограничени само до хотелите, а се отнасят 
и до другите дейности, инфраструктура и съоражения, свързани с 
туризма като атракции, летища, туристически информационни 
центрове, заведения за хранене, тематични паркове, магазини и др.

• да не се третират по един и същ начин мюсюлманските и 
немюсюлманските туристи

• избягване предлагането на дейности, свързани с хазарта, 
развлеченията и алкохола

• включване на посещения на джамии и други религиозни обекти в 
програмата 

• осигуряване на “халал” храни без свинско месо и алкохол

• предвиждане време за молитви по време на пътуването, 
съобщаване на часовете за молитва по време на полета и 
осигуряване на коран на борда и в хотела

• персонал, които говори арабски език. 



Грижата за клиента - специфики и 

изисквания при предлагането на основни 

туристически услуги за мюсюлмански и 

християнски туристи



“халал хотел” или “ислямски хотел” 
/Halal hotel, shariah-compliant hotel*/

• функционирането на хотела като цяло е подобно 
на другите хотели, но основано на Shariah 
ислямските принципи

• не е ограничено само до предлагане на халал 
храна и напитки

• няма официални общоприети критерии и 
установен бизнес модел за ислямски хотел в 
практиката и академичаната литература

* Shariah /арабска дума/ - пътят, който трябва да бъде следван от 
мюсюлмани



• предоставяне на настаняване близо до джамии и др. мюсюлмански 
обекти 

• хотелът не е част от курорт с казина и игрални автомати

• без сервиране и продажба на алкохол

• осигуряване на храна, която е съобразена с мюсюлманските закони, 
само халал храна и напитки, в т.ч. и за румсървиза при поискване. 
По време на Рамадан се сервира определен вид храна /Suhoor/
вместо закуска в хотела

• „халал” храна в ресторантите, в хотела, на летището, по време на 
полет и на други обществени места или списък с ресторанти, 
предлагащи такава храна в близост 

• без дискотеки и други форми на забавления, които са срещу 
ислямските принципи

• подходящи развлечения

Основни изисквания към туристическите услуги, 
базирани на ислямската религия (1/3)



Основни изисквания към туристическите услуги, 
базирани на ислямската религия (2/3)

• молитвени стаи в хотела и на обществени места, транзитни зони, 
туристически атракции; маса за молитва /при поискване на рецепция/

• коран и молитвено килимче във всяка стая /коранът може да бъде заменен с 
библя съобразно туристите и религията/

• преобладаващо мюсюлмански персонал

• сдържано облекло на персонала

• отделни рецепции за жените и мъжете

• отделни плувни басейни, места за възстановяване /спа центрове/ и за 
развлечения за мъжете и жените

• изцяло етаж за жени и специален т.нар. „ислямски етаж” 

• персонал от жени за етажите, на които са настанени жени и от мъже на 
етажите с мъже в хотела. Женският персонал се изисква да носи кърпа за 
главата 

• подходящо облекло за гостите

• специални дрехи за мъже и жени, обличани за техните молитви и 
предоставени от хотелиера в хотелската стая





Основни изисквания към туристическите услуги, 
базирани на ислямската религия (3/3)

• леглата да са обърнати „с лице” по посока на Мека и стрелки, които 

определят посоката към Мека за изпълнението на молитвата в 

хотела и хотелската стая (да се използват по-скоро временни знаци, 

отколкото постоянни съобразно страната, туристите и 

религията)

• информационно табло с надпис (на английски): „Скъпи гости, 

посоката към Кибла и молитвените килимчета са в гардероба”

• оповестяване на времето за молитви

• кранче с вода за ритуално измиване, което мюсюлманите извършват 

преди молитва

• ислямско финансиране



Халал регулиране и сертифициране

• Основна цел е да подпомага потребителите при идентифицирането 
на продукти, които да са съобразени с ислямските принципи и 
постигане доверие на потребителите в марката и произхода 

• Началото на системата за сертифициране на хранителни продукти 
като халал е през 70-те години на 20 в. 

• Продуктът и целият процес от създаването му до крайния продукт, 
доставката и консумацията трябва да са съобразени с “sharia” и 
продуктите да са изцяло безвредни и насочени към опазване на 
околната среда според принципите на ислямската религия (всичко 
е в хармония)

• Доставчици, сертифицирани като халал

• Днес халал пазарът е един от най-бързо развиващите се дори и в 
немюсюлманските страни /например Франция/

• Няма общоприети халал стандарти нито в мюсюлманските 
страни, нито в световен мащаб

• Няма фунциониращ механизъм за взаимно признаване между 
страните





Заключение

• Мюсюлманските туристи – важен сегмент на туристическия 
пазар; огромен потенциал за бизнес, но само ако са 
напълно разбрани техните ценности

• Младите мюсюлмански туристи са отворени към 
положителната промяна и иновация, както други туристи 
навсякъде – но промяната трябва да бъде подкрепена с 
техните ценности

• Еволюцията на бизнес практиките към устойчивост и 
съобразяването с “Shariah” принципите – едновременно 
бизнес възможност за привличане на мюсюлманския 
пазар, докато се прилагат устойчиви инициативи и етични 
бизнес практики

• “Халал” туристическата индустрия и хотелиерство – нова 
пазарна ниша, възможност за иновация и новаторство
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