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1. Туристически услуги и продукти предоставени от МСП-тата от 
туристическата област в Констанца - Добрич - Хънчещи: тяхната важност 
за местната икономика 
 

Туристическият пазар има сложно съдържание като резултат от  търсенето и 
предлагането на  услуги и продукти,  изисквани от туриста в повече или по-малко 
разнообразна гама. Заради това сложно съдържание, туристическият пазар представя серия 
от интерференции и е обусловен от размерите и динамиката на пазара за услуги и продукти, 
спрямо който ще упражнява,  въздействие. 

Съществуващите интерференции между туристическия пазар, пазара на услугите и на 
продуктите са определени от сложния характер на туристическия продукт, който 
представлява  комбинация от услуги и продукти. По време на пътешествието от мястото на 
пребиваване към туристическите дестинации, по време на престоя и пътуването в обратна 
посока, туристът употребява редица продукти и услуги, за да удовлетвори своите нужди и с 
оглед получаване на удовлетворения, повече или по-малко специални, но в специфична 
конюнктура. 

В общи линии, допълняемостта на туристическите услуги представлява фундаментална 
разлика между туристическия пазар и пазара на материалните продукти. Отношенията на 
допълняемост се дължат на факта, че нуждите от потребление не могат да бъдат 
удовлетворени от едно и също предприятие. Туристът консумира услугите, заедно, 
извършени от различните предприятия за настаняване, транспортиране, хранене и др. 
Една от особеностите на туристическия пазар, в сравнение с пазара на продуктите, е и тази, 
свързана с териториалния обхват. Докато на пазара за обикновени стоки, пазарните 
отношения имат определена териториална концентрация, в зависимост от населението или 
неговата покупателна способност, на туристическия пазар тези отношения се определят в 
зависимост от концентрацията или разпределението на туристическото наследство, от 
туристическата оферта като цяло. При тези условия, начертаването на географския контур 
на пазара на туристическото предприятие се извършва, имайки предвид разстоянията, 
които туристите изминават до туристическите дестинации. Туристическият пазар не е 
равномерно разпределен териториално, някои зони разполагат с богати туристически 
ресурси и съответно са офериращи региони, а други са определени за изпращачи на 
туристи. 

 
Характеристиките на туристическия пазар са определени от особеностите на двата 

му компонента: търсенето и предлагането. С оглед отличаване на динамиката на 
туристическия пазар и идентифициране на начините за оптимизиране на дейностите на 
туристическите фирми, е необходим анализ на съдържанието на туристическото търсене и 
предлагане, на начина за проявяване във времето, за взаимна съпоставка и адаптация.  

Познаването на тенденциите при развитието на туристическото търсене представлява 
условие за удовлетворяване на туристическото потребление чрез съответстващо 
приспособяване на обема и структурата на туристическата оферта. То е съставено от 
съвкупност от частични успоредни оферти (настаняване, хранене, транспортиране, 
търговия, лечение, забавление). В сравнение с туристическата оферта, която има твърд 
характер, туристическото търсене е много гъвкаво и е подложено на постоянна промяна 
заради влиянието на множество фактори - политически, икономически, социални, 
конюнктурни. Връзките между туристическото търсене и предлагане водят до създаването 
на пазарни връзки между производството (доставянето) на туристически услуги и тяхното 
ефективно потребление, погледнати от гледната точка на потребителите и на доставчиците 
на туристически услуги. 

Проучването на туристическия пазар е наложено от осигуряването на възможно най-
доброто съответствие между търсенето на туристически продукти и туристическото 
предлагане, така че от обема и разнообразието на последното да бъдат удовлетворени в 
най-голяма степен вкусовете и предпочитанията на различни категории потребители. За 
тази цел, маркетинговото проучване ще трябва да идентифицира капацитета, динамиката, 
областта и структурата на туристическия пазар, гъвкавостта и прогнозирането на 
туристическите продукти и услуги. 
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С оглед навлизане на определен пазар, на туристическите оператори се налага да 

определят неговите характерни особености тоест:  
 кои са изискваните продукти,  
 какви минимални качествени свойства трябва да имат те за да бъдат приети,  
 тенденциите на цените и тарифите,  
 спечелените позиции на пазара както от собствените продукти, така и от тези на 

конкурентите,  
 капацитета за поглъщане на пазара,  
 поведението на туристическите потребители.  

Туристическите предприятия трябва да съпоставят своята позиция към реалния 
(ефективния) туристически пазар, към потенциалния, както и към теоретичния, като всеки 
от тях има различни измерения и се променя постоянно. 

Реалните начини за разширение на туристическия пазар до неговите потенциални 
граници са подобни на срещаните при други видове пазари. Разрастващият начин 
предполага увеличаване на броя туристите чрез преобразуването на относителните 
непотребители в действителни потребители, чрез въздействия върху причините, които са 
водили до въздържание от употребата на туристическия продукт.  

 
На туристическия пазар има конкуренция между туристическите продукти (напр. море 

- планина, туристическа верига - туристически престой, румънско море - 
българско/гръцко/турско море), което води до разширяването на един сегмент, за сметка 
на свиването на пазара за друг сегмент. В общи линии, тази конкуренция между сегментите 
на пазара не афектира размера на неговата съвкупност, защото, в този случай, се 
осъществява само прехвърляне на потреблението от един туристически продукт към друг. 
Въпреки това, при положение че туристическото предлагане на една страна не може да 
осигури цялото разнообразие от туристически продукти, конкуренцията между страните 
приемащи туристи ще води до промяна на размера на анализирания национален пазар. 
Следователно, актуалният пазар на една държава може да бъде разширен чрез някой 
премествания на търсенето в рамките на международния пазар, следствие на настъпилите 
промени при отношенията на конкурентност между различните туристически дестинации.  

Размерите на реалния пазар се променят постоянно чрез появяването на нови държави 
офериращи туристически продукт, чрез промени на ценовата политика приети от някой 
държави приемащи туристи, и т.н. Всичко това води до промяна на посоките на големите 
туристически потоци за сметка на онези дестинации, които стават по-малко атрактивни за 
търсенето. Реалният туристически пазар се разширява и чрез увеличаване на 
туристическото потребление. Това нещо е възможно чрез прекарване на колкото се може 
по-голяма част от свободното време за туристическо потребление и чрез увеличаване на 
употребяваните количества (удължаване на периода на престоя, увеличаване дължината на 
туристическата верига). Последното обаче може да се състои само за определени 
туристически потребления, основно за потребление на допълнителни услуги (екскурзии, 
забавление и др.). 

Размерът на туристическия пазар зависи от броя консуматори, от броя дни, който те 
прекарват в държавата, в съответния регион или курорт и от размера на ежедневните им 
разходи. Следователно, за разширение на реалния пазар ще трябва да се има предвид 
увеличаването на броя на туристите, на средния дневен престой и средните ежедневни 
разходи. 
 

Класификация и характеристики на туристическите услуги 

 
За туристическата индустрия са характерни две категории услуги:  
 
a) услугите свързани с пътуването (самото пътешествие) 
b) услугите извършени на мястото на престоя. 
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В опростена форма, туристическото пътуване включва предвижването на човек (или на 
група хора) от населеното място (или държавата) на пребиваване към предпочетеното 
населено място (предпочетения курорт) като дестинация за прекарване на ваканционното 
време. 

Изискваните транспортни услуги в такова пътуване имат характерни особености, които 
произтичат от: 

 начина на организация на пътуването (туризъм организиран чрез туристическите 
агенции или туризъм за собствена сметка); 

 необходимото време за преминаване на разстоянията (отиване-връщане) и за 
междинните спирания, в случай че са програмирани и етапи за посещение по 
избрания маршрут, спрямо общото време предназначено за ваканционния период; 

 предпочитанията спрямо условията предложени от определени транспортни 
средства. 

 
Услугите относно престоя представляват съвкупност от разнородни услуги, които 

включват поредица от дейности, предназначени за удовлетворение на ежедневните 
физиологични нужди на човека и които, по своята същност, не са напълно характерни за 
туристическия феномен, към които се прибавя и изпълнението на услуги за приятното 
прекарване на свободното време. 

В тясна връзка с обема, структурата и интензивността на търсенето на туристически 
услуги, делът, с който участват тези услуги за образуването на туристически продукт се 
различава от един случай на друг, зависейки от възможностите на туристическите 
организатори да удовлетворят, в определен момент, търсенето на туристически услуги, при 
конкретните условия на различните зони за туристически интерес. 

 
Класификация на туристическите услуги в зависимост от структурата на 

туристическите продукти 

Специфични 
туристически 
услуги 

Услуги за подготовка на туристическото потребление 
(свързани с организацията на пътуванията, реклама и 
информиране на потенциалните клиенти, разработване 
на програми за пътувания по различни маршрути, 
резервация за услуги по маршрутите уговорени с 
клиентите, набавяне на документите за пътуване 

Услуги Транспортни услуги 

Основни хотелиерски 
услуги 

Хранителни услуги 
извършени от различните 
видове специализирани 
звена 

Допълнителни услуги – услугите извършени за 
осигуряване на приятното изкарване на ваканционното 
време 

Специални услуги извършени за балнеомедицинския 
туризъм, конгресния туризъм, спортния лов и риболов 

Общи услуги предоставени на населението от обекти 
извършващи услуги, към които туристите могат да се 
обърнат в различни ситуации 

Неспецифични 
    услуги 

 

Източник: „Икономика на туризма” – О. Снак, П. Барон, Н. Неакшу – Изд. Експерт, 2001 
 
Услуги за информиране на туристическите гости: точното и навременното 

информиране, съветването на туристите при избора и изпълнението на програмите и 
споразуменията представляват съществени условия за провеждане в добри условия на 
туристическото потребление и, по своята същност, тези информационни услуги могат да 
бъдат групирани в:  
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 информация необходима за туристите през периода за подготовка на туристическите 
пътувания; 

 информиране и съветване на туристите в момента на изпълнение на споразуменията; 
 допълнителна информация по време на провеждане на туристическите пътувания. 

 
Полето на обхват на информацията, която потенциален турист или турист, пристигнал на 
мястото на туристическото пътешествие, е особено разнообразно, като в него има: 

 информация относно съдържанието на програмите, предлагани от агенция, 
съответно, които туристът желае да закупи; 

 информацията относно организираните екскурзии, обиколките на града и др.; 
 информацията относно някои аспекти на организацията на пътуванията (програми за 

полетите на компаниите за въздушен транспорт, разписанието на влаковете, 
възможни връзки и др.). 

 
При информационните дейности участват практически всички организаторски вериги 
(туроператорите), дистрибуторските вериги и обектите извършващи услуги. 

 
Посреднически услуги: групират множество дейности за улесняване на 

туристическото движение и за приятното прекарване на ваканционното време на туристите. 
Към тази разнородна категория услуги могат да бъдат упоменати: 

 резервационни услуги: 
 билети за пътуване с обществен транспорт (самолет, влак, кораб); 
 билети за представления (артистични, културни, спортни и др.); 
 програмирания за медицински консултации; 
 услуги за резервации в други туристически обекти (хотели, ресторанти и 

др.). 
 посреднически услуги: 

 получаване на необходимите визи за пътуванията в чужбина; 
 закупуване на стоки и лекарства, тяхното изпращане на мястото на 

пребиваване на туриста; 
 посредничество за услугите извършени от други специализирани обекти 

(сервиз за поддръжка и ремонт на леки автомобили, поправка на лични 
вещи, проявяване на филми и др.). 

 услуги за наемане: 
 на леки автомобили със или без водач (rent-a-car) 
 на каравани; 
 на инвентарно оборудване, спортни аксесоари и екипировка; 
 на плавателни съдове; 
 на инвентар за плаж; 
 на колелета за разходки в курорта и в близките зони. 

 
Туристически услуги и дейности със специален характер: в тази категория са 

включени практически всички услуги, дейности, програми и др., предназначени да направят 
престоя колкото се може по приятен и разнообразен. По своята същност, подобни услуги се 
изискват случайно, в зависимост от преференциите на определени туристи или групи от 
туристи. Понеже тези услуги са изключително разнородни, тяхното строго групиране не е 
възможно. Като примери могат да бъдат упоменати някой услуги със специален характер: 

  услугите извършвани за бизнеса (наем на апартаменти, на офиси, предоставяне на 
секретарски и преводачески услуги и др.); 

  услуги за организация на конгреси, симпозиуми, семинари или други форми за 
събирания; 

  програми за спортен лов и риболов в специално предназначените зони; 
  предоставяне на охранителни услуги за туристите, включително спасителни 

дейности (планински и водни спасители); 
  медицинска помощ за придружаване, обслужване и наблюдение на лицата с 

увреждания, за които е необходимо продължаване на лечението през ваканционния 
период; 
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  ветеринарна помощ за обслужване на някой породисти животни, собственост на 
туристите (ловни кучета и др.), само в обектите за настаняване, в които е позволен 
достъпа на съответните животни; 

  специални програми и услуги за малки деца, чиито родители желаят да участват в 
различни туристически дейности (ясли, зали за игри, където децата прекарат част 
от деня им под наблюдението на квалифицирани възпитатели); 

  артистични програми за деца (състезания за рисуване, танци, песни, игри и др.); 
  baby-sitter - наблюдаване на малки деца от квалифициран персонал, за да се 

позволи на родителите да участват в различните програми предлагани във 
вечерните часове и през нощта; 

  специфични обекти за хранене на деца (baby-bar). 
 
Туристически услуги и дейности с културен характер: туризмът изпълнява важна 

културно-възпитателна роля. Екскурзионните програми включват посещаването на 
туристически атракции, намиращи се в определен регион или в друг, или дори в цялата 
страна. Културно-артистичните програми позволяват обогатяването на знанията. 
Тематичните екскурзии (исторически, религиозни, научни и др.) и посещенията 
организирани за документиране по професионални въпроси допринасят за увеличаване на 
специализираните знания на участниците. Атмосферата на ваканциите прави така, че 
подобни усвоявания на нови знания, на нови впечатления да се извършва в забавна среда, 
практически без усилие от страна на туристите. От множеството възможности за участие в 
дейностите с културно-образователен характер могат да бъдат изброени: 

 театрални, оперни, оперетни представления, рецитали, концерти класическа музика; 
 традиционни представления, събития с местно или регионално участие и активно 

участие на туристите в тези събития - изучаване на танцови стъпки или на някой 
песни, например; 

 звукови и светлинни възпоменателни представления на исторически места; 
 посещения на музеи, мемориални къщи, художествени галерии и изложби; 
 посещения на работилниците на местни майстори/занаятчии, наблюдение и 

усвояване на работните техники на съответните майстори; 
 конференции и образователни концерти (с провеждане на музикални програми, 

прожекции на филми или DVD); 
 конкурси на различни теми; 
 конкурси за туристическо ориентиране; 
 срещи с личности (писатели, поети, артисти и др.). 
 
Услуги и дейности с развлекателен характер: развлекателните дейности, 

включително активния отдих, включват най-различни области и се индивидуализират в 
конкретните условия, в които се извършват (естествена среда, създадена среда, сезонност 
и др.), според заниманията на туристите, техните предпочитания, възраст и др. Могат да 
бъдат упоменати: 

 развлекателните колективни програми (вечеринки, маскирани балове, седянки и 
др.); 

 музика на открито в обществените паркове от курортите;  
 клубн 
 и дейности; 
 развлекателни програми на хранителните обекти; 
 развлекателни конкурси с връчване на награди (за танци, красота, конкурси за 

пясъчни скулптури и др.); 
 увеселителни и развлекателни паркове; 
 карнавали, моряшки празненства, празник на цветята и др.; 
 разходки в курорта и околностите (с файтон, с шейна и др.); 
 обществени развлекателни игри на закрито (шах, домино, бридж, боулинг) и на 

открито (приятелски спортни състезания, под ръководството на инструктори, 
обществени игри, под ръководството на културни аниматори и др.); 

 колективните забавни действия и програми, специфични за различните сезони 
(вечеря на открито с лагерен огън, конкурси за изграждане на снежен човек и др.). 
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Туристически услуги и дейности със спортен характер: тези дейности се 

съчетават обикновено, с развлекателни дейности и включват всички спортни прояви, където 
участват активно туристите, които практикуват различни спортни дисциплини, било то 
спорадично (начинаещи, аматьори), било то систематично. В зависимост от 
предпочитанията на туристите, спортните дейности се извършват индивидуално или 
групово, като могат да се развият до организирането на приятелски състезания между 
отбори съставени специално за тази цел. Някой спортни дейности изискват напътстване и 
наблюдаване на тяхното провеждане от страна на опитен персонал (учители по гимнастика, 
плувни инструктори, за тенис, инструктори алпинисти и др.), които организират и курсовете 
за тези спортни дисциплини. Както при развлекателните дейности, спортните дейности се 
извършват както на територията на обекти за спортна цел (спортни зали, закрити или 
открити басейни), така и в гимнастическите салони от някой хотелски комплекси (аеробика, 
културизъм, спортна гимнастика).  
Възможната гама на спортните дейности е много разнообразна и предлаганите услуги се 
ориентират според местните природни условия на курортите (летни/зимни спортове, 
алпинизъм, пътешествия и др.). 
 

Туристически услуги с характер на балнеологично лечение и балнео-медицинско 
лекуване: в началните си етапи балнео-медицинският туризъм и в голяма степен туризмът 
в климатични курорти е представлявал форма на луксозния туризъм. През XIX век и в 
началото на XX век се е очертал дори "култ" на балнеологичните курорти, посещавани не 
толкова по здравословни причини, колкото поради престиж, от социалните слоеве с високи 
доходи.  
В условията на модерния туризъм се регистрира постоянен ръст за търсенето на балнео-
медицинско лечение, отразено чрез значителното увеличаване на броя на лекуващите се 
хора в повечето държави, където съществуват природни фактори за лечение, достатъчно 
активни, за да участват в насърчаването на тази форма на туризъм. Сред факторите, които 
спомагат за развитието на балнео-медицинския туризъм са: 

 актуалната тенденция в световен мащаб да се замени, за някой хронични 
заболявания, лекарственото лечение (област, където според твърденията на 
специалистите са извършени напоследък много злоупотреби), с лекуване чрез 
природни фактори за лечение, екологични и подходящи за човешкия организъм, 
който е претоварен от ритъма на модерния градски живот; 

 съчетаването на същинския туризъм с балнеологичния туризъм (приятното с 
полезното), осигурявайки на туриста възможността, по време на отпуската, да се 
грижи за здравето си и да се подкрепи, посещавайки в същото време и друго 
населено място или чужда държава; 

 развитието на социалната балнеология, която прави така, че броя на тези, които се 
възползват от балнеологично лечение, цялостно или частично спонсорирани от 
социалните служби, да расте постоянно. 

 
Създаването на стратегия за разнообразяване на туристически услуги в балнеоложките 
курорти  следва да включва различните категории  клиенти, които съставят сегментите на 
пазара, на които се предлагат тези услуги. Международната туристическа практика доказва, 
че във всички форми на туризъм - изключвайки луксозния туризъм - предпочитанията и 
нуждите са индивидуализирани, включително и в балнеоложкия туризъм. Поведението на 
гостите на балнеоложките курирти не се различава много от поведението на масовия 
турист, за това балнеолечебните курорти трябва да са в състояние да предлагат, успоредно 
с медицинските услуги за лечение, и туристически услуги, които се изискват от туристите.  

 
Потреблението на туристически услуги се характеризира от редица особености, 

които отличават това специфично потребление от потреблението на стоки и предава някой 
характеристики на туристическите услуги. Сред тези специфични характеристики могат 
да бъдат упоменати: 
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 търсенето на вътрешни и международни туристически услуги се развива постоянно, 
но увеличенията на заявки за услуги нямат постоянна ритмичност, нито пък 
равномерно разпределение към всички туристически дестинации. 

 туристическото потребление има подчертан сезонен характер, поради 
концентрирането на заявките за услуги в различни периоди на годината. 

 за разлика от търсенето на туристически услуги, което има ясно изразена 
еластичност, предлагането на услуги е относително твърдо, ограничено във времето 
и пространството до капацитета на приемащите центрове, с който разполага 
материалната база. 

 предлаганите услуги са насочени към приемане и покриване на заявките от пика на 
сезона, откъдето могат да се направят заключения за риска от частичното (понякога 
даже пълното) неоползотворяване на някой от приемащите капацитети, които, 
въпреки че са на разположение, не се използват или не могат да се използват извън 
периодите на пълен сезон. 

 по своята същност, услугите са нетрайни; туристическите услуги не могат да бъдат 
складирани и, за разлика от търговията със стоки, където непродадена стока днес 
може да бъде оползотворена в бъдещ период, в туризма, всяко неизползване през 
референтен период на разполагаемите капацитети от приемащи центрове и на 
персонала е равностойно практически, на изразходването напразно на потенциала за 
обслужване вграден в тези капацитети. 

 туристическата оферта е от една страна, резултат на комбинации с множество 
възможности на елементите за туристическа атракция, които предлага 
туристическото наследство на една държава, един регион, едно населено място и 
съществуващата туристическа материална база на съответната територия, и от друга 
страна, резултат на човешкия принос, който оформя услугите. 

 туристическият продукт представлява пакети от дейности, предполагайки логично и 
плавно подреждане на различните изпълнения включени в програмите и 
споразуменията замислени, така че услугите да бъдат доставени в различни 
комбинации, като надеждността на услугите е насочена според естеството и 
характеристиките на туристическите продукти, предложени за продажба. 

 възможностите за комбинация и замяна на различните варианти и съставни части на 
услугите представляват значителен потенциален резерв за индивидуализация на 
туристическата оферта и за повишаване на атрактивността на предлаганите 
програми. 

 потреблението на туристически услуги отговаря на изискванията на особено 
разнородни и сложни мотивации, в естествен ред, строго определен в зависимост от 
практикуваните форми на туризъм, от естеството на услугите на съответните форми 
и от мястото и момента, в който е необходимо потреблението на тези услуги, 
съставни части на всеки туристически продукт по отделно. 

 туристическите изпълнения представляват обединените усилия на всички 
икономически обекти, които предлагат специфични и неспецифични услуги, както 
на туристите от страната, така и на тези от чужбина. Този факт обосновава 
преценката, че изпълненията на туристическите услуги представляват, в крайна 
сметка, приноса на секторите на националната икономика за развитието на 
туристическата индустрия от страната. 

 

Предимства на трансграничната зона Констанца - Добрич - Хънчещи като 
туристическа дестинация 

 
Културно и природно наследство 

 Разкопки от древните траки, Древна Гърция и Древен Рим; 
 Многобройни музеи, места за поклонничество, местни художници; 
 Богати традиции и обичаи, поради разположението на трансграничната зона на 

мястото за сливане на множество цивилизации и народи (европейската и 
ориенталската цивилизация, християни и мюсюлмани, гърци и римляни, славяни и 
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латинци), подходящи за развитието на културния и селския туризъм през цялата 
година 

 Общите обичаи и традиции, поради историческите влияния от тези територии, които 
могат да бъдат оползотворени в комплексни услуги и оферти, включвайки 
туристически забележителности от цялата територия (например: пътя на виното, 
коледни обичаи, религиозни разкопки и др.) 

 Естественият потенциал на трансграничната зона (например, резерватите Масива кея 
и Фънтъница-Мурфатлар, пещерата Мовиле-Мангалия в окръг Констанца или 
природни резервати Бълцата, гората от лиани Балта, Залива Пъсъри, Калиакра в 
област Добрич, Ловния замък от Хънчещи и околните гори), подходящи за развитие 
на екотуризъм; 

 Съществуването на признати балнео-медицински курорти, като Текиргьол 
(Констанца) или Тузлата (Добрич), подходящи за развитие на медицинския туризъм 
през цялата година, не само през летния сезон. 

 
Инфраструктура, транспорт и комуникации 
 Разположение: добруджанският регион в общи линии и морското крайбрежие, в 

частност, се намират на важна стратегическа, политическа и икономическа позиция, 
като са разположени на границата между две големи геополитически зони: 
Централна-западна и Източна Европа, съответно Западна и Югозападна Азия; 

 Географското разположение на плажа - на изток - позволява полезното лечение с 
ултравиолетови лъчи; 

 Автомагистрала А2, европейските пътища Е 60, Е 87, Е 29, железопътната магистрала 
Букурещ – Констанца; 

 Съществуването на международното летище Михай Когълничану, на морските 
пристанища Констанца и Мангалия, както и на канала Дунав- Черно море в окръг 
Констанца, съществуването на пристанищата Балчик и Каварна в област Добрич; 

 Проекти в процес на изпълнение - поддръжка за въдещата туристическа дейност: 
автомагистрали и европейски пътища на нивото на трите страни, които да улеснят 
достъпа откъм Западна Европа, разширение на пристанище Констанца, модернизация 
на железопътния транспорт, терминали за морски транспорт за туристите и др. 

 
 
 
 

Казус 1 
Баня в "сено" в пансиони от Долината Кьождулуй, окръг Бузъу1 

 
Три пансиона в община Кьожду, окръг Бузъу, които са предлагали първоначално само 

услуги за настаняване и хранене са си преориентирали маркетинг дейностите, 
разнообразявайки услугите и съсредоточавайки се върху пазарни ниши – предлагане на 
съоръжения за спортен и здравен туризъм, обновявайки древни терапевтични 
традиции. По-точно, използването на парни бани със сено. 

По-възрастните селяни от планинските села, когато са настивали, през есента или 
зимата, обикновено са използвали остатъците от сено, за да правят парни бани. Те сипват 
половин кофа плява сено в големи бъчви, върху които изливат 2-3 кофи вряла вода, така 
че да се създаде пара. В бъчвата поставят столче и няколко тухли, за да не достига врялата 
вода до краката и да не се опарят. Покриват бъчвата с дебел ленен плат, стздавайки по 
този начин импровизирана сауна. Стоят половин час или час в парите, само с главата навън 
и правят по този начин дезинтоксикация на организма чрез изпотяване, като се знае факта, 
че потта елиминира, чрез порите на кожата, най-много токсини. Това е един от най-
древните методи за лечение, срещната особено в планинските села. 

Терапевтичните ефекти на сеното са признати. Сеното получено от спонтанната флора 
съдържа между 15 и 25 различни растения на квадратен метър, всяко със своите лечебни 
свойства. Качеството на сеното се крие в растенията, които се намират в съответната зона, 

                                                 
1  http://antrec.ro/ 
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затова най-добро е сеното от планинската зона, незамърсена, където срещаме много 
билки, с изключителни лечебни свойства. Всъщност, ефикасността на сеното при 
лечението на много болести е дадено тъкмо от разнообразието на растенията намиращи се 
в планинската зона. За натурално лечение, най-добро е сеното на втора коса, наречено 
отава. Освен благотворния ефект, който имат върху целия организъм, баните в сено 
помагат много за нервната система. Те са релаксиращи, леко успокоителни, 
имуностимулиращи.  

Днес, туристите, които желаят да се възползват от лечебните свойства на сеното 
могат да спят в „стаята” със сено и могат да направят баня в сено в пансионите от 
Долината Кьождулуй: Тата Личе, Мелания и Ла камараду. 

Предлагайки този вид услуга, предназначена за разнообразни категории от клиенти 
(туристи в търсене на решения за различни заболявания, туристи в търсене на уникални 
форми на релаксация), но и други, като риболов (в собствен вир), възможността за 
извършване на спортни дейности (игрище за футбол и тенис на корт, плувни басейни), за 
преминаване на туристически маршрути под ръководството на персонала или дегустация на 
традиционни продукти и някои специални менюта за хора със здравословни проблеми или 
вегетариански, и разнообразявайки, в същото време, методите за реклама на 
новосъздадения туристически продукт (създаване на собствена интернет страница, 
реклама чрез туристическите агенции, чрез членството в асоциацията ANTREC за подкрепа 
на селския туризъм, които да улесняват участието в национални и международни 
туристически събития, реклама чрез медийните канали - предавания като Дестинация 
Румъния или Кухнята на Раду), пансионът Тата Личе е успял за сравнително кратко време 
да привлече лоялни клиенти и да осигури степен на заетост на пансиона през цялата 
година. 

Казус 2 
Традиции и обичаи в пансионите от гр. Кавник2 

 
Старият миньорски град Кавник се намира в планината Гътъй (окръг Марамуреш) и има 
население от около 6000 жители. В националните и международните научни кръгове, е 
признат благодарение на минните растения от 200-тата км галерии от околностите и на 
някой уникални минерални сортове, чиито наименования произлизат от името на 
местността (капнита и капникита). 

Туризмът представлява, след миньорството, основното занимание на жителите, но 
неговият дял нараства, в контекста на съществуващите преструктурирания в миньорството 
и други сектори на икономиката в региона.  Настаняването на туристите се извършва 
основно в пансиони и индивидуални къщи записани в туристическата верига. С оглед 
осигуряване на постоянен поток от туристи и, по-специално, на някой туристи, желаещи да 
отделят повече средства за услуги, повечето доставчици са пренасочили техните 
маркетингови дейности за привличане на целеви групи, чиито нужди не са напълно 
осигурени от класическия туризъм, чрез културен туризъм съсредоточен върху 
откриването на традициите. 

По този начин, обектите за настаняване, но и тези за хранене или доставчиците на 
развлекателни услуги предоставят на туристите възможността да видят и да бъдат 
включени във важните събития на общността, като Великден или зимните празници, но и 
празници специфични за местността провеждани през цялата година: 

 На празника "Пушкат" (б.п. Гърмене) туристите могат да участват заедно 
с местните жители в традиционното "гърмене" с тръби, във великденската нощ, за 
прогонване на лошите духове; 

 Могат да отидат да коледуват с Брондошите (коледари с маски), обичай, 
който датира от предхристиянските времена, Кавникари (празник, който напомня за 
поражението на татарите, които са искали да превземат местността), с Ирода или 
Константините (форма на народен театър наречен Възпяването на стиховете на 
Константин (Константините), в памет на Константин Брънковяну. За повече от век, 
се играе всяка година по повод на зимните празници. Между 1930-1940 г., тази 
форма на театър се е срещала в целия миньорски басейн, но сега се запазва само в 

                                                 
2  http://www.cavnic.ro; http://www.cavnic.orasultau.ro 
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Кавник); 
 Могат да се возят с Ленкера (шейна с кормило създадена от местните 

жители през 1930 г. и която е традиционната шейна на жителите) и даже да участват 
в състезания с ленкери и ски по случай Празника на Ленкера, организиран през 
последната седмица на месец януари; 

 Коленето на прасето за Коледа или на агнето за Великден, но и 
подготовката на традиционните ястия представляват също така, поводи за туристите 
да "живеят" като местните жители и да се интегрират сред тях. 

 
Чрез разнообразяване на услугите и особено, чрез създаване на автентични и 

уникални преживявания и запазване на високо качествено ниво, доставчиците на 
туристически продукти/услуги от зоната Кавник са успели да привлекат все по-голям брой 
туристи и да развият своя бизнес за кратък период от време. Въпреки че предлаганите 
продукти/услуги имат по-високи цени спрямо тези на "обикновените" туристически 
продукти/услуги, добрата реклама чрез интернет или медиите, чрез специализирани 
посредници, но също така и чрез доволни туристи, които са споделили преживяното в 
Кавник по време на ваканциите, потокът от туристи е непрекъснат, като резервациите се 
правят много време преди това.  

 
От друга страна, доставчиците на туристически услуги в района използват и промоционални 
цени в зависимост от целевата група - лоялизиране на туристите (клиентите, които са 
прекарали зимните празници в обектите за настаняване от района могат да ползват 
намаления от услуги следващото посещение), отстъпки до 50% за определени категории 
клиенти (напр. деца на възраст до 12 години), и др. 

 
 
 

2. Туристически услуги и продукти, предлагани от туристическите агенции 
от Констанца – Добрич – Хънчещи и значението им в местната икономика 

 
Туризмът на световно ниво традиционно е оценяван по броя на международните 
туристически посещения и по приходите от международния туризъм. Еволюцията на тези  
показатели доказва постоянната тенденция на растеж в рамките на световната туристическа 
индустрия. 
По принцип, експанзията на международния туризъм започва през шестдесетте години на 
двадесети век, когато туристическият феномен придобива глобален мащаб, с брой на 
международни туристически пристигания от над 50 милиона, а след 60-те – 70-те години 
характеристиките на масовия туризъм и растежа на международния туризъм, придобиват 
грандиозни размери. 
 

Еволюция на международните туристически пристигания в рамките на 
международният туризъм (мил. пристигания) 
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Източник: СОТ 
 
 
През последните 40 години на XX век, броят на посетителите в рамките на международния 
туризъм, е нараснал почти 14 пъти, достигайки през 2002г. рекордната цифра от 715 
пристигания. 
Средният годишен ръст на броя на международните туристически пристигания от 4,3%, 
наблюдаван в периода 1990 – 2000 г., показва жизнеспособността и устойчивостта на 
международния туризъм спрямо икономическите колебания. 
 

Еволюция на растежа на международните туристически пристигания (в % сравнение с 
предходната година) 

  
 
 
 
 
Източник: 
СОТ
 Проц
ентна 
разлика в 
сравнение с 
предходната   
година 
 
 
 
 
 
Трагичните събития от 11-ти септември 2001 г. в САЩ имаха отрицателни ефекти върху 
международният туристически трафик във всички краища на света. През 2001 г. 
международните туристически пристигания достигнаха цифрата от около 692 милиона, в 
сравнение с 697 милиона през 2000 г (- 0,6%). 
Международният туризъм представлява неделима част от процесът на международна 
специализация, заедно с други услуги и производството на стоки, а международният 
туристически трафик се основава върху международната специализация в туризма и се 
развива в следствие на задълбочаване и разширяване на тази специализация. През 
последните десетилетия, туризмът се превръща в един от най-обширните и динамични 
световни отрасли. 
Според прогнозните оценки на Световния Съвет за Пътуване и Туризъм (ССПТ), през 2001 г. 
на туризма се падат 10,7% от световният БВП, а в следващите 10 години, според прогнозите, 
относителният дал ще нарасне до 11%. 
В Европейският Съюз тези цифри са 12,2% и съответно 12,9%, за същите периоди (цифрите 
показват прякото и косвено въздействие на туризма) 
Туризмът е сред първите 5 позиции на общия износ за 80% от държавите в света и по 
специално за тези от Европа, Близкият Изток и САЩ. Относителният дял на туризма в 
световният износ на стоки и услуги е 12,8%, а относителният дял на туризма в европейският 
износ е 13,6% (данните са от 2001г.) 
Туризмът е област, която е генератор на нови работни места. Според прогнозните оценки на 
ССПТ, през 2001г. в световният туризъм са били заети 8,2% от общият брой на служителите, 
което означава, един на всеки 12 служители. Данните от 2011 показват, че броя на 
служителите в туризма, представлява 9,0% от общият брой на служители в света. В 
Европейският Съюз относителният дял на служителите в туризма за 2001 г. е по-голям 
отколкото в световен мащаб, представлявайки 12,3% от общият брой, съответно 1 лице на 
всеки 8 работещи лица. За 2011 г. нарастването на този показател е било около 14%. 
Приносът на туризма в усвояване на работната сила и създаването на нови работни места, 
показва социално – икономическото значение на този отрасъл. 



 

 14 

Нарастването на капиталовложенията в туризма, говори също така, за икономическото 
значение на тази област. По този начин през 2001 г. относителният дял на туризма спрямо 
общите инвестиции в света е представлявал 9%, а в Европейският Съюз – 10%. 
От общият брой на туристическите пристигания в света, 60% представляват пътуванията 
през отпуската или ваканцията, а 30% - бизнес пътуванията. Според прогнозите на СОТ, 
развитието на международния туризъм се характеризира с постоянен ръст. По този начин, 
средният годишен ръст на международните туристическите пристигания е бил 4,2% до 2010 
г., и се прогнозира нарастване до 4,5% в периода 2010 – 2020 г. 
Горепосочените данни, показват също така, икономическото и социално значение на 
туризма. Изводът е ясен: този мощен и динамичен сектор на икономиката не може да бъде 
пренебрегван и нито един регион не може да си позволи да не се възползва от 
туристическия си потенциал, без да понесе последствията относно стандарта на живот на 
местното население.  
 

Видове туризъм и тяхното значението за района на КОНСТАНЦА (Румъния) 

 

Черно Море 

Най-характерното за зона Констанца, е разбира се черноморското крайбрежие, една 
„обетована земя”, която се разпростира на територията на област Констанца на повече от 
100 км. (от общо 244 км.) и която формира морският излаз на Румъния. 

Прекрасната румънска ривиера, се ползва от особеното очарование на Черно Море (третото 
по ред европейско море като площ и второто като дълбочина, с ниска соленост – 17 – 18‰ до 
брега и температура на водата през лятото 20 - 250C). 
 
В Черно Море няма опасни течения, растения или риби. Континенталният шелф е полегат 
(по ивицата от 100 – 200 метра към открито море, дълбочината е малка: 1-2 метра), 
избягвайки  по този начин всякакъв рисков фактор. Крайбрежният климат е мек, с дълги и 
топли летни дни, като продължителността на слънчевото греене през юли е 10 – 12 часа на 
ден, а средната температура е 240C, като годишната такава е 110C. През летния сезон, 
температурата на пясъка на плажа, достига до 450C, но морският бриз, богат на аерозоли, 
намалява пека на горещите дни.  
Големите пространства по плажовете, са „павирани” с особено фин златист пясък. На 
всякъде плажовете са ориентирани на изток. Между Мамая и Мангалия все едно се 
разпростира един единствен град или курортен комплекс. По дължината на брега, на 
територия от изключително качество, са нанизани курорти, които отговарят на всички 
възрасти и вкусове: Нъводари, Мамая, Констанца, Ефоря Норд, Ефоря Суд, Текиргьол, 
Олимп, Нептун, Юупитер, Сатурн, Мангалия, Дой Май. 
Област Констанца заема първо място в страната по капацитет на настаняване, със повече от 
150 000 легла (около 45% от общия капацитет на Румъния). Също така, концентрира около 
60% от международния туристически поток в държавата.  
Спецификата на този живописен свят е дадена от преплитането на множество фактори 
(особено приятна атмосфера, елегантност и изисканост на хотелите, различно възможности 
за забавления,  естествени лечебни фактори), които преобразуват курортите в истински 
оазиси на спокойствие и здраве.  

Езера 

Текиргьол, най-богатото езеро с лечебна кал в Румъния, съставена от органични елементи, 
смесени с минерални вещества, представлявайки основният елемент при лечението на 
множество заболявания, поради което курорта, намиращ се на бреговете му е толкова 
търсен. Най-голямото солено езеро в Румъния (11,7 km2). Този речно-морски лиман (някога 
е бил морски залив) в момента формира един растителен резерват (където живеят повече 
от 124 видове птици, много от които редки). 
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Езерото представлява и важен развлекателен център, разполагащ с множество лодки и 
моторници.  
 
Други езера или зони за риболов: 

 Буджак, речен лиман, важен риболовен център от дясната страна на Дунав.  
 Олтина, речен лиман, важен риболовен център от дясната страна на Дунав.  
 Корбу, Ташкъу, Татладжак, речни лимани, където могат да се практикуват водни 

спортове и имат голямо значение за това, че предлагат кал с лечебни свойства. 
 Синое и Сютгьол, морски лагуни, представляват бивши морски заливи, днес важни 

риболовни центрове.  

Пещери 

Пещерите в Гура Доброджей се намират в комплексен резерват (спелеологичен, 
палеонтологичен, геологичен и растителен) разположен между селата  Лиману и Търгушор, 
който се състои от три пещери (Лиману, Прилепова и Адамова) и е известен с богатата си 
кватернерна фауна, и големи колонии на прилепи.  

Резервати и природни забележителности 

Крайбрежните дюни при Аджиджа, (на 8 км. южно от Констанца) природен резерват от 
крайречни дюни, представляващ плато от 8 – 10 метра, образувано чрез продължително 
наслагване на пясък. 

Растителен резерват, в рамките на който  растат около 120 вида специфични растения за 
румънското черноморско крайбрежие. 
Каналите Хършова (Оршова – б.пр.) геологически и палеонтологически резерват, където 
живее огромен вид змия от типа на питона. Канарата Фети (Моминска – б.пр.) (на юг от 
езерото Олтина), растителен резерват. 
Гората Хаджиени, горски резерват, разположен между Хаджиени и Албещи. Благодарение 
на красивия пейзаж и на животинските и растителни забележителности: Огромната 
костенурка, множество видове паяци. Атракция за много посетители. 
Изворите Мурфатлар, растителен резерват на 1 км. южно от лозята Мурфатлар до 
Басараби.  

Морски кутрорти 

 Костинещи (на 28 км. южно от Констанца), балнеологичен летен курорт (2 – 4 метра 
надморска височина), наричана и „Курорта на младежта”. Дълга плажна ивица от 
фин пясък, която се разпростира на юг, изложена на слънцето през цялата 
продължителност на деня (специфика на която се радват малко плажове в Европа, 
бидейки предвидена за таласотерапия и хелиотерапия (продължителност на 
постоянно слънчево греене 10 – 12 часа на ден). 

Младежката атмосфера е поддържана от многото културно - артистични събития, 
които се провеждат тук, от модерните центрове за забавления, от динамичните 
предавания на „Радио Ваканция”.  

 Пътища за достъп: железопътен – гара Костинещи, по ж.п. линията 
Букурещ – Констанца – Мангалия, пътен: ДН39 от Констанца с локална 
отбивка след Тузла. 

 Ефория Норд (на 14 км. южно от Констанца), целогодишен балнео-лечебен курорт (6 
- 20 метра надморска височина), разположена по крайбрежната ивица между езерото 
Текиргьол и Черно Море. 
Курортът съществува от 1894 г., когато Съветът на Гражданските Болници от 
Букурещ, построява тук санаториум. Втора по големина по румънското Черноморие, 
Ефория Норд е известна в цяла Европа с своите природни лечебни фактори, 
съществуващи тук. Двата лечебни центъра с целогодишна дейност, разполагат с 
инсталации за топли солени бани (с концентрирана солена вода от езерото Текиргьол 
или от морето), инсталации за горещи кални бани, инсталации за гинекологични 
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лечения, кабинети за лечение с Геровитал, Бойчил и Пел Амар. Чарът на големия 
природен парк, в рамките на който е разположен курорта, красивият плаж (3 км. 
дължина и до 100 метра ширина), спортните терени, басейните, съоръженията за 
водни спортове, придават на курорта оригинална атмосфера.  

 Пътища за достъп: железопътен - гара Ефорие Норд, по ж.п. линията 
Букурещ – Констанца – Мангалия, пътен - ДН 39-E 87 от Мангалия или 
Констанца – Ваду Ои, ДН 3 от Кълъраш, по въздуха – международно 
летище Михаил Когълничану, по море. 

  
 Ефория Суд (на 18 км. южно от Констанца), белнеоложки курортс прекрасна морска 

ривиера, слизаща постепенно към плажа, дълъг приблизително 2 км. Бившият курорт 
Кармен Силва, е разполагал с първото балнеологично селище в Добруджа (1892 г.), а 
започвайки с 1930 г. е най-значимият туристически център по румънското 
крайбрежие. Средната годишна температура е 11,20C, като тази през месец юли е 
220C. Усеща се лекият полъх на бриза от към морето или сушата. Тук се намира 
детски санаториум, с ревматологичен профил (целогодишно) и друг за дебилност и 
рахит (само през летният сезон). Крайбрежната линия (от височината на която – 25 – 
35 метра, се открива прекрасна гледка), дискотеките, откритият театър, са все 
забележителности на курорта, който смайва с многообразието си от цветове.  

 Пътища за достъп: железопътен - гара Ефорие Норд, по ж.п. линията 
Букурещ – Констанца – Мангалия.  

 
 Жупитер (Юпитер – б.пр.) – Кап Аурора (Нос Аврора – б.пр.) (на 40 км. от Констанца 

и на 4 км. от Мангалия), летни климатични курорти, разположени между гората 
Коморова и брега на морето. Плажът на курорта Жупитер се разстила на 1 км. в  
живописен залив. Кап Аурора е най-новият курорт на румънското Черноморие и 
привлича многобройни туристи заради красотата на пейзажа и на своите хотели, 
носещи имана на скъпоценни камъни. Плавателните съдове по езерото Тисмана, 
спортните терени, летните кино и театър, басейните, дискотеките, допринасят за 
незабравима ваканция.  

 Пътища за достъп: железопътен – гара Мангалия по ж.п. линията Букурещ 
– Констанца – Мангалия, след което с автобус до курорта. 

 
  Мамая (на 3 км. северно от Констанца), най-големият курорт в Румъния (6 - 8 метра 

надморска височина), наричана „Перлата на Черно Море” е разположена върху 
пясъчна коса, окъпана от вълните на Черно Море при изгрев и от сладката вода на 
езерото Сютгьол на залез. Първото белнеологично селище датира от периода 1906 – 
1919г., като днес е един от най-красивите европейски морски курорти. Благодарение 
на отличното си разположение, постоянно се усеща дневният и нощен бриз, който 
лъха ту от морето, ту от езерото. През летния сезон е къпана в слънчеви лъчи по 10 – 
12 часа на ден. Плажът на комплекса, който може да съперничи на известните 
плажове на Кан или Сен Тропе от Френската Ривиера, е покрит с изключително фин 
пясък, разпростиращ се на дължина от 8 км и ширина до 100 – 200 метра. По 
дължината на този плаж са разположени елегантни и кокетни хотели, спортни 
терени, открити басейни, дискотеки, увеселителни паркове, летен театър. 
Съществуват много възможности за практикуване на водни спортове, яхтинг, 
плуване, възможности за риболов в езерото Мамая. В този очарователен курорт си 
дават среща всяко лято десетки хиляди туристи от всички краища на света.  

 Пътища за достъп: пътен - E 60 Орадя – Констанца - Мамая, E 87 Mангалия 
- Констанца - Мамая, железопътен – гара Констанца, след което с 
тролейбуз или трамвай до Мамая, по въздуха - международно летище 
Михаил Когълничану, след което с автобуси. 

  
 Мангалия (на 44 км. от Констанца), целогодишен балнео-лечебен курорт, на същата 

географска ширина, на която се намират средиземноморските курорти Монако, Сан 
Ремо и Ница. Селището е на възрастта на Томис – антична колония носела името 
Калатис (по името на реката Калес от Мала Азия). Основана от гърците през VI в. 
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пр.н.е., селището търпи развитие през римско време (II - IV в.) и обновена от 
генуезците (XIII – XIV в.), които я наричали Пангалия. Мангалия е най-южният курорт 
по черноморско крайбрежие, единственото място в Румъния, където през зимата 
температурите остават над 00C. Има мек климат, подобен на средиземноморския, 
което спомага пролетта да идва по-рано, а зимата да закъснява. Мангалия е 
единственият морски курорт, който има минерални извори (серни, мезотермални и 
радиоактивни, използвани още през римската античност). Центърът за лечение 
включва секции за възстановяване, оборудване за горещи бани със серна и морска 
вода, калолечение, кинезитерапия, хидротерапия, сауна, зали за медицинска 
гимнастика, кабинети за лечение с Геровитал, Боичил, Пел Амар. В курорта може да 
се практикува конен спорт, могат да се посетят Археологическият Музей, Джамията 
на Есмахан Султан (мавритански стил, 1590 г.), развалините на римско – византийска 
базилика (V – VI в.), Колекцията „Меркурий” (лули и редки предмети).  

 Пътища за достъп: железопътен: - гара Мангалия, по ж.п. линията 
Букурещ – Констанца – Мангалия, пътен - ДН 39 от Констанца, редовна 
автобусна линия между Констанца и Мангалия. 

 Нептун - Олимп (на 6 км. от Мангалия), балнео – климатичен курорт (5 – 20 метра 
надморска височина), разположен върху пясъчна коса, между морето и гората 
Коморова, бидейки един оазис на спокойствието и свежестта, истинска градина на 
румънското крайбрежие. Определящите характеристики на този модерен 
туристически комплекс са качеството и елегантността, както по отношение на 
комфортните вили и хотели, така и чрез услугите за обществено хранене, които 
предлага. Могат да бъдат практикувани множество спортове (терен за конен спорт, 
тенис кортове, пристан за лодки за разходка по езерото). Съществуват, също така и 
много кабарета и клубове, увеселителни паркове. Нептун разполага и с модерен 
център за лечение (електротерапия, хидротерапия, калолечение, фитнес центрове, 
сауна, лечение с Геровитал и Аставитал – румънски лечебни продукти със световна 
известност, предпазвайки от преждевременно остаряване и регенериране на 
организма). 

 Сатурн (на 42 км. от Констанца и на 1 км. от Мангалия), летен климатичен курорт (3 
- 10 метра надморска височина), който се радва на около 25 слънчеви дни  на месец. 
Морската вода през лятото е със средна температура 20 – 250C. Към многото 
възможности за настаняване, се добавят ресторантите и баровете, открит театър, 
спортни терени, възможности за риболов и конен спорт, за осигуряването на една 
особено приятна почивка. 

  

 Венус (Венера – б.пр.) (на 5 км. от Мангалия), сезонен балнео – климатичен курорт, 
разположен на нос, с характерен наклон, който образува един  красив амфитеатър. 
Курорта, носещ името на богинята на красотата, разполага със серия хотели, които 
носят женски имена и оригинален архитектурен стил. Както и при другите курорти от 
съзвездието на румънското крайбрежие, така и Венус се радва на морските бризове, 
яркостта на слънцето и плажове от фин пясък, представлявайки истинска 
притегателна точка за всеки турист, които жадува за отдих и развлечение.  

 
 Текиргьол (на 18 км. южно от Констанца), целогодишен балнеоложки курорт, на 

брега на езеро със същото име (15 - 20 метра надморска височина), разположен в 
долина, заобиколена от хълмове. Зимите са меки, а летата горещи, с преобладаващо 
ясно време (продължителността на годишното слънчево греене е над 2400 часа). 
Основните естествени терапевтични фактори са солената вода и лековитата кал на 
езерото Текиргьол. 
Курорта разполага с пет лечебни центъра, в рамките на които съществуват 
многобройни съоръжения (за горещи бани във вана или басейн с концентрирана 
солена вода от езерото, за горещи бани с кал и козметични опакования с кал, 
аерозоли, хидротерапия).  

 Пътища за достъп: железопътен: - гарите в Констанца или Ефорие Норд, 
след което с автобус до курорта, пътен ДН 39 от Констанца или от 
Мангалия, с отклонение в Ефорие Норд.  
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Исторически забележителности 

Град – крепост Хитрия до Хистрия (на 62 км. от Констанца ), най-старото гръцко селище на 
територията на Румъния, основано през 657 г. пр.н.е., от гръцки преселници дошли от град 
Милет (Мала Азия). Крепостният град е бил в продължение на 1200 години важно 
пристанище и значителен икономически център, ползвайки се от защитата на гетите, а по-
късно на римляните. Ученият Василе Първан, който започва разкопки тук, е открил толкова 
много ценни артифакти, че го нарекъл „Румънският Помпей”. Днес могат да се видят 
Храмът на Афродита, Храмът на Зевс, други румънски храмове, форум, площад, павирана 
улица, част от канализация; 

Град – крепост Томис в Констанца (първата половина на VI в. пр.н.е.). Гръцките 
преселници от Милет са основали и пристанищният град Томис. От античният град, могат да 
бъдат видени и днес ценни останки: „Кулата на Касапите” изграден отново по времето на 
Юстинян, входната римска стена от III в., големи римски съдове от керамика, изложени в 
красив археологически парк. Римската сграда с мозайките в Констанца е уникален 
исторически монумент в тази част на Европа, построен през III – IV в. Мозайките, които се 
намират по терасата на римска търговска сграда имат внушителни размери от 2000 кв.м.; 
Град – крепост Калатис до Мангалия, колония създадена от Дорийците, дошли от Хераклея 
Понтика – VI в. пр.н.е., се превръща в процъфтяващ град през IV – III в. пр.н.е. Открити са 
останки от изключителен научен и туристически интерес (голямо съкровище, гробове, 
римски аведукти). Тук е съхранен най-старият документ на латински език от цяла Юго-
източна Европа (надпис от 72 г. пр.н.е.); 
Селището от Неолита Черна Вода, некропол от тип Хаманджия (Културата Хаманджия – 
б.пр.), където е открита известната склуптора „Мислителят”. Крепоста Сучидава ла 
Дунърени, гето-дакско селище, трансформирано в римска крепост, укрепена през II – VII в. 
Град – крепост Капидава, дакско селище от I в. пр.н.е. - I в., по-късно римска крепост, 
укрепена от император Траян; 
Град – крепост Аксиополис до Черна Вода, антично селище, основано от тракийският крал 
Лизимах (306 – 281 г. пр.н.е.), след това селище на гето – даките, римляните и византийците 
(Аксиополис = град на мрака). През XIX в. получава славянското си име Черна Вода; 
Селището Карсиум до Оршова, римска крепост, основата от Траян през 103 г. на мястото на 
гето – дакско селище. По-късно тук е построен византийски крепостен град, (X-XI в); 
Селището Алтинм до Олтина, селище и речна база на римският флот, I - IV в.; 
Византийско селище при Остров, разположено на остров Пъкуюл луй Соаре, силна речна 
военна база, позната под името Вичина (971 – 976 г.). 
Генуезкият Фар в Констанца, построен между 1858 – 1860 г., от английска компания; 
Джамията Хункяр в Констанца (1867 – 1868 г), построена в мавритански стил.  

Религиозни постройки - монументи 

Джамията в Констанца, построена през 1910 г. в мавритански стил, на мястото на стара 
джамия от 1822 г. Точно копие на голямата джамия от Коня – Анадола (Турция). Има 
красиви стенописи по вътрешната част. От минарето, високо 50 метра, се открива 
очарователна панорама на града и пристанището.  

Православната катедрала на Констанца, построена между 1883 - 1895 в старият 
архитектурен стил на Румънската Държава, със вътрешни стъклописи направени от Д. 
Мирча. 
Други религиозни постройки:  

 Гъцката църква Метаморфозис в Констанца (1865 – 1867 г.);  
 Джамията Есмахан Султан в Мангалия (1590 г.), построена в мавритански стил;  
 Манастирът Дервент (на пътя ДН 3, между ръкава на Дунав – Остров и езеро Буджак), 

исторически паметник, но и източник на лечебни сили; 
 Манастирският комплекс от Басараби (IX – X в.), жилища на калугери, издълбани в 

скали, уникални за старата румънска култура; 
 Православната църква „Свети Георги” в Констанца (1905 – 1911 г.), със стъклописи, 

реализирани  от Николае Тоница.  
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Културни забележителности 

Национален исторически и археологически музей в Констанца, един от най-богатите музеи 
в страната, представя колекции от праисторическа археология, гръцка, римска, 
византийска, средновековна. От представените статуи, най-интересни са тези на богинята 
Фортуна и богът Понтос (защитник на града), змията Гликон;  
Музеен комплекс по естествени науки в Констанца, обхваща Аквариум, Делфинариум, 
Планетариум и Астрономическа обсерватория. Аквариума предлага над 100 вида риби от 
Черно и други морета в света; 
Музеят на изкуствата в Констанца, съдържа ценни експонати (картини, скулптори, 
графики) на нашите водещи артисти: Николае Григореску, Теодор Аман, Теодор Палади, 
Корнелиу Баба, Димитрие Пачуря, Йон Цукулеску, Йон Жаля, Вида Геза.  
 
Други културни забележителности:  

 Музеят на Морето в Констанца, разполага с богата колекция от морска фауна от 
световния океан;  

 Музей на народното творчество в Констанца – разполага с етнографски колекции от 
района на Добруджа, народно творчество, тъкани, резба;  

 Военно – морският Музей представя историята на румънския военен и търговски 
флот.  
 

Монументи и статуи 

Триумфалният монумент „Трофеум Траяни” до Адамклиси (64 км от Констанца), уникална 
за римските провинции постройка, като размери богатство на декорацията. Издигнат между 
106 и 109 г., в чест на победата която император Траян постига над даките през 102 г. 
Много ценни са сцените, които показват борбата на даките с римляните, бидейки един 
автентичен акт за историята на даките и римляните.   

Статуята на Овидиу в Констанца, в чест на латинския поет Публиус Овидиу Насо, роден 
през 43 г пр.н.е. и заточен в Томис през 8 г., където и умира 9 години по-късно. Статуята е 
дело на скулптора Еторе Ферари (1887 г.).  
Статуята на Еминеску в Констанца, реализирана от скулптора Оскар Хан през 1930 г. и 
разположена на брега на морето. 
 
 

Казус 3 
Възстановителен и балнео – спа туризъм в Спа – уелнес Института „Хера Боди Кер”3 
 
Взимайки под внимание примера, даден за Центъра Хера Боди Кер, как бихте 
структурирали пакетите от сегментирани услуги за туристите от вашата зона? 
Към кой тип туристи бихте се обърнали? 
 
Хера Боди Кер е център по естетическа медицина и разкрасяване, интегриран към дадена 
болнична структура. Основната концепция е свързана с това, всяка програма и процедура 
да бъде наблюдавана от лекари. Всичко това става след процес на оценка по функционална 
медицина, като всеки клиент получава по един оценителен бюлетин в началото и в края на 
програмата. 
“Туристическите агенции и частните клиники не насърчават тези услуги на външните 
пазари, а чужденците познават само лечебните програми на Ана Аслан. Малкото 
чужденци, които пристигат у нас, за зъболечение или  пластична хирургия са, по  
принцип, румънци установени в чужбина или роднини и приятели на чужденци, които 
работят в Румъния. А единствената форма за организиран лечебен туризъм е балнео – 
климатичният туризъм” 
Центърът разполага с лечебна база, оборудвана с модерна апаратура от най-високо 
качество и квалифициран персонал, с атестати на европейско ниво. 
Съвременният процес на възстановяване, предполага комбинирани терапии (опакования 

                                                 
3 http://www.turismmedical.ro/ 
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със специална кал от морски водорасли в индивидуална капсула СПА ОКЕАНИЯ, съчетани с 
високо технологични процедури: диатермия чрез радиочестоти, лимфен дренаж и 
възстановяване във вакуумен тунел, лечебна и естетическа озонотерапия и др.). 
В рамките на една пълна програма, времето изразходвано за възстановяване, почивка и 
рехабилитация от около 3 седмици, се свежда до 7 – 10 дни по интензивна програма с най-
съвременна апаратура. Съвременният възстановителен процес включва както и възможност 
за основен медицински преглед (изследвания, анализи, установяване степента на 
разболяване на организма) така и компетентна технология за лечение, всичко това под 
внимателното насочване и наблюдение от страна на специализирания лекарски екип. 
 
Пакетите за лечебен туризъм съдържат:   

 Настаняване в хотели с 3 и 4 звезди в Констанца и Мамая; 
 Специализирани програми за: обща релаксация, уелнес, балнео – физиотерапия, 

лицева естетика, ремоделиране на тялото; 
 Безплатен трансфер от града до летище Михаил Когълничану; 
 Бонуси и подаръци в края на всяка смяна ; 

 

Видове туризъм и значението им за ДОБРИЧ (България) 

 
Приключенски туризъм 

Крайбрежната зона и не само, на област Добрич и на България като цяло, е идеалната 
дестинация за тези, които търсят отмора чрез движение, чрез спорт и приключения чрез 
нови открития. 

Почти всяко място за настаняване по крайбрежието, предлага условия за прекарване на 
свободното време, чрез практикуването на спорт – гмуркания, сърфинг, кайт-сърфинг, ски-
джет, както и плавателни съдове, подходящи за риболов и круизи. 
Планинските зони са идеални за изследване на пейзажите чрез езда, както за малки 
експедиции в близост до местата за настаняване, така и при едни истински приключенски 
екскурзии, които включват настаняване в къмпинг, езда и походи. Конният спорт има 
традиция от повече от 90 години в България, а град Божурище се организира всяка година 
Световна Купа по Езда.  
Парапланеризмът е друг начин за прекарване на времето през почивката, най-вече в 
селските райони на България, но и в планинските зони в близост до градовете Сопот, 
Витоша, Сливен, Кюстендил, Стара Загора или Албена. 
Европейската Федерация по Колоездене, администрира в България повече от 13 европейски 
маршрута, предназначени за колоездачите, които могат да бъдат интересен начин за 
опознаване на българския и защо не на европейския пейзаж. 
Гамата от ваканционни спортове в България е допълнена от голфа, множество подобни 
клубове бидейки построени през последните години във всички райони на България. 
Отлични условия за ловен туризъм са създадени в Ботевград, Витиня, Самоков, Арамлиец, 
Боровец, Борово, Женда, Кормисош, Студен Кладенец, Русалка, Паламара, Ракитово, 
Миджур, Правец, Босна, Бяла, Воден, а крайбрежните зони на Черно Море, предлагат 
изключителни условия за спортен риболов. 
 
Балнеологичен, лечебен и разкрасяващ туризъм 

Минералните ресурси, адекватни за балнеологичното лечение и разкрасяване се намират в 
множество зони на България, както по Черноморското крайбрежие, така и в планинските 
райони: Езерото до Варна, Сливенски Бани, Хасковски Бани, Старозагорски Бани, Бургас, 
Поморие, Приморско, Албена и Слънчев Бряг. 

Минералните източници в Южна България са повлияни от средиземноморския климат на 
зоната около Черноморското крайбрежие. Наред с богатата флора и фауна, съществуването 
на минералните ресурси, спомага за развитието на услугите от тип спа и уелнес, като и 
аромотерапия, фитотерапия и релаксиращи процедури, през цялата година.  
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Къмпингов туризъм 

Този тип туризъм е много популярен в северната част на черноморското крайбрежие, като 
тук се намират много къмпинги и съоръжения от този тип, в живописни райони както по 
брега на морето, така и в съседство с гористи местности. Най-популярни дестинации за 
къмпинг са зоните в близост до Албена и Златни Пясъци (Къмпинг Лагуна), до река Камчия, 
до Шабла (Къмпинг Добруджа), до Иракли и Дуранкулак (Къмпинг Космос). 

В националните паркове на България са предвидени възможности за пренощуване в 
къмпинг, както и програми за няколко дневни походи.  

Бизнес туризъм 

България заема стратегическо място на Балканския Полуостров, в пресечната точка между 
три континента. Четирите международни летища в България, осигуряват бързи връзки (до 2 
часа) с основните европейски столици и най-важни международни аерогари. Тези неща, в 
допълнение на нарастването на местата за настаняване от 3, 4 и 5 звезди във всички важни 
градове на България, са големи предимства които поставят България в положението на 
подходяща бизнес дестинация, съответно чрез организиране на събития от този род,  като 
конгреси, изложения и др. 

Района на Черно Море предлага комплексни възможности, както за организиране на бизнес 
срещи, така и за почивка, множеството хотели в тази зона поставяйки на разположение на 
туристите конферентни зали. Хотелите от Варна, Бургас и Добрич, но и комплексите 
Албена, Златни Пясъци, Слънчев Бряг имат възможности, които позволяват оптимални 
условия за целогодишна дейност. Наличието на терени за голф в близост до тези хотели, е 
аргумент в повече за привличането на бизнесмени.  

Културен туризъм 

В България, както и в Румъния и Молдова, се запазват традициите от хиляди години, заедно 
с културното наследство, което преминава през целият този интервал, но и многото 
цивилизации, които са пребивавали в тези краища. Туристите, които посещават България, 
могат да открият изненадващи детайли относно историята, културата, етнографията, 
религията, архитектурата и изкуството на този край. Тук се сливат наследства от неолита и 
тракийския период, римският, византийският или средновековен, както и средновековни 
свидетелства. 

Множеството български манастири са истински свидетели на православието по тези краища, 
както и комплексите в Етъра (до Габрово), етнографският комплекс „Старият Добрич” и 
Чифлика (до Албена), Златоград, Вароша – Благоевград, етнографският комплекс Бръшлян – 
Малко Търново и много други.  
Българският културен туризъм може да обхване и посещения в селските райони, с традиции 
в сега забравени занаяти, като производството на розово масло или винопроизводство. 
Също така в селските райони, туристите ще бъдат насърчавани да опознаят и да участват в 
традиционните български празници и празненства, запазени от стотици години.  

Екологичен туризъм 

Изключителното биоразнообразие, натуралните паркове, уникалните туристически обекти, 
впечатляващите пещери, каньоните и ледниковите езера, са всички лица на естествения  
пейзаж на България. За да могат туристите да се наслаждават на тези красоти, българските 
туристически агенции за развили серия от възможности и програми за туристически походи, 
планински пътувания, изследване на природата и по-специално на птиците и др. 

България е дом на много европейски, европейско – сибирски и средиземноморски видове.  

Селски туризъм 
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Селският туризъм е най-хубавият начин да посетите България, да се запознаете с 
българските традиции и гостоприемство. Настанявайки се в селски къщи, туристите ще 
могат да оценят истинският стил на живот и култура на българския народ.  

Гостоприемството на българските домакини, несравнимостта на българските гозби, добре 
запазените обичаи и занаяти, добре запазените многовековни къщи, в оригинален 
архитектурен стил, както и удивителните пейзажи, допринасят за едно незабравимо 
преживяване от селския туризъм в България. 
Повечето пъти, настаняването се прави в традиционни къщи, строени през XIX в. или в 
началото на XX в., а домакините допълват това преживяване чрез приготвянето на 
традиционни ястия от продукти, получени директно от личните им стопанства, гарнирани с 
уханни треви, специфичен аспект на българската кухня. 
Измежду алтернативите за прекарване на свободното време в българските села, можем да 
изброим експериментирането на селския живот, класическите занимания по отглеждане на 
добитък (стригане на овце, доене на крави, приготвянето на традиционното българско 
кисело мляко, приготвянето на сладка) и отглеждането на зеленчуци. Също така, туристите 
могат да правят разходки из околностите с традиционните впрягове или яздейки, или могат 
да изследват зоната с велосипед. Още повече, в селските зони на България, туристите 
могат да посетят множество винарски изби, познали международно признание, 
благодарение на невероятното качество на продуктите.  
Вечер, туристите биват поканени на традиционната софра, заедно с домакините, 
съпроводени от български народни ритми, имайки по този начин възможността на открият и 
легенди или други народни сказания от дадената зона.  
В зависимост от възможностите, на туристите могат да бъдат предложени уроци по 
грънчарство, иконопис, могат да научат да танцуват български народни танци или да тъкат 
или бродират по традициите на въпросното място. 
В зоната на Добрич, както и по цялото Черноморие, туристите имат възможност за 
провеждане на екскурзии в близките селски райони, откривайки, по този начин, 
очарованието на селския живот. Още повече, в зоната на Добруджа, изключително 
атрактивни са традиционните земеделски ферми, които са запазили по уникален начин, 
старите занаяти за отглеждане и обработка на земята. 
С най-голям късмет са туристите, които по време на почивката си имат възможност да 
присъстват на традиционен български празник, като например Лазаруване или Коледа със 
своите танци и сурвакане или традиционните празници на Трифон Зарезан. 
В България се провеждат многобройни фолклорни фестивали, като най-известните са: 

 Международният Фолклорен Фестивал в Пловдив 
 Международният Фолклорен Фестивал в Бургас 
 Националните събори в Рожен и Копривщица 
 Международният Фестивал на Маските и Сурвачките в Перник 
 Националният празник „Чудните песни и танци на Тракия” 

  
Морски туризъм (на Черно Море) 

Българският бряг на Черно Море е чудесно място за прекарване на летните ваканции. Нос 
Емине е мястото, където Балканът среща морето, разделяйки българското крайбрежие на 
Северно и Южно. Общата дължина на крайбрежната ивица е 378 км., разполагайки с 209 
хектара плажове и живописни заливи. Българските плажове предлагат невероятни условия 
за практикуването на морски спортове, като сърфинг, водни ски, гмуркане и подводни 
изследвания, но и риболов. През 2011 г. плажовете на Албена, Буните (Варна), Дюни, 
Елените, Поморие – източен плаж, Харманите (Созопол), Свети Влас (централен плаж и 
Венид Бийч), Слънчев Бряг и Слънчев Ден – плаж, са получили международно признание за 
качеството си. 

През последните години, повечето хотелски комплекси по Черноморието са построили 
яхтени пристанища, като тези в Русалка, Тюленово, Балчик, Златни Пясъци и Варна, 
предлагайки отлични възможности за експедиции със собствена или наета яхта. 
Българското Черноморие сякаш е предназначено предимно за туристите обичащи спорта, 
предлагайки разнообразни възможности за прекарване на свободното време на открито, 
включвайки разходки (пеша или с велосипед), конен спорт, екскурзии от тип сафари или 
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къмпинг. На северното Черноморие, голфа печели все по-голяма популярност, като тук са 
построени многобройни комплекси за практикуване и научаване на този благороден спорт. 
Множество реки, като Ропотамо, Камчия и Велека, които се вливат в Черно Море, са 
плавателни за малки плавателни съдове или моторни лодки, за удоволствие на туристите, 
които могат да се възхищават, по този начин, на комплексността на планинските пейзажи, 
гъстите гори и архитектурата на планинските села. 
Алепу, Аркутино, Атанасовско, Белослав, Бургас или Дуранкулак, са изключително 
живописни езера, намиращи се в близост до Черно Море, където могат да бъдат открити и 
посетени селища от неолита от 5000 г. пр.н.е., антични храмове, гробници, както и блата и 
делти. Тук живеят многобройни видове птици, риби и уникални животни в света, защитени 
от закона. 
Лечения с водорасли и лечебна кал, могат да се извършват в близост до езерата Поморие, 
Варна, Балчик, Тузла, Шабла, Русалка, Атанасовско. По Черноморието съществуват и много 
минерални извори, а комбинацията между тези природни ресурси, насърчава 
практикуването на лечебният туризъм и за разкрасяване, заедно с класическата почивка на 
брега на Черното Море. 
Към изненадите на Българското Черноморие за туристите, можем да добавим и няколко 
острова, които могат да бъдат посещавани, като Света Анастасия, Свети Иван (където 
наскоро са открити мощи на Св. Йоан Кръстител), Свети Петър, Светии Кирик и Юлита или 
Свети Тома.   
Курортните комплекси по брега на Черно Море са подходящи за семейни ваканции, но и за 
забавления на големи групи и млади хора. Албена, Русалка, Свети Константин и Елена, 
Ривиера, Обзор, Елените и Дюни са няколко от предпочитаните зони за семейства с деца, 
докато младежкият туризъм се развива на Слънчев Бряг, Златни Пясъци, Приморско, Китен 
и Лозенец, където се намират множество клубове и заведения за нощен живот. Слънчев 
Бряг е най-големия курорт от този тип, а партитата тук се радват на присъствието на 
известни Ди Джеи. 
Созопол и Несебър (селище в списъка на ЮНЕСКО) са известни заради комбинацията между 
невероятни пейзажи и исторически обекти, които предлагат на посетителите незабравима 
почивка. Тези два града имат хилядолетна история зад гърба си, привличайки многобройни 
туристи от ранна пролет до късна есен. 
Хотелските комплекси по Черноморието предлагат разнообразни условия за настаняване, от 
луксозни 4 и 5 звездни хотели, до романтични хотели – тип „Бутик”. Много от тези легации 
функционират през цялата година, и са домакини на различни събития и мероприятия. 
Туристите по Българското Черноморие не могат скучаят тук, тъй като плажните спортове и 
възможностите за забавление през свободното време са допълнени от културни събития 
като: 

 Каварна Рок Фест; 
 Варненско Лято; 
 Аполония – Духът на Бургас; 
 Международен Фолклорен Фестивал в Бургас и др. 

 

Казус 4 
Трейшън Клифс – Голф Бийч Ризорт4 
Божурец, Каварна (до нос Калиакра) 

 
Кои смятате, че са предимствата (локация, пейзаж, ресурси и.т.н.), които са 
позволили на инвеститорите, развитието на този туристически продукт? 

 
Курортът е разположен на Северното Българско Черноморие, на 50 минути разстояние от 
международно летище Варна, като по този начин, туристите се ползват от директни връзки 
към множество дестинации, между които: Лондон, Москва, Виена, Будапеща. Комплексът 
предлага собствен транспорт на туристите от и до летището.  
 
Условия за настаняване: 

                                                 
4 http://www.thraciancliffs.com 

http://www.thraciancliffs.com/
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Туристите могат да избират настаняване във всяко от двете ваканционни селища, 
разделени от сладководно езеро, но и с чудесен изглед към Черно Море.  
Марина Вилидж, един от комплексите за настаняване е разположен на самият бряг. Тук се 
намират 64 луксозни просторни апартамента, с 2 или 3 спални, обзаведени в традиционен 
български стил. Условията са от най-висок стандарт, разполагайки с оборудване като Ел Си 
Ди телевизори, безжичен интернет, двойни балкони, с изглед както към морето, така и 
към езерото, мини – кухня за осигуряване самообслужването на гостите. Комплекса е 
допълнен от басейн, тераси за отдих и пространства за практикуване на голф. 
 
Хилсайд Вилидж е разположен на 350 метра надморско равнище, 87-те апартамента са 
разположени във възходяща архитектурна линия, която имитира заобикалящата хълмиста 
зона. Апартаментите са от тип студио или с по 2 или 3 спални, като всичките се радват на 
великолепна гледка. Комплексът е също толкова луксозен, разполагайки с най-изискано 
оборудване, а отдиха на туристите е допълнен от дискретни басейн и тераси. 
 
Дейности: 
Комплексът предлага голямо разнообразие от дейности за туристите, които обичат спорта 
на открито. Освен с голф, гостите могат да се забавляват с плажни спортове: 

 Плажен тенис; 
 Разходки в морето с надоваем банан и скиджет; 
 Кратки круизи с малки яхти; 
 Каяк; 
 Гмуркане и шнорхелинг; 
 Водни ски; 
 Разходки с катамаран. 

 
Тъй като зоната е изключително богата на традиции и културно наследство, в рамките на 
комплекса се организират персонализирани излети и екскурзии до културни и етнографски 
забележителности или исторически руини. 
 
В рамките на комплекса, туристите могат да се наслаждават на слънце и море на двата 
красиви и неповторими плажа: 
Блендида Бийч, предназначен за тези, които обичат девствената природа, недокосната от 
човека. Спокойното море е перфектно за плуване или спокойни круизи. Тук туристите 
могат да прекарат целият ден, наслаждавайки се на плажа, обядвайки или практикувайки 
водни спортове. 
Аргата Бийч е малък, девствен плаж с ограничен достъп. Тук денят протича по-спокойно, 
може би и по-бавно, туристите имат възможност да се радват на традиционни рибни ястия 
или коктейли.  
 
Практикуването на голф: 
Игрището за голф с 18 дупки е описвано от специалистите, като едно от най-
впечатляващите в този спорт, като за този факт допринасят и изгледа, и изключително 
красивите околности. Играчите разполагат с целия комфорт на един луксозен комплекс, 
имайки на разположение зони за отдих, релакс и възстановяване, но и условия за наемане 
на пълен комплект екипировка (във всички свои варианти) или за взимане на уроци по 
голф. 
В сътрудничество с компанията Волво и българското Министерство на Физическото 
Възпитание и Спорта, тук ще се организира, започвайки от 2013 г. „Volvo World Match Play 
Championship”- световен шампионат по голф. Достигнал до 50-то си издание, шампионатът 
ще посрещне 24 от най-добрите играчи на голф в света между които Шейн Лоури, Рори 
Макълрой, Джъстин Роуз, Луи Оостуйзен и Питър Хенсън. Наградната сума наброява сумата 
от 3 милиона евро.  
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Видове туризъм и значението им за ХЪНЧЕЩИ (Република Молдова) 

 
Регламентирането на дейностите в туризма в Република Молдова се извършва от 
Департамента по Развитие на Туризма. 
 
Един важен сегмент от туристическия пазар (около 37% от общия брой туристическите 
фирми лицензополучатели) е формиран от производителите на туристически услуги 
(туроператорите). 
В Република Молдова, повечето туристически пакети могат да бъдат разделени в три групи: 

 Туристически пакети, които предлагат почивка на територията на Република Молдова 
(Вадул луй Водъ, Кахул, Кълъраш и др.); 

 Туристически пакети, за различни почивни курорти, които предлагат услуги на 
умерени цени (Украйна, Румъния, България и др.); 

 Туристически пакети, които предлагат почивка в екзотични държави, на високи цени 
(Турция, Кипър, Египет, Хърватска, Черна Гора, Гърция и др.). 

 
Важна роля на туристическият пазар в Република Молдова (около 60% от общия брой 
туристическите фирми лицензополучатели), се пада на туристическите агенции, които 
закупуват туристически продукти, формирани от туроператорите и които препродават към 
туристите. 
През януари 2002 г. в Република Молдова е създадена Национална Асоциация на 
Туристическите Агенции (НАТА), целта на която е да представлява интересите на 
туристическите фирми на национално и международно ниво. Към настоящият момент 
членовете основатели на НАТА са 40 туристически фирми. 
 
Основните типове дестинации / туристически оферти, предлагани от туроператорите, се 
отнасят до културното наследство, екотуризма, винарството, селският туризъм, бизнес 
туризма (конференции и изложения).  
 
Културно наследство 

Наследството от сградния фонд на Молдова обхваща широка гама от забележителности, 
започвайки от селища от праисторическия период и стигайки до сгради от XX в. Тук влизат 
праисторически монументи, средновековни крепости, пещерни жилища, обществена 
архитектура, сгради с промишлена и религиозна насоченост. Някои от забележителностите 
са се запазили като руини, с различна степен на съхранение, други са жилищни постройки, 
музеи и др. 

До този момент на територията на Молдова са идентифицирани над 15 000 монумента на 
историята и културата от различни исторически епохи, представлявайки на практика 90% от 
великите култури, които са се наслагвали една след друга в Европа. От всички тези в 
Регистъра на историческите монументи, официално защитени от държавата са записани 
само 5698 обекта, включително 891 църковни сгради, 2 средновековни крепости (Тигина и 
Сорока), 17 имения – паркове и около 700 забележителности на градската и народна 
архитектура, другите бидейки архитектурни паметници от европейско, регионално и местно 
значение. 
Първата оценка на горепосочените обекти, е идентифицирала около 115 такива като 
национално наследство, които имат значителна туристическа стойност. 
 
Музеи 

В Република Молдова съществува мрежа от 66 музея, които разполагат с археологически, 
етнографски, исторически, природни колекции, както и такива на изобразителното изкуство 
или пък възпоменателни. В националните музеи се пазят около 700 000 предмети, които се 
смятат за национално наследство. От всички музеи, около 20 представляват голям интерес 
за по-голям брой посетители. 
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По-голямата част от персонала на музеите има висока квалификация, но малка част от 
служителите имат специална подготовка в сферата на туристическия мениджмънт и музеен 
маркетинг.  
На практика, всички музеи имат необходимост от солидни инвестиции за дейности по 
ремонта на сградите, в които се намират, за консервиране на експонатите и организиране 
на експозициите, за основна реконструкция на прилежащата инфраструктура. Съществуват 
и проблеми, свързани с тълкуването на изложените предмети. 
 
Културен туризъм 

Република Молдова разполага с разнообразен културен потенциал, който чрез своята 
стойност, представлява интерес за туристическата дейност и може да провлече 
туристически поток. 
Културният туристически потенциал на Република Молдова, освен с историческите си 
реликви и монументи, над 15 000 на брой, се допълва и от художествените и културни 
институции, колективите за етногравско и фолклорно творчество, народната архитектура и 
центровете по занаятчийство. 
В момента са познати над 10 хиляди потенциални занаятчии, от които 250 са членове на 
Обединението на Народните Занаятчии. 
Музикалният фолклор има изключителни стойност, бидейки представен от 270 фолклорни 
ансамбъла за възрастни и 320 детски фолклорни ансамбъла, от около 880 оркестъра за 
народна музика. Творческите колективи се срещат на различни фестивали. Всички тези, 
като едно цяло, могат да бъдат оползотворени в туризма. 
Много известни писатели (чужди и национални), са живеели в този район през различни 
исторически периоди. Между тези могат да бъдат отбелязани Пушкин или Донич. 
Литературните маршрути представляват туристически потенциал и могат да послужат като 
мотивация на любителите на литературата. 
 
Селски туризъм 

Селският туризъм се радва на огромна популярност. Селският район около Хънчещии, със 
своите земеделски общности и живописи села, представлява важен ресурс за: 

 Предоставянето на услуги по традиционно настаняване от селски тип; 
 Предлагането на дадени възможности за посетителите, да се включат в дейностите и 

заниманията на село; 
 Опознаването на фолклора, забавленията и местните традиции; 
 Представянето на занаятите с възможности за участие в самия процес на изработка;  
 Предлагането на дадени възможности за закупуване на занаятчийските 

произведения. 

В тукашните селски райони, съществуват многобройни сгради, построени в традиционен 
стил, които след евентуална реконструкция, биха могли да бъдат използвани за 
настаняване на туристите. 
 
Екологичен туризъм 

Република Молдова разполага с богато природно наследство, което е опазвано от 
държавата. Общата площ, защитена от държавата представлява 66467,3 ха, или 1,96% от 
територията на държавата. Според прогнозата на еколозите, е необходимо площта на 
защитените природни площи да достигне 5% от територията на държавата. В момента, в 
структурата на фонда от защитени природни площи, пейзажните резервати заемат 34200 ха, 
или 51,5% от цялостния фонд: 

 Требужени, който включва средновековният град Орхеюл Веки,   
 Цъпова, Сахарна, Холошница, Руди – Арьонещи, Наславча, Коржеуци, Брънзени, 

Бутрщи и др. 
 И 19378 ха, или 29,4% научни резервати със специален режим на защита.  

 
Другите категории природни защитени зони представляват: 
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 Природни резервати - 8009 ха,  
 Ресурсни резервати - 523 ха,  
 Площи с многофункционално управление - 1030 ха,  
 Ботанически градини - 104 ха,  
 Монументи с пейзажна архитектура - 191,1 ха. 

  
Най-характерното природно наследство е част от фонда с защитени природни площи, но 
може да се отбележи това, че съществуват много други площи, които могат да бъдат 
включени в периметъра и критериите на представителните природни ценности.  
Основните ареали, които могат да представляват, чрез своята природна и антропична 
същност, истинска и привлекателна оферта за екологичния туризъм са:  

 Ареалът на горите,  
 Ареалът "Карстови полета по поречето на Прут",  
 Ареалът Среден и Долен Нистру,  
 Ареалът Тигечи. 

В Република Молдова голяма част от селските райони – земеделските площи, горите, 
парковете, реките, които са държавна или частна собственост, въпреки че нямат статут на 
защитени природни площи, са част от сегмента на екотуристическото предлагане. 
 
Винен туризъм 

Лозарските райони представляват, също така, важна туристическа дестинация в сектора на 
селския туризъм. Вината произведени в Република Молдова и най-вече в Хънчещии, се 
радват, благодарение на качеството си, на добра репутация в международен план. 

В Молдова функционират 142 производителя на вино, 21 от които имат опит в посрещането 
на гости. Тук туристите имат възможността да се запознаят с технологията по производство 
на вино, да проследят процеса на бутилиране и разбира се да дегустират крайният продукт. 
Молдова, като държава производителка на вино, предлага на посетителите, възможности за 
избор на предпочитана дестинация:  

 Изби и подземни градове;  
 Винотеки;  
 Предприятия за първично преработване на виното, за производство на пенливи вина, 

бренди, балсами и др.  
Броят на посетителите е относително малък, но съществува възможност за прием на много 
по-голям брой посетители. Фабриките за производство на вино, като цяло, заедно с 
съответните лозя, бидейки част от туристическата дестинация „Пътят на виното в Република 
Молдова”, представляват съществена причина за посещението на страната. Те 
представляват средство за насърчаване на най-добрия местен туристически продукт. 
 
Лечебен и разкрасяващ туризъм 

В Република Молдова функционират балнео – климатични и почивни курорти, които 
предлагат здравни и разкрасяващи туристически услуги. Те са разположени в живописни 
местности, предлагайки разнообразни услуги за лечение. В тези курорти, основната част от 
туристите са от Молдова, с малък брой постоянно чуждестранно присъствие.  

По-важните курорти, които могат да бъдат отбелязани са: 
 Балнео - климатични: "Нуфърул Алб" (Кахул); "Кодру" (Унгени, Хържаука); "Букурия-

Синд"; "Нистру" (Вадул луй Водъ) и др.; 
 Почивни: "Виктория" (Сорока); "Албинуца" (Унгени); "Кодру" (Унгени, Бахмут); 

"Думбрава Албъ" (Бълци); "Албасадорф" (Tтараклия, Албота) и др. 
Най-посещавани са курортите в районите в близост до водоеми: Вадул луй Водъ, Гидигичи и 
Костещи, където съществува ефективен потенциал за развитие и на международния 
туризъм. 
Подходящите климатични особености на Молдова, позволяват прилагането в балнео – 
климатичните курорти на разнообразни методи на лечение:  

 хелиотерапия,  
 аеротерапия,  
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 таласотерапия,  
 полева терапия,  
 гроздотерапия,  
 калолечение,  
 балнео процедури. 

Изворите с минерални води в Република Молдова (повече от 47), се отличават с високи 
лечебни качества, представляват определящ фактор за развитието на балнео туризма. 
 
Бизнес туризъм (конференции и изложения) 

Конференциите и събиранията са едни от най-печелившите елементи на туризма. Средно, 
участниците в конференции, харчат 2,5 пъти повече от обикновения турист. 

Залите за конференции са използвани както от обществени организации, така и от частния 
сектор. 
По настоящем, в Република Молдова се организират различни конференции, както на 
национално ниво, така и международно. Броят на участниците на тези конференции е 
относително малък. Последните се провеждат, обикновено, в хотели, в Двореца на 
Републиката или други локации. 
Република Молдова може да се специализира в организирането на малки конференции (до 
400 участника). Организирането на големи конференции на този етап не е възможно, 
поради недостатъчният брой на места за настаняване на участниците. 
Освен за конференции, Република Молдова предлага възможности за организиране на 
изложения. Международният Експо Център „Молдекспо”, представлява един от най-важните 
центрове за организиране на панаири и изложения в Република Молдова. Същият заема 
площ от 7000 кв.м. от които 4000 кв.м. – покрити площи и 3000 кв.м. открити площи. 
Годишната програма на Центъра включва над 20 експозиции и специализирани национални и 
международни панаири. 
 
 

Казус 5 
Комплекс Молдовско Село, село Хъртопул Маре, регион Крюлени 

 
Как смятате, че могат да бъдат насърчавани различните видове услуги, както 
тези от Комплекса Молдовско Село? Към кой тип туристи са отправени? 
 
На 30 км. от Кишинъу (Кишинев - б.пр.) се намира едно Молдовско село, където дните и 
нощите преливат в светлина и красота. Едно село, в което времето бавно. Едно село, в 
което намираш място да избягаш от напрегнатото ежедневие и което те кара да търсиш 
облекчение в красотата и спокойствието. Ако сте в търсене на такова спокойствие, можете 
да го намерите в центъра за отдих „Молдовско Село”, разположен в една от долините на 
селото Хъртопул Маре, регион Крюлени. 
Тук се намират три езера, зарибени с различни видове риба (бял амур, шаран, каракуда), с 
къщички със сламени покриви, изградени в типичен местен стил от старите селяни, върху 
остров по средата на езерото, където можете да опитате традиционни ястия (като 
мамините у дома), приготвени от опитни готвачи. Традиционните ястия са приготвени от 
чисти екологични продукти, внимателно отгледани в личното стопанство на центъра за 
отдих. 
Малките посетители, както и големите, ако са любопитни, имат възможност да посетят 
малка ферма за зайци, развъдник на фазани, кошарата с овце и други постройки. Добре 
обучени коне, носят своите гости с весел тропот из околностите, давайки възможността за 
любуване на живописния пейзаж, а децата могат да яздят магаренце.  
През зимата домакините организират конкурси и условия за наслада от игра на хокей на 
лед, пързаляне с кънки, и покрай децата, зимни забави до Дядо Коледа и Снежанка. 
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3. Добри европейски практики при услугите и туристическите продукти на 
малките и средни предприятия и на туристическите агенции – Възможности 
за копирането им в Констанца – Добрич – Хънчещии 
 

Трансграничната зона Констанца – Добрич – Хънчещи разполага с множество ресурси, 
които правят възможно развитието на дадени туристически услуги през цялата година. 
Това се дължи на разнообразните услуги и на туристически продукти, които се предлагат, 
подхождайки към дадени пазарни ниши, респективно развиването на алтернативни форми 
на туризъм (други освен религиозният, където туристите не са заинтересовани да правят 
разходи; или културен, но фокусиран само върху посещения на манастири и върху малко 
забележителности). 

  
Между алтернативните форми за туризъм с възможности за развитие, можем да 

изброим: селският туризъм, агротуризма, екотуризма, туризма сред природата, 
велотуризма, приключенският туризъм, здравният туризъм, културният туризъм, активният 
туризъм. Чрез добър маркетинг, фирмите ще успеят да се наложат на пазара, намиращ се 
още във фаза на растеж, а това ще доведе до развитие на всички доставчици на 
допълнителни услуги (книгоиздаване и реклама, услуги по разкрасяване, занаяти и др.). 

 

 
 
За стимулиране на търсенето извън сезона, доставчиците на туристически услуги 

трябва да прибягнат най-напред, до стратегии за растеж, чрез които се преследва 
разширяване на пазара, както по интезивен път, така и по екстензивен. Основните видове 
стратегии за разтеж, визират проникването на пазара, насочването към нови пазари и 
намаляване на разходите. 

Стратегията на проникване на пазара представлява привличането на нови клиенти 
към зоната на обхват на фирмата. По време на извън сезонната дейност, се обръща голямо 
внимание на тези сегменти от населението, които, по своята същност, се пласират в 
категорията на потенциалните клиенти на туристически услуги. По такъв начин, за 
различните типове туристически услуги с потенциал за развитие, целевите групи могат да 
бъдат представени от млади хора, любители на екстремните спортове, фирми организатори 
на тийм-билдинг или техните клиенти, населението на средна възраст от развитите 
европейски държави, със средни или над средни доходи, заинтересовани от културен и 
здравен туризъм. Въпреки че по време на сезона повечето фирми практикуват стратегия на 
недиференцирани цени, това не е препоръчително, дори още повече е нужно да се 
прибегне до диференцирани стратегии, при различни туристически сегменти извън сезона. 

Във връзка с постигане на възложените цели, фирмата трябва да вземе под 
внимание всички класически променливи величини, които влизат в контакт с пазара – 
продуктът, цената, дистрибуцията, насърчаването на продажбите, персоналът, процесите, 
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физическите доказателства – и да може да борави сръчно с тях, така че, с минимално 
усилие да постигне максимален ефект. 

В зависимост от периода на годината, в който протича туристическата дейност, може 
да се акцентира върху дадени променливи величини, или върху всички като цяло. Така по 
време на туристическия сезон, фирмата може да  концентрира усилията си около 
политиките на дистрибуция, опитвайки се да реализира оптимизиране на туристическия 
поток, както и съответствието между явното търсене и капацитета за настаняване, докато 
извън сезона, усилията трябва да се насочат към политиките на ценообразуване и тарифите 
или към тези за насърчаване  на продажбите, с цел привличане на потенциални клиенти и 
стимулиране на употребата на туристически услуги. 

 

Маркетинг микс в туризма 

 
Продуктова политика – фирмата може да определи стратегията си по една от 
следните насоки: 

 В зависимост от размерите на гамата, фирмата може да използва една от 
следните стратегически алтернативи: 

 Разнообразяване гамата от продукти, в зависимост от всеки 
размер на гамата. Дейността може да се разшири чрез: 

 Разширяване на гамата, комбинирайки, чрез множество 
варианти, от сорта на пакетни оферти, дадени услуги сами по себе си 
(настаняване, хранене, забавление, транспорт); по този начин се разширява и 
пазара на туристическата фирма, продукта става достъпен за повече сегменти 
потребители; 

 Удължаване на гамата от продукти, чрез добавяне на нови 
елементи, които удължават линията напред или назад, или в двете посоки 
(например туристически пакети, предназначени за различни групи от клиенти 
– високо ниво, средно ниво и най-ниско ниво на пазара); 

 Задълбочаване на гамата, чрез мултиплициране на различните 
версии на всяка продуктова линия (например, начина на подреждане на 
стаите в един хотел: брой на единични стаи или двойни, със или без хладилен 
бар и т.н.). 

 
Процедурата по диверсификация на гамата, предлага много големи възможности за 

действие на туристическите фирми, тъй като, тя може да визира както всеки съставен 
елемент от структурата на извършената услуга, така и нейното цяло. Въпреки че усилията 
нарастват осезаемо и има необходимост от справедлива координация на решенията 
отнасящи се до голям брой доставчици на услуги, в зависимост от прилаганата форма на 
туризъм, броят на възможните комбинации може да нарасне, довеждайки до 
задоволяването на дадени много по-комплексни нужди на различните сегменти туристи. 

 Стабилност на продуктовата гама, когато туристическият 
продукт е добре позициониран в съзнанието на туристите и неговите характеристики 
задоволяват по правилен начин нуждите на потребителите; 

 Подбор на гамата, чрез използването на опростяване на 
ширината или дълбочината на продуктовата линия (по правило, по време на 
туристическия сезон, когато търсенето е голямо, се намаляват продуктовите линии, 
поради големите организационни усилия, а извън сезона, когато търсенето не е 
интензивно, продуктовите линии се увеличават, чрез предлагането на по-
разнообразен набор от услуги). 

 

 В зависимост от нивото на качество, туристическата фирма може да използва 
един от следните стратегически варианти: 

 Адаптиране нивото на качество на туристическия продукт, в зависимост 
от изискванията на всеки целеви сегмент от потребители (например, в случая на 
балнео туризма, целият набор от оферта трябва да бъде адаптиран към 
специфичните нужди на туристите: диетична храна, подходящи развлечения и т.н., 
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или в случая на търсене на развлечения за младите, предлагането на онези типове 
забавления, които съответстват на изискванията на тяхното поколение и т.н.); 

 Диференцирането на качеството се извършва в зависимост от 
различните степени на взискателност на основните категории потребители, особено 
след като философията на туризма казва, че всеки клиент трябва да бъде третиран 
по различен начин. Стабилността на качеството се изразява в запазването на 
постоянно ниво на качество, най-вече за туристическите фирми, които имат силна 
позиция на пазара и са мерило за другите, придобили добра репутация, най-вече 
заради характеристиките на своите продукти. 

 

 В зависимост от степента на обновяване на продуктите, фирмата може да 
използва една от следните стратегически алтернативи: 

 Усвояването на нови елементи и дори услуги, които могат да доведат 
до материализирането на даден нов продукт, препоръчана стратегия най-вече във 
фазата на зрелост на дадени компоненти от продуктовата линия (например, 
осигуряване на услугата рум-сървиз в хотел който не е предлагал такава услуга); 

 Подобряване на туристическият продукт, най-вече поради техническият 
прогрес, което предполага постоянна връзка с промените на средата, в която 
фирмата осъществява дейността си (например, включването на интернет в даден 
хотел, най-вече ако хотела е ползван от бизнес туристи). 

 
 

Пласментна политика – Осъществяването на самата връзка между доставчиците на 
туристически услуги и клиентите се извършва с помощта на разпределението на 
туристическия продукт, дефинирано като съвкупност от дейности, чрез които се реализира 
продажбата на туристическият продукт. 
 

Участниците в процеса на дистрибуция действат в различните нейни етапи, имат 
специфични лични роли и интереси, а чрез различните дейности които извършват, 
образуват огромни дистрибуторски мрежи. 

Съществена роля в този процес имат посредниците, която може да бъде:  
 Туристически агенции – търговци на дребно;  
 Туристически агенции туроператори;  
 Отдели за организация на туризма или агенции;  
 Агенции за насърчаване;  
 Агенции – организатори на събития и т.н. 

 
Разграничаването на стратегиите се реализира в зависимост от цяла серия критерии, въз 
основата на които, фирмите могат да обосноват собствените си опции. Следователно могат 
да се срещнат следните варианти за туристически стратегии: 

 

 Дължината на канала на дистрибуция представлява един от най-важните 
критерии за стратегическо разграничаване. В зависимост от комплексността на 
туристическият продукт и от особеностите на клиентелата, може да се  избере: 

 Директна дистрибуция - случай, в който доставчика на услуги, продава 
продукта по директен начин на туристите, в съответствие в изискванията и 
претенциите на същата, на много по-достъпна цена; 

 Дистрибуция чрез къс канал - чрез един единствен посредник, по 
правило туроператор, прониквайки  по този  начин много по-лесно на пазари, които 
са недостъпни за доставчика на услуги; 

 Дистрибуция чрез дълъг канал, с поне двама посредника, от рода на 
туроператори и съответно – туристически агенции, което позволява по-добро 
покритие на пазара, опростяване на търговските усилия и тези по насърчаване на 
продажбите на доставчиците на основните услуги, дори ако крайната цена на 
туристическия продукт е по-голяма, възнаграждавайки дейността на всеки от 
участниците. 
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 Обхват на дистрибуцията, критерият който се отнася до ширината на канала за 
дистрибуция, позволява обосноваването на от следните стратегически опции: 

 Екстензивна дистрибуция, основава се на голям брой посредници 
(туроператори – ангросисти или различни по вид туристически агенции), без да се 
държи сметка за тяхната насоченост, позволява широко разпределение на 
туристическите продукти. Основното предимство на тази стратегия представлява 
факта, че туристическият продукт е познат, но при условие, че не са координирани 
стриктно усилията на всеки участник, може да се стигне до неприятната ситуация 
(най-вече по време на сезона) да няма свободни капацитети; 

 Селективна дистрибуция, реализирана чрез относително ограничен 
брой посредници, по правило специализирани туроператори по типове туристически 
продукти, по дестинации, по вид клиенти и т.н.; 

 Изключителна дистрибуция, чрез посредничеството на един единствен 
посредник, който осигурява дистрибуция от много високо качество, а продуктът е 
насочен към дадена подбрана клиентела. 

 

 В зависимост от дълбочината на дистрибуторския канал, може да се избира 
между: 

 Широка мрежа от точки на продажба, позиционирани колкото се може 
по-близо до клиентите и които могат да покрият разнообразни географски зони 
(продажбата на туристическите продукти можейки да се извършва дори чрез 
кореспонденция, най-вече на базата на каталог или по телефона); 

 тясно, концентрирано разпределяне. 
 

Ценова политика – концепцията за ценова политика може да бъде определена като 
„решение или серия от решения, взети от управлението на фирмата, основани върху 
предварителен анализ на себестойността и на пазарната ситуация (интензивност на 
търсенето, размер на пазара, ценови нива, конкуренция) и насочени към реализирането на 
дадена цел или набор от цели (даден обем продажби, дадена печалба, даден приход) в 
рамките на общ план за действие”. 

 

 Ценови нива – представлява стратегически елемент, много важен за 
туристическата фирма. Този елемент се намира в тясна връзка със сезонният характер 
на туристическата дейност и с комплексността на предложения туристически продукт. 

Индивидуални клиенти или групи 
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Установяването на ценовото ниво може да се направи според себестойност, търсене или 
конкуренция, елементи в зависимост от които, туристическите фирми могат да избират 
един от следните стратегически варианти: 

 Стратегия на ниски цени (особено подходяща за извън сезонна 
дейност), препоръчвана стратегия, било поради необходимостта да се смекчи ефекта 
от туристическата сезонност, било за проникване на нови пазари, било поради 
задоволяване на характерното туристическо търсене за дадени сегменти от 
потребители, които разполагат със малки доходи, било с рекламна цел. 
Практикуването на ниска цена трябва да бъде осъществявано, имайки в предвид 
необходимостта от покриването на разходите и евентуално постигането на 
минимална печалба. Поради тази причина, фирмата трябва да избере най-добрата 
комбинация услуги от структурата на туристическия продукт (настаняване, хранене, 
транспорт, развлечения), така че да осигури правилно съотношение на разходите, 
свързани с използване на свободните капацитети със съответната цена, а качеството 
на доставените услуги да не бъде влошено; 

 Стратегия на умерени цени - цени, размера на които се намира в тясна 
връзка с дадено ниво на качество на туристическия продукт, продукт който е насочен 
основно към туристи със средни доходи (например, хотел 2 звезди или заведения за 
обществено хранене – втора категория); по този начин могат да се покрие по-голяма 
част от пазара, а фирмите могат да постигнат съответна печалба, във връзка с 
продължаване на дейността си; 

 Стратегия на високи цени - практикувана от престижни туристически 
фирми, офертата на които е насочена към сегмент от туристи с много големи 
доходи, съответно, към внимателно подбрани клиенти. В същото време, високо ниво 
на цените може да бъде практикувано и в случая, в който предлагането е по малко от 
търсенето, съответно в период на максимум на дейност, с цел да се възпре 
търсенето от страна на туристите, или  ситуацията, при която се преследва 
оползотворяване на предимството на пазара в случай на нов продукт. 
 

Един нов подход в румънския туризъм (и не само) представляват „ранните резервации”, 
които се отнасят до възможността на ранно закупуване, чрез което се купуват туристически 
пакети по-рано с няколко месеца, преди ползването на отпуската, на цени с 25-30% 
намаление. Този тип политика има серия предимства, както за туристите, така и за 
посредниците и хотелиерите, които се възползват от кешово авансово плащане, така че да 
могат да си подготвят по-добре услугите по време на сезона. 

 

 Степента на диверсификация на цените представлява друг критерий за 
разграничаване на стратегиите, намиращ се в тясна връзка с качеството  и 
комплексността на  туристическия продукт. Разграничаването на цените може да се 
реализира в зависимост от съставните елементи на туристическия продукт, изключвайки 
когато е необходимо, допълнителни или опционални услуги, които туристът може да 
поиска, когато смята, че са му необходими. От друга страна, разграничаването на 
тарифите се практикува, най-вече вземайки под внимание сезонността на туризма, 
бидейки основният начин на действие, до който опират туристическите фирми, за да 
уравновесят туристическото търсене с предлагането. 

 

 Степента на мобилност на цената представлява критерий за разграничаване 
на цените, съгласуван с фазата от жизнения цикъл на туристическият продукт. В случай 
на нов продукт, фирмата може да практикува или стратегия на високи цени (най-вече 
когато конкуренцията е почти несъществуваща – пример: насочването на доставчика на 
туристически услуги към пазарни ниши), или стратегия на ниски цени, чрез които се 
улеснява навлизането на пазара. В периоди на растеж, фирмата може да използва 
нарастващи цени (ако е започнато с ниски цени), намаляващи цени (ако първоначалната 
цена е била висока), или за фирмите  на които офертата представлява луксозен 
туристически продукт, нивото на цената може да се задържи постоянно високо. 
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Чрез адекватна ценова стратегия, съпоставена разумно с промоционалните стратегии, може 
да се  принуди удължаването на жизнения цикъл на продукта, може да се спечелят нови 
пазарни сегменти, или може да се даде импулс на закупуването на продукта от туристите. 
Туристическите фирми трябва да уточнят стратегическите опции, за да отговорят на 
постоянно променящите се условия на пазара и за да  противодействат на негативните 
влияния на външната среда. 
От друга страна, основният начин за предлагане на даден туристически продукт е под 
формата на оферта – пакет, в структурата на която са замесени множество фирми  
доставчици на туристически услуги. Това включва допълнителни усилия, насочени в посока 
съпоставяне на ценовите политики на всеки един от тях, тъй като цената на общия 
продукт трябва да бъде по-малка от сумата на тарифите на отделните услуги в 
влизащи в състава му. 
 
Рекламна политика – установяването на промоционалния микс, предполага създаването на 
отделна програма, в която да бъдат предвидени: 

 Промоционалните инструменти (реклама, насърчаване на продажбите, пъблик 
рилейшънс, лични продажби, използване на марката, промоционални 
събития); 

 Поставените цели; 
 Отпуснатите средства; 
 Начина на провеждане на насърчителните дейности. 

Фактори, които се имат в предвид при установяване на микса са: 
 Комплексността на туристическият продукт, типологията на купувачите и 

особеностите на пазара (индивидуален купувач или организация); 
 Типът на стратегията ( издърпване или избутване); 
 Степента на подготовка на купувача (например, в етапите на осъзнаване и 

запознаване се прибягва към реклама и пи ар, в етапа на оформяне на 
предпочитанията се използва, най-вече, насърчаване на продажбите, а по време 
на самият процес на продажби, се прибягва до личните продажби и т.н.); 

 Етапът от жизнения цикъл на продукта. 

Казус 6 
Обиколка на ирландските кръчми5 

 
Как смятате, че може да бъде копиран ирландският модел в Вашата зона? 
 
Службата по туризъм в Дъблин организира за туристите, които искат да опознаят отблизо 
ирландската специфика и очарование, обиколки из най-популярните кръчми от предградията 
на Дъблин. 

Туристите – участници могат да възползват от представянето на историята на най-старите 
„селски кръчми”, от дегустация на традиционни ястия, но и от жива музика и разбира се, 

 да се насладят на традиционните ирландски напитки. 
В рамките на обиколката, са включени повече от 7 кръчми, между които: 

 “The Blue Light Bar”, която предлага красива гледка към Дъблин, заедно със колекция 
от традиционни бири; 

 “Johnnie fox's”, една от най-старите и известни кръчми в Ирландия; 
 Кръчмите на град Раундууд; 
 “Glenmalure Lodge”, която предлага на туристите кулинарни традиционални ирландски 

специалитети; 
 “Byrne's pub”, една от кръчмите която е запазила оригиналната си архитектура и 

вътрешна подредба; 
“Redcross” и “Mickey Finn's Bar” 

 

                                                 
5 http://www.ruraltours.ie/rural_nights.html 

http://www.ruraltours.ie/rural_nights.html
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Казус 7 
Ваканционни екскурзии в традиционните ирландски каравани6 

 
Какви традиции / специфични елементи от Вашата зона смятате, че могат да бъдат 
използвани в туризма, по подобие на ирландския модел? 
Преди 150 години, пътуващи ирландци – наричани и Пътешествениците, живееха в 
каравани, като животът им беше неспирно пътешествие по ирландските пътища. Едно от 
основните техни занимания беше отглеждане и опитомяване на коне. 
Днес, ирландските туристически агенции са положили началото на туристическа програма, 
която да изследва тази забравена традиция на ирландските пътешественици. В 
сътрудничество с собствениците на къщите за гости в селските райони, ирландските 
туристически агенции, предлагат на туристите, възможността да опитат номадският стил на 
живот на  старите ирландци.  
В рамките на 3 дни, 4 приятеля могат да изживеят едно пътешествие в автентична каравана, 
възхищавайки се на ирландския пейзаж, посещавайки ферми, селски кръчми или чисто и 
просто да поспрат сред природата. 
Традиционните елементи, обаче се ограничават до нивото на комфорт, тъй като 
караваната е оборудвана с всички условия за готвене, спане и лична хигиена,  подобно 
на стая в къща за гости на ниво 5 маргаритки. 

Казус 8 
Фаровете на Хърватско7 

 
Как оценявате инициативата на Хърватско за използване на фарове като решение за 
настаняване на туристи? Какъв тип туристи смятате, че може да привлече тази 
инициатива? 
Хърватският туризъм е намерил едно странно решение за привличане на туристи, 
оползотворявайки в тази връзка, старите фарове по далматинското крайбрежие, до този 
момент неизползвани. Същите са били обновени и устроени като сгради за настаняване, за 
смели туристи, подготвени да се опълчат на силните ветрове, но и да си отпочинат при шума 
на вълните и красотата на слънчевия изгрев. 
Предлагат се всякакви модерни условия и в зависимост от изискванията, може да се осигури 
пълно обслужване (включително и хранене) или туристите могат да си осигурят сами това, 
което им е нужно. На разположение на туристите са осигурени лодки или плавателни съдове 
за кратки круизи, с цел риболов, но и за развлечение и разходки.  
В програмата са включени повече от 12 фара: 

                                                 
6 http://www.irishhorsedrawncaravans.com/ 
7 http://www.adriatic.hr 

Хостия, Централна 
далмация 

   
Марлера, полуостров 
Истрия 

 
Савудрия, полуостров 
Истрия 

 

 
Савудрия, построен през 1818 г. е най-стария фар на Адриатика. В същото време е и най-
северния фар, намиращ се в близост до словенската граница. Разположен е на нос, който 
носи същото име, на 30 метра от морето, в средата на туристическа зона, заобиколен от 

http://www.irishhorsedrawncaravans.com/
http://www.adriatic.hr/
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-host/far/13
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-marlera/far/14
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-savudrija/far/1
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хотели, ресторанти и плажове. Фарът е на 9 км. от Умаг и на 56 км. от Триест. Има добри 
връзки със съседните населени места – до там може  да се стигнелесно , с автомобил. Фарът 
разполага с градина със средиземноморска растителност, заобиколен от висока ограда и 
паркинг. Настаняването е в 4-местен апартамент, а снабдяването е винаги на разположение. 
Благодарение на разположението си, фарът е много атрактивен за практикуването на уйнд 
сърфинг. 

Свети Иван, малък остров в Истрия 

 
Порер, малък остров в Истрия 

 
Вели Рат, остров Дуги Оток, Северна 
Далмация 

 
Приснаяк, малък остров в Северна 
Далмация 

 
Свети Петър, Северна Далмация 

 
Плочица, остров в Централна Далмация 

 
Сушац, остров в Централна Далмация 

 
Струга, остров Ластово, Южна 
Далмация 

 
Плагруза, Южна Далмация 

 

http://www.adriatic.hr/ro/croatia-sv-ivan-na-pucini/far/3
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-porer/far/4
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-veli-rat/far/5
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-prisnjak/far/6
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-sv-petar/far/7
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-plocica/far/9
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-susac/far/8
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-struga/far/11
http://www.adriatic.hr/ro/croatia-palagruza/far/10
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Модели за формиране на центрове за конкурентоспособност в туризма 

 
Туристически обединения и  развиването им в центрове за конкурентоспособност, могат да 
реализират дейности, основани на различни принципи:  

 На географски принцип. Основни обединения, които се формират, за да се 
оползотворят местните предимства, най-вече определени от природните дадености. 
Класическите примери са представени от структурите в крайбрежната зона, в балнео 
или планински курорт. 

 На хоризонтален принцип. Обединения развити като следствие на навлизането на 
пазара на големи вериги от туристически фирми, като например дадена хотелска 
верига. 

 На вертикален принцип. Чрез свързването на доставчиците на различни услуги на 
туристически продукт. Като например в случая с агротуризма, чрез свързването на 
доставчиците на екологична храна, на къщите за гости, асоциациите на рибарите и 
т.н. 

 На страничен принцип. Чрез свързване на участниците от различни сектори на 
дейност – настаняване, хранене, развлечения... 

 На технологичен принцип. Чрез свързване на съвместими сектори, които използват 
подобни системи. (например, увеселителен парк) 

 Фокус групи: серия от фирми, концентрирани около даден доставчик на технология, 
на услуги по обучение и др. Реално този вид структура не води до сътрудничество, а 
преследва оползотворяване на резултатите на централния организъм  

Следната8 схема представя идеалните компоненти и структура на едно обединение или 
център за конкурентоспособност в туризма: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник: Доклад за Глобалната Конкурентоспособност 2006 – 2007. Световен Икономически 
Форум. Издателство Палгрейв Макмилан 2006 

 
 
 

                                                 
8 Theoretical and Applied Economics Volume XVII (2010), No. 5(546), pp. 99-112, Clusters – Tourism Activity Increase 
Competitiveness Support, Carmen IORDACHE Iuliana CIOCHINĂ Mihaela ASANDEI (“Constantin Brâncoveanu” University, 
Piteşti) 

 

Пи ар услуги и 

маркетингови 

проучвания 

Туристически агенции Туроператори 

Ресторанти Забавления 

Хотели Ценообразуване 

Доставчици на 

хранителни 

продукти 

Услуги на пазара 

на имоти 

Обслужващи 

съоръжения Правителствени 

организации 

Образователни 

институции 

Промишлени 

обединения 

Местни услуги, 

застраховане 

Местен транспорт 
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Източниците на центровете по конкурентоспособност могат да бъдат структурирани и 
анализирани в съответствие с модела, доставен от Кристина Ферерия, в рамките на своето 
изследване „Регионална Конкурентоспособност в Туристическите Обединения: 
Предложение за Концептуален Модел” (Университет Берия Интериор., 2009): 

 Конкурентоспособността на обединение / център по конкурентоспособност в 
областта на туризма се определя от: 

 Съществуването и конкурентоспособността на свързаните с туризма 
отрасли (настаняване, хранене, забавления и др.); 

 Съществуването на външни фактори за улесняване подкрепа на 
туризма: институционална политика, развитие на инфраструктура и др.; 

 Съществуването и запазването на търсенето на туристически услуги; 
 Съществуването на бизнес стратегии (но и на обществени политики за 

развитие) и на местна конкуренция между икономическите единици, което води до 
предлагане на най-добри услуги, адаптирани към търсенето; 

 Съгласуваност на горепосочените фактори. 
 

 Стратегиите за конкурентно способност на участниците в рамките и извън центъра, 
трябва да се основават на следните координати: 

 Сътрудничество; 
 Създаване на препятствия за навлизане на пазара; 
 Създаване на препятствия за излизане от пазара; 
 Разнообразяването и въвеждането на новост в предлаганите продукти. 

 

 Туристическият продукт играе изключително важна роля в регионалното развитие 
чрез: 

 Атрактивността на природните, историческите и културни дадености 
 Дейностите по прекарване на свободното време; 
 Провеждането на фестивали и елементи включващи туристите; 
 Качеството на туристическата инфраструктура – музеи, театри, ски 

влекове и др.; 
 

 Туристическата дестинация можа де бъде оползотворена чрез повишаване 
ефективността на методите за насърчаване на туристическите забележителности, 
съответно: 

 Чрез туристически маркетинг; 
 Чрез подробна туристическа информация, с акцентиране на 

туристическите забележителности, които са на разположение; 
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 предприемачество и креативност в диверсификацията по обслужване 
на клиентите; 

 развиването на помощни туристически услуги, като туристически 
гидове; 

 качеството на човешкия ресурс в туризма, гостоприемство и 
професионализъм. 
 

 Обществените власти имат определяща роля за осигуряване успеха на центъра за 
конкурентоспособност, чрез: 

 Създаването на необходимата структура за туристически цели – ски 
влекове, Crearea infrastructurii necesare în scopuri turistice- teleski, подобряване на 
защитените природни зони, на планинските трасета, на плажовете и т.н.; 

 Осигуряване на достъп до зоната – магистрали, железопътна 
инфраструктура, телекомуникации и др.; 

 Финансово подпомагане на частните инвестиции в туризма; 
 Осигуряване на безопасност, превенция срещу терористични актове и 

насилие; 
 Опазване на природните, историческите или култури дадености, които 

дават стойност на центъра; 
 

 Ролята на университетите или на центровете за обучение е определена от: 
 Тяхното участие в развитието на стратегиите и на нововъведенията в 

туристическите продукти, така че зоната да бъде по-привлекателна; 
 Подготовка на човешкия ресурс от областта на туризма или от тази на 

допълнителните услуги. 
 

 Като цяло, центърът за конкурентоспособност в туризма, може да осигури 
регионалното развитие, при условие, че съществува източник за дадена 
туристическа забележителност, мениджмънт на туристическите ресурси и 
съществуването на  конкурентоспособност у участниците в центъра.  

 
 
 

Казус 9 
Примери за европейски успехи при организирането и дейността на центровете за 

конкурентоспособност в туризма 
 
Развитие на туризма във Вал дьо Марн9 
Идентифицирането на туристическия потенциал на региона Вал дьо Марн от страна на 
Местния Департамент по Туризъм и Прекарване на Свободното Време е бил продължен от 
разработването и прилагането на стратегия за развитие на региона, чрез оползотворяване 
на туристическите ресурси. 
Стратегията е предвиждала последователно развитие на региона, в съответствие с 
доказаните туристически интереси. Местните власти са се концентрирали върху адекватно 
развитие на инфраструктурата и услуги по консултинг, адресирани към доставчиците на 
туристически услуги. Идентифицираните туристически центрове са били: 
Букле дьо ла Марн, одобрен на 4. май 2000 г., и има като специфика туристически услуги 
насочени към семействата. Привлекателността на зоната е оползотворена чрез насърчаване 
на артистичната дейност, но и чрез услуги за прекарване на свободното време сред 
природата. 
Вансен е център с културна насоченост, разположен частично в зоната на Париж, както и 
във Вал дьо Марн. Привлекателността е определена от съществуването на престижни 
исторически и културни елементи, като Дворецът Вансен, Паркът на цветята, 
Зоологическата градина, хиподрума Париж – Вансен. Областите на развитие са насочени 
към: 

                                                 
9 http://www.tourisme-valdemarne.com 
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 Оползотворяване и нарастване на привлекателността на двореца Вансен, чрез 
насърчаване на артистични и културни събития; 

 Създаване и насърчаване на туристически продукти, обхващайки Дворецът 
Бансен, Донжон, Сент Шапел; 

 Разнообразяване на услугите по настаняване, чрез дизайна на стаите, в 
съответствие с популяризираните цели (обзавеждане, стил) и стимулиране на 
промишлеността по реставриране на стари мебели; 

 Реактивиране на мрежата Вил Роял. 
 

Административният район Ай-Ле-Ро-Вели в Биевр се характеризира  главно с научния и 
технологичен туризъм, зоните на развитие бидейки: 

 Оползотворяване и подкрепа на научните изследвания в областта на 
розопроизводството, съответно Розовите Плантации - 
http://www.roseraieduvaldemarne.com/roseraie_internet); 

 Обновяване на Нормандската Палата; 
 Популяризиране и поддръжката на проектите на Научния Център Биевр 

(http://www.vsbievre.eu/), център за конкуренто-способност в областта на 
изследване на човешкото здраве; 
 

Плато Бриар и зоната Оу Вал дьо Марн представлява изключително важна географска зона 
за насърчаване на зеления, екологичен туризъм, чрез наличието на гористи местности, но и 
на архитектурното и културно наследство. Насоките за развитие на центъра съдържат: 

 Провеждането на кампания за осъзнаване на частните и обществени участници; 
 Реализирането на туристически трасета и маршрути, с участието на всички 

заинтересовани страни; 
 Популяризиране на горската зона и развитието на специфична туристическа 

инфраструктура (маршрути, зони за отдих); 
 

Областта Сен Амонт /Орли - Ранжиз се разпростира на площ от 71 кв. км. и обхваща 12 
комуни. Туристическите възможности са представлявани от сегмента на бизнес туризма, 
най-вече заради близостта си с аерогара Орли, развитието на дейности по прекарване на 
свободното време по река Сена и културен туризъм. Посоките за развитие на този център 
визират: 

 Развитие на конгресен център в зона Орли; 
 Разнообразяване на предлаганите туристически продукти; 
 Активно участие в дейностите по информиране и туристическо насърчаване в 

зоната на аерогарата. 
 
Обединението  Рона – Алпите в планинската индустрия10 
Целта на му е да стимулира едновременното развитие на всички участници в планинската 
дейност, съответно: 

 Производства, доставчици на високопланинска и туристическа екипировка; 
 Производства, доставчици на високопланинско оборудване и услуги за строителни 

дейности в планината – ски писти, ски влекове и др.; 
 Планински курорти; 
 Организации за популяризиране на планинските спортове и на планинските 

курорти; 
 Центрове за изследване и професионално обучение; 
 Центрове за изследване и тестване на техника и екипировка. 

 
Създаден през 2006 г. обединението съдържа вече 110 члена и е реализирало над 200 
дейности и проекти, които са дошли като отговор на нуждите на над 400 предприятия. 
Насоките на развитие съдържат: 

 Интернационализацията на фирмите членки, чрез ERAI (http://www.erai.org), 
асоциация , създадена от Регионалният Съвет Рона - Алпите; 

                                                 
10 http://www.cluster-cim.fr 
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 Индустриални и търговски постижения на фирмите членки, с помощта на Савойската 
Промишлено - Търговска Палата; 

 Популяризиране на иновативността и опазването на околната среда, с помощта на 
Савойската Промишлено - Търговска Палата; 

 Развитие на уменията, непрекъснатото обучение и изследвания. 
Годишната стратегия и планове за действие на обединението, са разработени от 
инициативен комитет, който обединява, при еднакъв на брой, представители на трите 
категории партньори – фирми, институции и власти, организми по обучение изследване. 
 
Център за конкурентоспособност в Средните Родопи (Смолянска Област TOURISM 
RHODOPI – BG11 
 
Проектът „Създаване на Туристическо Обединение в Област Смолян” е проведен в периода 
ноември 2003 г – декември 2004 г., финансиран по програмите PLEDGE и USAID. Целта на 
тази програма е била да спомогна за нарастването на конкурентоспособността на 
туристическия отрасъл, чрез създаването на сътрудническа мрежа  между фирмите в 
туристическият отрасъл, неправителствените организации, културните и образователните 
институции, местни и регионални власти от зоната на Средните Родопи. В този смисъл, са 
били организирани серия от срещи между бизнесмените от туристическия бранш, 
представители на туристически органи и експерти от органите на властта в Смолян, 
Пампорово, Чепеларе, Златоград. Тези срещи са спомогнали за развиването на неформални 
връзки  между участниците и предаването на знания. 
Положителните резултати от тези срещи позволили продължението на проекта, чрез 
създаването на Център за конкурентоспособност „TOURISM RHODOPI- BG”, формиран от 
представители на бизнес средите в туризма, консултанти, местна власт, представители на 
банковия културния и образователния сектор. 
Целите на центъра за конкурентоспособност „TOURISM RHODOPI- BG, определени за 
следващия период са: 

 Разработка и приемане на книга за центъра за конкуренто-способност; 
 Разработка на Нови Маркетингови Стратегии, относно туристическите услуги, 

предназначени за потребителите от България и Европа; 
 Подобряване на системите на образование и обучение в областта на туризма; 
 Развитие на туристическите продукти и услуги, включително и създаване на нови 

такива, носейки марката „Родопи” 
 
Карпатско ТУРИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ12 
Създадено е през 2010 г. по инициативата на Асоциацията за Популяризиране и Развитие на 
Туризма от област Брашов  (АПРТ – Брашов), заедно с Монтеору Ренесанс – Асоциация за 
Регионално Дълготрайно Развитие в Туризма (област Бузъу). Карпатското ТУРИСТИЧЕСКО 
ОБЕДИНЕНИЕ представлява мрежа от вземащи решения от туристическия бранш на 
регионално и национално ниво и първо обединение в туризма на междурегионално ниво, от 
национален интерес в Румъния. 
Целта на обединението е да оптимизира веригата от стойности в туризма в 
заинтересованите региони на Планината Карпати. Цели:  

 Иновативност и разнообразяване: развитие на туристическата оферта и на 
модерните и иновативни услуги, за запазване и привличане на нови туристи в 
заинтересованите зони на Карпатите; 

 Нарастване на конкурентоспособността: оптимизиране на веригата от стойности в 
бранша на местния туризъм;  

 Качеството: подобряване на качеството на туристическите услуги (услуги които на 
достигнат европейските стандарти);  

 Сътрудничеството: обмяна на идеи общи проекти между туристическите райони на 
Карпатите, с цел популяризирането им като международна туристическа дестинация; 

 Насърчаване и популяризиране: популяризиране на Карпатите  от Румъния като 

                                                 
11 http://www.clusterbg.net 
12 http://tourism-cluster-romania.com/projects 
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„отлична дестинация” в рамките на национална стратегия на насърчаване на туризма 
“Romania – explore the Carpathian Garden“; 

 Регионално развитие: принос за растежа на дълготрайното регионално развитие. 
 

Локация: обединението се концентрира в туристическите региона на Карпатите и 
Подкарпатите от средната част на планината, покривайки областите Брашов, Бузъу, 
Прахова, Сибиу, Ковасна, Арджеш 
 
Членове на обединението са представители на асоциации за туристическо развитие и 
неправителствени организации със свързани дейности, местна и държавна власт, 
туроператори / туристически агенции / гидове, агенции за организиране на събития, 
доставчици на места за настаняване (къщи за гости, малки хотели, хотели, хотелски 
вериги), доставчици в туристическия бизнес (екипировка, храна, напитки, услуги), 
развлекателната индустрия и за отдих (голф игрища, туристически паркове, увеселителни 
паркове и др.), транспортни фирми (въздухоплавателни компании, автобусни превози и 
др.), медийната индустрия, издателства, списания и портални страници от областта на 
туризма, консултантски фирми. 
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