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1. Стратегии и инструменти за диверсификация 

на туристическтите пакети и услуги 

Засилването на конкуренцията между туристическите 
дестинации е една от ясно изразените световни тенденции в 
туризма. Някои от дестинациите успяват да се преборят с 
международната конкуренция, докато други губят 
популярността си, въпреки рекламата на местно ниво. 

Налице е нарастваща потребност от нови модели на 
политика в областта на туризма и от разработването на 
нови стратегии, за да се повлияе положително в условията на 
силна конкуренция между туристическите дестинации. Сред 
успешните мерки в това отношение могат да се отбележат: 

 Политика в областта на валутни курсове и лихвени 
проценти, която влияе положително върху 
чуждестранните инвестиции; 

 Политика на доходите, която може да увеличи или 
намали публичния достъп до разнообразни 
туристически услуги; 

 Политика за насърчаване на инвестициите; 

 Борбата срещу замърсяването на околната среда, 
което повишава привлекателността на 
туристическата дестинация, запазва естествения й 
характер и осигурява добри условия за отдих на 
туристите; 

 Конкурентно право; 

 Структурата и целите на националните / 
регионалните / местните органи по  туризъм; 

 Политика на пазара на труда; 

 Политика за обучение и повишаване на 
квалификацията. 

Туристическите стратегии трябва да помогнат за 
създаване на благоприятна бизнес среда в сектора.  

Туризмът е "мултидисциплинарна сфера", която се 
нуждае от смела и приспособима стратегия към променящите 
се желания и потребности на туристите. 

Стратегията в туризма следва да бъде изготвена с 
помощта на служителите на оперативно ниво. По този начин 
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се гарантира създаването на единна визия и модел, които да 
дадат насоките за създаването и маркетинг на туристическите 
продукти и услуги. 

Концепцията е фокусирана върху бъдещото управление 
на туристическата дейност, докато макроикономическите и 
националните стратегии са обвързани със стратегиите на 
организациите и курортите. 

Първият научен подход към стратегията принадлежи на 
Алфред Чандлър в труда му  „Стратегия и структура", 
публикуван през 1962 г. Авторът я определя като 
„набелязване на дългосрочните цели и задачи на 
предприятието и вземане на решение за предоставянето на 
средства за постигането им "1.  

Стратегията се определя като "изкуството за съчетаване 
на различни дейности за постигане на целта" ( Notr 
Ed.Hachette, 1988) или "Съвкупността от критерии за вземане 
на решение, което да доведе до постигане на целите". В 
литературата има различни критерии за класификация на 
стратегиите. 

В "Стратегии за управление на бизнеса" Овидиу 
Николеску представя следните критерии за класифициране на 
различните видове стратегии2:  

1) Обхват 

2) Степен на интегрираност 

3) Динамика на основните включени цели  

4) Цели и подходи 

5) Визия за целите и средствата   

Според обхвата може да се говори за глобална 
стратегия и частични стратегии. Глобалните стратегии се 
характеризират с висока степен на сложност и изискват 
значителни ресурси, конкретизирани в планове и програми, 
насочени към областта на прилагане в нейната цялост. 

Частичните стратегии са  насочени към някои дейности от 
сферата на приложение и се конкретизират в  програми или 
работни планове, които биват одобрявани на управленско или 
по-високо ниво. 

                                                 
1 Istocescu Amedeo, Strategia şi managementul strategic al organizaţiei,  Ed. ASE, Bucureşti, 2005 
2 Nicolescu Ovidiu (coordonator), Strategii manageriale de firmă, Ed. Economică, Bucureşti, 1996 
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Според степента на интеграция съществуват 
независими стратегии и интегрирани стратегии. Независимите 
стратегии се характеризират с това, че се развиват 
независимо във всяка област поотделно, като на първо място 
се обръща внимание на ефективността на дейността. При 
интегрираните стратегии фокусът е върху интегрирането им с  
цел хармонизиране на дейностите с целите. 

Що се отнася до динамиката на основните 
интегрирани цели, съществуват стратегии за  
възстановяване и стратегии за укрепване и  развитие. 
Стратегиите за възстановяване са насочени към определяне 
на цели, които са по-високи в сравнение с предходния 
период, фокусирани върху отстраняването  на откритите 
недостатъци. 

 Стратегиите за укрепване и развитие следват 
определянето на цели, насочени към получаване на по-добри 
резултати от предходния период и се фокусират върху 
подобряване на качеството. 

 От гледна точка на целите и подходите срещаме 
повече видове стратегии: 

 Стратегия за диверсификация: съсредоточена е 
върху подобряване на продуктовата гама, 
мотивирана от големия брой добре обучени 
професионалисти от различни области и значителен 
организационен потенциал ; 

 Специализирани стратегии: насочени са към 
ограничаване  обхвата на произвежданите  силно 
конкурентни продукти;  

 Стратегиии за преструктуриране: фокусът е  върху 
частично или цялостно преориентиране и/или 
преоразмеряване на дейностите, за да се гарантира 
ефективност на разходите и предпоставки за 
рентабилност, което налага съществени промени в 
дейностите по управление; 

 Организационни стратегии: базират се на 
наличието на  голям брой  добре обучени 
професионалисти от различни области и един 
значителен организационен потенциал, фокусиран 
върху подобряване на продуктите, което се смята за 
основен лост за повишаване на 
конкурентоспособността в сферата; 
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 Управленска стратегия: изразява се в  основно 
преструктуриране на структурните и функционални 
характеристики (информационни, организационни, 
методически и управленски) на използваната 
система за управление и включва управленско 
преустройство и компетентен и решителен в 
действията си екип; 

 Джойнт-венчър стратегията: предвижда трайно 
сдружаване с чуждестранен партньор, който е 
съсобственик и се стреми да постигне конкурентно 
предимство чрез усвояване на допълнителни 
ресурси, които ще бъдат необходими за 
потенциалните бенефициенти; 

 Иновационна Стратегия: насочена към насърчаване 
на бързия научно-технически прогрес с участието на 
най-съвременни технологии, които са базирани на 
високия потенциал за развитие на научните 
изследвания и производство; 

 Информационните стратегии: се фокусират върху 
препроектиране на продуктите в условията на 
подобряване на информационната система, чрез 
инвестиране на значителни суми в автоматизирани 
системи. 

 

 Друг критерий за класифициране са  целите и  
средствата. Срещат се икономически стратегии, основани на 
проучвания относно изискванията на потребителите, и 
административни стратегии, в които чуждестранните фактори 
с право на решение налагат  определени цели, стратегически 
опции и ограничения. 

 Освен тези типични стратегии в последните години са  
проектирани и прилагани и други сложни стратегии, които се 
опитват да отговорят ефективно на  неравномерните промени 
в различни области.   

 Одобряването на стратегията може да бъде постигнато 
във времето от цялото общество. Това не намалява 
отговорността на управленските фактори относно 
организационните действия, а напротив, по-скоро я 
увеличава. 
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Изпълнението на плановете за развитие на 
туристическия сектор изисква дългосрочни усилия с един 
структурен подход, който започва от обществеността и 
включва всички нива на развитие,  включително и нивото на 
туристическите фирми. Начините  на изпълнение са следните: 

 Приемане на политиката и плана за развитие на 
туристическия сектор като официален документ за 
развитието на туризма в региона;  

 Структуриране на развитието за период от най-малко 
пет години - проекти за развитие и програми за 
действие; 

 Ефективна организация на обществения и частния 
сектор и поддържане на тясна координация между 
държавни, частни и неправителствени организации, 
там където те участват; 

 Приемане и прилагане на съответното 
законодателство и нормативна уредба за развитие на 
туризма. Това включва:     

 Разпоредби относно преференции, стандарти и 
туристически услуги;  

 Мерки за защита на околната среда;  

 Стандарти на развитие (включващи като цяло 
разпоредби относно оценката на  територията), 
изготвяне на ръководства и наръчници за туристи; 

 Определяне на туристически маршрути и цели, места 
за настаняване; 

 Ефективно и системно финансиране на индивидуални 
туристически проекти; 

 Финансиране на публичния сектор за развитието на 
туристическата инфраструктура и туристическите 
атракции. В някои случаи  може да се наложи и 
външно финансиране;   

 Привличане на инвестиции от частния сектор за 
разработване на туристически обекти и услуги (чрез 
инвестиционни стимули за привличане на 
инвестиции); 

 Подготовка и обучение на персонал във всички 
туристически дейности - развитие на човешките 
ресурси в областта на туризма;  
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 Участие на местните общности в развитието на 
туризма; 

 Ефективен маркетинг на туризма и насърчаване на 
туризма в региона и повишаване ангажираността на 
частните фирми;  

 Ефективно управление на туристическия сектор; 

 

Отправна точка при определяне на стратегия за 
повишаване на привлекателността и конкурентността на една 
туристическа дестинация са: 

1) Факторни условия: 

 Природните и културни ресурси (пейзаж, реки, 
езера, плажове, климат, население, културни 
паметници, исторически градове, обичаи, 
произведения на изкуството, културно наследство, 
художествени колекции и др.); 

 Ресурси като капитал и инфраструктура; туризмът 
се нуждае от инфраструктура, от средства за 
транспорт, настаняване, от регионално и местно 
благоустройство. Капиталът на една държава, както и 
националните и международни възможности за 
инвестиции значително влияе върху 
конкурентоспособността на една дестинация. 

 Човешки ресурси 

 

2) Качеството и структурата на туристическите фирми, 
които представят тази дестинация и опита, който те 
имат.  

Конкурентната позиция на дадена дестинация се 
определя до голяма степен от ресурсното разнообразие, от 
степента й на специализираност в определен тип туризъм, и 
не на последно място – от качеството на услугите, които се 
предлагат.  

3) Качеството на туристическите продукти е друг важен 
конкурентен фактор, който зависи от:  

 Природните качества (условия на околната среда); 
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 Материалните качества (хотелско обзавеждане, 
хранене, транспорт, търговия и културни прояви, 
спорт, забавления и др.); 

 Нематериални качества: услуги, управление/ 
администрация, организация, информация и т.н.) 

4) Структурата на пазара и дистрибуторските канали 
също имат решаваща роля за конкурентната позиция 
на една дестинация. Те са силно повлияни от 
големината на фирмата.  

Поради силната световна конкуренция много малки и 
средни предприятия имат трудности в създаването на 
уникална дестинация и разпространение на предлаганите от 
тях продукти в световен мащаб. Това важи и за целия 
Европейски континент. От друга страна те имат 
производствени и търговски разходи на средно ниво и  като 
цяло е трудно да се постигне свиване на разходите и 
увеличаване на печалбата, което е необходимо условие за 
усъвършенстване и развитие. 

Като се имат предвид тези трудности в контекста на 
тенденцията на монополизиране в туризма, проникването и 
устойчивостта на конкурентен пазар ще става все по-зависимо 
от степента, в която фирмите ще бъдат отворени за 
сътрудничество и ще бъдат в състояние да отстъпят част от 
предприемаческата си автономност, за да  гарантират своято 
икономическо оцеляване в сектора на туризма. 

5) Условия за изравняване на търсенето и предлагането: 
Основните елементи на конкурентоспособността се 
определят от размера и структурата на пазара (делът на 
специфичния туристически пазар, нивото на доходите и 
социалното ниво, степента на насищане и др.), от опита 
на туристите с новите продукти и новите правила. 

Познаването на нарастналите потребности и 
характеристики на съвременния турист и потребител са важен 
фактор за постигане на конкурентно предимство на дадена 
дестинация. Туристите, които дават приоритет на качеството 
и изискват високи стандарти и гаранции, допринасят 
значително за създаване на конкурентно предимство. 

За да се адаптират предлаганите продукти и услуги към 
нуждите на потребителите, трябва да бъдат установени 
нововъзникващите тенденции и новите възможности за 
реализиране на туристическия продукт. Степента, в която тези 
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детерминанти могат да допринесат за конкурентната позиция, 
зависи от дестинацията, т.е. от социално-икономическото 
равнище, от природните дадености, климата, културата, 
политическата система, и др. специални фактори. 

  Що се отнася до изготвянето на регионални стратегии, 
Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) към Организацията 
на Обединените Нации (1988) препоръчва следните основни 
етапи на логическата схема:  

Дефиниране на: 

 Икономическите и социални характеристики на 
района. 

 Специфични проблеми и тенденцията им на 
развитие. 

 Средносрочни и дългосрочни цели. 

 Политики и програми за реализиране на целите. 

 Необходими условия (инструменти) за реализация на 
стратегията. 

Следва да се има предвид, че по време на изпълнението 
на стратегията, външната и вътрешна среда на туристическия 
сектор може да се промени поради динамиката на 
обстоятелствата,  което изисква адаптиране на програми и 
действия чрез подходяща политика. 

Целите на стратегията остават като цяло непроменени, 
замяната им с други цели означава нова стратегия. 
Адаптивността, гъвкавостта на стратегията към промените в 
околната среда се проверява още на ниво програми и се 
предприемат съответните мерки. 

 

1.1. Инструменти, необходими за реализация на 
стратегията за  диверсификация на туризма и 
свързаните с тях услуги 

Има широка, разнообразна типология на инструменти, 
формирана с течение на времето. Тя може да бъде обща или 
специфична за туристическия сектор. Има редица 
инструменти от особена важност за стратегиите за развитие 
на туризма в района Констанца-Добрич-Хънчещ. 

1) Хоризонтални инструменти – имат важна роля за 
развитието на туризма и се изразяват в следното: 
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 Обучение на населението през целия активен живот; 

 Научноизследователска и дейност за насърчаване и 
подкрепа на туризма (екологична реконструкция, 
създаване на капацитет  за подкрепа на естествените 
екосистеми, екологизиране на околната среда и 
живота, управление на битовите отпадъци, откриване 
на еко технологии и т.н.). 

 Информиране и мотивиране на населението относно 
стратегията, нейните цели и ефекти в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план. Демонстриране на 
нейната значимост и възможностите за участие на 
всеки в реализацията й. 

 Коопериране, сътрудничество с фирми извън туризма 
(хранителни и екопродукти, образование, управление 
на отпадъците, екологично възстановяване и т.н.). 

 Коопериране, сътрудничество с фирми с интерес в 
туризма (културни институции и организации, местни 
и регионални участници в процеса на вземане на 
решения, туроператори, транспортни фирми и т.н.). 

2) Инструменти за засилване  ролята на публичния и  
частния сектор в изпълнение на политиките и 
стратегиите за развитие на туристическия сектор. 

Прилагането на политики и стратегии за развитие на 
туризма изисква различни методи и техники за планиране. 
Изпълнението е отговорност както на правителството, така и 
на частния сектор и тяхната роля трябва да бъде ясно 
определена. 

Настоящата политика на повечето страни предвижда 
частният сектор да играе водеща роля във всички видове 
развитие, включително и на туризма. 

От друга страна в новопоявилите се сектори в туризма, 
където частната инициатива има все още ограничени 
възможности, правителството трябва да бъде на първо място 
в координацията, развитието и управлението на сектора. 

Ролята на публичния сектор в развитието на туризма е 
следната:  

 Създаването на стратегия, планиране и проучване; 

 Изграждане на основна инфраструктура;  

 Развитие на  турстически атракции;  
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 Създаване и управление на норми, процедури и 
преференции;  

 Управление на територията и изпълнение на мерките 
за защита на околната среда;  

 Установяване на правила и стандарти за 
усъвършенстване и обучение в областта на туризма;  

 Поддържане на общественото здраве и безопасност.  

Насърчаването на инвестициите в частния сектор или 
дори  публично-частното партньрство за някои проекти може 
да бъде необходимо, за да се насърчи развитие на туризма. 

Политическият ангажимент е от съществено значение за 
развитие на туризма по планиран и устойчив начин.  

Частният сектор е отговорен за развитието на услугите 
по настаняване, за дейностите, свързани с пътуванията и 
други туристически фирми, използващи същата 
инфраструктура, а също и  за развитието на туристически 
атракции. 

Частният сектор трябва да поеме някои контролни 
функции с цел поддържане на стандартите за качество чрез 
посредничеството на  туристическите сдружения. 

Част от инфраструктурата може да бъде реализирана от 
частни или публични фирми, които да се възползват от 
данъчните облекчения за инвестициите и от намаляване на 
оперативните разходи в областта на туризма. 

Поддържането на тясно сътрудничество и координация 
между публичния и частния сектор в процеса на планиране и 
изпълнение е от съществено значение за постигане на общите 
цели. 

Обичайна практика е създаването на координационен 
орган за туризма в региона, като например консултативен 
съвет или управителен комитет, съставени от представители 
на правителството и частния сектор. Този орган се събира 
регулярно за обсъждане на въпроси от взаимен интерес в 
областта на туризма като: обмен на информация и идеи, 
определяне на органите на управление и ориентиране на 
инвеститорите за определени проекти. 

 Необходим е постоянен неформален контакт между 
правителствените органи и частните фирми. 
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НПО-тата все повече участват в много от аспектите на 
туризма, като например:  

 Опазване на природните, историческите и 
културните  ресурси, които могат да се използват в 
туризма, 

 Развитие на алтернативни форми на туризъм 
(екотуризъм, селски туризъм, културен туризъм, и 
т.н.) и проектите, базирани на участието на 
общностите, както и подобряване на дейностите по 
производство и продажба на занаятчийски продукти. 
 

3) Инструменти за финансиране и планиране в 
туризма 

Централната и местните власти носят отговорност за 
финансирането в туризма на местно и регионално ниво, на 
плановете за градски туризъм, екотуризъм, селски туризъм и 
т.н. и планирането на атракциите с публичен характер, 
каквито са националните паркове и археологическите и 
исторически обекти. 

Финансирането на подробни устройствени планове и 
предпроектни проучвания обикновено е отговорност на 
частния сектор. 

Планирането на регионалното развитие на туризма може 
да се извърши от държавните органи или частни фирми. 

В случаите, когато планирането се извършва от частния 
сектор, правителството (или правителствата, които участват) 
има/имат отговорността да определят стандартите,  да 
преразгледат плановете и да ги приемат, само ако те 
отговарят на утвърдените стандарти. 

Основните компоненти на инфраструктурата 
обикновено се финансират от правителството или публични 
дружества. Таксите могат да покрият по-голямата част от 
инвестицията или поне оперативните разходи. 

Тази инфраструктура служи на общите потребности за 
развитие. В рамките на програмата за развитие 
финансирането на инфраструктурата се извършва от частния 
сектор, който поема инициативата за развитие. 

Местните, регионални и национални паркове, 
историческите обекти и археологически музеи, културни 
центрове и други забележителности обикновено са 
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финансирани от правителството, а от входните такси се 
покриват част от оперативните разходи. 

Тези атракции привличат туристите да посетят района, 
като по този начин подкрепят местната икономика и 
създаването/запазването на работни места. Както бе посочено 
по-горе, финансирането на  възстановяването на 
историческите райони може да бъде постигнато от частния 
сектор, но с държавна подкрепа. 

  Атракциите от търговски тип, каквито са тематичните 
паркове, се финансират от частния сектор. 

Частният сектор е обичайният източник за финансиране 
модернизацията на хотелите и другите търговски обекти, 
такава е политиката и тенденцията в повечето туристически 
региони. Правителството може да бъде инициатор за 
разработване на нови туристически зони, преди частните 
инвеститори да решат да инвестират или да си сътрудничат с 
други частни инвеститори за конкретни проекти. 

4) Инструменти за развитие на човешките ресурси в 
туризма и свързаните с тях услуги  

Високо квалифицираният персонал в туристическите 
дейности е ключов фактор за успешното развитие на туризма 
и гаранция за високото ниво на услугата, която туристите 
очакват и за която са готови да платят. 

Развитието на човешките ресурси в туризма се нуждае от 
систематичен подход, който включва: 

 Текущи изследвания и оценка на човешките ресурси 
в сектора на туризма и идентифициране на всички 
проблеми и потребности, като например 
подобряване уменията на персонала. 

 Оценка на потребностите на човешки ресурси в 
бъдеще. Това включва установяването на броя на 
хората в района, които търсят работа и техния 
образователен капацитет. 

 Определяне на потребностите от образование и от 
обучение на персонала и разработване на програми 
за образование и обучение, необходими за 
осигуряване на квалифициран персонал.  

За развитието на работната сила трябва да се вземат 
предвид  всички видове персонал, работещ  в сектора на 
туризма: 
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 Услуги по настаняване,  хранене и управление 
на човешките ресурси, включително фронт офис 
и рецепция, рум сервиз, бар, кухня и 
поддръжка. 

 Пътувания, туристически бюра, изготвяне на 
маршрути, водачи и шофьори.  

 Държавните служители, специализирани в 
управлението на туризма, а именно тези, които 
се занимават с планиране и развитие на 
маркетинга, стандарти за прилагане, 
статистически изследвания, службите за 
информация.  

 Занаятчии, аниматори, спортни директори и 
други специалисти. 

Маркетинговата стратегия на туристическите услуги е 
последен елемент, който обобщава усилията  по планиране и 
приоритизиране на целите, и планиране на изпълнението. Тя 
определя следните видове информация и решения относно:  

 Видовете услуги, които ще се доставят;  

 Ценовата политика: начина за определяне на цената 
на услугите, мястото спрямо конкурентите;  

 Политиката на разпределение на услугите (пряко 
или чрез посредници);  

 Начините за позициониране и промотиране на 
предлаганите услугите: каталози, брошури, участие 
в панаири и изложения или реклами (радио, 
телевизия, преса, обяви);   

Финансовата информация се отнася до приходите, 
получени до момента на доставката и търгуването на 
съответните услуги, а именно финансовите прогнози за 
следващите години вследствие на  изпълнението на 
стратегията за развитие. 

Трябва да се планират начините за финансиране на 
бизнеса, приходите и разходите, да се определят 
потребностите и източниците на средства, които ще ги 
покриват. 

В стратегическите проекти е препоръчително 
финансовият резултат да се изчисли на база покриването на 
всички разходи посредством  приходите от съответната 
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дейност с цел да не се преувеличават приходите и 
минимизират разходите, или обратното. 

Необходимо е да се подчертаят рисковете, които биха  
засегнали направените прогнози, като например увеличаване  
степента на конкуренция на пазара, намаляване 
покупателната  способност на населението, промяна в  
икономическата, социално-политическа и международна 
конюнктура и др. 

По отношение на развитието на туризма и свързаните с 
него услуги е важно да се разработи цялостен и 
последователен бизнес план, който да доведе до 
реализирането на изготвените  стратегии за развитие. 

Създаването на цялостен план за туризма в региона, 
включващ анализ на пазара и съответни маркетингови 
дейности за развитие на туризма налага задълбочено 
маркетингово проучване и изпълнение на бизнес-план. 

Този подход налага: 

 Одит на съществуващите туристически атракции и 
дейности и оценка на потенциалните атракции, 
които могат да бъдат пуснати на пазара; 

 Оценка на конкуренцията за подобни дестинации;  

 Изясняване на целите в рамките на общността и на 
местните предприемачи в туризма, особено по 
отношение на цялостното развитие и опазването на 
околната среда, като се вземат предвид 
икономически, екологични и социално-културни 
съображения;  

 Оценка на потенциалното ниво на пазарно търсене 
и капацитета за настаняване в района, или 
съответно преразглеждане на нивото на тези 
показатели в зависимост от съотношението 
търсене-предлагане. 

 Оценка на съществуващите и планираните 
туристически обекти и услуги, както и 
инфраструктурата, включително пътищата за 
достъп в съответния район; 

 Установяване на потенциалните туристи и връзката 
им със съществуващите туристически атракции;  

 Определяне сегментите на целевия пазар. 
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Специално място в изготвянето на бизнес плана в 
областта на туризма наред с финансовия и плана за 
управление заема и маркетинговият план. 

Маркетингът и рекламата в туризма в определен 
географски район са от съществено значение за 
информирането на потенциалните туристи и убеждаването им 
да посетят съответния район. 

Принципите на устойчиво развитие налагат целевите 
пазари да се съобразяват с характеристиките на общността и 
местната околна среда. 

Идентифицирането на потенциални целеви пазари 
включва редица допълнителни съображения, свързани с 
видовете местни атракции и дейностите и целите за развитие 
на общността. Важен фактор са познаването на географското 
местоположение на целевия пазар,  възможностите за 
транспорт и разходите за пътуване до дестинацията. 

Също така трябва да бъдат анализирани демографските 
и поведенчески характеристики на пазарните сегменти. Това 
включва мотивацията за  пътуване, ценностната система на 
целевите групи, техните специфични интереси, възраст, пол, 
семейно положение, образование. Мащабът на някои области 
е важен елемент при определяне на максималния брой 
туристи, които да бъдат привлечени. Въз основа на анализа на 
пазара може да се създаде маркетингов план. 

Първата стъпка за постигането на тази цел е 
формулирането на маркетинговите цели и стратегии. 
Маркетинговите цели се определят от целевите пазари, 
разглеждани по отношение на вида и броя на туристите, както 
и продължителността на престоя им, както и целеви пазари, 
които са били установени чрез анализ на пазара. 

При изготвянето на маркетинговия план трябва да се има 
предвид:  

 Характеристиката на зоната, която трябва да бъде 
рекламирана; 

 Възможните пречки за преодоляване;  

 Връзката между маркетинговите усилия, съврзани 
с основните атракции, и развитието на 
развлекателни съоръжения;  

 Рекламните техники и похвати, които следва да се 
използват;  
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 Планирането на промоционални дейности на 
различните пазарни сегменти.  

Компонент на маркетинга е предоставянето на 
информационно обслужване на туристите преди и след като 
стигнат до своята дестинация. В един туристически район, 
който тепърва ще се разработва и не е известен на 
потенциалните туристи, е важно създаването и предаването 
на подходящ имидж, въз основа на неговите основни 
атракции, съоръжения и достъпни услуги. Създадената 
представа трябва да бъде възможно най-близо до 
реалността, така че туристите, посещаващи района да не  
бъдат разочаровани и да не се създава неблагоприятно 
впечатление. В случаите, когато удобствата и услугите са 
ограничени, трябва да се наблегне и популяризира 
девствената природна и природната среда, приключенския и 
културен туризъм.  

Рекламните материали трябва да посочат недостатъците 
в тази област, така че туристите да знаят точно какво да 
очакват. 

Когато се има в предвид специализираните туристически 
пазари, какъвто е  културния туризъм, активния туризъм, 
екотуризма и приключенския туризъм, се изисква 
използването на селективни маркетингови техники. 

Сред рекламните техники, които могат да бъдат 
използвани за насърчаване на туризма и свързаните с тях 
услуги, са: 

 Рекламни материали като брошури, плакати, карти, 
пощенски картички и туристически гидове, 
разпространявани от пътническите компании, 
туроператори и туристи;  

 Аудиовизуални материали за презентации на 
слайдове, dvd, онлайн;  

 Реклама в електронните медии и печатни издания, но 
и реклама в специализирани търговски публикации за 
туризъм, адресирани до дистрибуторите в туризма 
(тази техника обикновено е скъпа и трябва да се 
използва стратегически). 

 Все по-голямо значение през последните години се 
отделя върху рекламиране на туристическите 
дестинации в интернет и социалните медии като 
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фейсбук, туитър, и на начините за достъпно и масово 
информиранем на потенциалните клиенти от цял свят. 

 Участие в туристически борси, които се организират 
годишно в световен мащаб, организиране на събития 
и срещи с туристически оператори. 

 Организиране на промоционални пътувания, в зоните, 
с потенциални туристи, за да се осъществи контакт с 
туристическите агенции и туроператорите; 
организиране на семинари, представящи пътуванията 
на туристическия бранш. 

 Поканване и посрещане на туристически агенти и 
туроператори, които лично да посетят атракциите и да 
се запознаят с условията и предлаганите услуги. Това 
е често срещана практика, но тя е скъпа и често 
изисква сътрудничеството на местните хотели и 
туроператори за осигуряване на нощувка и транспорт, 
поканване и посрещане на туристически журналисти и 
фотографи, както и насърчаване на публикуването на 
статии за съответната зона в националните и 
международни медии.  

 Подготовка и публикуване на пътеводители и книги за 
обща информация за района, в случай че липсва 
такава. Тези материали могат да се продават, за да се 
възстановят инвестиционните и рекламни разходи. 

Най-добрият подход за популяризиране на района е да се 
създаде туристически информационен център, който да 
има централно и достъпно местоположение. 

Информационният център трябва да разполага със 
съществена и подробна информация, да има служители, които 
да могат компетентно да отговорят на въпроси на туристите на 
няколко езика, да могат да предоставят карти за местните 
забележителности и удобства. Ако туристическата зона е 
голяма, може да се създаде информационен център в главния 
град или информационни бюра на мястото на пристигане на 
туристите и в по-малките информационни центрове, 
разположени в други градове. 

Обикновено туристически информационен център има в 
района на летището в сектора „пристигащи“. Информационни 
материали следва да се разпространяват в хотели, ресторанти 
и основните туристически атракции. 
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КАЗУС 1  

Инициативата „Budapest Winter Invasion” се реализира 
успешно от Националния туристически съвет, Туристическото 
бюро в Будапеща, Летището в Будапеща, Въздухоплавателната 
кампания Малев, авио алиансът One World и около 60 хотела в 
столицата.  

Благодарение на тях посетителите се радват на една 
допълнителна безплатна нощувка в Будапеща, ако резервират 

три нощувки в 
участващите хотели. 
Целта е да се удължи 
туристическият сезон 
извън летния пик. 
Офертата е 
популяризирана чрез един 
интелигентен слоган 
„Всички остават в 
Будапеща за по-дълго от 
планираното: римляните 
за 400 години, османците 
за 150, руснаците за 45, а 
вие с една нощувка 
повече и то безплатно!“ 
и чрез един специален 
сайт за възможностите за 
отдих и културните 
събития през зимния 
сезон. 

Кампанията стартира по време на полет на Малев от алианса 
на партньорите One World, между които: British Airways, 
American Airlines, Iberia и Japan Airlines. Унгарският 
туристически офис е установил основните и второстепенни 
страни, генериращи посетители. По този начин, бяха 
определени като основни пазари Германия, Обединеното 
кралство, Великобритания и Северна Ирландия, Ирландия, 
Австрия, Италия и Съединените щати. 

Като второстепенни пазари бяха определени скандинавските 
страни, Франция, Русия и Румъния. Резултатите са ръст  с 
около 25,500 нощувки и 90% повече нощувки в хотелските 
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вериги, които са изразили желание да бъдат включени в 
бъдещия проект (Hungarian Travel News, 2007 г., стр. 17). 

 
 

2. Най-добрите европейски практики, свързани с 
туристически услуги за отдих 
 

Познаването на международните европейски тенденции 
в туризма и наблюдението на конкуренцията отдавна вече не е 
новост, а необходиност. 

Всяка организация (независимо дали е публична или 
частна), която провежда политика в туризма и осъществява 
дейност на международния туристически пазар, трябва да се 
съобразява с основните тенденции, които характеризират тази 
индустрия: 

Днес Европа е на първо място в света що се отнася до 
международния туризъм, а между факторите, допринесли за 
неговото развитие се открояват:  

 Елиминиране на границите,  

 Интегриране на транспортните системи,  

 Въвеждане на единна валута,  

 Институционална подкрепа за туристическата 
индустрия,  

 Подобряване на междукултурните отношения,  

 Повишаване на междурегионалния обмен и 
развитие на мрежа от организации в сферата на 
туризма. 

Конкуренцията между дестинациите е силна и затова 
всяка страна трябва да е наясно с потенциалните клиенти и да 
се позиционира по подходяш начин. Успехът принадлежащи 
на тези, които знаят как да използват относителното си 
предимство (Хюз и Алън, 2005). Всичко това е довело до 
увеличаване на разходите за маркетинг. 

Конкуренцията между производителите и 
дистрибуторите на туристически продукти е ожесточена, 
особено по отношение на тарифите (напр. Бюджетните 
авиокомпании) и желанието за задоволяване на повече 
клиенти.  
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Броят на мултинационалните компании в туристическата 
индустрия расте, както и финансовата им мощ.  

Дистрибуцията и маркетинга на туристическите продукти 
е силно повлияна от развитието на новите информационни и 
комуникационни технологии. Появиха се и нови продукти: 
бутикови хотели, образователни пътувания и др. Разработиха 
се нови форми на туризъм: селски, еко, общностен, 
приключенски туризъм и др.  

Все повече стопански и нестопански  организации 
започнаха кампании за насочване на "потребителите" на 
устойчивия и отговорен туризъм.  

Организационните структури на местно, национално и 
международно ниво се развиха през последните години, а 
сегашната тенденция е на децентрализация на властта и 
разделение на ролите в организацията на туризма. Публично-
частните партньорства (ПЧП) също се оказаха подходящо 
решение за управление на проекти за развитие на туризма и 
за финансирането на рекламни кампании и др.  

Нуждата от задоволяване на вътрешните клиенти (т.е. 
служителите), доведе до новаторски техники в управлението 
на човешките ресурси. Адаптирането към глобалните промени 
задължава големите компании да променят своето 
организационно поведение и да въвеждат иновации3.  

По отношение на потрбителите на туристически услуги, 
една от най-важните демографски тенденции, която вече е 
започнала да се проявява в Западна Европа е застаряването на 
населението. Това е поколението на "бейби бум", което вече 
наближава пенсионна възраст и има свободно време да 
пътува, има и над средните доходи и едно особено поведение 
към пътуванията (Serrière, 2003)4.  

Туристите стават все по-опитни в пътуванията.  

Тероризмът, въоръжените конфликти, природните 
бедствия, епидемиите са външни фактори, които могат да се 
отразят неблагоприятно на потока от чуждестранни туристи 
към определени дестинации.  

Важно е също доброто познаване на търсенето на 
туристически услуги по отношение на продуктите и услугите. 

                                                 
3 Go Frank M., Tourism in the context of globalization, revista Papers de Turisme, nr. 23, 1998, pg. 
151-171 
4 Gerea Carmen, Op. cit., pg. 73, apud. Serrière, F. Conquérir le marché des Seniors, Éditions Village 
Mondial, 2003, pg. 182 
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Според начина, по който те се формират, ние различаваме 
следните видове туристически продукти, които в момента 
са търсени от европейските туристи: 

 Туристическите продукти, тясно свързани с 
природните дадености 

 Например къмпинги на брега на морето: 
настаняване,  дейности, практикувани по 
плажа, разходка из населеното  място или 
пътувания в околността; 

 Туристически продукти, предлагани от приемащата 
страна.  

 Пример: Смесени стопанства, които 
предлагат настаняване с възможност за 
риболов, конна езда или дейности тип 
"стопанство", в които се посочват всички 
възможности за туризъм в околностите; 

 Туристически продукти, които се предлагат от 
професионалист на клиентите,  

 Пример:  организирани обиколки; 

 Туристическите продукти "All Inclusive", известни като 
"плоски продукти", предложени така, че да задоволят 
напълно очакванията на клиента, и които търсят 
справедлив баланс на компонентите цена / качество.  

 

Класическият масов туризъм се смята за един от най-
важните отрасли в Европа и извън нея, който генерира 
значителни приходи и създава милиони работни места всяка 
година. Класическият масов туризъм е фокусиран върху отдих 
и възстановяване, излизане от ежедневието. Масовият 
туризъм се налага в началото на 60-те години до края на 70-
те. След това различни независими феномени - глобален 
растеж и други социално-икономически промени, 
правителствени политики, технически революции, развитие 
на техниката, развитие на процеса на производство и 
управление - са се превърнали в част от сектора, 
преминавайки от масовия туризъм към новия туризъм.5 

Критиците на масовия туризъм обръщаха внимание на  
негативното влияние на социално, културно и екологично 

                                                 
5 Rotaru Ilie, Globalizare şi turism. Cazul României, Editura Continent, Sibiu, 2004, pg. 114 
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ниво и насърчаваха алтернативните форми на развитие на 
туризма, като се фокусираха върху опазването и защитата на 
околната среда и насърчаване на изразяването на различни 
културни идентичности. Както всяко явление от такъв мащаб, 
масов туризъм има както положителни, така и отрицателни 
ефекти. Важното не е негативните ефекти да се отстранят 
напълно (което би било нереалистично цел), а да се 
ограничат. Някои от основните ползи от масовия туризъм са:  

 Повишаване нивото на инвестициите в туризма,  

 Увеличаване на броя на работните места,  

 Увеличаване на приходите и жизненото равнище.  

Но стремежът към привличане на чужди инвеститори не 
носи задължително бърз положителен ефект: "Над 65% от 
приходите в туризъма в средиземноморските страни отива при 
около десет фирми от страни, които изпращат най-много 
туристи. Тези фирми притежават или контролират въздушния 
транспорт, туроператорите и хотелските структури ".6  

Така че парите не остават в страната, освен една много 
малка част, а дори и тогава тези, които се възползват от тези 
печалби са няколко големи компании, хотелски вериги, 
превозвачи и др.  Чуждестранните инвестиции по този начин 
се оказват по-малко  изгодни, отколкото може да се очаква. 

Разбира се, увеличаването на броя на чуждестранните 
инвеститори води до подобряване на образа на тази страна, 
което повишава доверието на други потенциални инвеститори. 

Алтернативният туризъм се появи в рамките на 
протестните движения в края на 60-те години и дойде в 
отговор на масовия туризъм (туризъм, наречен "фордов"). 
Проблемът тук е, че терминът е определен от това, какво не 
е, т.е. класически туризъм. 

Туристите не могат да опишат своите интереси като 
алтернативни, а услугите или целите, които са избрали са все 
тези, които обикновено ги мотивират: природа, религия, 
образование, приключения и др. 

В този случай целта е не да се дефинира една нова форма 
на туризма, а да се предложи различен вид поведение - 
алтернатива на преобладаващия манталитет в класическия 
туризъм. 

                                                 
6 Gerea Carmen, Op. cit., pg. 73, apud. Cazelais, N. Hôtellerie et développement régional. Réflexions 
autour de paradoxes, TÉOROS, vol. 23, nr. 3, 2004 pp. 17-21  
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Чрез съвместната работа на IUCN - Международния съюз 
за опазване на природата, WWF - Световната федерация за 
защита на природата, PNABE - Европейската федерация на 
националните и природни паркове, през 1991 г., бе 
дефинирана концепцията за устойчив туризъм (зелен 
туризъм):  

"Устойчив туризъм включва развитието на всички 
форми на туризъм, мениджмънта и маркетинга на 
туризма чрез опазване на природната, социално-
икономическата цялост на околната среда и осигуряване на 
функционирането на природните и културни ресурси за 
бъдещите поколения”7. 

Устойчивото развитие на туризма не е само обсъждане 
на допълнена или преформулирана концепция по време на 
конференции, провеждани по този въпрос. 

Необходимостта от защита на природните ресурси, 
социалните и културни права, които са общо наследство на 
човечеството и обслужват нуждите на туристите и местните 
хора, генерира появата на устойчиви форми на туризъм, а 
именно: екотуризъм, селски туризъм, културен туризъм, 
здравен туризъм активен туризъм и г.н, базирани на 
определени принципи, като: 

 Туристическата дейност трябва да започне със 
средства на местната общност, която да запази 
контрола върху развитието на туризма; 

 Туризмът трябва да осигури работни места за 
жителите, което да подобри качеството на живот на 
местните общности и да постигне баланс между 
съществуващите икономически дейности в района, и 
туристическа дейност; 

 Трябва да се установи кодекс на практиките  в 
туризма на всички нива: национално, регионално и 
местно равнище на базата на международните 
стандарти, които вече са приети. Могат да се 
определят основните насоки за туроператорите, 
мониторинга на въздействието на различни 
туристически дейности и границите на приемливост 
за различните области;  

                                                 
7 Nistoreanu Puiu coordonator, Ecoturism şi turism rural, Editura ASE, Bucureşti, 2003 
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 Значението на реализацията на програмите за 
образование и обучение, за подобряване  
управлението в областта на защитата на природните 
и културни ресурси.8 

 

В развитието на устойчивия туризъм се отличават 
следните етапи: 

1) Първият етап се изразява в  решението за 
включване в туристическия маршрут на определена 
зона и създаване на туристическо оборудване, 
необходимо за съответното туристическо 
благоустрояване; 

2) Вторият епат се изразява в прогресивното 
развиване на туристически дейности, успоредно с 
отговорността за околната среда и практикуване на 
устойчив туризъм. 

Изборът на туристическата зона е от решаващо значение 
за избягване на по-нататъшни конфликти в областта на 
околната среда, като например: 

 Ограничаване на вредите, причинени на пейзажа:  

 Разположение на курорта 

 Организиране на транспорта 

 Архитектура 

 Методи, използвани при строителството на 
оборудването. 

 Спазване на отговорностите, които имат: 

 Местните власти 

 Фирмите 

 Местното население, което следва да бъде 
консултирано за туристически проект. Общността 
може дори да се противопостави, ако счита, че 
нейните интереси са нарушени. 

 Оценка на въздействието върху околната среда (в 
съответствие с директивите на ЕС), всяка държава-
членка е задължена да въведе национални 
разпоредби в законодателството по отношение на 

                                                 
8 Nistoreanu Puiu, Op cit., apud. Jamieson W, Noble A., A manual for sustainable tourism destination 
management, CUC-UEM, Project, AIT, 2000 
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въздействието на големи проекти в областта на 
туризма (и други) върху околната среда. 

Алтернативните форми на туризъм като здравен, 
спортен, приключенски, природен, културен и селски са нови 
сектори на туристическата индустрия в Централна и Източна 
Европа. 

В селските райони развитието на селски туризъм дава 
възможност за нов икономически тласък след промените през 
90те години и присъединяването към Европейския съюз.  

Ценен ресурс представляват природните ресурси 
(планини, езера, реки, гори, др.) автентичния начин на живот 
и съхранени традиции в селските райони, изразени чрез 
занаяти, обичаи, музика, кухня и местна архитектура, заедно 
с дейности като конна езда, колоездене, риболов, рафтинг, 
катерене, преходи (преминаване на пешеходни маршрути). Те 
допринасят за развитието на разнообразни, атрактивни, 
туристически пакети в селския туризъм. По този начин се 
постига диверсификация на селската икономика, създаване на 
нови работни места, запазване и използване на местната 
култура и идентичност. 

Според разбирането на Световната организацията по 
туризъм и на много европейски организации по селски 
туризъм, „селския туризъм" е:  

Форма на туризъм, която включва всяка 
туристическа дейност в селските райони, организирана и 
водена от местните хора чрез оценка на местните 
туристически ресурси (природни, културни, исторически, 
човешки) и съоръжения, туристически структури, 
включително хостели и агротуристически ферми"9 

Според формите на проявление и световните практики, 
характеристиките на селския туризъм са: 

 Близостта до природата; 

 Липса на тълпи; 

 “Немеханизирана” околна среда; 

 Лични контакти (в противоположност на градската 
анонимност); 

 Чувство за приемственост и стабилност, за 
преживяване на едни живи и трайни емоции; 

                                                 
9 Ibidem. 
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 Възможност за опознаване отблизо на места и хора от 
различни краища; 

 Непосредствен контакт с поминъка и специфичната за 
този район дейност; 

 Възможност за опознаване на различни общности и 
тяхната идентичност; 

 Възможност за приобщаване към общността по време 
на престоя. 

Съвременната мрежа за развитие на селски туризъм е 
най-добре развита в държавите от Европейски съюз, поради 
създадените организационни условия и свързаните с тях 
услуги, предоставени на национални и международни 
неправителствени организации за подкрепата на този вид 
туризъм. Тази подкрепа е оказана чрез различни програми на 
ЕС (напр. дългосрочни кредити, с 3-5% лихва - Франция, 
Германия, Австрия, освобождаване от данък върху 
туристическата дейност, логистична подкрепа, обучение на 
персонала и консултантска дейност, и т.н.),.Също така важна 
роля в развитието на Европейския селски туризъм играе 
създаването през 1990 г., в Томар (Португалия) на EUROGITES 
(Federation Europeenne pour l’Accueil Touristique chez Habitant 
a la Ferme et au Village), която първоначално се състои от 13 
члена (национални и регионални организации в девет 
европейски страни), а сега има членове от 26 европейски 
страни (сред които Румъния, представена от ANTREC - 
Националното сдружение за селски, екологичен и културен 
туризъм, съответно България чрез БААТ – Българска 
асоциация за алтернативен туризъм). Основните участници в 
този пазар са Австрия, Франция и Германия. 

В АВСТРИЯ, формите за проява на селския туризъм са 
селските къщи за гости (селски къщи със стаи за наемане) 
ханищата. Най-известният австрийския регион, който 
предлага този вид туризъм е Тирол. Регионът е с 
дългогодишни традиции в туризма (от началото на ХVIII век). 
Резултатите, получени в този регион, са естествена последица 
от програмата "Зелен план", инициирана от Министерството на 
земеделието и търговията, чрез която са предоставени 
кредити на тиролските домакинства с дълъг срок на 
погасяване (15 години) и нисък лихвен процент (3-5%). 

Всичко това е довело до утвърждаването и 
експлоатацията на 25 туристически общности, където 
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семейство от двама души приема туристи в стопанството, в 
което има средно 6 легла. През 2007 г. е имало 400 стопанства 
в Тирол, в които се предлагат на туристите 1700 стаи и 450 
ваканционни апартамента. 

Координирането на усилията, необходимостта от 
извършването на качествени дейности и нарастващата 
конкуренция допринесоха за създаването на Селските 
туристически организации  и административни центрове към 
тях (CAOST) на ниво региони, а посрещането на тези  
инициативи става от органи като синдикатите на селските 
организации, провинциалните туристически офиси и 
австрийските офиси за насърчаване на туризма.10 
Насърчаването на селския туризъм става чрез 
Външнотърговската камара, културните институции, офисите 
на авиокомпании, официалните офиси на държавите, с най-
голям туристически поток, местните, регионалните и 
международни медии, участието в панаири и изложения.  

Австрийският селски туристически продукт се 
характеризира с:  

 Големи инвестиции в местата за настаняване,  

 Превес на малките единици и техния фамилен 
характер,  

 Непрекъснато подобряване качеството на хотелско 
оборудване и др.  

Към това се добавят и прилежащите услуги, които стават 
все по-разнообразни и комплексни, като:  

 Центрове за езда,  

 Тенис кортове,  

 Покрити басейни, които да могат да бъдат използвани 
през всички сезони,  

 Зали за масаж,  

 Пързалки, ски писти, съоръжения за изкуствен сняг и 
др. 

 

ФРАНЦИЯ се смята за люлката на туризма в селските 
райони, което се дължи на старите традиции и максималната 
степен на диверсификация, организация и рекламиране. 

                                                 
10 Nistoreanu Pupiu, Op. cit.. 
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Повечето места за настаняване в селските райони се наричат 
"селски къщи" и се контролират, одобряват и резервират  от 
Националната федерация "Gites de France" (основана през 1995 
г., която обединява 146 хостели г.и достига до 60000 през 
2007 в 96 департамента във Франция). 

В ГЕРМАНИЯ, почивката в селски стопанства ("Ferien AUF 
DEM Lande") води, наред с други неща, и до заключението, че 
"един гост носи по-голяма печалба, отколкото всяка друга 
дейност през цялата година”.11 

 В резултат на това през 1980 г. стартира проекта "От 
Северно море до Алпите", който предвижда създаването на 
2000 места за отдих с около 10 000 стаи. Днес селски туризъм 
се практикува в повече от две трети от германските селски 
райони като най-развитите райони са Шварцвалд и Месен, а 
статистиката през последните години показва заетост от 31 
седмици / година. 

В допълнение към услугите за настаняване, транспорт и 
храна, на туристите се предлагат множество други 
развлекателни услуги като:  

 Специални туристически маршрути, конна езда, 
разходка с каруца или каляска, 

 Посещение на работилниците на занаятчиите, 

 Маршрути за природолюбители ("фотографски лов") и 
др. 

Агротуризмът е сравнително ново понятие, което се 
отнася до различни форми на туризъм, които са пряко 
свързани със земеделието и / или сгради, които имат цел, 
роля, функции в областта на селското стопанство. Тази 
специфична форма на селски туризъм се основава на 
осигуряването в селското домакинство на услуги по 
настаняване, хранене, развлечение и други допълващи ги 
дейности, и се практикува от малките собственици в селските 
райони, обикновено като вторична дейност. 

Практикуването на туризма като дейност, близка до 
традиционната селскостопанска доведе до по-добро развитие 
на селските райони, както чрез приносът на приходите от 
настаняване, така и чрез използването на местни 
селскостопански продукти и включването им в туристическата 
консумация. 

                                                 
11 Idem. 
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Екотуризмът взема под внимание икономическите, 
социалните и екологичните въздействия на туризма. Едно от 
първите определения на екотуризма, срещано в 
специализираната литературата е от 1988 г.. То е в рамките на 
програмата от Белиз, инициирана от Рио Браво „Conservation 
&Management Area”: 

"Екотуризмът е форма на туризъм с ниско въздействие 
върху околната среда, където се полага съзнателно усилие 
за реинвестиране на съответния дял от доходите, за 
опазване на ресурсите, на които се базира. Това е форма на 
устойчив туризъм и осигурява ползи за местните хора.”12 

Международната асоциация по екотуризъм (TIES), 
разработи през 1990 г. по-кратка дефиниция: "Отговорно 
пътуване до природните райони, което опазва околната 
среда и поддържа благополучието на местните хора."13 

През 1996 г. Световния съюз за опазване формулира своя 
собствена дефиниция, както следва: "Екотуризмът е 
екологично отговорно пътуване до природни територи, 
сравнително непроменени, с цел оценка на природата (и на 
всички културни забележителности, минали и настоящи), 
която подкрепя опазването на природата и има ниска 
степен на негативно влияние и активно социално-
икономическо участие, носещо ползи за местното 
население.”14 

Екотуризмът винаги включва различни дейности, 
провеждани в природна среда (пешеходен туризъм, планинско 
катерене, наблюдение на създанията в естествената им 
среда, и т.н.), но може да включва и културни дейности. 

Това е жизнеспособна алтернатива за икономическо 
развитие на общности, генериращи малко приходи. Освен 
това, екотуризмът може да повиши нивото на образование и 
осведомеността на туристите, превръщайки ги в защитници за 
опазване на природната и културна среда. Екотуризмът 
възниква като движение за опазване на биосферата, която е  
важен източник на приходи за защитени природни области. 
Изследвания, проведени в Кения през 70-те години показват, 
че печалбата от туризъм в диви местности, далеч надхвърля 
тази от лов, дейност която бе забранена през  1977 г. В 
началото на 80-те, тропическите гори и кораловите рифове са 

                                                 
12 Idem.  
13 The International Ecotourism Society, www.ecotourism.org 
14 The International Union for Conservation of Nature, www.iucn.org 
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станали обект на множество научни изследвания и 
документални филми. Този интерес е довел до появата на 
малки местни фирми, насочени главно към воденето на учени 
и репортери в дивата природа. 

Принципите на Екотуризма бяха формулирани като цяло, 
през 2002 г. на Световната среща по екотуризъм, която се 
проведе в Квебек, на тема “принципите на устойчивия 
туризъм“. Ето някои от тях: 

Екотуризмът: 

 Съдейства активно за опазване на природното и 
културно наследство. 

 Включва местните общности в дейността по 
планирането, разработването и експлоатацията, и 
допринася за тяхното благосъстояние.  

 Включва пълни и интересни обяснения за 
посетителите, относно природните и културни 
ресурси.  

 Е предназначен предимно за индивидуални 
посетители и малки организирани групи.15 

На срещата на върха, участниците направиха редица 
препоръки към правителства, частния сектор, 
неправителствени организации, изследователски институти, 
агенции за развитие и местните общности. Сред най-важните 
препоръки, насочени към частния сектор (туристически 
агенции и туроператори, собственици на места за настаняване 
и кетъринг услуги, развлекателни съоръжения, и терени с 
интерес в екотурзма и др.) се открояват следните: 

 Екотуристическия бизнес трябва да бъде печеливш 
едновременно за всички заинтересовани страни: 
собственици, инвеститори, мениджъри и служители, 
местните общности и организациите за опазване на 
природните територии, в които те действат; 

 Проектирането, разработването и управлението на 
бизнеса трябва да доведе до минимизиране на 
негативните ефекти, да има положителен принос към 
опазването на уязвимите екосистеми и околната среда 
като цяло, и да донесе преки ползи за местните 
общности;  

                                                 
15 Quebec Declaration on Ecotourism, in World Ecotourism Summit 2002 – Final Report, pg. 64 
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 Предприемачите трябва да гарантират, че 
проектирането, планирането, разработването и 
експлоатацията на съоръженията за екотуризъм 
включват принципите на устойчиво развитие, каквито 
са хармоничната интеграция, пейзажа, опазването на 
водата, енергията, невъзобновяемите материали и 
достъпа на всички слоеве от населението без 
дискриминация; 

 Да си сътрудничи с правителствени и 
неправителствени организации, участващи в защита 
на природните територии и опазването на 
биологичното разнообразие, убеждавайки се, че 
дейностите се провеждат в съответствие с плановете 
за управление и подзаконовите актове в тази област. 
По този начин да сведе до минимум негативния ефект 
и да действа за повишаване качеството на 
екотуристическия продукт и финансов принос към 
опазването на природните ресурси 

 Да използва при провеждане на бизнеса повече 
материали и местни продукти, както и местните 
човешки ресурси и логистика, за да се запази 
автентичността на екотуризма и да се увеличи делът 
на ползите,  оставащи в рамките на общността. За да 
се постигне това, частните оператори трябва да 
инвестират в обучението на местна работна сила. 

 Да работи активно с представители на местната 
общност, за да се гарантира, че елементите на 
традиционната култура са описани и използвани с 
уважение и че персоналът и посетителите са добре 
информирани за традициите, обичаите и местната 
история; 

 Да насърчава етичното поведение сред туристите към 
посещаваната екотуристическа дестинация, 
например, чрез възпитание за уважение към околната 
среда, чрез образование, или чрез насърчаване на 
доброволния принос в подкрепа на инициативите на 
общността  за опазване; 

 Да разнообрази предлагането чрез разработване на 
широка гама от туристически дейности към дадена 
дестинация, и разшири дейността си в други 
дестинации, за да се избегне пренаселеността, което 
би застрашило дългосрочната устойчивост на бизнеса. 
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МАСОВИЯ ТУРИЗЪМ 

Големи групи от посетители 

Осъществява се главно в градска 
среда 

Обща маркетингова дейност в 
туризма 

Значително въздействие върху 
околната среда, консуматорството 
преобладава  

Разширени възможности за 
контрол 

Управление, базирано на 
макроикономически принципи  

Отношения на анонимност между 
посетители и домакини 

Общи цели за развитие 

Поведение, ориентирано към 
дейности за отдих / Развлечения, 
противоположно на образование и 
обучение  
Интензивно развитие на 
туристическите съоръжения  

ЕКО ТУРИЗЪМ 

Малки групи от посетители 

Осъществява се главно в 
природна и културна среда  

Туристически дейности в 
екомаркетинга  

Минимално въздействие върху 
природната среда, налагат се 
мерки за опазване   

Ограничени възможности за 
контрол 

Управление, базирано на 
икономиката на местните 
общности  
Персонализирани отношенията 
между посетителите и приемните 
общности 

Местни цели за развитие 

Лоялност в обучението и 
образованието за подходящо 
поведение към природната среда 

Слабо развитие на туристическите 
съоръжения 

 За тази цел частните оператори трябва да уважават и 
да допринасят за внедряването на системите за 
управление въздействието на посетителите в 
екотуристическите дестинации; 

 Да се осигури справедливо разпределение на 
приходите от екотуризма между туроператори, местни 
доставчици на услуги, местни общности, чрез 
подходящите инструменти и стратегически съюзи; 

 Да формулира политики за устойчиво развитие, които 
да се прилагат във всички отрасли.  

 

Сравнителен анализ на масовия туризъм и екотуризма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред многото функции, свързани с идеята на екотуризма 
се открояват: 
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 Устойчивост,  

 Отговорност,  

 Защита,  

 Съхранение,  

 Приятелско отношение към околната среда.  

Често пъти екотуризмът се смята за синоним на  
устойчив туризъм, отговорен туризъм, алтернативен туризъм, 
зелен туризъм, гео туризъм. 

Терминът отговорен туризъм обръща внимание на 
факта, че повечето туристически дейности не са отговорни: 
местното население се експлоатира, природните и културни 
ресурси не са опазени и защитени.  

Терминът често се използва като еквивалент на устойчив 
туризъм и показва, че всички, които участват в 
туристическата дейност - туристи и доставчиците на услуги, 
трябва да демонстрират отговорно отношение към 
туристическата дестинация. 

Подобно отношение се определя като съзнателният 
туризъм, който насърчава задълбочено възприемане на 
природата, хората и местата. 

Дружеството „National Geografic” въведе термина 
геотуризъм, като:  

„Форма на туризъм, която подпомага или подобрява 
геофизичните характеристики на едно пространство – 
околна среда, култура, естетика, наследство и 
благоденствие на населението.”16 

 

Приключенският туризъм (най-слабо ориентиран към 
екологичните принципи) е пътуване до нови и вълнуващи 
места с намерение да се търсят приключения. Туристите, 
които практикуват този вид туризъм не следват определен 
график, а предпочитат спонтанността и несигурността. 

Приключенският туризъм включва дейности като 
катерене, подводно гмуркане, екстремно колоездене, кану-
каяк, и т.н., които изискват физическа сила и способности. 
Въпреки че този вид туризъм обикновено се провежда в 

                                                 
16 Geotourism Charter, www.nationalgeographic.com 
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природата, той включва слаба или никаква защита и опазване 
на околната среда. 

Туризмът сред дивата природа означава пътуване до 
места, недокоснати и незамърсени от човека. Целта е 
опознаване и наслаждаване на природата, наблюдение на  
животни, птици и риби в естествената им среда. 

Тези пътувания са свързани с използването на екологични 
средства за транспорт като велосипед, лодка, животинска 
тяга, ходене пеша. Този тип пътувания събужда интерес към 
красотите на природата, но допринася малко за запазване 
крехкото равновесие в на екосредата. 

Туризмът в природните зони, според становището на P. 
Игълс:  

”Форма на туризъм, в която дейностите са зависими 
от характеристиките на природата"17.  

То се основава на два основни компонента: високо ниво 
на  качество на околната среда и предоставяне на специфични 
услуги.  

Програмата за акредитация на екотуризма и природния 
туризъм в Австралия, включи в определението за туризъм 
сред природата и компонента устойчивост: "Туризъм, който 
се фокусира върху познанията за природните зони и 
осигуряване на устойчивото използване на природните 
ресурси" 18 

Културен туризъм 

"Културният туризъм е отделен вид туризъм, въз основа 
на търсенето и участието в нови културни преживявания, било 
то естетически, интелектуални, емоционални или 
психологически."19 

Според доклада на ЮНЕСКО (2003): „културният 
туризъм има положително икономическо и социално 
въздействие, определя и укрепва идентичността, 
подобрява имиджа, допринася за запазване на културно-
историческото наследство, улеснява хармонията и 
разбирателството между хората, подпомага културата и 
възраждането на туризма." 

                                                 
17 Nistoreanu Puiu, Op.cit., apud. Eagles P., International Ecotourism Management, 1997 
18 The International Ecotourism Society,  www.ecotourism.org 
19 Stebbins Robert A., Cultural tourism and serious leisure, Annals of Tourism Research, vol 23, 1996, 
pg. 948, www.multilingual-matters.net 
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„Europa Nostra” - най-престижната конфедерация на 
организации в опазването на културното наследство с повече 
от 500 организации-членки декларира по време на годишния 
конгрес през 2006 г.: 

„...Културният туризъм е един от ключовите играчи в 
европейското икономическо развитие. Той играе 
жизненоважна роля в разбирането на културното 
многообразие на Европа и оценката на общото европейско 
наследство ... Културно наследство на Европа е 
отличителна черта на европейската идентичност, което 
трябва да бъде защитено с  поддържането на високи 
стандарти в обучението и професионалната практика в 
областта на опазването и управлението на културното 
наследство, в полза и за благосъстоянието на приемните 
общности, които трябва да са наясно с участниците в 
културния туризъм и нуждата от опазването му. 

...Културният туризъм е един от най-важните начини за 
културен обмен между европейските нации и инструмент 
на междукултурния диалог”20 

Културният туризъм включва както туризъм  в градовете 
с богата история и културни институции като музеи, театри, 
художествени галерии, така и туризъм в селските райони, 
който запазва традициите и обичаите на местните общности 
(фестивали, ритуали, занаяти, носии, кулинарни изкуства, 
танци и песни и т.н.). 

Други дестинации са историческите обекти, градските 
модерни тематични паркове и клубовете в селските райони, 
островните екосистеми в крайбрежните зони и др. Туризмът в 
районите, които са запазили културата и начина на живот 
непроменени през цялата история, могат да имат предимства, 
но  и недостатъци за коренното население.  

Предимствата са свързани с възможностите, предлагани 
от туризма за икономическото развитие на приемните 
общности, а недостатъците - с проблемите относно контрола 
на туризма, за да не се променят съответните култури и да не 
се навреди на интересите на местните хора.  

Последователите на този вид туризъм като цяло са 
двойки на възраст над 24-25 години, със значителен 
образователен ценз, отворени за опознаване и разбиране на 

                                                 
20 Europa Nostra, The Malta Declaration on Cultural Tourism: Its Encouragement and Control, 2006 
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другите култури, склонни да харчат повече от тези, които 
практикуват масов туризъм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активният туризъм е нов подход към туризма (нова 
философия, както я наричат тези, които практикуват този вид 
туризъм), който съчетава приключение, екотуризъм и 
културен, образователен туризъм, с ползи както за туристите, 
така и за посетените обекти (допринасяйки за икономическото 
и социалното развитие на приемните общности). 

Активния туризъм се 
определя като:  

"Отговорен туризъм в 
чуждестранни региони, 
ангажиращ физическото 
и психическото участие 
на туристите чрез 
спазване на принципите 
на устойчивото 
развитие, опазването на 
биоразнообразието и 

съхранение на местната култура" 21 

Aктивният туризъм се противопоставя на концепцията за 
пасивен и масов туризъм. Той обикновено се практикува в 
малък мащаб с ниско въздействие върху околната среда и е 
управляван на местно ниво. В допълнение към прекарване на 
свободното време, активният турист е заинтересован от 

                                                 
21 www.active-tourism.com 
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образователните аспекти, от опознанаване отблизо на 
културата и бита на местните общности. Той активно 
взаимодейства с местните хора, с художниците и занаятчиите. 
Активният туризъм има много общи черти с екотуризма и 
природния туризъм и също така включва някои елементи на 
приключенския, културния туризъм, или на академичните и 
научни експедиции. Заедно с общите елементи, съществуват и 
съществени разлики. 

 

АКТИВЕН ТУРИЗЪМ – ЕКОТУРИЗЪМ 

 Общи елементи 

Що се отнася до общите елементи между активен туризъм 
и екотуризъм - и двете форми изразяват уважение към 
природата и биологичното разнообразие, като се стараят да 
сведат до минимум отрицателното въздействие върху 
екосистемата. Ползите са дългосрочни, като се има предвид, 
че глобалните проблеми (замърсяване, изчерпване на 
природните ресурси и стандарта на живот на обществото) 
изискват решения, изпълнявани на местно равнище. Услугите 
обикновено се предлагат от малки доставчици за малки 
туристически групи чрез използване на ограничено 
количество невъзобновяеми ресурси. За разлика от 
традиционния масов туризъм, двата подхода се съобразяват с 
околната среда, местните култури, традиции и ценности и 
целят повишаване на заетостта в приемащите общности и 
подкрепа за развитието на тези региони. 

 Разликите  между активния туризъм и екотурзма се 
отнасят до:  

 Туристическата дестинация 

 Обекта и субекта на пътуването   

 Поведението по време на пътуването 

Активният туризъм е възможен в почти всяко място: в 
дивата природа, в селските и градски райони, индустриалните 
и развиващите се страни. При този вид туризъм, човешката 
дейност върху околната среда не е чужд или нежелан 
компонент, а дори неразделна част от нея. Също така 
продуктите на човешката дейност и творчество като култура, 
език, кухня, музика, танци, занаяти, архитектура и всички 
други аспекти на социалната реалност и история се отразяват 
в развитието на активния туризъм. Уроците по танци или по 
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приготвянето на традиционни ястия не отговарят обаче на 
понятието за екотуризъм, а на културния туризъм. 

В същото време, активен туризъм предполага 
физическото и интелектуално участие на туристите; има 
повече действие и приключение отколкото при екотуризма и 
културния туризъм. 

АКТИВЕН ТУРИЗЪМ - ЕКШЪН ТУРИЗЪМ - 
ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ 

Активният туризъм има общи елементи с екшън-
туризма и с приключенския, но изключва тези дейности или 
практики, които вредят на околната среда или 
застрашават биоразнообразието и местните култури. 
Най-важно е поведението, практиките и правилата, които 
ръководят дейността на туристите и по-малко 
дейностите, които се провеждат. 

Активният туризъм не трябва да се бърка с екшън-
туризма, който включва много спортове като планинско 
колоездене, преходи (крос кънтри рали), плаване с  лодки, 
скокове от високо (бънджи скокове) и някои други  екстремни 
спортове. 

Много от тези дейности се предлагат и от масовия 
туризъм, но основната мотивация е забавлението. Екшън-
туризмът не предполага непременно взаимодействие с дивата 
природа, той може да се предлага в местата за забавление, в 
парковете за отдих и в изкуствено изградените пространства. 
Тези, които практикуват този вид туризъм, като цяло са 
младежи на възраст около 20 години. 

Приключенският туризъм предлага вълнуващи 
преживявания, които от физическа гледна точка са  
натоварващи и това се случва най-често във високо рискова 
среда. Рафтинг в буйни води, ускорено планинско изкачване 
(white-water rafting), кану, конна езда, спортно катерене без 
системи за безопасност (свободно катерене), катерене и 
трекинг, са само някои от дейностите, практикувани в 
приключенския туризъм.  Този вид туризъм се практикува в 
дивата природа, по-малко засегната от човешка дейност като 
туристите обикновено са мотивирани от преодоляване на 
собствените граници, от самопознание чрез ескалацията на 
предизвикателствата и чрез саможертва, преживявайки 
интензивен личен опит. Дейностите се обръщат към 
първичните инстинкти, за да преодолеят физическите 
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ограничения и за да оцелеят в екстремните преживявания, 
през които са избрали да преминат. Активният туризъм добавя 
интелектуален опит към опита на туриста, имайки предвид 
факта, че е налице съществена разлика в отношението между 
това, което е завладяването и изучаването на природата, 
където мотивацията на туристите е свързана повече с 
познанието, отколкото с производството на адреналин. 
Обикновено практикуващите този вид туризъм са двойки на 
възраст между 25-54 години, имащи солидна образователна 
основа.  

С цел защита на природното и културно богатство, 
активният туризъм обикновено се практикува под надзора на 
подходящ обучен персонал. Туристическите водачи имат 
специализирани знания в областта на екологията, биологията, 
етнология, изкуството, архитектурата, археологията, 
историята или социологията, което гарантира качество на 
образователния опит и валидност на представената 
информация, базирана на научни знания (напр. историческа 
информация, техники за създаване на произведения на 
изкуството, на традиционни предмети, техники и технологии 
от местната архитектура и др.) и на емпирични знания 
(реалното реализиране на художествени, традиционни, 
кулинални продукти и др.) на водачите и на тези, които 
участват в този вид туризъм (художници, занаятчии, 
съхранителите на навици и традиции, и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активният туризъм и другите форми на туристическата 
индустрия, подобно на другите продукти, стоки  и услуги на 
международните икономически пазари, зависят от желанието 
на хората да посетят региона и да участват в определени 
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дейности, засегнати от тенденциите и промените на пазара. 
Следователно, туристическото предлагане трябва да реагира 
и адаптира бързо и ефективно на тези промени, за да не бъде 
засегнато от негативни последици. Намаляването броя на 
посетителите има отрицателни последици не само в рамките 
на един бизнес, но засяга и цялата местна инфраструктура 
(места за настаняване, ресторанти, малки предприятия, 
местни творци, екскурзоводи и т.н.). 

Туристическите дейности трябва да се управляват 
правилно, за да се защитят природните и културни богатства. 
В противен случай, разрушаването на околната среда и 
рушенето на движимо и недвижимо културно наследство на 
общността може да доведе до спад в туризма в тези области. 

 

 

СЛУЧАЙ 2: 

ДОБРИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ  ПРАКТИКИ В ТУРИЗМА И 
СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ УСЛУГИ 

  

Императорски и царски път (Германия, Австрия, 
Словакия, Унгария)22 е от 
епохата на Каролингите - 
императори и крале на 
Европа, следва пътя по 
поречието на река Дунав, 
който започва от Регенсбург в 
Германия към Виена (Австрия), Братислава (Словакия), за да 
спре в Будапеща (Унгария). Маршрутът е осеян с руините на 
средновековни замъци, величествени барокови сгради, 
абатства, гори, планини, лозя и равнини, простиращи се по 
протежение на реката. Пътят на императорите и царете може 
да се пропътува с автомобил, мотоциклет, лодка или дори 
чрез комбинация от всички тези видове транспорт. Круизи 
между тези градове са на разположение всеки ден, а 
колоездачният маршрут по Дунав, включително маршрута 
Eвровело 6 на Европейската асоциация по Колоездене 
покриват целия маршрут. Той започва във величествените 
царските гори на Бавария, на Регенсбург, най-богатият 
средновековен град в южната част на Германия с 

                                                 
22 www.visiteurope.com 
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многобройните замъци от тогавашния период, но и постройки 
от римско време (най-известна е Порта Претория, построена 
по време на император Марк Аврелий във втори век сл. Хр.). 
Към архитектурните и природни богатства се добавят и част 
от «Пътя на стъклото», а кристала от Бохемия е с традиция от 
над 500 години. Град Пасау се намира на пътя на този 
маршрут и подслонява музея на стъклото, а в катедралата "Св. 
Стефан" се помещава най-големият орган в света. 

Следващата важна спирка по трасето се намира в Линц в 
Австрия, известен с множество музикални фестивали (като 
фестивала Брукнер за класическа музика, Ars Electronica – 
авангардна музика, базирана на съвременни технологии) и 
културна столица през 2009 г.. Маршрутът продължава до 
долината Вахау, обявена от ЮНЕСКО за световно културно 
наследство, която предлага на гостите овощни градини и 
лозя. Следват други малки градове, за да се стигне до 
австрийската столица Виена с огромното си културно 
наследство (двореца Шьонбрун, императорските градини на 
двореца Хофбург, впечатляващите колекции на 
художествените музеи, операта във Виена и др.). 

Братислава, столицата на Словакия, е най-важната 
спирка след Виена и е известна не само със своите стари 
сгради (двореца Братислава, катедралата Св. Мартин, в които 
са били короновани крале и кралици на Унгария в цялата 
история), но също така и с уникалната си колекция от гоблени 
и специфичната кухня, Пресбург, една комбинация от 
словашка, унгарска, немска кухня. Маршрутът спира в 
Будапеща, последната европейска столица, разположена на 
река Дунав, която предлага най-красивата гледка от всички 
градове по протежение на маршрута, факт, който се  призната 
чрез включването към общото наследство на човечеството 
(ЮНЕСКО). 

Зелени маршрути"/„Green Routes”23"/ 

Колоезденето е много популярно в Европа и се проявява в 
различни форми: състезания на улицата, турнета 
(асфалтирани и неасфалтиран пътеки, с препятствия) и 
планинско колоездене. Практикуването на все повече и все 
по-дълги разстояния доведе до създаването на нови форми на 
туризъм, а именно велотуризма, който има ниско въздействие 
върху околната среда. Практикуван предимно в селските 

                                                 
23 www.ecf.com; www.bicycle.lt 
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райони, велотуризмът е допринесъл за развитието на пътната 
инфраструктура, съоръженията и местата за настаняване и 
други съпътстващи услуги в тези региони. Той оказва  
положителен ефект върху цялото икономическо развитие. 
Европейската федерация на велосипедистите (ECF) стартира 
през 1995 г. в цяла Европа инициативата EuroVelo, чиято цел е 
да създаде паневропейска мрежа от 12 пътеки за велотуризъм 
с обща дължина над 65,000 км. Част от тези маршрути са: 

 EuroVelo1, Маршрутът на Атлантическото крайбрежие 
започва от най-северната точка на Европа - Норт Кейп в 
Норвегия и спира в най-южната точка на континента - 
Сагрес, Португалия и в шест други европейски страни: 
Ирландия, Обединеното кралство (Англия, Уелс и 
Шотландия), Франция и Испания. 

 EuroVelo 6, Маршрутът Атлантическия океан - Черно море, 
Негова отправна точка е Saint-Nazaire, Франция, 
отдалечавайки се от Атлантическия океан и следвайки 
река Лоара и красивите й замъци. Маршрутът пресича 
лозята на цяла Бургундия, след това Швейцария и Рейн, 
Шварцвалд в Германия - мястото, откъдето започва Дунав, 
продължава през Австрия, Словакия Унгария, Сърбия, 
Хърватия и България и слага край на румънското 
крайбрежие.  

 EuroVelo 8, Средиземноморски маршрут започва от Кадис, 
Испания, за да достигне до крайната точка Кипър, 
пресичайки Франция, Италия, Словения, Хърватска, Черна 
гора, Албания и Гърция  

 EuroVelo 12, Маршрутът Северно море е най-дългият 
международен световен веломаршрут, с над 6000 км. Той 
започва от Берген, Норвегия и след това стига до 
крайбрежието на Швеция, Дания, Германия, Холандия, 
Белгия и завършва на северния бряг на Обединеното 
кралство.  

Подобни маршрути се откриват на национално ниво в 
повечето европейски страни. "Зелените маршрути", както ги 
наричат, са привлекателни не само за велосипедисти, но и за 
пешеходни ентусиасти, и за любители на ролери или езда. 
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В Испания например изоставени железопътни линии са 
превърнати в велосипедни алеи. Франция разполага с 124 от 

тези зелени маршрути. Федерацията на природните паркове 
във Франция осъзна значението на тази важна икономическа и 
туристическа дейност, разработи и изпълни много проекти с 
подобни дейности. В момента, се реализират кратки 
обиколки, в рамките на които можете да наемете велосипеди 
(парковете имат между 150-500 велосипеда) за избрания 
маршрут, маркиран и обозначен. Редовно се организират 
промоционални спортни мероприятия в клубове, специално 
пригодени за това. Всеки един от маршрутите е специален, не 
само защото има разнообразни пейзажи, флора и фауна, но и 
форми на проявление на културната идентичност на местните 
хора (от различните архитектурни стилове, до разнообразни 
традиции, обичаи и др.) 

Пътя на виното в Моравия - Чехия 

Моравският път на виното е дългосрочен проект за 
развитие на винопроизводството и устойчивия туризъм в 
Южна Моравия и се реализира от Nadace Partnerství в 
партньорство с 280 общини в региона и други партньори.  
Всяка от 10-те зони в Моравия има свой собствен път, но 
пътеките се свързват и образуват широка мрежа, която може 
да бъде пресечена с кола или мотоциклет. По този начин 
туристите имат възможност да избират един или повече от 
тези маршрути, запознавайки се с вината, местната култура и 
съществуващите паметници. 11-те съществуващи маршрути 
(по един във всяка винарски район и един, който пресича 
целия регион на Южна Моравия от единия край до другия) са 
маркирани в различни цветове, а поставените карти по 
трасето, съдържат информация за нивото на трафика или 
вида на най-доброто транспортно средство в тези райони. 
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Обичаи и традиции в Кипър 

Наред със сезонния туризъм по крайбрежието,  Кипър 
целенасочено насърчава съхраняването на богатите си 
традиции и обичаи, които дават възможност за развитието на 
целогодишен туризъм. Така например между карнавала, който 
се провежда 50 дни преди православния Великден и бележи 
началото на Великия пост, и фестивала на потопа 
(Kataklysmos) - 50 дни след Великден, всяка година се стичат  
хиляди туристи, за да участват в най-големите събития, които 
се провеждат в градовете Лимасол и Ларнака. Следват 
широко популярни събития като „Фестивала на виното" през 
септември и коледните тържества, които привличат 
посетители благодарение на автентичните обичаи, на 
традиционната кухня, както и на коледните панаири. 

Културният триъгълник ABC - Амстердам, Брюксел, 
Кьолн 

Трите европейски града предлагат много 
възможности за почивка и едновременно с това 
привличат чрез кипежа на културния живот, 
исторически паметници и сгради, както и природни 
пейзажи.  Разстоянието между тези три града в три 
европейски страни - Холандия, Белгия и Германия, се покрива 
само за два часа и половина с Thalys, "червен влак", но може 
да се премине лесно по съществуващите магистрали или 
селски пътища. За тези, които са запалени по плаването, 
маршрутът може да бъде изминат с лодки, а туристите могат 
да изберат еднодневни екскурзии или круизи за цяла 
седмица. 
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3. Възможности за диверсификация на 
туристическтите пакети и услуги  в Басейна на 
Черно море и конкретно за района Констанца-
Добрич-Хънчещ 

Окръг Констанца принадлежи заедно с област Добрич 
(България) към Добруджа, разположена на западния бряг на 
Понтус Ексинус (Черно море). Селищата на тази провинция са 
създадени още от времето на Древна Гърция. 

 

 

 

Селищата в Добруджа са най-старите селища в Румъния и 
България: 

Томис (днешен град  Констанца) отбеляза през 1991, 2500 
години от съществуването си и 2250 години от първото 
писмено сведение. Древни крепости в Добруджа са Калатис 
(днешна Мангалия), Хистрия, Аксиополис (днешна Черна вода), 
Шабла в област Добрич подслонява руините на древната 
крепост Канон Лиман.  

В Добруджа, животът си тече в продължение на векове в 
тясна връзка с римската история. Тази територия е 
разположена на кръстопътя на цивилизациите, а граничният 
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район на Констанца - Добрич, е важен комуникационен възел, 
свързващ Изтока и Запада. 

Макар че окръг Констанца и област Добрич имат огромен 
потенциал за развитие на нови форми на туризъм основани на 
принципите на устойчивото развитие, през последните 20 
години двете страни насочиха усилията си в развитието на 
масов туризъм и предоставянето на по-малко 
конкурентоспособни услуги в международен план, ограничено 
до 3 месеца в годината (през лятото) и с отрицателно 
въздействие върху околната среда (изграждане на места за 
настаняване и отдих в несъответстващи на международните 
стандарти за защита на околната среда, генериране на 
отпадъци в големи размери, хвърлянето им  директно в морето 
и т.н.). Въпреки това, през последните години (особено в 
контекста на присъединяването към ЕС на Румъния и 
България) се забелязва тенденция на преориентиране на 
туризма и адаптиране към международния пазар. 

Между успешните примери в предоставянето на 
туристически услуги в граничната зона на Констанца и Добрич 
могат да бъдат споменати: 

 

 Маршрут I - Басараб –Адамклиси – Йон Корвин – 
Олтина (1 ден) 

Маршрутът започва от град Констанца и продължава на 
югозапад, където посетителите влизат в досег с древната 
история на региона Басараб – Адамклиси – Йон Корвин – 
Олтина. Този маршрут е подходящ както за поддръжниците на 
културния туризъм, еко-туризма, религиозния туризъм, 
активния туризъм, така и за любителите на древната история и 
красотата на добруджанския край. 

 Басараб: Още в началото на пътуването туристите са 
"привлечени" от чудните богатства на региона. В 
непосредствена близост до Констанца се разкриват 
варовиковите хълмове на Мурфатлар, покрити с лозя 
от благородно потекло. Легендата разказва, че дори 
и Дионис - богът на виното, би се родил по тези 
земи, принадлежащи на древна Тракия.  С течение на 
времето се култивират благородни сортове Шардоне, 
Пино Гри и Пино Ноар, Ризлинг, Совиньон, Каберне 
или Траминер Розе. В основата на тези хълмове са 
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открити няколко църкви и гробници, изсечени във 
варовиковата кариера на Басараб. Изповядването на 
християнството в земите на Добруджа от най-древни 
времена се потвърждава от запазените до днес 
археологическите паметници от IX - XI сл. Хр., които 
имат неоценима стойност благодарение на надписите 
с готически, германски, гръцки и славянски символи. 

 Адамклиси: Тук са открити множество следи от 
войните между гети и даки, както и от тяхното мирно 
съвместно съществуване. Сред тях особен интерес 
предизвиква паметника 
Трофеум Траяни, считан за 
"акта за раждането на 
румънския народ". В музея 
към него са запазени 
фрагменти от оригиналния 
паметник, построен между 
106-109 г. сл. Хр. по 
нареждане на император 
Траян, както и други 
архитектурни и епиграфски 
части, лампи, монети, инструменти и украшения от 
онова време.  

 Пещерата „Свети Андрей”: След като се запознаят 
с древната история на Констанца, туристите спират в 
гората около село Йон Корвин в сърцето на хълм, 
където отшелника св. Андрей - апостол на Исус 
Христос, започва от покръстването на цяла днешна 
Румъния.  

 Манастирът Дервент: На около 20 км в посока  
Остров, около един лечебен камък, който според 
местните расте от година на година, е бил създаден 
манастира Дервент, чието име означава "долината". 
Туристите могат да отседнат в манастирския 
комплекс. 

 Пъкуюлуй Соаре: В подножието на платото Олтина 
сред един ръкав на река Дунав има остров, наречен 
Пъкуюлуй Соаре. На този остров, е бил построен 
между 971-972 от византийския император град 
Вицина, с цел  да възстанови властта си в устието на 
Долен Дунав. Част от старите руини на града все още 
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могат да се видят и днес, но по-голямата част са под 
водите на старата река и се показват в сухо лято само 
когато водите спадат и се разкриват следите на 
укрепления и дори може да се види скелет на древен 
кораб. Легендата разказва, че митологично същество  
"Самка самодива" - съчетание от фея и подводен 
дракон, стои на стража и днес в дълбините, за да 
защитава града от  поглъщане от дунавските води. 

  

 Трасе II – Меджидия – Капидава – Топалу – Хършова (1 
ден) 

Този туристически маршрут е изключително богат и 
разнообразен. Той съчетава изкуство и култура в музеите и 
галериите, със специфичната за Добруджа  история и 
археология от епохата на римската империя и крепостите в 
региона. Маршрутът  същевременно предлага на туристите 
възможност да дегустират вина от известните масиви на 
Мурфатлар и Меджидия и да се запознаят с кухнята и 
добруджанския  фолклор в избата на Мурфатлар. 

 Меджидия: Меджидия се смята за втория по важност 
град в областта след Констанца от икономическа и 
социална гледна точка. Сред основните туристически 
обекти са музеят на изкуствата "Лучиян Григореску", 
показващ най-ценните произведения на румънски 
художници - класически и съвременни, които са 
вдъхновени от добруджанския пейзаж. Заедно с 
картините на Лучиян Григореску, роден в Меджидия, 
могат да се видят и творби, подписани от Николае 
Тоница, Щефан Димитреску, Георге Петрашку, Йон 
Цукулеску и др. 

 Капидава: Тук туристите могат да посетят 
укреплението, което е построено на една скала от 
варовик точно над залива, около който се е формирало 
днешното село. Все още могат да се видят масивните и 
монументални останки на крепостта от IV век. 

 Художественият музей „Дину и Севаста Винтила” 
Топалу: Следваща точка от маршрута е музеят от 
Топалу, който притежава над 200 произведения: 
живопис, скулптура и графика, принадлежащи на 
важни представители на румънското изкуство: Николае 
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Григореску, Теодор Палади, Никола Тоница Камил 
Ресу, Жан Александру Стериаде, Йон Джорджеску, 
Димитрие Пачиуря,  Корнелиу Медря, Йон Жаля, Оскар 
Хан. Колекцията се намира тук от 1961 г., когато 
лекарят Георге Винтила, син на  Дину и Севаста 
Винтила, дарява произведенията на изкуството на 
родното си село.  

 Карсиум 
(Хършова): 
Крайната точка на 
маршрута е 
Хършова, един от 
най-богатите 
археологически 
центрове на  
Добруджа. 
Археолозите са 
открили по тези места останките от римска крепост, 
построена от император Траян през 103 г. сл. Хр., 
както и  византийска крепост, построена през  X - XI 
век. 

 

 Маршрут III – Констанца – Овидиу – Гура Доброджей - 
Касиан – Истрия (1 ден) 

Маршрутът е предназначен за страстни почитатели на 
екологичния, културен, исторически и религиозен туризъм. В 
допълнение към посещението на музея и крепостта в Хистрия, 
туристите могат да се запознаят с тайните и екологичната 
специфика на езерния комплекс Разим - Синое и орнитоложкия 
резерват Хистрия – Синое, включен в екологичния резерват 
Делтата на Дунав. 

 Пещерата св. Йоан Касиан: Между село Кея и комуна 
Търгушор се намира  пещерата "Св. Йоан Касиан". По 
тези земи е роден и живял един от светите отци на 
църквата, Йоан Касиан, който е известен с това, че е 
основал монашеството във Франция и погребан в 
Марсилия. Пещерата е място за молитва на 
християнските общности от IV – X в. 

 Градът-крепост Хистрия: Хистрия е основан в 
средата на седми век пр. Хр. (657 от Евсевий) от 

http://www.cimec.ro/Arheologie/Capidava/Album/Tcap2001/Ziduri/img2/javascript
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колонисти от Милет (град на егейското крайбрежие на 
Мала Азия). Той е смятан за най-стария град на 
румънска територия. От върха на голямата кула на 
крепостта се виждат някои градски квартали, разкрити 
след археологически разкопки: търговски район, 
разположен на юг и богат квартал на изток, 
разположени в красиво място. На североизток се 
намира свещеното място на великите гръцки храмове 
от V-III в. пр. Хр. 

В близост до малките врати на крепостта и баните се 
намира сградата, в която се помещава музеят, построен от 
Василе Първан. В тази сграда са изложени оброчни и 
погребални релефи, декоративен фриз с изобразени победи, 
гръцки предмети от стъкло, метал, кост, или рисувана 
керамика. По стените има римски посветителни надписи, 
които посочват наименованията на старите селища около 
града. Някои от тези предмети са донесени от Улметум и от 
територията на селата около Хистрия. 

 Орнитоложки резерват Хистрия  – Синое: Езерният 
комплекс Разим - 
Синое е представен 
от затворен тип 
подкомплекс Синое. 
Той е съставен от 
езерата Синое, 
Истрия, Нунташ, 
Taсаул, с площ от 
16500 хектара. 
Особено 
живописният езерен пейзаж, уникален за нашата 
страна, и природният резерват "Кеиле Доброджей" се 
намират на долното течение на река Касимча (285 ха). 
Те превръщат този регион в безценно съкровище от 
геоложка, историческа и ботаническа гледна точка  
(572 идентифицирани вида). 

 Обиколка на нос Калиакра (един ден) - маршрут за 
разходка, катерене 

Маршрутът е смесица от приключения и вникване в 
древната история на района. Нос Калиакра е не само природен 
резерват, той послонява и руините на средновековната крепост 
Калиакра.  

javascript:popwin('http://www.intern.ro/Images/showimage.12043.ro.html')
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Туристите са водени от професионален екскурзовод, 
както в старата крепост, в която им се  представят легендите и 
историята около това място, както и в места, където туристите 
да се насладят на много екзотични птици. 

Историята на Хънчещ започва от каменната ера (40 000 - 
30 000 г. пр. Хр), на територията на селата Рушка и Анина. Тук 
са открити и много гробища от тракийското племе гети. 
Селищата с най-старите писмени исторически сведения са 
Секарени, Леушени, Лъпушна и Чукулени (1420-1430). През 
периода 15-18 в., районът Хънчещ е част от Лъпушна, а Търгул 
Лапушней е негов административен център, ръководен от 
Пъркълаб.  За Лъпушна има документи, че е панаирен център 
през 15-ти век. Той е бил кръстопът на икономическите 
пътища в онова време, свързвайки Трансилвания и Полша с 
градове в северната част на Черно море и от там към 
Константинопол. Документите от 1489 г. разкрива 
икономическото значение на този панаир. 

След завладяването от турците на крепостите Алба и 
Китилей, и след завладяването на Буджак от татарите, 
северната граница на Молдова се премества и панаирното 
селище Лапушна е транзитна точка за официални лица, 
представители и дипломати на всички провинции и търговци 
на дребно. 

След Руско-турската война (1806-1812) през 1812 
Бесарабия попада под окупацията на Руската империя до 1917 
г., което води до масивна русификация на местното население 
в района. За кратко време (1918 - 1940, 1941 - 1944), Хънчещ е 
част от румънската територия под името Лапушна. След 
войната, Бесарабия става част от СССР до декларирането на 
независимостта на Молдова през 1991 година. 

Днешната икономика на Хънчещ се определя от работата 
на около 30 000 предприятия, от които 15 за производство на 
вино, 14 производители на хлебни и сладкарски специалитети, 
7 за съхранение и сушене на плодове, 2 за производство на 
колбаси, както и големи фирми от леката промишленост, 
текстилната, кожарската, мебелната. 

Земеделска площ на района се управлява главно от 
частни инвеститори и се разделя на обработваемите площи 
(60%), лозя и винарски стопанства (около 17%) и овощни 
градини. Координацията на туристическата дейност и 
рекламирането на местното наследство, се извършва от 
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Регионалния център за насърчаване на туризма. Основните 
туристически области са: 

 Природен резерват „Гората Хънчещ” 

 Природен билков резерват Сърата Галбена и Логънещ  

 Манастири и църковни обители: 

 Манастирът Хънку (Бурсук) 

 Манастирът "Св.св. Архангел Михаил и Гарил" 
(Негря) 

 Църквата " Св.св. Архангел Михаил и Гарил " 
(Лапушна) 

 Църквата "Рождество Богородично" (Колцул мории) 

 Църквата "Преображение богородично", Перени 

 Църквата "Света Богородица" (Обилени) 

 Църквата "Sf. Великомъченик Георги" (Чучулени) 

 Средновековни замъци и имения 

 Конакът Манук – Мирзаян (Хънчещ) 

 Замъкът от Вънътоаре и Дворецът Конак  (Хънчещ) 

Град Хънчещ е старо селище от Молдова, разположено в 
живописна местност, ограничена на запад от девствените гори 
на Лапушна, от другата страна към Кишинев на изток граничи с 
голяма равнина, през която река Когълник носи водите си на 
юг. От самото си основаване Хънчещ е винаги е било 
молдовско село, обитавано от свободни селяни, трудолюбиви 
хора с автентични и колоритни народни традиции. Произходът 
на името е свързан с едно  древно семейство на молдавски 
боляри Хънчещ, които са притежавали обширни имения в този 
регион. 

Градът съществува вече пет века. Годината на създаване 
не може да се определи точно, но първото писмено известие 
за съществуването на селото е един надпис върху страниците 
на псалтир през 1653-1658 г. Най-важната фигура в историята 
на регион Лапушна е Михалча Хънку, селски болярин, чиято 
слава започва от 1871 г. когато заедно с други боляри въстава 
срещу войводата Георги Дука, поради прекомерно високото 
данъчно облагане. Имайки широката подкрепа на населението, 
той успява да завладее Яш и да накара управителят му да 
напусне страната. 
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В момента Хънчещ има население от 15 300 души. В града 
има четири гимназии, около 80 фирми, офиси на банки, 
предприятия, заводи, застрахователни компании. 

Конакът Манук Мирзаян  

Той е построен между 1816-1817, когато Манук Мирзаян 
бей се установява да живее в Хънчещ. През 1817 той умира и 
оставя богатството си (включително и имението в Хънчещ) на 
двамата си  наследници, синовете си Йон и Григоре. През 1936 
г. праправнучката на Манук - Катрин, дарява една библиотека, 
състояща се от 250 тома, с голямо библиографско и 
библиофилско значение. 

Подобен дворец, като в Хънчещ, Манук бей построява в 
Букурещ през 1808 г. с 80 стаи. Той може да бъде посетен и е 
известен с името „Ханът на Манук”.  

Имението на Манук бей е най-красивото място в град 
Хънчещ. Една широка пътека пресича парка и води към 
двореца. Сградите на имението са разположени в  горската 
площ, а в близост до тях се издигат къщите на обикновените 
граждани. Специалистите откриват различни стилове: турски, 
арменски и местен колорит. Стените на двореца, както твърдят 
историците, са рисувани от художника Айвазовски. Сградата е 
огромна и не може да каже със сигурност колко стаи са били в 
миналото. През годините стаите са разделяни и 
преустройвани. Дворецът е построен за рекордно кратко време 
- само за една година. Стопанинът не могъл да се наслади на 
работата на неизвестния архитект, защото е починал в 
годината, в която сградата е била завършена. До 1991 г. се е 
помещавал колежът по строителство на град  Хънчещ. 

Ловният дворец 

Манук бей бил наречен "арменски принц", който през цялото 
време е поддържал своите сънародници. В Хънчещ е довел 
около 100 арменски семейства. На територията на имението е 
вдигнал арменска църква, която не се е запазила до наши дни. 
Запазена обаче е гробницата на семейството на Манук бей. До 
1905 г. животът в имението е бил динамичен: идвали са 
известни личности, организирали са се празници, излизания на 
лов. На разположение на гостите е имало басейни, фонтани, 
езера, библиотека с над 6000 книги. През 1881 г. е построен 
ловният замък от великия архитект Бернардаци в стила на 
френските вили. При строителството на сградата е използвана 
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червена тухла, която се е произвеждала в имението по 
специална технология. По стените на замъка, могат да се 
видят изображения на ловни кучета и ловни пособия. Замъкът 
не е голям, но е много удобен. Архитектурната творба на 
Бернардаци е запазена непокътната, въпреки че е построена 
преди 125 години. През 1976 г. след реставрирането на 
имението, се открива музей за изучаване на родната земя. Тук 
можете да видите снимки на имоти на повече от 100 години, 
оръдия на труда от онова време, документи, свързани с 
историята на фамилията Мирзаян и много други. Местните 
хора казват, че основната тайна на имота се крие в подземното 
строителство. Те казват, че е цял подземен град. И днес 
жителите на Хънчещ откриват тухли от стени и подземни 
тунели. 

Негря е малко селище, разположено по поречието на 
реката Лапушница, на 5 км от Кърпинени и Лъпушна. На 
територията на селото се намира  Манастирът "Св.св. 
Арахангели Михаил и Гавраил". Той е разположен на 70 км от 
столицата на Република Молдова - Кишинев, и на 25 км от град 
Хънчещ. Манастирът е създаден на мястото на селската 
църква. Тя е построена през 1878 г., но е затворена през 1969 
г. след свлачище през същата година, въпреки че то не е 
разрушило църквата, постройката все пак е била засегната. 
Друга причина за нейното закриване е настояването на 
комунистическите управници. 

Едва 20 години по-късно църквата е отново отворена през 
май 1988 г. Няколко години по-късно, през 1995 г., местните 
християни са дошли с инициатива в Митрополията на Молдова 
за строителството на нов манастир, който е официално открит 
и благословен от отец Анатолий, епископ на Кахул и Лапушна, 
а свещеника към църквата  Андрей Търсина е обявен за 
игумен-администратор на манастира. Манастирът има 18 мощи 
на светци, както и копие на иконата на Дева Мария от 
известния манастир Почаев от Украйна. 

Туристическият потенциал на Хънчещ може да бъде 
успешно насочен към селския туризъм, особено екотуризма и 
агротуризма, благодарение на: 

 Съседните защитени природни площи: 833 хектара гори 

 Обичаите, които все още се пазят тук: настаняването 
може да стане в селските стопанства или в палатки   
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 На археологическите обекти: средновековно огнище  
(1825) Манастира Негря 

 И на тукашните занаяти: изкуството на дантелата и 
тъкането 

Въпреки огромния потенциал на района, туристическият 
сектор е изправен пред сериозни проблеми. Това се дължи на 
липсата на координация на мерките за стимулиране на 
икономиката и туризма от основните политически и 
административни фактори, лошото качество на туристическата 
инфраструктура и услуги (настаняване, храна, пътуване и 
отдих, броя на обучения персонал, предоставяните услуги...), 
но също така и на слабото рекламиране на молдовския 
туризъм. Присъединяването на България и Румъния към 
Европейския съюз оказва положително влияние върху турима в 
Молдова. Основните предимства, на които днес двете съседни 
държави залагат в конкуренцията с други традиционни 
дестинации по света, са: 

 Географското разположение в европейското 
пространство,  

 Достъпът, чрез въздушните връзки с повечето от 
столиците, 

 Алтернативните форми на туризъм като културен 
туризъм, екотуризъм, селски туризъм и т.н., които стават 
все по-популярни  сред чужденците.  

По-специално, последиците от присъединяването на 
Румъния и България към ЕС имат много аспекти, сред които се 
открояват: 

 Повишаване на конкуренцията, което води до 
подобряване на предлагането; 

 Достъп до международно финансиране; 

 Подобряване на инфраструктурата; 

 Увеличаване на туристическия поток от и към двете 
страни. 

Първият резултат от интеграцията е адаптиране към 
пазарните условията и конкуренцията в ЕС - от най-малката 
туристическа единица до ниво туристически курорт. 

За да отговарят на европейската конкуренция, 
туристическите курорти на Румъния и България вече са 
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сертифицирани според западните критерии, които предвиждат 
курорти от национален интерес да имат най-малко 500 легла и 
да са оборудвани със зали за спектакли и конференции, 
търговски площи и сервизни помещения за банкови дейности, 
обмяна на валута, туристическа агенция и медицинска помощ 
(в Румъния тези критерии са предвидени в Правителствено 
решение № 867/2006 отнасящо се до атестиране на 
туристическите курорти). 

Също така местните курорти трябва да имат най-малко 
100 легла, за да бъдат сертифицирани. Всички курорти трябва 
да имат туристически информационни центрове, постоянна 
връзка между тях и места за настаняване, включени в единна 
компютърна система. 

Специално значение се отделя на развлеченията, като 
местните курорти трябва да осигуряват най-малко две 
проектирани и оборудвани за релаксиране на открито места, 
включително спортни терени и детски площадки, а курортите 
от национално значение трябва да имат най-малко пет. 
Едновременно с това идва и задължението да се организират 
културни, спортни, туристически мероприятия, оборудване на 
туристическите обекти с табели за ориентиране и 
информиране. За да отговорят на конкуренцията, местата за 
настаняване и заведенията за хранене трябва да отговарят на 
стандартите за качество, определени от системата за 
безопасност на храните HACCP (анализ на опасностите и 
контрол на критичните точки). 

Що се отнася до туристическите агенции, те ще се 
конкурират сериозно с най-големите туроператори, които ще 
влязат на вътрешния пазар. Те ще се насочат към колкото се 
може по-голям пазарен дял, предлагайки отначало много 
ниски цени, за да привлекат клиентите на  румънските фирми. 
Този тип конкуренция води до значително намаляване броя на 
туристическите агенции (особено тези, които са фокусирани 
върху продажба на билети), което в крайна сметка ще доведе 
до увеличаване на прозрачността и качеството на услугите, 
предлагани на туристите, но и до намаляване цената на една 
почивка. 

Вторият аспект на интеграцията е усвояване на 
структурни фондове на ЕС в двете съседни страни, които да 
бъдат насочвани към рекламиране на продукти и културни 
обекти в Румъния и България. 
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Третият аспект е инфраструктурата, и особено 
пътната. Това е главата, по която Румъния и България имат 
много повече да възстановяват от другите страни на ЕС. В 
Румъния от 198600 км. пътища, само 515 км. са магистрали, 41 
пъти по-малко, отколкото в Германия (9 000 км.), Франция 
(7,800 км.) и Италия (6800 km). В България магистралите 
възлизат на около 571 км. 

Структурните фондове, които ползват двете страни ще 
бъде насочена към подпомагане на: 

 Дейности в областта на транспортната и 
комуникационна инфраструктура,  

 Градската техническа инфраструктура 
(телекомуникациите, простиращи се във всички 
населени места чрез използване на подходящи 
технологии) 

 Туристическата и бизнес инфраструктура (по-
специално насочена към развитието на бизнеса и 
туризма и привличане на нови инвестиции чрез 
осигуряване на подходящи технически оборудвани 
места). 

 Социалната (повишаване на икономическата 
ефективност на определени области чрез по-добра 
инфраструктура за достъп). 

Крайният ефект от присъединяването е да се увеличи 
туристическия трафик както вътре, така и извън Румъния и 
България, поради облекчаване на визовия режим за влизане в 
страната или влизане в двата пазара на големите туроператори 
от цял свят. 

Туристическото предлагане в транс граничната зона 
Констанца-Добрич-Хънчещи не се е разнообразило с течение 
на времето, а напротив - станало е неконкурентоспособно по 
отношение на съществуващите изисквания на търсенето на 
туристически услуги и други подобни туристически продукти 
на международния пазар. 

Туристическата база и особено предложенията за отдих са 
остарели, неконкурентни, а туристическите услуги, както и 
програмите са направени стереотипно. За да се постигне 
положителна и трайна промяна спрямо международната 
конкуренция, е необходима модернизация, възстановяване и 
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развитие на туризма в граничния район и създаването на 
съвременни туристически продукти, които да отговарят на 
туристическия пазар. В допълнение към модернизацията на 
туристическата база и курорти е създаването на нови 
туристически продукти, които да са оригинални, атрактивни и 
иновативни. Целта е чрез стратегическо позициониране на 
международния пазар да се насочат големи туристически 
потоци към Румъния, България и Молдова. 

Заедно с модернизацията и развитието на разнообразни и 
конкурентни туристически продукти, са необходими мерки за 
подобряване и развитие на маркетинга и насърчаване на 
интеграцията в сферата на туризма, да се гарантира правната 
и данъчно-финансовата  среда.  

Трансграничната зона Констанца-Добрич-Хънчещи има 
огромен потенциал за развитие на разнообразни форми на 
туризъм. При правилно използване на ресурсите, тази 
дестинация може да се превърне в целогодишна. Усилието 
трябва да е на цялото общество.  

"Изкуствените дестинации" от вида ваканционни клубове на 
круизите са все по-малко примамливи. Тенденцията е 
туристите да търсят автентичното. За това трябва да се открие  
и изведе на преден план идентичността, да се постигне пълен 
синхрон при задоволяване на туристическите изисквания, да 
се интегрира туриста в живота на дестинацията, да се откъсне 
и да забрави за рутината, да презареди с нови преживявания. 

За постигане целите на регионалното развитие чрез 
туризъм е необходимо създаване на институционална рамка, 
политики и стратегии - последователни и дългосрочни, с 
участието на всички заинтересовани страни в туризма (местни 
и регионални власти, културни институции, местни творци и 
други учени, оператори в хотели, туристически агенции, 
гражданско общество и др.). 

Само така ще бъде постигнато хармонично и устойчиво 
развитие на туризма в целия граничен регион Констанца-
Добрич-Хънчещ, което да доведе до икономически и социален 
растеж и намаляване на различията между регионите както и 
на индустриализираните региони вътре в страната. 

Перспективите пред разнообразяване на туристическите 
услуги и съвместното развитие на туристически продукти в 
зоната Констанца-Добрич-Хънчещ изглеждан напълно 
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приложими в обозримо бъдеще. Общото историческо минало 
на тези територии е създало сходни ценности и навици, както 
и благоприятни  условия за сближаване на жителите на 
трансграничния регион, а от так и по-доброто разбиране и 
сътрудничество между тях. Към това можем да прибавим и 
общото им представяне като единна туристическа дестинация, 
за да се покаже на света красотата и уникалната идентичност 
на тези места. 

 

ПЪТЯТ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЯСТИЯ 

Кулинарните традиции в зоната Констанца-Добрич-
Хънчещ са повлияни от историческото минало на региона. 
Народите, които са преминали или са се заселили по тези 
земи, са допринесли за усъвършенстване на традиционните 
ястия чрез нови начини на готвене или добавяне на 
специфични вкусове и подправки. По този начин, определен 
вид ястие с едно и също име в Черня, Констанца и Балчик би 
могло да има различен вкус, носейки в себе си истории и 
исторически промени.Едни и същи ястия имат различен вкус 
когато са приготвени по различен начин, вследствие на турско, 
татарско, руско или липованско влияние. 

Туристическият продукт от вида "Пътят на традиционните 
ястия" би могъл да отрази спецификата на всеки регион по 
отделно, като отразява исторически влияния, културни 
прилики. Този туристически продукт може да бъде 
предназначен както за любителите на кулинарното изкуство, 
така и за специалистите, но може да бъде включен в местните 
туристически продукти като културни и пешеходни маршрути 
до градове и места, пълни с исторически артефакти. 

 

ПЪТЯТ НА ВИНОТО 

Лозовите масиви представляват важен туристически 
обект от селския сектор както в Констанца (зона Мурфатлар), 
така и в Добрич (Каварна, Балчик) или Хънчещ. Виното, 
произведено в Молдова, България и Румъния се радва на добра 
репутация в международен план благодарение на качеството 
си. Само в Молдова има 142 винарни, 21 от които са с опит в 
посрещането на посетители. В места с лозови насаждения 
туристите имат възможност да проучат технологията за 
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производство на вино, да проследят процеса на бутилиране и, 
разбира се, да дегустират крайния продукт. 

Република Молдова, страната на виното, предлага на 
посетителите богати възможности за избор на любими 
маршрути: подземни изби и градове, винарни, винотеки, 
предприятия за първична преработка на виното, за 
производство на божествено шампанско,  арес, балсами и т.н., 
като тези решения могат да бъдат възпроизведени и в 
Констанца и Добрич. 

В балнеосанаториумите широко се прилага лечението с 
грозде и гроздови сокове (ампелотерапия), което открива пътя 
за подобни инвестиции в развиващите се райони на Констанца-
Добрич-Хънчещ, превръщайки тези селски райони в балнео-
курорти с места за настаняване на туристи. Пакет от мерки за 
насърчаване на Констанца-Добрич-област Хънчещ от този тип 
би могъл да генерира устойчив продуктивен ръст на 
инвестициите в областта, диверсификация на икономическите 
дейности и увеличаване на заетостта на жителите. 

 

4. Европейски програми за подпомагане и 
насърчаване на туризма и сътрудничеството 
между гражданите.  

 

 „ЕВРОПА НА ГРАЖДАНИТЕ”  2007-2013 

 

 Главните цели на програмата "Европа на гражданите" са: 

 Да предостави възможност на гражданите да си 
взаимодействат и да участват в създаването на по-близка 
Европа, открита и демократична, обединена и обогатена 
чрез своето културно многообразие и с това да 
допринесат за развитието на гражданството на 
Европейския съюз; 

 Да развива единна европейска идентичност, базирана на 
общи стойности, история и култура; 

 Да създаде у гражданите чувство за принадлежност към 
Европейския съюз; 

 Да се повиши толерантността и разбирателството между 
европейските граждани, зачитането и насърчаването на 
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културното и езиковото многообразие и да допринесе за 
междукултурния диалог.  

 Програмата е достъпна за създателите на политики за 
насърчаване на активното европейско гражданство, като: 

 Местни органи и организации; 

 Организации за изследване на публичните европейски 
политики; 

 Групи на граждани; 

 НПО-та; 

 Синдикати; 

 Образователни институции; 

 Активни организации от сферата на доброволния труд и 
аматьорския спорт. 

 Програмата "Европа на гражданите" насърчава активната 
европейска гражданска позиция,  чрез финансиране на 
програми насочени към следните мерки: 

 

1) Мярка 1 - "Активни граждани на Европа":  

 Гражданите могат да участват пряко, чрез дейности 
по побратимяването на градове или чрез други 
видове проекти на гражданите;  

2) Мярка  2 - "Активно гражданско общество за Европа ":  

 Фокусира се върху организациите на гражданското 
общество от цяла Европа, които могат да получават 
помощ въз основа на работната си програма или 
подкрепа за транснационални проекти; 

3) Мярка  3 - "Заедно за Европа":  

 Подкрепя събития с мащабна визия, проучвания и 
информационни инструменти, които са насочени 
към по-широка аудитория зад граница и могат да 
направят Европа по-достъпна за своите граждани; 

4) Мярка  4 - " Активна европейска памет ": 

 Подкрепя запазването на основните обекти и 
архиви, свързани с депортирането и почитането на 
жертвите на нацизма и сталинизма.  
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Общият бюджет на тази програма за периода 2007 - 2013 
г. е 215 млн. евро. Крайният срок за подаване на проектите е 
31 декември, 2013. 

MEDIA 2007-2013: ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ АУДИОВИЗУАЛЕН СЕКТОР 

MEDIA 2007 е нова програма за подпомагане на 
европейския аудиовизуален сектор. Тя е наследник на 
програмите МЕДИА плюс и МЕДИА-обучение. МЕДИА 2007 е 
замислена като единна програма, която обединява два 
съществуващи раздела: Развитие, разпространение, промоция 
и обучение. Разполага с  бюджет от почти 755 милиона евро за 
периода 2007-2013 г. 

Тя преследва следните основни цели: 

 Опазване и обогатяване на европейското културно и 
езиково многообразие и европейското кинематографично 
и аудиовизуално наследство, гарантиране на публичен 
достъп до него и насърчаване на междукултурния диалог; 

 Увеличаване циркулацията и посещенията на 
европейските аудиовизуални творби в и извън ЕС; 

 Засилване конкурентоспособността на европейския 
аудиовизуален сектор в един отворен и конкурентен 
пазар, благоприятен за създаването на нови работни 
места. 

В своите области на интервенция, програмата се основава 
на следните приоритети: 

 Насърчаване на творческия процес в европейския 
аудиовизуален сектор, а също и знанията и 
разпространяването на европейското кинематографично 
и аудиовизуално наследство; 

 Укрепване структурата на европейския аудиовизуален 
сектор, особено на малките и средни предприятия (МСП); 

 Намаляване в рамките на европейския аудиовизуален 
пазар на дисбалансите между страните с високо 
аудиовизуално производство и страните или регионите с 
ниско аудиовизуално производство и / или с географско 
и езиково ограничение. Този приоритет е в отговор на 
необходимостта от запазване и насърчаване на 
културното многообразие и междукултурния диалог в 
Европа; 
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 Следване развитието на пазара в сферата на 
цифровизацията. 

 

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ (ENAT)24 

 

Европейската мрежа за достъпен туризъм ENAT е 
организация с нестопанска цел.  

Дейността на участващите в нея организации е свързана с 
проучване, насърчаване и прилагане на мерки за подобряване 
на туристическите услуги с цел повишаване достъпността за 
широката общественост и по-добро задоволяване изискванията 
на туристите. Членството в нея е отворено за публични и 
частни организации в това число физически лица - 
професионалисти в областта на туризма и туристическите 
услуги; и юридически лица - от публичния сектор, 
неправителствените организации или предприятията от 
района. Мрежата се състои от пълноправни членове и 
асоциирани членове. Въпреки, че те предоставят идентични 
услуги, само пълноправните членове имат право да гласуват по 
решения на ENAT и само те могат да заемат лидерски позиции 
в рамките на мрежата. Независимо от категорията, към която 
принадлежи, всеки член на мрежата в еднаква степен се 
ползва от нейните услуги и допринася за обогатяване на 
информационните и мрежови услуги. 

Непрекъснатият обмен на опит и добри практики в 
рамките на мрежата съдейства за усъвършенстване на 
системата за туристическата информация, транспорта и 
инфраструктурата в туристическите райони, както и в 
разработването и прилагането на иновативни туристически 
услуги, насочени към различни категории туристи.  Членовете 
на Европейската мрежа за достъпен туризъм (ENAT) работят 
както в туристическата индустрия, така и в сферата на 
услугите или в туристическите агенции. 

Пакетът от услуги, предоставяни на членовете на 
Европейската мрежа за достъпен туризъм (ENAT): 

 

 Мрежови услуги 

                                                 
24 http://www.accessibletourism.org/ 

http://www.accessibletourism.org/
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 Регистрирания с отстъпки за работни срещи и 
обучителни семинари, организирани от ENAT; 

 Записвания за преферинциални цени за 
международни конференции, организирани от 
ENAT; 

 Участие в Общи събрания на ENAT: 

 Дентифициране на бизнес възможности чрез 
свободно участие в работните комисии на  ENAT; 

 Възможности за участие в транснационални проекти 
и инициативи. 

 

 Информация, институционално развитие, реклама и 
маркетинг 

 Безплатен достъп до онлайн ресурси за членовете 
на уебсайта на ENAT; 

  Периодична информация (бюлетини, електронна 
поща) за изготвяне на проекти и ресурси в рамките 
ENAT;  

 Посредничество при търсенето на специалисти, 
специализирана помощ; 

 Популяризиране на собственото портфолио в 
раздела, посветен на портала на ENAT; 

 Достъп до публикациите на  ENAT, online-
бюлетините, групите за дискусии и т.н.; 

 Свободен достъп до база данни и контакти на ENAT. 

 

 Представителство и мониторинг 

 Представляване интересите на туристическата 
индустрия в институциите на ЕС и другите агенции / 
организации от сектора; 

 Бърза и персонализирана информация за развитието 
на политиките и стратегиите на ЕС за 
туристическата индустрия;  

 Мониторинг на европейските политики, свързани с 
въздействието върху правилата за туризма, 
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туристически организации и агенции, или с 
потребителите на туристически услуги. 

 

 Услуги на спонсорите-членове 

 Това е скорошна инициатива на ENAT, чрез която се 
предлагат услуги, съобразени с тези членове, които 
спонсорират действия, събития или изследвания на 
мрежата.  

В Европейската мрежа за достъпен туризъм (ENAT), 
изследванията и проучванията на специалистите, срещите на 
членовете и организираните бази данни са насочени към 
повишаване на капацитета на членовете в областта на туризма 
и свързаните с тях услуги, както и сътрудничество между 
членовете, с оглед подобряване на техния капацитет. 

Основните теми на сътрудничество са насочени към: 

 Услуги и достъп до туристическа информация 

 Приключенски туризъм и спорт 

 Подобряване на транспортните решения относно 
туристите 

 Методи, насоки и стандарти за архитектурата и 
планирането на туристическата инфраструктура 

 Фамилен или младежки туризъм 

 Водни услуги (круизи, разходки с корабче и др.) 

 Културно наследство, туристически атракции 

 Демографски аспекти и характеризиране на 
туристическия пазар   

 Образование и обучение в областта на туризма 

 Техника и информационни технологии за достъпен 
туризъм 

 Здраве и уелнес терапии 

 Кетъринг, ресторанти, услуги за хранене 

 Права на туристите 

 Политики, правила и стандарти за достъпен туризъм 

 Социален туризъм 

 Специални услуги за инвалиди 
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 Транспорт, свързани услуги и други преференции 

 

Достъп и туристически информационни услуги 

Тази сфера е насочена към: 

 Туристическите агенции и туроператорите чрез 
решения за одит на достъпността на дадена 
туристическа дестинация. По този начин дадена 
туристическа агенция ще знае дали определена 
туристическа дестинация е лесно / трудно достъпна за 
определени типове клиенти.  

 Туристическите оператори (публични или частни), 
чрез предоставяне на най-добрите практически решения 
за туристическа информация, онлайн информационни 
услуги, начини за съобразяване със специфичните нужди 
на хора с увреждания и др. По този начин, те ще бъдат в 
състояние да прилагат най-добрите решения, така че 
туристите да ползват всички предимства и възможности 
на дадена туристическа дестинация. 

 

 Приключенски и спортен туризъм  

Този раздел представя начини за навлизане в 
туристическите оферти на специфични преференции за 
приключенски туризъм, екстремните и рядко практикувани 
спортове, както и ски, наблюдение на птици, разходка с лодка 
или ветроходство, конна езда, колоездене, катерене и 
планински разходки, подводно гмуркане и др. Също така, тук 
са представени и основните изисквания по отношение на 
инфраструктурата за практикуване на тези дейности в добри 
условия. 

 

 Подобряване на транспортните решения за туристите 

В тази област се отнасят, както обменът на опит относно 
сътрудничеството с някои транспортни агенти, така и 
информация за системи за подпомагане на клиенти, 
подобряване на оборудването и свързаните с тях услуги,  
надграждане на политиките и специфичните разпоредби. 
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 Методи, насоки и стандарти за архитектура и 
планиране на туристическата инфраструктура 

Тук можете да намерите информация за методите при 
благоустрояване на туристически места в зависимост от 
тяхната специфика и вида на очакваните туристи.  

 

 Фамилен или младежки туризъм 

Този раздел се занимава с обмен на опит и добри практики 
в областта на туристическите услуги за семейства с малки 
деца, както и тези за младите хора. Тук може да се намери 
информация за туристическите забележителности, 
туристическия сезон, идеи за организиране на туристически 
обиколки, политики и насоки за предоставяне на услуги, 
пригодени към специфичните нужди на тези видове туристи. 

 

 Водни услуги (круизи, разходки с лодки и др.) 

Тъй като морската сфера има специфични изисквания, 
включването на тези услуги в туристическата оферта изисква 
познания за специфичната инфраструктура,  но и за 
изискванията на практикуващите водните спортове и тяхната 
типология.  

 

 Културно наследство, туристически забележителности 

Една от причините за привличане на туристи в 
определено място е културното и историческо наследство в 
тази дестинация. Ресурсите, предоставени от ENAT, позволяват 
да се идентифицират начините (проекти, добри практики и 
др.) за съхраняване, валоризиране и популяризиране на 
историческото, природното, културното и художественото 
наследство на туристическата дестинация. 

 

 Демографски аспекти и характеристика на 
туристическия пазар  

Този раздел се отнася за бизнес-кооперирането на 
членовете на мрежата ENAT чрез споделяне на научни 
изследвания, доклади, ресурси и новости относно 
туристическия пазар. На свой ред ENAT извършват проучвания 
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и изследвания за еволюцията и тенденциите за развитие на 
туристическата индустрия. 

 

 Образование и обучение в областта на туризма 

Подобряване на туристическите услуги зависи най-вече 
от уменията и подготовката на заетите в туризма и свързаните 
с него услуги. Затова членовете на ENAT следват 
идентифицирането и насърчаването на най-добрите решения 
за професионално обучение и обучение по управление на 
туризма, както и подобряване условията на труд на 
служителите в областта на туризма или решения за тяхното 
набиране и подбор. 

 

 Оборудване и информационни технологии за достъпен 
туризъм 

Информационните технологии непрекъснато се развиват 
и стават все по-важни в живота ни, независимо дали сме 
туристи или не. Поради тази причина достъпа на туристите до 
най-новите системи и информационни и комуникационни 
технологии не е лукс, а съвсем  нормално нещо, което се 
очаква от доставчика на туристическа услуга. 

В допълнение, тук може да се открие серия от най-добри 
практики и проекти, чрез които въвеждането на нови 
информационни технологии подобрява достъпа на инвалиди до 
туристическите услуги. 

 

 Здраве, терапии и  уелнес 

Тази област на сътрудничество е доста сложна, 
покривайки: 

 Обменът на най-добри практики и информация за най-
новите лечения и решения в областта на 
здравеопазването и уелнес туризма;  

 Насоки и добри практики за това как да се отнасяме 
или да намалим по време на престоя здравните 
проблеми на туриста, като страха от летене, 
оказването на здравна помощ в местонахождението на 
туристите, грижата за болни деца или възрастни. 
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 Кетъринг, ресторанти, услуги за хранене 

Разделът запознава със специфичните подходи при 
предоставяне услуги по изхранването на туристите в 
зависимост от вида на почивката и профила на туриста чрез 
предлагане на широка гама от възможности - места за 
хранене, менюта, форми на обслужване и др. 

 

 Права на туристите 

Тук може да се открият комплексни аспекти за правата на 
пътниците на транспортните компании (въздушни, 
автомобилни, железопътни и т.н.) и / или като туристи, според 
туристическия профил и мястото на престоя. 

 

 Политики, правила и стандарти за достъпен туризъм 

Тук са включени препратки към политиките на ЕС и 
националните стандарти и наредби за развитието на туризма и 
повишаване на неговата достъпност. 

 

 Социален туризъм 

Разделът съдържа най-добрите практики и обмяна на опит 
по проекти и системи за предоставяне на туристически услуги 
за хората с ниски доходи, намиращи се във финансово 
затруднение или за хора на социално подпомагане. 

 

 Специални услуги за лица с увреждания 

Разделът е насочен към улесненията и услугите, 
необходими за гости с увреждания, предлагани по време на 
туристическия престой. Това включва насоки и съвети както за 
доставчиците на туристически услуги, така и за 
туроператорите и туристическите агенции. 

 

 Транспорт, подобни услуги и други удобства  

Разделът е насочен към алтернативните и/или 
обществените системи за транспорт, осъществяван с помощта 
на автобус, ферибот, влак, или от частни транспортни фирми. 
Представени са правилата и европейските органи, отговарящи 
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за транспорта, така че издадените решения да са съобразени с 
техните изисквания. 

 
Случай 3 

Следващият проект е разработен за трансграничната зона 
Констанца-Силистра. Какви мислите, че ще са най-важните 
резултати от този проект?  Могат ли  да бъдат 
възпроизведени в  област Констанца – Добрич -Хънчещ? 

Проект "Румънско–българско младежко сътрудничество чрез 
изкуства и традиции”, Програма за трансгранично 
сътрудничество 2007- 2013, Приоритетна ос 3, Ключова област 
на интервенция 3.3. 

Водещ: Културна Асоциация "Гранд шоу", Румъния, Констанца 

Партньори: 

1) Център за младежки и образователни дейности 
в Силистра, България 

2) Двореца на децата, Констанца 

 

Главна цел:  

Изграждането на устойчиво сътрудничество между общностите 
на Констанца и Силистра чрез информираност на младите хора 
относно социални и културни особености на района; 

Специфична цел:  

Засилване на социалното и културно сближаване между 
Констанца и Силистра, чрез обмен на младежи и  установяване 
на връзки между тях; 

Целева група: Младежите от трансграничната зона Констанца-
Силистра (възрастова група 15-35 години) 

Дейности по проекта: 

Информиране и младежко сътрудничество относно традициите 
и общата история: 

 2 тематични разисквания;  

 1 информативна среща на младежите “Предимствата на 
общите точки от историята и трансграничните традиции”  
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 Ръководство "Румъния и България - страни-членки на ЕС: 
възможности за професионално и персонално развитие 
на младежите” 

Образователни дейности в изкуството и трансграничните 
традиции: 

 2 образователни лагера; 

 Брошура “Туристически маршрути за младите хора в 
трансграничната зона Констанца-Силистра"; 

 Един филм за насърчаване художественото и културното 
сътрудничество между младежите;  

 Общ фестивал за фолклорни традиции;  

 Един филм за насърчаване на общите исторически ценности 
на Констанца и Силистра.  

Образователни дейности за общата трансгранична история: 

 1 лагер за визуално изкуство; 

 1 лагер за общата история. 
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