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1. Компетентни органи от общ характер и тяхното въздействие 
върху туризма 

 

В РУМЪНИЯ основният орган с обща отговорност в регулирането и 
координирането на туристическия сектор е Националната Агенция по 
Туризъм1 - обществена институция и юридическо лице, подчинено на 
Министерството на икономиката и координирана от делегирания Министър за 
малките и средни предприятия, бизнес средите и туризма. 

Националната Агенция по Туризъм: 

 Прилага националната стратегия за развитие в областта на туризма, 
стратегията за развитие на туристическите продукти и дестинации, 
стратегията за приватизация и след приватизационен период в областта 
на туризма, разработки на ниво Делегиран Министър за МСП, бизнес 
средите и туризма;  

 Прави предложения във връзка с утвърждаването от страна на 
Делегиран Министър за МСП, бизнес средите и туризма и прилага 
плановете за развитие на туристическата инфраструктура; 

 Реализира политиката на насърчаване и развитие на туризма въз 
основата на маркетинговите планове и програми в туризма, утвърдени 
от Делегиран Министър за МСП, бизнес средите и туризма; 

 Организира и реализира дейността по насърчаване на туризма в 
Румъния, както на вътрешния пазар, така и на международните пазари, 
чрез специфични дейности на представителите на туристическото 
насърчаване; 

 Оторизира фирмите и специализираният персонал в туризма, съответно 
лицензира туристическите агенции, класифицира туристическите 
структури по настаняване, узаконява ски пистите, ски трасетата, 
туристическите планински трасета, дава бревети и атестати на 
специализирания персонал,  одобрява институционалният капацитет и 
образователната ефективност в областта на професионалното 
формиране, оторизира туристическите плажове и дейностите в 
развлекателната индустрия, акредитира националните центрове за 
информиране и насърчаване в туризма; 

 Удостоверява като туристически курорти от месно или национално 
значение селища или части от селища, по искане на месните 
обществени власти; 

 Организира отчетността, сертифицирането и мониторинга върху 
оползотворяването и опазването на туристическото наследство, в 
съответствие със закона;  

                                                 
1
 http://www.mturism.ro/  

http://www.mturism.ro/
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 Издава сертификати за правото на собственост върху парцелите на 
туристическите дружества в областта на туризма; 

 Осигурява одобрение от Делегирания Министър за малките и средни 
предприятия, бизнес средите и туризма, представляването във 
вътрешен и международен план, на своите области на дейност; 

 Играе ролята на национален орган, отговорен за разработването, 
координирането и въвеждането на програмата за определяне и 
насърчаване на национална туристическа марка с цел създаване на 
положителна представа за Румъния; 

 Организира събития / срещи с представители на обществените и 
частните организации, правителствени и неправителствени такива, 
национални и международни организации, както и конгреси, колоквиуми 
и други подобни дейности в страната и чужбина в областта на туризма; 

 Участва в туристически изложения в страната и чужбина, организира 
образователни информационни посещения, както и събития и мисии с 
цел нарастване на туристическия поток в Румъния или с въздействие 
върху нарастването на популярността на Румъния като туристическа 
дестинация в страната и чужбина или участва в качеството си на 
съорганизатор заедно с професионални асоциации, патронажи и 
неправителствени организации с дейност в областта на туризма, 
месните и централни административни органи и други органи, които 
развиват дейност в областта на туризма, в рамките на които могат да се 
организират пътувания за представителите на масмедиите; 

 Организира насърчителни дейности, чрез производство или 
съпроизводство на  телевизионни и радио предавания; 

 Определя, заедно с месните и централните административни органи в 
тази област, мерки за защита на зоните с историческа стойност, 
архитектура или природни паркове, марки за туристическо 
оползотворяване, както и мерки за тяхното интегриране в процесите по 
модернизиране на селищата и прилежащите зони; 

 Следи за изпълнението и прилагането на разпоредбите в своята сфера 
на дейност; 

 Извършва контролни дейности в областта на туризма и развлекателната 
индустрия в съответствие със закона; 

 Извършва контрол на качеството на туристическите услуги; 

 Следи за изпълнението на инвестициите по проектите в областите на 
дейност, които Министерството финансира; 
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Какви видове дейности / отговорности смятате, че липсват на 

Националната Агенция по Туризъм в Румъния, така че влиянието на 

същата върху туристическия сектор да бъде задоволително? 

 Координира програмите за подпомагане, предоставяни от Световната 
туристическа организация и други международни организации; 

 Съгласува с Министерството на Националното Образование, процесите 
на обучение от образователни институции в областта на туризма;  

 Съгласува с Министерството на труда, семейството, социалните грижи, 
грижите за възрастните, национални и месни програми за 
преквалификация в конкретни професии от туристическа сфера. 

Измежду най-важните дейности на Държавните органи в Румъния се откроява 
координирането и управлението на Приоритетна Ос 5 – Дълготрайно развитие и 
насърчаване на туризма, финансирано по структурни фондове. Това 
предполага насърчаване на обществените поръчки по проекти, оценката, 
мониторинга и контрола на проектите в рамките на следните основни области 
на дейност: 

 Основна област на дейност 5.1: Реставрация и дълготрайно 
оползотворяване на културното наследство, както и създаване / 
модернизиране на прилежаща инфраструктура. 

 Основна област на дейност 5.2: Създаване, развитие, модернизиране на 
туристическата инфраструктура с цел оползотворяване на природните 
ресурси и нарастване качеството на туристическите услуги. 

 Основна област на дейност 5.3: Насърчаване на туристическия 
потенциал и създаване на необходимата инфраструктура, с цел 
нарастване на атрактивността на Румъния като туристическа 
дестинация, но и насърчаване на национална туристическа марка 

 

В БЪЛГАРИЯ, основните отговорности в областта на туризма са дадени на 
Националния Съвет по Туризъм. 

Националният Съвет по Туризъм (НСТ) е консултативен държавен орган към 
Министерството на Икономиката Енергетиката и Туризма. Същият има за цел да 
съдейства за изпълнението на националната политика за туризма. Членове на 
Националния Съвет по Туризъм са представители на отделните министерства с 
отговорности свързани с туризма, както и институции, национални, регионални 
и месни браншови туристически асоциации, асоциации на въздушния, 
сухоземния и водния транспорт, представителни асоциации от национално ниво 
на потребителите в Република България. Консултативните задачи и дейности 
на НТС са както следва: 

 Да одобрява държавно финансиране за туристически маркетинг, 
включително и годишната програма за насърчаване на национална 
туристическа марка; 
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 Координиране изпълнението на стратегията за насърчаване на 
национална туристическа марка; 

 Анализ на прилаганите промоционални дейности и оценка на 
туристическата сезонност; 

 Да прави препоръки по отношение на създаваните стратегии и програми 
за развитие на туризма, както и на предложените мерки за подобряване 
на контрола в туристическия сектор, във връзка с нарастване качеството 
на цялостната гама от туристически услуги в България; 

 Да изразява своето становище относно проекта на разпоредби за 
предоставяне на туристическите дейности; 

 Да обсъжда проблемите, свързани с туристическата инфраструктура, 
чуждите инвестиции в туризма, реализиране на програми чартър, 
защита на потребителите. 

Влиянието от дейността на този орган рефлектира в следните области:  

Туристически агенции и оператори 

Туроператора и / или туристическа агенция могат да участват в предоставянето 
на специфични услуги в България, единствено ако са юридически  лица 
регистрирани по Закона за туризма. Регистрацията се извършва от 
Министерството на Икономиката, Енергетиката и Туризма. 

За да се регистрира туроператорска и / или туристическа агенция, както и  
лице, което изпълнява ръководни функции в тази организация, а също така и 
седалище на организацията, трябва да се отговаря на определени изисквания, 
посочени в наредбата относно туроператорите и туристическите агенции и 
трябва да бъде вписана в регистъра на туроператорите и туристическите 
агенции, като част от Националния регистър на туризма. 

Хотели и ресторанти 

Създаването на хотел или ресторант се осъществява от търговско дружество по 
Търговския закон или от юридическо лице, което има право да извършва 
стопанска дейност въз основа който и да е друг закон, съгласно българското 
законодателство, на това на друга държава - членка на ЕС или друга държава 
от Европейското икономическо пространство. Лицата, които притежават бизнес 
в областта на  ресторантьорството или хотелиерството, както и класифицирани 
туристически обекти, са включени в Националния регистър на туризма. 

Свързани туристически услуги 

Този тип услуги се определят като "услуги свързани с пътуването, 
развлеченията, дейности и други културни и опознавателни събития, спортни 
такива, балнеологични и други медицински услуги, организиране на конгреси и 
бизнес събития, експлоатация на кабелни транспортни съоръжения, плажни 
услуги, оборудване и автомобили, практически курсове по конен спорт и 
наемане на спортна екипировка, разходки с плавателни съдове, сърфинг и 
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наемане на сърфинг екипировка, ски инструктори, водни спортове и други 
услуги, които подпомагат развитието на туризма”. 

Туристически асоциации и организации с нестопанска цел 

Туристическите асоциации са юридически лица, които представляват 
организации с нестопанска цел, чиято работа включва дейности, свързани с 
туризма. Според Закона за туризма, туристическите сдружения са: 

 Организирани на основата на териториалния принцип – национални, 
регионални и месни туристически асоциации; 

 Организирани на основата на продукт – търговски и продуктови 
туристически асоциации. 

Туристическите асоциации подават необходимите документи за регистрация в 
Държавния Туристически Регистър към Министерството на Икономиката, 
Енергетиката и Туризма. Тези документи са изброени в Закона за Туризма и в 
Наредбата за организиране на единна система за туристическо информиране.  

В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, Закона за туризма № 798-XIV от 11 февруари 2000 г., 
както и други действащи нормативни актове, представляват правната рамка за 
изпълнението на настоящата стратегия, но за развитието на някои форми на 
туризъм (селски, екологичен, винен, културен, спа, социален и др.) се  
изисква разработването и прилагането на допълнителни разпоредби. 

Препоръчва се хармонизирането на законодателството на Националния туризъм 
с други наредби по отношение на свързаните области, както и изравняването 
им спрямо международните стандарти. 

 Агенцията по туризъм в Република Молдова2 има следната мисия: 

 Разработване и прилагане на правната и регулаторна рамка, стратегии и 
политики на държавата в областта на туризма;  

 Вътрешното развитие на туризма и популяризиране на страната като 
туристическа дестинация в чужбина; 

 Защита правата на туристическите субекти в правно отношение , в 
областта на туризма; 

 Осигуряване на предоставянето на туристически услуги на 
международни стандарти. 

За изпълнение на своята мисия, Агенцията трябва да изпълни следните 
функции по въвеждане и прилагане: 

 Осигуряване на устойчиво развитие на туризма; 

                                                 
2 http://turism.gov.md  

http://turism.gov.md/
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 Създаване на условия за непрекъснато обучение на персонала в 
туристическата индустрия, включително създаване на звена на 
обучение; 

 Осигуряване на рационално използване на туристическите ресурси и 
спазването на мерките за опазване и защита на околната среда и на 
курортите; 

 Международно сътрудничество в областта на туризма, чрез сключване и 
изпълнение на международни договори в тази област; 

 Допринасяне, в рамките на своята компетентност, за създаване на 
условия за развитие на селския туризъм, с цел намаляване различията 
между регионите; 

 Координиране в развитието на вътрешния и международен туризъм, по 
интегриран, балансиран и устойчив начин, чрез включване в 
международната туристическа система на националното туристическо 
наследство; 

 Да допринася за създаването на благоприятна среда за привличане на 
инвестиции в областта на туризма. 

За постигане на тези функции, Агенцията изпълнява следните задачи: 

 Изготвя и внася в правителството за одобрение, след предварително 
съгласуване със съответните органи и институции, документи за 
туристическата политика; 

 Разработва нормативни актове в областта на туризма хармонизирани с 
международните норми и икономически механизми за стимулиране на 
развитието на туризма; 

 Координира мерките по прилагането на обществените политики в 
областта на туризма и носи отговорност в рамките на своята 
компетенция за изпълнение им; 

 Извършва прогнози и анализи по отношение на развитието на туризма в 
страната и предоставя информация, свързана с тази област; 

 Организира и провежда дейности за насърчаване на популяризирането 
на Република Молдова като страна която предизвиква интерес както за 
вътрешния туризъм, така и за международния, организира панаири в 
областта на  туристическите дейности в страната и чужбина; 

 Представлява пред международните и регионални организации 
държавните интереси в областта на туризма, координира и контролира 
сътрудничество на Република Молдова със Световната туристическа 
организация и други международни организации в тази област; 
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 Координира изпълнението на програми за техническа помощ от страна 
на Европейския съюз, Световната туристическа организация и други 
международни организации, както и на програми за европейска 
интеграция в областта на туризма; 

 Организира отчетността на туристическото наследство, осигурява 
експлоатацията му и неговата защита, опазване и съхраняване на 
природните и човешки забележителности от дадена зона, в съответствие 
със законодателството; 

 Инициира и контролира създаването, функционирането и ликвидацията 
на туристическите райони; 

 Управлява Регистърът на туристическите райони; 

 Одобрява документация по урбанизъм на туристическите области и 
курорти, както и документация относно строителството в туризма; 

 Извършва, в условията на закона, регулирането и контрола на 
качеството на предоставените туристически услуги; 

 Подготвя и представя на правителството, за одобрение,  методологични 
норми и критерии за категоризация на туристическите обекти за 
настаняване и на икономическите оператори в туристическата 
индустрия, извършва класифицирането на тези структури и извършва 
контрол по спазването на критериите за класифициране; 

 Разработва методологични норми относно отварянето на туристически 
маршрути, одобрява и регистрира туристически маршрути; 

 Сътрудничи с различни асоциации и неправителствени организации по 
въпроси, свързани с туризма; 

 Предоставя методологическа и информационна асистенция на 
икономическите структури в туристическия бранш, на обществените 
асоциации в областта, както и на месните обществени административна 
органи; 

 Организира и контролира работата на издателската дейност и рекламата 
в областта на туризма; 

 Организира непрекъснато обучение на специалисти в областта на 
туризма, координира Националния център за Обучение към 
туристическата индустрия; 

 Разработва моделите за договори на туристически услуги и образци на 
ваучери и ги представя на правителството за одобрение; 
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 Следи туристическия трафик, регулира, в сътрудничество с местните 
власти, туристическата дейност в дадена зона; 

 Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм и на номиналния 
му компонент; 

Агенцията има следните права: 

 Да приема и да издава, в рамките на компетенциите, предвидени от 
законодателството, инструкции и други нормативни актове регулиращи 
отношенията в сферата на дейност; 

 Да издава и да анулира разрешителни (документи за класификация, 
патенти и др.), в съответствие със закона; 

 Да изисква и да получава по силата на закона,  централните и местните 
административни органи, фирмите и неправителствените организации, 
информации, необходими за изпълнението на своите задължения; 

 Да участва, в качеството си на член с пълни права, в дейността на 
специализираните регионални и международни  асоциации и 
обединения в областта; 

 Да използва, с цел реализиране на своите задачи, техническа и 
финансова помощ, предложена от чужди организации и вътрешни или 
външни дарители; 

 Да влиза в притежание и да управлява даденото и имущество, както и 
такова което придобито в следствие на извършвани дейности в 
съответствие с правомощията си; 

 Да включва чрез двустранно споразумение, представители на 
централните и местните държавни органи при оценката и разрешаването 
на проблеми в областта на туризма; 

 Да участва в разговори и да подписва договори и споразуменията, по 
силата на закона, с юридически и физически лица в Република Молдова 
и други страни; 

 Да представя предложения към Правителството за създаване, 
преобразуване или прекратяване по силата на закона, на подчинените 
институции; 

 Да осъществява експертиза на проектите, свързани с туризма; 

 Да координира дейността на подчинените институции и други 
юридически лица на общественото право, по частни въпроси от нейната 
компетентност; 
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 Да управлява от името на държавата, дяловете които с които същата 
участва в дружества. 

 

КАЗУС 

Какво влияние смятате, че оказват този тип инициативи за местния 
туризъм в Румъния?  

Как могат да се оползотворят на местно ниво подобни инициативи? 

Как следва да постъпят държавните органи?  

А местите такива? 

„Туристическа Румъния” 3 имаше успех в Австрия 
и Германия: румънските дестинации, включени в 
офертите на чуждестранните туроператорил 
Почивките в Румъния се радваха на голям успех 
на международни туристически изложения във 
Виена (Австрия) и Щутгарт (Германия). 

Повече румънски дестинации бяха включени в 
офертите на чуждестранните туроператори, 

присъстващи на Международния Туристически Панаир "Ferien Messe" във Виена 
(от 12 до 15 януари 2012 г.) и на Международното туристическо изложение 
"Caravan, Motor, Tourismus" ("CMT ") в Щутгарт (14-22 януари 2012). 

Някои чуждестранни агенции, дори избраха румънски туристически обекти за 
илюстрации на кориците на гидовете с които бяха представени по време на 
панаира, в допълнение, всички предложени почивки в страната ни, предлагани 
от австрийски туроператор бяха изчерпани.  От голям интерес от страна на 
германските и австрийските туристи се радваха и румънските павилиони,  
организирани в рамките на двете събития, от страна на Министерството на 
регионалното развитие и туризма и които представиха оферти от 
туроператорите в страната. 

На Международния Туристически Панаир  „Ferien Messe“ във Виена, който се 
проведе от 12 до 15 януари 2012 г., агенцията Kneissеl Touristik, предложи 
пълна обиколка на Румъния (по маршрут Орадя – Сибиу – Брашов – Синая – 
Букурещ – Констанца – Яш – Бая Маре, с посещение на редица манастири в 
(Румънска – б.пр.) Молдова и в Делтата на Дунав), а върху корицата на 
брошурата си, агенцията  популяризира манастира Воронец. Ваканции в 
Румъния предлагаха и други туроператори от Австрия, присъстващи на 
Международния Туристически Панаир  във Виена, Klug der Reiselöewe (който 
продаваше ваканции в Делтата на Дунав и Трансилвания), Gruber, Club 50 и 
Ruefa Reisen. Още повече, офертата за туристическа обиколка на Румъния по 
маршрута Букурещ – Синая – Бран, която бе предлагана на изложението от 
австрийската агенция Ruefa Reisen, беше изчерпана, като всички места бяха 
продадени. 

                                                 
3 http://www.mdrt.ro  

http://www.mdrt.ro/
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И представителите на туристическия бранш в Румъния участваха в 
Международния Панаир  във Виена, същите бидейки представени чрез  
националният щанд, организиран от Министерството на регионалното развитие 
и туризма. Щанда беше домакин на 26 изложители, хотелиери, туристически 
агенции и асоциации, представители местните власти и туристически 
оператори на свързани с туризма области. На щанда на Румъния, МРРТ бе 
разпространил рекламни материали за посетителите с логото на националната 
туристическа марка и брошури за насърчаване на румънските дестинации. 

На Международното туристическо изложение "МТИ" в Щутгарт, което се 
проведе между 14-22 януари 2012 г., Румъния присъстваше в офертитена  
няколко туроператори на германския пазар, включително Messerschmidt Reisen, 
Neckermann, ITS и Gebeco /  Dr Tigges. Те предлагаха туристически продукти, 
като са част от националната стратегия за румънска туристическа марка 
(обиколки, градски почивки, спа туризъм, алпинизъм), както и оферти от 
румънското крайбрежие. 

МРРТ организира румънски щанд и на Международния панаир в Щутгарт, в 
който взеха участие 20 изложители от Румъния. И тук, на Министерството на 
регионалното развитие и туризма разпространи рекламни материали и брошури 
за насърчаване на румънските дестинации. 

Международното туристическо изложение "Ferien Messe" във Виена, който се 
проведе между 12 и 15 януари 2012 г., 37-мото му издание, е най-големият от 
този тип в Австрия. На настоящото издание бяха регистрирани над 800 
изложители от около 70 страни. Предишното издание бе посетено от общо 116 
000 посетители, от които над 3000 са били специалисти в областта на туризма. 

 

2. Органи със специфични компетенции в областта на туризма 
– постижения и развитие на проекти 

В РУМЪНИЯ местните власти, асоциациите и туристическите 
организации притежават специфични компетенции в областта на 
туризма, като всяка от тях се опитва чрез собствени канали да 
допринася за насърчаването и развитието на местната туристическа 
индустрия. 

Пример за такава организация е Асоциацията за насърчаване и развитие на 
Черноморския туризъм и този в Делата на Дунав4. Тя представлява 
тристранна структура, която включва местните власти, асоциации на 
работодатели, фирми, представляващи частни инициативи и НПО, с цел 
капитализиране и канализиране на позитивна енергия за развитие румънската 
ривиера. 

                                                 
4 http://www.asociatia-litoral.ro/  

http://www.asociatia-litoral.ro/
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Коя е крайната цел на успешния микс между проектите за развитие 

и тези за комуникация? Туристите, които в края на почивката си 

да се превърнат в посланици на атмосферата от румънската 

ривиера.  

Целта е да бъде катализатор за правилното развитие на бизнес проектите с 
щастлив край за развитието на повече от двеста километра крайбрежна ивица. 
Сдружението има за цел да бъде архитектът на този проект и излъчватели с 
правилна честота към местните и чуждестранни туристи. 

Мисията на Асоциацията е да изгради принципно ново крайбрежие, в стила на 
хармонията, с интелигентен маркетинг на курортите и тяхното преоткриване, 
имайки като следствие изграждането на крайбрежие на разнообразията.  

В този смисъл, организацията се поставя за цел да развива специфични 
програми, насочени както към зоните за космополити и клъбъри, където да 
определят правилата, както и към тези насочени към релаксиране; оазиси за 
семейства които искат да поглезят децата си и зоните за развлечения без 
ограничения, към тези които осигуряват лечение и тези които са за 
неизлечими бохеми. 

Делтата на Дунав е чудесна дестинация, едно съкровище което чака да бъде 
открито. Целта на Асоциацията е да я популяризира към колкото се може 
повече туристи, но в същото време да спомага за запазване на автентичността 
и природата, научавайки туристите да се наслаждават на тези красоти, без да 
ги променят. 

С мисълта към все по-голямо задоволяване на туристите, асоциацията 
разработва дейности за подобряване на стандартите на хотелите и услугите. В 
това отношение, сред своите проектите се включва създаването на ново 
училище за добри обноски на тези, които представляват връзката с 
обществеността. 

Туристите искат повече зеленина и повече наслада за окото. Лнадшафтните 
специалисти, талантливите архитекти и дизайнери от  ново поколение ще 
станат водещи консултанти в Асоциацията, предоставени на разположение на 
местните власти и доставчиците на услуги, за подобряване на външния вид на 
курортите и по-голямо удобство на туристите 

Измежду най-важните дейности, с които се занимава Асоциацията КРАЙБРЕЖИЕ 
– ДЕЛТА НА ДУНАВ през последните 5 години от своето съществуване, могат да 
се изброят: 

 5 Издания на Туристическото изложение „Борса Черноморско 
крайбрежие – Делта на Дунав; 

 3 Издания на „Новогодишни празници край морето”; 

 Кампания на НАТО по Черноморието – Открий Румънското Черноморие; 
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 Великден за морето „Светлина от брега на морето";  

 1 Май – Официално откриване на летния сезон – парад по румънското 
Черноморие;  

 8 Издания на програмата "Черноморие за всички";  

 1 Издание на програмата "Делта на Дунав за всички";  

 Кампания Райанеър в Констанца;  

 Най-голямото авиошоу " Constanta Air Show - Thunder over the Black Sea" 
2011;  

 Завръщане на TUI в Румъния;  

 Общо събрание на MEDCRUISE в Констанца;  

 "Награди на Асоциация Черноморско Крайбрежие" - 4 издания;  

 Включването на Делтата на Дунав и на област Тулча в дейността на 
Асоциацията;  

 Подпомагане създаването на хотелски патронажи по Черноморието и в 
Делтата на Дунав и засилване на пратньорството между Национална 
Асоциация на Туристическите Агенции (НАТА) и хотелиери;  

 Интензивни насърчителни кампании за район туристическа Добруджа, в 
местните и централни медии, по време на туристически изложения в 
страната и чужбина;  

 Участие в проекти и събития, организирани от наши членове: местни 
органи по Черноморието, Областните Съвети в Констанца и Тулча, 
Търговската Камара на Констанца, хотелски сдружения по 
Черноморието, летище и пристанище Констанца, Данубиус TUI Румъния, 
Гастрономическа Фондация Нежловяну. 

В БЪЛГАРИЯ, местните власти, асоциациите и туристическите организации 
притежават специфични компетенции в областта на туризма със специфичен 
опит в областта на туризма. 

Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО5) е независима 
организация с нестопанска цел, създадена през 1992 г. за извършване на 
дейности в страната и чужбина, в съответствие с местното законодателство.  

АБЧО изпълнява функцията на рамкова организация за 21 общини – членки, 
които се намират по българското черноморско крайбрежие, с цел с цел 

                                                 
5 http://www.ubbsla.org/en/index.html 

http://www.ubbsla.org/en/index.html
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насърчаване на ефективното местно самоуправление по отношение на 
изграждането на капацитет, ноу-хау, развитие, енергийните въпроси и 
устойчиво регионално развитие, опазването на околната среда, социално 
включване и активното участие на гражданите в местното самоуправление. 

Основните приоритети на АБЧО са насочени към: 

 Развитие на трансгранични дейности, насочени към развиване на 
капацитета на гражданското общество и на обмен на добри практики за 
социално развитие, като се стимулира активното участие на 
гражданите в социалния диалог, икономически, политически и 
културни; 

 Стимулиране на съвместни инициативи на местните власти и 
неправителствените организации за решаване на местни проблеми, за 
подобряване на управленския капацитет на местните власти и 
създаването на ефективни практики за определяне на общинските 
услуги от НПО; 

 Стимулиране на иновациите в областта на професионалното 
образование и подпомагане на национална политика за непрекъснато 
обучение през целия живот; 

 Подобряване на социално-икономическите условия в селищата - членки 
чрез разработване на съвместни проекти с цел решаване на основните 
проблеми на местните общности;  

 Принос към устойчивото развитие, опазването на околната среда и 
биологичното разнообразие в района на Черно море, енергийната 
ефективност и използването на възобновяеми природни източници; 

 Консолидиране на перспективите за икономическото и социално 
развитие чрез създаване на сътрудничество на местно равнище. 

Предишен опит и съществени проекти: 

До този момент АБЧО реализира редица проекти, финансирани по национални 
и международни проекти, като например: 

 STREAM: Устойчив развитие на туризма и прекарването на свободното 
време, като възможност за насърчаване на алтернативни системи за 
мобилност. 

 IdeQua - Установяване на обща идентичност и ос на качество от 
Балтийско море до Егейско море укрепва регионалната идентичност и 
структурите на  центровете за развитие.  

 Black Sea Coast Support Action: Насърчаване на участието на Общността в 
интегрираното управление на крайбрежната зона 
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В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА Агенцията по Туризъм обхваща серия 
компоненти с влияние на местно ниво, обслужвайки следните цели: 

 Насърчаване в международен план Република Молдова като 
туристическа дестинация. 

 Развитие на туризма по интегриран и балансиран начин, така че той да 
доведе до значителни социално-икономически и културни ползи на 
страната и на нейните общности. 

 Интегриране на политиката за развитие на туризма и политиката като 
цяло моделите на развитие на страната, включително на туризма в 
качеството си на катализатор за други сектори на икономиката. 

 Осигуряване развитието на туризма по устойчив начин, така че 
туристическите забележителности да бъдат запазени за бъдещите 
поколения. 

 Признаване приоритета на туризма в националната икономика като 
генератор на нови работни места. 

 Защита и опазване на националното наследство на туризма, за 
насърчаване и улесняване на достъпа на посетителите. 

 Осигуряване високо качество на туристическите продукти за 
посетителите. 

 Любезно посрещане на гостите, придоставяне на  адекватна информация 
и помощ да оценят и опознаят посетената дестинация. 

 Разширяване процесът на осъзнаване от страна на населението на 
Република Молдова, по отношение важността на туристическите 
атракции на страната, запознавайки с тези забележителности 
чуждестранните посетители. 

 Поддържане на адекватен институционален статус на обществените 
институции, с цел гарантиране ефективното регулиране и 
координацията на туристическите дейности и насърчаване на туризма в 
Република Молдова. 

Измежду конкретните задачи на Агенцията можем да изброим: 

 Стартиране на ефективни действия за насърчаване на националния 
туристически продукт на приоритетните международните пазари. 

 Увеличаване на обема на валутни постъпления от туризма. 
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 Увеличаване броя на работните места в туристическата индустрия, по-
специално чрез увеличаване на равнището на заетост на жените - нещо 
специфично за тази индустрия. 

 Насърчаване притока на инвестиции в съществуващи и нови 
туристически единици. 

 Подобряване на туристическата инфраструктура в полза на посетителите 
и местното население. 

 Разширяване и подобряване на събирането и анализа на статистически 
данни в съответствие с международните стандарти. 

 Създаване на мрежа за туристическа информация за местните и 
чуждестранни посетители. 

 Повишаване качеството на обучение и разнообразяване областите на 
специализация, в съответствие с изискванията в сектора на туризма и 
услугите. 

 Максималното улесняване достъпа на чуждестранните посетители в 
страната, чрез намаляване на бюрократичните бариери на гранично –
пропускателните пунктове. 

 Осигуряване на ефективно партньорство и сътрудничество между 
представители на един и същи сектор и между представители на 
различни сектори на туризма за насърчаване на развитието и 
популяризирането на туристическия продукт. 

 Осигуряване на партньорство между обществения, частния и 
неправителствения сектор по отношение на развитието на туризма. 

КАЗУС 

Кметствата6 на селата Остров и Адамклиси са партньори в прилагането на 
проекта "Насърчаване на туризма в зоната на Остров - Адамклиси". Проектът се 
финансира от Регионалната оперативна програма 2007 - 2013 и нейното 
прилагане позволява целенасоченото и допълващото насърчаване на две 
тематични пътеки: 

Мангалия – Адамклиси - Остров  

Констанца – Адамклиси - Остров  

с цел да се допринесе за оползотворяване на биологичното разнообразие и на 
културно – историческото наследство на зоната Остров - Адамклиси. 

Проектът е на обща стойност от 529’096,84 леи, а периода на изпълнение е 24 
месеца. 

                                                 
6 http://www.cugetliber.ro  

http://www.cugetliber.ro/


18 

 

Според тези, които се занимават с изпълнението на проекта, в периода  май 
2012 г. - февруари 2013 г., е имало напредък в подготовката на всички 
туристически рекламни материали за постигане на видимост на двата 
тематични маршрута, предложени от проекта. 

В резултат на това са били отпечатани 300 000 листовки и 750 брошури, 
посветени на насърчаването на туристическите маршрути в зоната на Остров - 
Адамклиси и е направена 3D видео анимация, която представя в дигитален 
формат една виртуална динамична обиколка на Крепостта Адамклиси, 
структурирана в пет вековното съществуване на историческата сцена. 

Лансирана бе още онлайн платформа www.traseeostrovadamclisi.ro, на която 
туристите могат да открият информация и рекламни материали за 
туристическия продукт, създаден от проекта - "Сънят на император Траян", 
включително анимационният филм 3D за Крепостта Адамклиси. 

В момента в процес е кампания по дистрибуция на информационните печатни 
материали за насърчаване на национално ниво, към 250 селища, туристически 
агенции, музеи и единици за настаняване. 

Как бихте създали подобен проект за трансграничната зона Констанца – 
Добрич - Хънчещ  ? 

Каква подкрепа смятате, че е необходима от страна на местните 
власти ?  

Ами от страна на държавните органи? 

 
 

3. SWOT анализ на туризма в региона на  Констанца  - Добрич - 
Хънчещ: влияние върху обществените стратегии за 
намаляване на заплахите и върху насърчаването  

 

СЛАБИ СТРАНИ на трансграничната зона Констанца – Добрич – Хънчещ   като 
туристическа дестинация 

 

Културно и природно наследство 

 Лошо състояние на много сгради и паметници  

 Лошо качество на представяне и превод в музеите  

 Липса на гъвкавост на културните институции в програмата за 
посещения, независимо от това дали е връх на туристическия сезон или 
не 

 Слаба комуникация и сътрудничество между културните институции, 
хора на изкуството и държавни органи, както на местно ниво, така и в 
целия трансграничен  регион 

 Липса на инвестиции от страна на държавата в развитието и 
популяризирането на културата - музеи, паметници и т.н. 

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/
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 Липса на база данни на фестивали и културни събития, които позволяват 
ефективна насърчаване за туристическия поток (местен и 
чуждестранен) 

 Намален брой на културни събития, свързани с имената на дадени 
туристически  забележителности 

 Слаба подкрепа на местните обичаи и традиции  

 Слабо популяризиране на местни артисти и занаятчии  

 Липса на законодателството в областта на опазването и съхраняването 
на сгради и архитектурни характеристики  

 Липса на осъзнатост / подготовка за това, което означава националното 
културно наследство, движимо и недвижимо, и неговото значение днес, 
но най-вече в бъдеще. 

 Лошо управление и популяризиране на природните ресурси в региона - 
паркове и природни резервати от трансграничния регион, езера с 
лечебна кал (Текиргьол, Нунташи,  старата крепост край Хистрия). 

 Недостатъчни на брой указателни табели, към обектите които са част от 
културното наследство по основните пътни артерии в градовете и 
селата, особено в Република Молдова. 

 Пътищата за достъп към дадени обекти са неадекватни, не съществуват 
паркоместа за автобуси и автомобили.  

 Липсват елементарни условия за настаняване на туристи:  

o Сергии с рекламни материали, сувенири и занаятчийски 
произведения.  

o Заведения за обществено хранене и обществени тоалетни.  

 Гидовете в религиозните общности в Република Молдова нямат 
подходяща подготовка по отношение на комуникацията с посетителите и 
не познават чужди езици. 

 Липсват информативни пана с схеми на туристическите обекти, с 
показване на заведенията и местата които могат да бъдат посещавани от 
туристите.  

 Липса на пропорционални материали и брошури за самостоятелно 
ориентиране.  

 В много от манастирите липсват места за настаняване.  

 Липса на финансови стимули за фирмите, които спонсорират или 
инвестират в реставрацията на паметниците или обектите на изкуството.  

 Много от сградите в които се намират музеите, по специално зоните за 
посещение, са под минималните изисквания.  
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 Презентирането на експонатите има демодиран характер, което  пречи 
на взаимодействието с потенциалните посетители.  

 Липса на каталози на експонатите на чужди езици. 

 Често работата на гидовете зависи от тяхното разположение и от 
познаването на чужди езици от тяхна страна.  

 Персоналът на музеите не е обучен по отношение на търговските 
аспекти в управлението на музеите.  

 Маркетингът на постоянните колекции и на специализираните изложби е 
под адекватно ниво на качество.  

 Малко музеи разполагат с магазини за продаване на сувенири, а там 
където съществуват, асортимента от занаятчийски произведения е, по 
принцип, ограничен.  

 Що се отнася до Република Молдова, несъвършенството на системата за 
опазване на културното наследство, води до: 

o Множество обекти на културата (архитектурни монументи, 
Исторически паметници, предмети на изкуството, театри, палати на 
културата) се намират в състояние на упадък и не могат да бъдат 
включени в туристически маршрути.  

o Липса на информационни пана в близост до тези обекти. 

o Липса на система за популяризиране на монументите. 

o Липса на подходящ достъп за посетителите към най-важните 
монументи и културни обекти.  

o Липса на капацитети за настаняване за посетителите в зоните с 
висока културна притегателна стойност.  

o Липса на подходящо подготвени места за организиране дейността 
на народните занаятчии.  

o Липса на система от магазини за продажба на сувенири.  

o Липса на подходящи начини за икономическо стимулиране на 
младежта за въвеждането им в областта на занаятчийството.  

o Липса на възможности за първоначално професионално формиране 
в областта на занаятчийството. 

Инфраструктура, транспорт и комуникации 

 Недостатъчен брой на указателни табели около туристическите обекти и 
атракции – конвенционалните туристически знаци в кафяв цвят, липса на 
превод на чужди езици. 

 Липса на околовръстни шосета около историческите центрове. 

 Ограничен достъп за хора с увреждания в много хотели и туристически 
атракции. 

 Липса на паркинг и тоалетни в много забележителности. 
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 Недостатъчна мрежа и неправилно разпределение на центровете за 
туристическо информиране. 

 Бедна оферта за развлечения от количествена гледна точка (малък брой 
на съоръженията), както и морално остаряла от гледна точка на 
оборудването / инсталациите, що се отнася до офертата за прекарване 
на свободно време на масовия турист, така и по отношение на 
алтернативните форми на туризъм (активен туризъм, екотуризъм, 
културен туризъм, селски туризъм и др.)  

 В същото време, съществуващата оферта за почивка, е концентрирана в 
курортите по Черноморието.   

o В област Констанца, това се отнася до забавленията по брега, на 
открито и водни развлечения (плажни и водни спортове). 
Забавленията на брега е представен от дискотеки, игрални зали и за 
залагания, нощни барове, а главната функция на същите е да 
осигури забавления на младите туристи.  

o Трябва да се отбележи, също така, че област Добрич (курортите 
Албена, Каварна, Русалка) разполага с по-богата оферта в сравнение 
с област Констанца: многобройни спортни терени за тенис, футбол, 
баскетбол, уиндсърфинг, стрелба с лък, голф, морски планеризъм, 
водни ски, плажни спортове, наемане на велосипеди за разходки, 
яхт клубове, конен спорт, сафари с джипове.  

 Слабо развити селски райони, от гледна точка на туристическото 
предлагане (места за настаняване, забавления) 

 Недостатъчно оборудване на местните летища и на гарите 

 Ниско качество на влаковете и автобусите 

 Слабо използване на алтернативни енергийни източници 

 Поради практикуване на масовия туризъм, наличието на хотели от 1 и 2 
звезди е 80%, докато тези от 3, 4 и 5 звезди са слабо разпространени 

 Много от местата за настаняване имат нужда от модернизиране 

 Условията за къмпинг нямат добри добро качество 

 Остаряло оборудване в балнео - курортите 

 Няма добра координация в националните трасета и разписанието на 
вътрешните въздушни линии 

 Липса на международен център за конференции, специално насочен за 
тази цел 

 В Република Молдова, голяма част от пътната мрежа е в лошо състояние, 
включително и пътищата които служат за достъп до туристически 
забележителности 

o Пътните значи не се поддържат правилно и не са разположени по 
цялата дължина на пътната мрежа 
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o Липсват туристически указателни знаци, които указват както 
маршрута, така и туристическите забележителности 

o Инфраструктурата на автогарите и главните ж.п. гари не е 
оборудвана с модерни съоръжения за пътниците  

o Пътните станции не разпространяват нагледна информация относно 
направления и разписание и не се актуализират информационните 
пана, обърквайки пътниците и местните граждани 

o Ограничени възможности за наем на автомобили  

o Техническото състояние на ж.п. линиите не съответства на 
европейските стандарти 

o Влаковият парк е остарял и не отговаря на международните 
изисквания 

o Водният транспорт (речният) не е използван достатъчно  

 Недостатъчен брой хотели в гардовете на Република Молдова, с 
изключение на столицата, или неприравняването на съществуващите на 
международни стандарти. 

o Структурите по настаняване които практикуват ниски тарифи (хотели 
от 1-2 звезди) не отговарят на категорията си 

o Реновирането на хотелите върви много бавно, поради липса на 
капитални инвестиции и финансови източници  

o Липсват условия за достъп за хора с физически увреди в хотелите и 
това дори не е задължително условие за новите постройки  

o В хотелиерския сектор не се спазва Наредбата за патенти в туризма  

o Персоналът в хотелите, в повечето случаи, не владее чужди езици  

o Липса на условия за начална професионална подготовка, за 
задълбочаване на познанията и за преквалификация на хотелиерския 
персонал 

o Представянето на данни за заетост на легловата база е недостатъчно 
и се прави веднъж в годината 

В повечето хотели рекламните материали и маркетинговата дейност са с лошо 
качество. 

 

Нормативна уредба и организация 

 Липса на единна политика за икономическо развитие на туризма на 
област Констанца, в всичките три специфични териториални единици: 
Черноморие, вътрешна зона, Крайдунавско крайбрежие, всички тясно 
свързани с Черноморието, както и тази на област Добрич,  

 Липса на съгласувани интегрирани политики за развитие на  
трансграничната зона Констанца – Добрич (инфраструктура и техническо 
оборудване, опазване и възстановяване на природната и застроената 
среда и др.) 
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 Липса на институционални структури за регионално развитие на туризма 

 Липса на стимули и поддържащи механизми за инвеститорите 

 Правилниците за издаване на разрешителни в туризма се нуждаят от 
преразглеждане, с цел задоволяване на актуалните изисквания на 
пазара 

 

Маркетинг и насърчаване на пазара 

 Липса на силна и позитивна представа за Румъния и България и за 
румъно – българското Черноморие в чужбина, като туристическа 
дестинация 

 Липса на официален маркетингов план за туристическите дестинации на 
национално и регионално ниво 

 Недостатъчно проучване на пазара на местно и регионално ниво 

 Нивото на подготовка на персонала в туристическия бранш и 
спомагателните услуги е в спад, поради миграцията на работна ръка 

 Недостатъчен брой на персонала в офисите на Националната Агенция по 
Туризъм в чужбина, факт който ограничава проникването на пазара 

 Некоординирана мрежа от информационни туристически центрове в 
Румъния и България, съответно на ниво на областите Констанца и 
Добрич, които да предоставят услуги на различно нива 

 Недостатъчно използване на информационните средства и На интернет 
за информиране, маркетинг и резервации 

 Недостатъчно сътрудничество между частния и обществения сектор по 
проблеми свързани с маркетинг 

Други 

 Кратък туристически сезон на курортите по Черноморието – 3 месеца в 
годината 

 

СИЛНИ СТРАНИ на трансграничната зона Констанца – Добрич като 
туристическа дестинация 

 

Природно и културно наследство 

 Тракийски исторически забележителности от времето на Древна Гърция 
и Античния Рим 

 Многобройни музеи, места за поклонение, местни артисти 

 Богатство от традиции и обичаи, поради разположението на 
трансграничната зона Констанца – Добрич на кръстопътя на много 
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цивилизации и народи (европейската и ориенталската цивилизации, 
християни и мюсюлмани, гърци и римляни, славяни и латински народи), 
подходящи за развитието на културен и селски туризъм в продължение 
на цялата година 

 Природният потенциал на трансграничната зона (например: Резерватите 
„Масивул Кея” и „Фънтъницъ” – Мурфатлар, пещеарта „Мовиле” – 
Мангалия в област Констанца или природните резервати Балтата, гората 
от лиани Балта, Птичият Залив, Калиакра – в област Добрич) подходящи 
за развитие на екотуризъм 

 Съществуването на известни балнеоклиматични курорти, като Текиргьол 
(Констанца) или Тузлата (Добрич), подходящи за развитие на 
медицинският туризъм през цялата година, а не само по време на 
летния сезон 

 

Инфраструктура, транспорт и комуникации 

 Географско разположение: региона на Добруджа като цяло и този на 
Черноморието в частност, имат важна стратегическа, политическа и 
икономическа позиция, бидейки разположени на кръстопътя на две 
големи геополитически зони: Централна и Източна Европа и Западна и 
Югозападна Азия; 

 Географско ориентиране на плажната ивица – на изток – позволява 
полезно усвояване на ултравиолетовите лъчи; 

 Автомагистралата А2, европейските коридори Е60, E 87, E 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 област Констанца, съществуването на пристанищата 
Балчик и Каварна в област Добрич; 

Проекти в развитие – подпомагане на бъдещата туристическа дейност: 
автомагистрали в двете страни, които да улеснят достъпът от Западна 
Европа, разширяване на пристанище Констанца, модернизиране на ж.п. 
транспорта, терминали за морски транспорт за туристите и т.н. 

 

Силни страни В Република Молдова  

 Въздушният транспорт става един от предпочитаните начини за чуждите 
туристи които посещават страната. Въздушните компании на Република 
Молдова, заедно с чуждите компании, предлагат услуги за транспорт на 
туристи чрез редовни и чартърни линии, осигурявайки директни връзки 
с около 20 дестинации, а чрез трансфер с повечето държави в света. 

 В последните години се наблюдава намаляване на броя на 
дестинациите, като и на полети към Бившите Съветски Републики, 
въпреки че е явна тенденцията на нарастване на дестинациите и 
услугите към държавите от Западна и Източна Европа. 
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 Република Молдова разполага с международни ж.п. връзки към: Русия 
(Москва и Санкт Петербург), Белорусия (Минск), Украйна (Киев, Одеса, 
Николаев, Чернауц, Херсон, Ивано-Франковск, Кривой Рог и т.н.), 
Румъния (Букурещ, Яш, Брашов, Клуж, Констанца, и т.н.), Турция 
(Истанбул), България (София), Чехия (Прага) и Германия (Берлин). 
Много от направленията са всекидневни. 

 Пътната мрежа на Република Молдова е 10503 км., от която с твърда 
настилка. От горната цифра 3669 км. представляват главни пътища, но 
качеството им не е на международни стандарти.  

 По пътната мрежа на Молдова се движат около 17 хиляди автобуса и 
микробуса, регистрирани в страната, от които 35% са по стари от 10 
години. Те осигуряват придвижването на пътниците както с редовни 
линии, така със специални. 

 В Молдова само река Днестър е плавателна. По Днестър се правят 
екскурзии, в това число туристически, до Одеса, докъдето стигат 
кораби със среден капацитет (200 – 400 места) както и различни бързи 
кораби и катери. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ на трансграничната зона Констанца – Добрич като 
туристическа дестинация 

 Национални, регионални, европейски програми за възраждане на 
туризма в зоната на черноморското крайбрежие (подпомагане 
възстановяването на културното наследство, за опазване на природните 
ценности, на разнообразяването на офертите за развлечение, на 
обучението на персонала в туризма и помощните услуги, за  
рехабилитация на легловата база и др.); 

 Възможности за развитие на културния туризъм, екотуризма, активния 
туризъм, по отношение на основните дестинации в района; 

 Международни проекти за подпомагане в консервиране и разширяване 
на плажовете, консервиране на бреговата ивица; 

 Нарастване броя на хотелите със стандарт 3 и 4 звезди, за сметка на 
немодернизираните; 

 Нарастване броя на туристическите единици с условия за настаняване, в 
съответствие с тенденциите на международните пазари: с малки 
размери, бутикови, но и ол инклузив; 

 Участие на големите международни туроператори в за привличането на 
чуждите туристи към Черноморието; 

 Привеждане в съответствие с европейското законодателство на 
управлението на плажовете и интегрирано управление на крайбрежните 
зони; 

 Сградовият фонд на Молдова обхваща широка гама от обективи, 
започвайки от праисторически времена, до сгради от XX век: 
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o Включва праисторически монументи, средновековни, пещерни 
жилища, обществени сгради, промишлени постройки, църкви и 
други религиозни здания.  

o Дадени забележителности са запазени под формата на развалини, с 
различна степен на запазване, други представляват жилища, музеи 
и т.н. 

o На днешна дата на територията на Република Молдова са открит 
повече от 15000 исторически и културни монумента, отнасяйки се 
до почти 90% от великите култури на Европа.  

o По първоначални оценки на горепосочените забележителности, са 
идентифицирани около 115 монумента от национално значение, 
които имат и голяма туристическа стойност. 

 

ЗАПЛАХИ върху трансграничната зона Констанца – Добрич като 
туристическа дестинация 

 Много по-доброто развитие на подобен продукт в Гърция, Турция, 
Хърватия, Словения и други държави в района; 

 Все по-бързата ерозия на плажните и бреговите ивици, както и 
агресивното поведение на хората върху естествените диви зони, не 
спазвайки принципите на дълготрайно развитие (многото строежи на 
вили, малки хотели, хотели, туристически комплекси, както и 
промишлени обекти в близост до плажовете или до природни или 
културни забележителности, по-малко повлияни до момента от 
човешката дейност), с отрицателно влияние върху флората и фауната, 
но и върху културното наследство;  

 Възможния спад в приходите от туризма, като следствие от засилването 
на сезонността и тенденцията за туризъм в края на седмицата; 

 Намаляване покупателната възможност на населението; 

 Тенденцията за миграция на работна ръка към чужбина. 

 

Кои смятате за най-наболели слаби страни на трансграничната зона 
Констанца – Добрич – Хънчещ  ? 

Как смятате, че могат да подпомогнат за разрешаването на тези 
проблеми местните и централни обществени власти? 

Кои смятате, че са силните страни и възможностите, които не са 
достатъчно развити от страна на местните власти в трансграничната 
зона Констанца – Добрич - Хънчещ  ? 

 
4. Полезни европейски практики при участието на 

обществените органи в подкрепата и развитието на 
туризма на местно и регионално ниво 
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Туристическата индустрия включва широка гама от дейности, в които са 
включени различни лица, участващи в провеждането на туристическата 
дейност. Същите могат да бъдат от обществения или частен сектор, търговски 
дружества или професионални асоциации, местни, регионални, национални 
или международни органи. От тази гледна точка могат да бъдат 
идентифицирани: 

Браншови организации – специализирани в звена от дистибуторската верига на 
туристическия продукт: хотелски предприятия, такива за обществено хранене, 
транспортни фирми, пътнически агенции, туроператори, центрове по 
професионално обучение, бюра по насърчаване на туризма и др. тези 
организации са най-многобройни и най-често приемат формата на търговски 
дружества. От организационна гледна точка, същите могат да работят 
самостоятелно или да се обединят, могат да бъдат на местно ниво, национално 
или международно. В тази категория влизат доставчиците на услуги, преките 
производители на почивки и пътувания, поради който факт са считани за 
основната брънка във веригата на туристическия апарат. Същите са подчинени 
на местните или централни организации за туристическа дейност. 

Организации по направления по туристически курорти, по географски зони 
или териториално – административни единици. Те насърчават 
сътрудничеството между туристическите фирми от дадена зона и координират 
съвместните дейности по насърчаване на туризма. Местните органи имат в 
много държави важна роля в организирането и развитието на туризма. Те се 
ползват от независима структура, понякога стъпаловидна, разполагат с 
функционална автономия, имат собствени бюджети и атрибути в насърчаването 
на туризма в съответната зона. 

Цялостни туристически организации, в национален или международен 
аспект, които имат за цел изследвания и предвиждания на туризма, 
създаването на стратегии и политики в тази област. 

В държавите от ЕС, туристическата дейност е координирана от централен 
орган, с по-широки или по-тесни правомощия, в зависимост от нивото на 
развитие на туризма и неговото значение за икономиката. Тези централни 
органи могат да бъдат: 

 Обособено министерство или обществен отдел, дирекция или 
направление, секретариат в рамките на дадено министерство с по-
сложна структура, тези форми са характерни за Франция, 
Великобритания, Португалия, Испания, Италия. 

 Комисии: Белгия и Холандия 

 Правителствено бюро: Гърция 

 Полуправителствена организация, с по-тесни правомощия, основно във 
федералните държави, но и държави като Австрия, Дания, Финландия. 

Тези органи изпълняват следните функции:  

 Координиране на туристическата дейност на национално ниво,  
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 Разработване на стратегии за развитие на туризма,  

 Напътстване и контрол на специализираните икономически структури,  

 Насърчаване на вътрешния и международен туризъм, 

 Професионално обучение, представяне в международни организации и 
др. 

Туристическата дейност във ФРАНЦИЯ се извършва под ръководството на 
делегиран министър в рамките на Министерството на Промишлеността и 
Търговията на който са подчинени: 

 Централни органи: Дирекция по Туристическа Промишленост, 
Дирекция по Инвестиции и Туристически продукти, Дирекция по 
Генерална Инспекция на Туризма. 

 Външни органи: регионални делегации на туризма, които 
представляват централните органи в дадена област. 

 Консултантски структури и административна дейност: Национален Съвет 
по Туризъм. На това ниво функционират и неправителствени 
организации: Maison de la France (с роля в популяризирането на 
френския туризъм на външни пазари), Официалните френски бюра по 
туризъм в чужбина и Службата за Национален Мониторинг в Туризма. 

На ниво териториална организация, структурите са обединени в национални 
федерации и имат различни отговорности: насърчаване и стимулиране на 
туризма, извършване на дадени икономически функции. Между тези 
организации, могат да бъдат изброени: регионалните комитети по туризъм, 
комитетите на департаменти, местни бюра по туризъм и инициативни 
синдикати, дружества за регионално организиране. 

 

КАЗУС Бери Порцелан 

Франция 

По средата на разстоянието между Париж и Лимож, се намира региона Бери, 
важен район за производство на бял порцелан. Проектът има за цел да се 
създаде колективен и динамичен дух между местните компании и осъзнаване 
на важността от търговия / туризъм. Това предполага един процес на 
проучване и професионално развитие, както и насърчаване продажбите на 
местните продукти и на културното наследство на региона. Включените в този 
проект партньори са местните органи, частни компании, както и обществени 
изследователски институции. Успехът на този проект предполага създаването 
на “Пътя на порцелана” (така както е и Пътят на виното например), на 
колективна идентичност, на информационна поддръжка и на стратегия за 
комуникация. Три строителни площадки бяха трансформирани в музеи, а в 
същото време бе създаден център по източници на порцелан, за запазване на 
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познанията чрез създаването на примерна база данни. Получените резултати 
обхващат нарастване броя на посетителите, увеличаване на приходите, както и 
добри резултати по отношение на културния и промишлен туризъм. 

 

КАЗУС – Търговия и възраждане на професиите в Природен Парк Вож 

Франция 

Паркът е създаден през 1989 за да идентифицира културното наследство и  
природните забележителности на местно ниво. Покривайки повече 
департаменти в Източна Франция и 34 комуни, икономическата ситуация е 
довела до отслабване на земеделието и промишлеността, както и намаляване 
на броя на населението (с 18% от 1975г. до 1999г.). Дейността по възраждане 
предполага реновиране фасадите на магазините, подобряване на работните 
срещи от хранително-вкусовата промишленост, както и подобряване на достъпа 
до същите, като всичко това се реализира с финансовата подкрепа на дареният 
които да подкрепят собствените инвестиции на предприемачите. Инициатор на 
този проект е бил Паркът, а по мениджър на проекта е била Търговската 
Камара на Люр. Над 40 магазина за продажби на дребно са получили безплатно 
оценяване. Стартирани са били над 25 проекта: 7 фасади са били реновирани 
(на обща стойност 50 000 евро), 6 магазина са били реновирани (на обща 
стойност 100 000 евро), 2 офиса (на обща стойност 9000 евро), били са 
инсталирани 5 климатични системи (на обща стойност 100 000 евро), закупен е 
бил един автомобил (15 000 евро), били са направени подобрения на 4  работни 
срещи в хранително-вкусовата промишленост (на обща стойност 80 000 евро). 
Средната стойност на инвестицията за една операция бидейки приблизително 
14 000 евро (19% от финансирането бидейки външно). След това са се провели 
обучения, организирани за собствениците на магазини, артисти и такива които 
развиват туристическа дейност, на тема: “Как да развиваме туризма в Балон де 
Вож?". 

 

Във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ централният орган, свързан с туризма е 
Министерството на туризма, като за всяка страна или зона (Англия, Шотландия, 
Уелс, Северна Ирландия) съществува отделен национален орган. 
Представителният национален орган на Англия всъщност е BTA (Brithish 
Tourism Authority) с отговорности в сферата на насърчаването в чужбина на 
дестинациите от Великобритания (разполага с 29 офиса и 7 представителства 
по целия свят). На регионално ниво, всяка зона разполага с министерство и 
регионални бюра по туризъм, както и местни бюра, отдели и офиси за всеки 
курорт или туристически град. 

Забелязва се прилика в организационната структура за всяка държава, но и 
собствени модели, които показват целите за развитие на туризма за всяка 
държава. 

В ЕС основните области чрез които е подпомаган туризмът от финансова гледна 
точка са: 

 Качеството на услугите 
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Много европейски дестинации усетиха важността на подобряване на 
качеството, а чрез предложените финансирания от Структурни фондове, бяха 
материализирани много инициативи в тази област. Качеството е съставна част 
от туристическата индустрия. Без качествен продукт е малко вероятно даден 
регион да поддържа жизнена туристическа индустрия. Качеството се прилага 
върху всички туристически услуги, от транспорта и настаняването, през всяка 
една друга услуга от която се ползва туриста, до качеството на средата. 

Използва се концепцията за интегриран мениджмънт на качество (Integrated 
Quality Management) който се прилага диференцирано в селските райони, 
градските такива или по крайбрежната ивица. Съществуват голям брой 
фактори, които оказват влияние върху усещането на туристите за дадена 
дестинация и върху нивото им на задоволеност  и следователно, върху 
желанието им за завръщане в дадената зона, а още повече, за препоръчването 
и на други потенциални посетители. 

Успехът на дадена дестинация, що се отнася до задоволяване потребностите на 
туристите е обусловен от голям брой независими компоненти. Същите 
очертават нуждата от стратегическо и интегрирано планиране, чрез дадени 
инструменти и специфични техники, а концепцията за интегриран мениджмънт 
на качество, може да бъде приложен много добре в практиката за дадена 
туристическа дестинация. 

 Трайно развитие и екотуризъм  

Основна цел на вътрешнообщностната политика за околната среда е да 
подпомага трайното развитие. Инвестициите в туристическите обекти, които 
имат в предвид опазването на околната среда, дават предпоставки за трайно 
развитие, както от икономическа, така от екологична гледна точка. 

Почистването на каналите и реките може да представлява силна отправна 
точка за зоната и може да съдейства за разкрасяването на същата. Развитието 
на туризма може да бъде трайно, чрез спазване на принципите на 
дълготрайност: 

o Екологична дълготрайност прави развитието cъвместимо с 
опазването на биологичните ресурси и разнообразие 

o Социалната и културна дълготрайност съдейства за развитието и 
опазването на културната идентичност 

o Икономическата дълготрайност, която е осигурена от развитието на 
обществото в условия на добро управление на ресурсите, чрез 
извличане на настоящи и бъдещи икономически ползи 

Особен интерес представлява концепцията за екомаркировка, която е 
прилагана върху обектите по настаняване, като признание за защита на 
околната среда. Практически всяка една единица, която иска да бъде 
сертифицирана, трябва да изпълни набор от критерии, които се отнасят до: 
ограничаване в използването на ел. енергия, разход на вода, произвеждането 
на отпадъци, насърчаване в използването на възобновяеми източници и 
вещества които замърсяват в по-малка степен околната среда;  
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насърчаване на обучението и комуникацията относно околната среда. 
Прилагането на концепцията по екомаркировка се ползва със специално 
внимание от страна на ЕС и е регламентирана чрез Решение на комисията от 14 
април 2003г., относно “Определяне на екологичните критерии за издаване на 
еко-етикет на ЕС на всички структури по туристическо настаняване”. 

 Конкуренция на туристическите дестинации  

Тъй като не съществува една единствена фирма, която предлага услуги, за 
задоволяване потребностите на туристите, конкуренцията за дадена 
туристическа дестинация, зависи до голяма степен от качеството на 
различните условия които са предлагани. Толкова време, колкото много 
туристически дейности са предлагани от обществени институции, 
конкурентноспособността на дадена дестинация, зависи от добрата дейност на 
обществено-частното партньорство. Дадената дестинация е и най-добрия 
способ за създаване на мрежи за сътрудничество между различни 
производители на туристически продукт. 

През 2000 година, Комисията към Генерална Дирекция на Предприемачите 
направи проучване, озаглавено “Структура, постижения и 
конкурентноспособност на европейския туризъм и на своите предприемачи”, 
което е имало ролята да спомогне за разработването на политики за 
подпомагане на туризма и за проучване на своя потенциал, както и да отговори 
на структурните промени в туристическото търсене в Европа. 

 Маркетинг на туристическия продукт  

Подпомагането в областта на туристическия продуктов маркетинг, означава по-
динамичен и по-добър имидж. Общите усилия за неща отнасящи се до 
маркетинга, са предприети от Комисията чрез Структурни Фондове или други 
програми в общността. Например, съществували са подобни инициативи между 
транспорта и други области на туристическа дейност, както и между различни 
видове транспорт. 

Все пак туризмът се характеризира с малко, така наречени “консорциуми или 
алианси в туризма”, които могат да имат дадени предимства по отношение на 
кокурентноспособността, чрез предоставените предимства от създадените 
икономии и силата им на пазара. Също така, важна роля в маркетинга играят и 
новите информационни технологии. Пример в тази връзка, представлява 
директния маркетинг, който е насочен към онлайн потребителите, създавайки 
понякога проблеми по адаптиране на агенциите по туризъм, които осъзнават по 
този начин заплаха за съществуването си като част от дистрибуторската верига. 

Маркетингът на туристическите продукти включва и продукта “туристическа 
дестинация”, а тясната връзка между обществения и частен сектор е 
предварително условие за ефикасен маркетинг на туристическата дестинация. 

 Културно наследство 

Един от ключовите фактори, който може да бъде експлоатиран от европейския 
туристически сектор, представлява културното наследство, разпространено в 
цяла Европа. Заедно с туристическия сектор, културата се превръща в област, 
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създателка на работни места и икономически растеж; затова , от политическа 
гледна точка, често двата сектора се припокриват. 

Оперативните програми в туризма, имайки финансиране по Структурни 
Фондове от страните членки, често подпомагат сферата на сградовия фонд, 
промишленият или селският такъв. Дейностите варират от подпомагане на 
музеи, до превръщането на сгради – исторически монументи в хотели или 
други структури по настаняване. В други случаи, Структурните Фондове са 
подпомагали други сгради – паметници на културата, като концертни зали, 
театри, библиотеки и др. В същото време програмите за градско развитие 
визират консервиране на историческите центрове на дадени градове, като 
директния ползавател на това подпомагане е туризмът. 

Още повече, ЕС подкрепя даден брой дейности, които акцентират на първо 
място върху качествените аспекти; подобни дейности включват пилотни 
проекти по консервиране на сградовия фонд, реставрация на европейски 
паметници на културата и на исторически забележителности за да насърчават 
културните събития или такива от европейски характер, включвайки 
представители на поне три държави членки. 

 Регионално развитие  

Туризмът е от първостепенна важност за регионалното развитие  и през 
следващите години се очаква туризма да съдейства активно на 
разнообразяването на икономката и на нарастване възможностите за заетост в 
Европа. Що се отнася до регионалното развитие във връзка със стимулиране на 
икономиката в дадени по-слабо развити региони, ЕС подпомага дейностите 
които генерират наведнъж повече ефекти. Туризмът е признат като сектор с 
голям потенциал като генератор на икономически ръст, но и като създател на 
нови работни места, в следствие на това секторът е бенефициент на 
съществена помощ от страна на структурните фондове. 

Между приоритетните цели на туристическата политика, в ЕС се отбелязва и 
проблема свързан с регионалното разпределение, в смисъла на насърчаване в 
регионите на туризма, като фактор за стимул в развитието на слабо развитите 
райони, които имат потенциал за туризма. Съпътстващите дейности в туризма 
могат често да предизвикат икономически ръст в държавите с ограничени 
ресурси, за развитието на други сектори, но които могат да бъдат мотив за 
туристическият избор, така регионът може да бъде подпомогнат в избягването 
на икономическия дисбаланс. 

Регионите и месните органи играят ключова роля при формулирането на 
политиките, при организацията и развитието на туризма. Много явен е случаят 
с федералните държави (Германия, Белгия и др.) както  и в другите държави 
(Франция, Испания, Италия). Развитието на туризма предлага атрактивни 
възможности за голям брой производители на стоки и услуги, по специално в 
селските райони. Също така развитието на туризма подпомага развитието на 
необходимата инфраструктура за икономическо развитие на дадена зона и 
може да създаде отличителен белег, дадена идентичност на района от което да 
бъдат облагодетелствани всички икономически дейности. 

 Създаване на обединения, коопериране (обществено – частно 
партньорство)  
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Разнообразяването на туристическите продукти и създаването на нови 
продукти, предполага по-добро сътрудничество между предприемачите, 
туристическите бюра и местните органи на властта. Структурните фондове, в 
следствие на това, подпомагат тези дейности, които насърчават 
сътрудничеството между предприемачите и общественият сектор. 

През ноември 2001г. в комюникето на Европейската Комисия “да работим 
заедно за бъдещето на европейския туризъм” се признава съществената роля 
на партньорствата, обединенията и центровете по обучение за развитието на 
европейския туризъм и се предлага мобилизирането на всички познания за 
подпомагане подготовката в туризма.  

Чрез създаването на мрежа, сътрудничеството на европейско ниво ще се 
реализира с цел трайно насърчаване на качествен и конкурентноспособен 
туризъм, като резултат от взаимодействието на различни туроператори, 
обществени или частни асоциации, направления / региони. По този начин ще 
се подобри имиджът на Европа като туристическа дестинация в световен 
мащаб. 

През 2004г. се проведе проучване чрез което се провери броят на 
обединенията и съществуващи партньорства в европейския туризъм, също така 
се целеше по-добро разбиране на динамичната роля която имат обединенията 
за траен и конкурентноспособен туризъм. 

 Професионална подготовка на хората заети в туризма 

Програмата “Леонардо Да Винчи” е европейска програма за трансгранично 
сътрудничество в сферата на професионалното обучение на работната ръка. И 
туризма, като всяка една сфера на дейност, се ползва изцяло от тази програма, 
като в периода 1995-1999г., почти 3% от всички финансирани проекти чрез 
програмата Леонардо Да Винчи са имали директна връзка с туризма. Така са 
били финансирани повече от 80 проекта, на обща стойност 18  милиона евро. 

Професионалната подготовка на служителите и мениджърите в туристическите 
предприятия, насърчава стабилността на предлаганите работни места. Бидейки 
малки предприятия, много от тези в туризма не разполагат с финансов ресурс 
за да инвестират в професионална подготовка и мениджмънт, въпреки че 
такава нужда явно съществува. Подпомага се и създаването на фирми в 
туристическия сектор, коеот води до повишаване броя на успешни 
туристически начинания и до нарастване на възможностите за наемане на 
работа. 

 Финансиране на предприятията 

По настоящем, туризмът е източник на доходи в много региони. Той 
представлява авангарда на регионалното развитие, а в следващите години се 
очаква да подпомага активно за разнообразяването на икономическата 
структура, както и проблемите свързани със заетостта в цяла Европа. Все пак 
много от туристическите фирми са малки и им липсват финансови ресурси. 
Подобряване качеството на услугите, нарастване броя на леглата, създаването 
и разнообразяването на продуктите, са примери за дейности които могат да се 
развиват. 
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Подобряване качеството на настаняване. Реновирането на хотелските стаи, 
климатиците, както и условията предлагани от парковете, означава задоволени 
клиенти, по-сигурна среда и по добър бизнес. 

Инвестиции в туристически забележителности. Без значение дали са нови 
или реновирани, туристическите забележителности водят до увеличаване броя 
на туристите и на популярността на мястото. Повече туристи, означава повече 
връщания на същото място и от тук – по-добър бизнес. 

 Обучение в сферата на Маркетинга за предприемачите в 
туристическата сфера 

Познанията по маркетинг са от съществено значение в съвременния търговски 
и туристически сват. Обучението в туристическия сектор, означава повече 
успешни бизнеси. 

Маркетингова асистенция: Да предложиш помощ в маркетинга на 
туристическите продукти, най-вече наедно с други такива, означава по-
динамичен имидж и по-голям успех. 

 Финансиране за обществени структури 

Към директната помощ, оказвана на бизнеса в туристическата сфера, 
Структурните Фондове финансират и проекти които предлаган индиректни 
ползи. Бенефициентите на тези финансирания са по принцип обществени 
структури от местно и регионално ниво, представителни организации или 
туристически бюра. Инвестициите имат за цел да направят регионите по-
привлекателни за посетителите. 

 Инвестиции в културно наследство  

Обновяване на музеите, на туристическите атракции и на културното 
наследство, предлагат повече за разглеждане на туристите, и ги 
предразполагат да похарчат повече в посетените места. 

Подобряването на “пътеките” (на пътищата за достъп) в природата, на вело 
пътеките, определяне на пътищата за достъп и разполагането на указателни 
знаци, може да направи една зона, по-атрактивна за туристите. 

 Почистване на блокираните водни пътища 

Когато се почистват старите канали, язовири и реки, това може да 
представлява много ценно нещо за съседната с водните басейни зона, както и  
да помогне за културно разкрасяване на даден регион. 

 Работа в екип и коопериране.  

Разнообразяването на туристическия продукт и развитието на проекта, изисква 
най-често добро сътрудничество между предприемачите, туристическите бюра 
и органите на местната власт. Структурните Фондове подпомагат по този начин 
инициативите които насърчават бизнеса от типа “бизнес-ту-бизнес” и 
обществено частното партньорство за подобряване на интегрирането на 
туристическата верига на дистрибуция. 
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Конкретните възможности за получаването на финансова помощ при 
развитието на туристическия сектор във Великобритания, варира в 
зависимост от дадената програма или регион. 

 

 

 

 

КАЗУС – Подпомагане на малките и средни предприятия в туризма 

Туризмът в Уелс е под напрежение поради ред причини, включително и поради 
финансовата криза в инвестициите, като някои МСП реагират  положително 
след определяне на целеви пазари  и чрез въвеждане на принципно нови 
продукти. Този проект е бил създаден за подпомагане на повече МСП в туризма 
за задоволяването на специфичните им нужди. Партньори са Welsh Tourist 
Alliance и Welsh Association of Self Catering Operators. Целите на проекта 
включват едно многопосочно координирано разглеждане, което да достави 
предложения и финансова помощ на МСП от местния туризъм. Конкретните 
дейности включват подобряване на старите и изграждане на нови структури за 
настаняване на туристи и други прилежащи условия, подобряване на 
съществуващите туристически атракции, както и изграждане на нови такива, 
включително ресторанти. Методите за получаване на финансиране, са били 
определени така, че да улеснят достъпа до схемите на финансиране, 
адресирайки се включително към шотландските туристи. Проектът е добро 
доказателство за начина по който даден орган от обществения сектор, може да 
бъде използван за посредник при начина на канализиране на европейски 
фондове към малките и средни предприятия. Очакваните резултати включват 
710 нови работни места, 560 запазени работни места и над 400 МСП които 
получават финансова помощ. 

 

КАЗУС – Туризъм в Тейнът 

Тейнът е регион във Великобритания който е страдал от хроничен упадък на 
туризма. Последните проучвания показали слабите страни и заплахите 
отнасящи се до туристическия продукт в Тейнът и качеството на 
настаняването. Целите на проекта са да улесни процесът на подобряване с 
акцентиране върху качеството на продукта. Схемата на финансиране е 
отворена към всички съществуващи дейности, както и към новите такива в 
туризма. Други проекти са оценени в зависимост от създадените предимства за 
конкурентноспособност, създадени в туристическия сектор. Партньори които 
вземат участие са: Съвета на Департамент Кент, Секторна Група по Туризъм от 
Кент, SE England Tourist Board и местните власти. Конкретните дейности 
включват развитие на способности и обучения по мениджмънт за персонала на 
МСП (ИКТ, маркетинг, качество). Очакваните резултати от този малък проект са 
8 нови работни места, 30 запазени работни места. 
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В ГЕРМАНИЯ централната администрация е осигурена от Държавен 
Секретариат, намиращ се в структурата на Министерството на Икономиката, 
който има като отговорности, създаване на условия за развитие на туризма, 
разработване на стратегии в областта, насърчаване на специфичното 
международно сътрудничество, популяризиране на немския туризъм на 
външните пазари и др. С дейността по насърчаване се занимава Германската 
Комисия по Туризъм, която разполага с 15 бюра в чужбина и 11 делегации във 
външните представителства на въздухоплавателната компания Луфтханза. На 
регионално ниво всяка република има собствена политика по туризъм, 
координирана от Комитет, съставен от представители на местните 
икономически министерства. На местно ниво се намират туристически бюра и 
центрове за туристическо информиране. 

 Подобряване качеството на единиците за настаняване Реновиране на 
хотелските стаи, канализационните системи и парковете, означава 
задоволени клиенти, здравословна среда и успешен бизнес. 

 Инвестиции в туристическите забележителности: новите атракции или 
тези които са обновени, водят до нарастване броя на туристите и на 
популярността на региона. Големият брой туристи, означава голям брой на 
хора които ще се завърнат, както и успешен бизнес. 

 Обучение по маркетинг за предприемачи в туризма: Познанията по 
маркетинг са от съществено значение за търговската или туристическа 
фирма в днешно време. Обученията в сферата на туризма, означават 
повече ефикасни бизнеси. 

 Маркетингова асистенция подпомага маркетинга на туристическите 
продукти и означава динамичен имидж и по-добри резултати. 

 Съвети за започващите нов бизнес: оказваната помощ при започването 
на бизнеса в туристическия сектор, увеличава броя на успешните 
предприемачи в туризма и открива нови възможности за работни места. 

 

КАЗУС “MV tut gut” 

Mecklenburg Pomerania е известен със своите пейзажи, балнео – курорта и 
центровете по рехабилитация. Все пак има нужда от популяризиране за да 
добие известност и да експлоатира своите характеристики. Въпреки това, са 
регистрирани голям брой искания за алтернативни здравни центрове и 
конвенционална медицина. ‘MV tut gut’ е инициатива на Правителството, на 
Балнеологичната Асоциация, на туристическите хостели и на DEHOGA MW. “MV 
tut gut” представлява интернет портал за всички заинтересовани да открият 
нови информации за Mecklenburg Pomerania. За доставчиците на услуги и за 
институциите, порталът предлага възможността да се популяризират в рамките 
на същия. Проектът си поставя за цел да насърчава икономическото развитие и 
да намалява броя на безработните, да изгради корпоративна идентичност и 
туристически имидж, търговска марка, подробни информации за съответната 
зона и за икономиката и, да да подобрява и насърчава развитието на 
продуктите, както и повишаване на маркетинговата дейност извън сезона. 
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Създаването на този портал се смята за един от положителните резултати, а 
логото което е популяризирано от “MV tut gut” е “здрав в Mecklenburg-
Vorpommern”. За популяризирането му на национално и международно ниво, са 
били организирани три събития, свързани с ПР, като тази инициатива довежда 
до подобряване на сътрудничеството в рамките на организациите и 
начинанията по маркетинг. В рамките на този проект са получени положителни 
резултати, а самата инициатива ще продължи. Общата стойност на разходите е 
била 380.000 евро, като помощта от Структурни Фондове е достигнала 75 %. 

Организация на туризма в ИСПАНИЯ Особеното тук е, че акцентът се 
премества от национално към местно ниво. На държавно ниво, дейността се 
извършва под управлението на Генералния Секретариат по Туризъм, който е 
част от Министерството на Промишлеността, Търговията и Туризма. 
Централната администрация на испанския туризъм е представена от Генерална 
Дирекция по Политика на Туризма, с два отдела: първият координира 
туристическата дейност и международните отношения, а вторият – стратегиите 
и проучването на туристическия пазар. Институтът по Насърчаване на Туризма, 
с своята комплексна структура (4 дирекции и над 30 туристически бюра в 
чужбина), се занимава с развитието и популяризирането на испанския туризъм. 

На регионално ниво функционират дирекции по туризъм, които са 
специализирани органи в развитието и популяризирането на туризма, но и 
представители на централната администрация. Във всяка провинция 
съществува по един Патронаж по Туризъм, а на местно ниво, в селищата 
извършват дейност туристически бюра и / или Инициативни синдикати. 

Казус – Проектът Hermyone 

Целта на този проект в Испания е на намали дискриминацията срещу жените, 
децата и други пренебрегвани групи. Hermyone си поставя за цел да създава 
нови компании в културната и туристическа области на местно ниво. Туризмът 
е важен сектор който трябва да развива, а не е представен толкова добре на 
ниво местна икономика. Очаква се бенефициентите на този проект да бъдат 
над 3000 (65% жени и 35% лица намиращи се в ситуация на социална изолация). 
Анализът на предприемаческия дух на регионално ниво и на възможностите, 
показва важността за насърчаване на тази предприемаческа инициатива. В 
рамките на тази инициатива е отделено еднакво внимание както на 
организирането на конференции, така и на създаването на информационен 
материал. Мрежа от местни агенти разпространяват информации и подпомагат 
предприемачеството. Дейностите по обучение са организирани за да се 
разбере какво точно трябва да се направи за да се получи финансиране от 
банката за стартиране на начинанието. Партньорствата се осъществяват от 
голямо разнообразие от организации, от обществени органи, финансови 
институции и търговски палати, до бизнес сдружения, неправителствени 
организации (НПО) и университети. Създадени са две транснационални 
партньорства: TCP Nereidas (Обединение на МСП от Белгия, Съветът Rodas от 
Гърция и Съветът Quotu от Италия) и TCP Egalité et Valorisation Economique 
(Равенство и Икономическо Оползотворяване) (обединявайки пет големи 
организации от Франция, Германия, Гърция, Италия и Португалия). 

 

АВСТРИЯ 
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Казус - “Salzkammergut активни седмици” (Пилотен проект II) 

За да бъде експериментиран Salzkammergut като една авантюра, организацията 
за регионално развитие  на тази зона от Югозападна Горна Австрия,  (Hallstatt) 
предложи този пилотен проект. Пет начинания на открито за гмуркане, плаване 
със сал, парапланеризъм, катаракт и пещерно дело, сътрудничат с цел 
създаване на нов пакет за спортните туристи, които желаят да изследват 
езерата, планините и скалите. В сътрудничество с хранително-вкусовия и 
туристически сектор, те развиват съвместна марка която покрива няколко 
професионални маркетингови дейности. Инвестициите са били частично 
финансирани от Структурни Фондове – над 19 485 euro. 

 

Казус - “Mountainbiking в Waldviertel” (Междурегионален проект II) 

Имайки в предвид нарастващото значение на маутинбайкът, Waldviertel си 
поставя за цел да предложи нови услуги към тази целева група. Заедно с ARGE 
Mountainbike Waldviertel, регионалната агенция за развитие Budweis, 
туристическо бюро Treben, чешкият туристически клуб и обществеността от 
Gratzen, създават трансгранична мрежа от планински трасета за колоездене. 
Целта на този проект е да поддържа имиджа на Waldviertel, като една Мека на 
австрийското планинско колоездене и да разшири туристическите услуги. 
Конкретните дейности включват картография и поставянето на указателни 
знаци по 95 трасета за колоездене, както и разширяване на мрежата в Чехия; 
интегриране на обществеността на Waldviertel и Чехия; сътрудничество с 
европейски региони и регионален мениджмънт, разработване на бъдещи 
стратегии; както и карти, папки, афиши и изложби. 

 

ИТАЛИЯ 

Туристическата Индустрия в ИТАЛИЯ се намира под управлението на 
делегиран министър, в рамките на Министерството на Туризма, Спорта и 
Спектаклите. Централната администрация е представена от Държавен 
Секретариат по Туризъм. За дейността по туристическо насърчаване, на 
национално ниво, се грижи Национално Бюро по Туризъм, с 26 
представителства в чужбина. На местно ниво организацията в туризма е 
реализирана от: Регионална Делегация за Туризъм – за всеки от 20-те региона; 
Провинциално Бюро по Туризъм – на ниво 97 провинции; Местни бюра по 
туризъм, или в големите градове – Автономни Агенции за Почивка и Туризъм и 
Инициативни Синдикати. Всички те са обединени в Национално Обединение на 
Бюрата по Туризъм. 

 

ГЪРЦИЯ 

В ГЪРЦИЯ централната администрация е осигурена от Министерството на 
Туризма, което е част от Министерство на Икономиката, което обаче има 
ограничена роля, тъй като дейността му се припокрива с дейността на Гръцкото 
Бюро по Туризъм (ГБТ). Последното е обществен орган с отговорности по 
управление на собствена материална база (държавна собственост) и главна 
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роля в насърчаването на туризма. На регионално ниво, в структурата на ГБТ 
функционират 7 регионални дирекции, съответно на административното 
разделение на страната, натоварени с управление на собствена туристическа 
база, координиране и контрол върху дейността в дадена зона. На местно ниво 
съществуват регионални и областни бюра, както и общински центрове по 
туризъм и бюра за туристическо информиране. 

 

 

 

 
5. Възможности за институционални проекти, предназначени 

за подкрепа на развитието на туризма в зоната Констанца – 
Добрич - Хънчещ   

 
 
Оперативна програма за сътрудничество в района на Черно Море ENPI 
CBC 2007-20137 
 
Зоната за сътрудничество обхваща следните региони от държавите – 
партньори: 
 

Румъния o Югоизточен район 

България o Североизточен район 

o  Югоизточен район 

Гърция o Кентрики Македония 

o Анатолики 

o Македония Траки 

Русия o Област Ростов 

o Краснодарски район 

o Република Адигея 

Турция o Истанбул 

o Текирдадж 

o Кочали 

o Зонгулдаг 

o Кастамону 

o Самсун 

o Трабзон 

                                                 
7 http://www.blacksea-cbc.net  

http://www.blacksea-cbc.net/
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Украйна o Одеса 

o Миколайв 

o Керсон 

o Запорожие  

o Донецк 

o Кримска Република и Севастопол 

Армения, Азербайджан, 
Грузия, Молдова 

o Изцяло 

 
 
Общият бюджет на програмата е разделен по приоритети, по такъв начин, че 
всяко едно партньорство в възможно, а финансирането се основава на идейния 
проект: 

Финансиране / приоритети 

 

Дистрибуция на общият усвоим бюджет  

Общо 
усвоимо 
финансиране 
(евро) 

Финансиране 
по ЕФРР 
(евро) 

Национално 
финансиране 
(евро) 

Общо 18.863.479 17.305.944 1.577.535 

Приоритет 1 трансгранично подпомагане на 
партньорствата насочени към 
икономическо социално развитие, 
основаващо се на общи ресурси  

5.996.510 5.451.372 545.137 

Приоритет 2 Общо използване на ресурси и 
знания за оползотворяване на опазването 
на околната среда   

6.853.154 6.230.140 623.014 

Приоритет 3 Подпомагане на културните и 
образователни инициативи за създаване на 
общ културен климат в дадена зона 

4.283.221 3.893.837 389.384 

Техническа асистенция  1.730.594 1.730.594  

 

Програмата е организирана в Цели, приоритети, мерки, които описват по 
такъв начин основните типове желани резултати, че да бъдат постигнати в 
рамките на програмата: 

Цел 1: Насърчаване на икономическото и социално развитие в граничните 
региони 

Приоритет 1: Трансгранично подпомагане за партньорствата, насочени към 
икономическо и социално развитие, основаващо се на общи ресурси 

 Мерки: 
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o Повишаване на достъпността и връзките между нови 
междурегионални мрежи за информиране, комуникация, търговия и 
транспорт  

o Създаване на туристически мрежи за насърчаване и интегриране на 
общите инициативи за развитие на туризма  

o Повишаване на административния капацитет за насърчаване на 
политиката за местно развитие 

Цел 2 : Сътрудничество по разрешаване на общите предизвикателства  

Приоритет 1: Общо използване на ресурси и знания за оползотворяване и 
опазване на околната среда 

 Мерки: 

o Подобряване на базата от общи познания и данни, необходима за 
разрешаване на общите предизвикателства, отнасящи се до опазване 
на околната среда, морските и речни системи 

o Насърчаване на проучванията и иновациите за оползотворяване и 
опазване на околната среда в природните паркове 

o Насърчаване на инициативите за сътрудничество за иновации в 
технологията и управлението на системи по мениджмънт на 
отпадъците и отпадните води 

Цел 3: Насърчаване на местните дейности по междуличностни 
взаимоотношения   

Приоритет 1: подпомагане на културните и образователни инициативи за 
създаване на общ културен климат в дадена зона  

 Мерки: Насърчаване на културните мрежи и образователния обмен 
между общностите от региона на Черно Море 

Допустими проекти: 

 Проекти които се изпълняват в по-голяма степен или изключително само 
от едната страна на границата, но с ползи и за двете страни 

 Симетрични проекти, в които дейностите от едната страна на границата 
са съпроводени с същите дейности от другата страна 

 Интегрирани проекти, в които партньорите от двете страни на 
границата, съдействат с различни елементи за реализирането на един и 
същ проект, от които 2 трябва да бъдат държави членки 

Други детайли относно проектите: 
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 Всички проекти трябва да бъдат съфинансирани от включилите се 
партньори. Заинтересованият трябва да има седалище в зоната на 
финансиране 

 Поне един партньор трябва да бъде от държава членка и един партньор 
от държава която не е членка, партньорите от Турция ще имат поне един 
партньор трябва да бъде от държава членка и един партньор от държава 
която не е членка 

 Индикативна стойност на един проект е минимум 50 000 евро 

 

Резултати от финансовите операции по програмата 

 Изграждане на мрежи за насърчаване на икономическо и социално 
развитие на туризма (networks)  

 Извършвани дейности в областта на опазване на околната среда, 
семинари, образователни курсове, конференции, работни срещи, обмен 
на опит във връзка с подобряване на институционалния капацитет, на 
насърчаване на общите инициативи за местно регионално развитие 

 Партньорства между различни образователни и културни институции, с 
общи интереси в зоната, и др. 

 

КАЗУС: Дигитални хотели по гръцките земи (Гърция) 

Обща стайност на проекта: 75 000 0000 евро  
Участие на ЕС: 36 000 000 EURO 
Гръцката Република, считана от много за люлка на западната цивилизация, 
имайки дълга и богата история, е разпостранила културата си по целия свят. 
Атина, Акропола, Планината Атон, Крит, Родос, Корфу, Егейско Море, 
Средиземно Море, Йонийско Море привличат годишно туристи от всички 
крайща на света. Още повече, гръцкият туризъм има предимството, че 
задоволява широка гама от социални прослойки; така от историци, археолози, 
православни християни, готвачи, до големите консуматори на ексклузивни 
развлечения на луксозни яхти, идват да открият Гърция. 

При все това, туристическите услуги в Гърция не достигат много високо ниво от 
гледна точка на качеството, съществувайки на отделни места проблеми, които 
веднъж разрешени, ще поставят Гърция на уважаваната позиция на лидер на 
европейския пазар на туризма. Тук идва на помощ европейският проект 
“Дигитални хотели” чрез който са подпомагани дигиталните инвестиции в 
развитието на туризма. В основата на проекта се намират обезпокоителни 
статистически данни. И наистина, от всички гръцки хотели 74% имат достъп до 
интернет, но процента спадо до 37% когато става въпрос за семейни хотели. 
Статистиката показва че:  

 Само 63% от хотелите имат интернет страница (процентът за малките 
семейни хотели е 30%); 
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 71% от хотелите които имат сайт, не предлагат информация за 
състоянието на свободните стаи; 

 70% нямат данни за цени; 

 67% от резервациите се правят по традиционният начин; 

Гръцкият туризъм има по-бавен ритъм в използването на модерните 
технологии. Малките и средни хотели, традиционно са насочени към 
вътрешните туристи, докато големите хотели са зависими от туристическите 
агенции. В следствие на това, малките и големи хотели имат капацитет да 
посрещнат по-голяма гама от чужди туристи. 
“Дигитални хотели” е инициатива, организирана на национално ниво в Гърция, 
с цел ускоряване на дигиталните инвестиции в туризма, по специално що се 
отнася до условията по настаняване (хотели, мотели, наети стаи и др.). добре 
познат е фактът, че въвеждането на нови технологии в туризма, води до 
привличането на по-голям брой туристи и още повече, подобрява мениджмънта 
на хотелите.  
Една от основните цели на инициативата е да въведе технологиите дори и в 
най-малките семейни хотели. Чрез проекта са подпомагани инвестициите в 
електронните технологии между 7 000 и 40 000 евро и се предлага процент на 
съфинансиране до 60% с цел да се:  

 Повиши потреблението на интернет и международното популяризиране; 

 Развият резервациите и плащанията онлайн; 

 Намали сезонният характер на туризма, като се достигне постоянен 
поток от туристи; 

 Увеличи качеството на услугите; чрез предлагането на услуги WIFI, 
дигитално развлечение и др.; 

 Подобри значително ефективността на бизнеса, чрез модернизиране на 
операциите от тип бек-офис; 

Бюджета на инвестициите е в директно съотношение с броя на звездите на 
хотела. Сага, 1500 хотела и семейни хотела предлагат транзакции онлайн и 
електронни услуги, како са отстранени съмненията и резервираността на 
собствениците на хотели във връзка с технологиите, бидейки лансирани по 
дигиталната писта за години напред, а от тук, разходите по възвръщаемост на 
инвестициите са относително ниски.  
Проектът доказва, че е успешен, бидейки един от финалистите на Наградите 
Реджиостарс 2012 в секция “Интелигентен ръст. Проекти или иновативни 
схеми за подпомагане на иновациите в различните и форми.” 
Журито на Реджиостарс 2012 оцени, че “Това е изключителен проект, както 
през призмата на поставената цел, тази да приравни туризма към 
дигиталната ера, така и чрез обхвата на проекта, който покрива повече 
от 3000 хотела в цяла Гърция.  

 

КАЗУС: Средновековно преживяване в тиролски стил (Австрия) 

Общ бюджет: 6 055 200 Евро 

Съфинансиране от ЕС 2 059 100 Евро 
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В Тирол, посетителите могат да пътуват във времето, достигайки един свят на 
крепости и средновековни замъци, построени преди повече от 700 години. 
Това магическо преживяване става възможно след една декада от дейности по 
реставрация, които започват през 1997 г.  

Броят на посетителите на крепостите и замъците в област Тирол се е увеличил 
от 5000 на година, преди започване на работите, до 140 000 туристи на година в 
момента. Артисти, бизнесмени и представители на местната общественост 
могат да бъдат изброени между хората които са посветили време, пари и 
страст, за трансформирането на едни развалини в топ туристическа атракция.  

Проектът, наименован “Свят на крепости” е целял реставрация на замъка 
Еренберг (1293 г.), крепостта Клаузе (1480 г.), укреплението Клаудия (1645 г.) 
и крепостта Шлоскопф (1741 г.). Преди 1997 г., тези места са били познати 
само поради красивия изглед към долината Ройте, като реставрацията не е 
била приоритетна, оради липса на интерес и ресурси от страна на 
собствениците.  

Проектът е стартиран от село Ройте, което приема предизвикателството за 
развитие на туристическа дейност и закупува сградите, предлагайки 
първоначално финансиране. През 2001 г., архитектът Армин Валх, създава 
асоциация с цел събиране а фондове. Армин Валх е този който предлага 
построяването на тематичен музей, на конферентни зали и изложбени площи, 
които се радват в момента на изключителен успех. 

Броят на посетителите нараства значително, предоставяйки икономически 
ползи за местния бизнес, включително и за хотелите и малките семейни 
хотели, на които приходите растат непрекъснато. “Свят на крепости” предлага 
на децата възможността да участват в спектакли и средновековни фестивали, 
турнири, театрални постановки със средновековна тематика.  

Създадени са шест работни места в администрацията и 20 работни места като 
специализиран туристически гид – същите бидейки от местното население, на 
които проекта им предлага не само ентусиазъм, а и финансови ползи.  

Проектът е пример за начина по който иновацията и сътрудничеството между 
частният и обществения сектор може да доведе до развитието на дадена 
общност. Подобни проекти предполагат определянето на посреднически 
организации, които да управляват и наблюдават мрежата от партньори, както и 
интересите на заинтересованите страни.  

 

КАЗУС: Преоткриване на чара на традиционните дейности (Великобритания) 

Съфинансиране от ЕС: 1 050 000 Euro 

Проектът BESST (Business and the Environment linked through Small Scale Tourism) 
се основава на новаторско разглеждане на развитието на туристическия 
потенциал в селските и градски райони на Великобритания, Норвегия и 
Швеция. Целта е запазване на културната идентичност на местното общество, 
реставриране на просперитета и осигуряване на опазване на околната среда. 
Между най-важните резултати на проекта можем да изброим лансирането на 
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нови туристически гидове, на дадени културни туристически маршрути и 
стимулиране за създаване на рибовъдни стопанства.  

Традиционните икономически сектори в зоната на Северно Море, претърпяха 
сериозен упадък през последните години, последствията от това, водейки до 
спад в инвестициите и на възможностите за намиране на работа. Чрез този 
проект, местният бизнес, местната администрация и населението, преоткриват 
чара, красотата и икономическият потенциал на общността от която са част.  

Проектът покрива голямо разнообразие от селски, градски зони и естествени 
екосистеми. Тези ареали имат като общо между себе си, един уникален 
туристически потенциал. А това е решителен фактор за стартиране на нови 
видове бизнес, както в случая с дестинацията “Познавате ли пчелите” от 
природния парк Peak District от Великобритания.  

Фермерите, собствениците на занаятчийски работилници и строителните 
компании се включват активно в търсенето на нови решения за ръст и 
развитие. Мениджъра на проекта BESST, Кен Паркър, счита, че проектът е 
популяризирал чарът на региона, давайки на хората нужното вдъхновение и 
ентусиазъм за да следват амбициите си, спазвайки в същото време дадени 
стандарти за качество.  

Например, информационният център във Фемсьо, Швеция, е бил построен 
както в полза на посетителите, така и в тази на местното население, 
показвайки историята на зоната Фемсьо и предлагайки на бизнеса, възможност 
да експлоатират потенциала на региона. На национално ниво, проектът е бил 
признат като една от причините за нарастване на населението и 
икономическото развитие на селската зона.  

Поради международната насоченост и сътрудничество, бяха предвидени 
международни обмени на опит, с цел стимулиране  на икономическата дейност 
и за задълбочаване на придобитите познания. Гледайки към бъдещето, 
връзките между трите държави, формулирането на решения за бизнес, 
създаването н асоциални мрежи и икономическият динамизъм, ще продължат в 
положителна посока, стимулирайки развитието на северната част на 
Европейския Съюз.  

Стратегията за Дунав – Европейски инструмент за сътрудничество на 
макро – регионално ниво  

Какво представлява стратегията на Европейския Съюз (ЕС) за региона на 
Дунав?  

Стратегията на ЕС за Дунавския Регион (SUERD) е инструмент на общността за 
макро – регионално сътрудничество в рамките на Европейския Съюз, в който са 
поканени за участие 14-те държави членки на ЕС и други от поречието на Дунав 
(Германия, Австрия, Словакия, Унгария, България, Румъния, Чехия, Словения, 
Хърватска, Сърбия, Молдова, Украйна, Босна и Херцеговина и Черна Гора).  

Стратегията е разработена от Европейската Комисия през 2010 г., въз основата 
на финансовото участие на всяка държава участничка, включително и Румъния. 
В момента Стратегията за Дунав се намира във фазата си на прилагане.  
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Румъния е съинициатор на SUERD, заедно с Австрия, и подпомага 
разработването и прилагането на Стратегията за Дунав, заедно с всички 
останали държави участнички, на основата на точно определени национални 
позиции в рамките на Международната работната група, специално създадена 
за тази цел.  

Министерството на Външните Работи осигурява координирането на национално 
ниво в областта, а за тази цел е създадено Бюро по Стратегията за Дунав.  

Кой отговаря за прилагането на Стратегията за Дунав?  

 Стратегията ще бъде приложена от всяка държава членка по отделно. Тя 
е адресирана към органите на местната и регионална власт и идва като 
отговор на нуждите за развитие на същите.  

 Приносът в процеса на обществено допитване на представителите на 
гражданското общество, на НПО и на бизнес средите е насърчавано, тъй 
като крайните бенефициенти на стратегията са всички граждани на 
Румъния.  

Кои са приоритетните области на SUERD?  

Румъния управлява три приоритетни области, от всички 11. Всяка приоритетна 
област е управлявана от две страни членки от региона. Румъния координира 
следните области:  

 Вътрешен воден транспорт – заедно с Австрия  

 Култура и туризъм – заедно с България  

 Управление на рисковете за околната среда – заедно с Унгария  

Кой финансира проектите по SUERD?  

Проектите могат да бъдат финансирани по вече съществуващите  европейски 
фондове: 

 Структурни и присъединителни фондове  

 Фонд на солидарност на ЕСUE  

 Програма FP7  

 Инструмент LIFE+  

 Европейски фонд за Гаранции в Земеделието и този за Развитие на 
селските райони, както и чрез осигурените фондове от страна на 
международните финансови институции (Европейска Банка за 
Инвестиции, Европейска банка за Възстановяване и Развитие), и на 
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обществено – частните партньорства, приносът от националните 
бюджети или от местните такива.  

Стратегията за Дунав представлява важна крачка към опростяване на 
сегашните процедури за финансиране и подпомага усилията за усвояване на 
вече ангажираните европейски фондове в финансирането на инвестиционни 
проекти.  

Стратегията подпомага развитието на градовете и селата от зоната на 
Дунав 

Възможностите за развитие са дадени от това да се правят инвестиции които да 
генерират икономически растеж, чрез оползотворяване на туристическия 
потенциал, нарастване на социалната обвързаност и откриването на нови 
работни места.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Румъния предложи големи проекти като:  

 Укрепване на река Арджеш срещу възможни наводнения, за напояване и 
други ползи (Канал Дунав - Букурещ)  

 Създаване на Международен център за Напреднали Проучвания за Дунав 
– Делтата на Дунав – Черно Море 

 Изграждане на нови мостове над река Дунав, заедно с българските 
партньори (Бекет – Оряхово, Калафат – Силистра)  

 Прилагането на проект за управление на рисковете в Делтата на Дунав 
(наводнения, катастрофи с трангранично значение  

Как оценявате тези инициативи по големи проекти? 

Какви други предложения, смятате че са необходими, според целите на 
тази стратегия ? 

 

Черно Море – Дунав Социално – икономически форум по иновации (3-
то издание)  

На 23-24 май 2013 г. се организира събитие от страна на SUER. По препоръка на 
Европейската Комисия, форумът ще има като тематика Европейски ден на 
морето, ориентирайки се към тематика като траен туризъм по крайбрежната 
зона в контекста на принципа « Blue growth ».  

„Blue Growth“ е европейска концепция за стратегическо развитие, която цели 
създаване на нови работни места по крайбрежието, чрез стимулиране на 
икономическата дейност, и най-вече в секторите по корабоплаване, туризъм, 
проучване на трайното развитие.  

Форумът е организиран в три секции, по следният начин: 
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 Динамично и интегрирано релансиране на туризма в крайбрежната зона 
и тази около Дунав: между екологично ориентиране (« green way ») и 
« синя дестинация» (ориентирана към сътрудничество в зоната на Черно 
Море) 

 Енергия и свързаност: предизвикателство 

 Възможностите, предложени от социалната иновация , за решаване на 
проблемите с безработицата на младите  и за наразстване на 
интелигентните инвестиции  

 

Обща оперативна програма Румъния – Украйна - Молдова 

Област на сътрудничество покрива следните държави със съответните 
области: 

 

Румъния  o Ботошан,  

o Галац,  

o Яш, 

o Сучава,  

o Тулча,  

o Васлуй 

Украйна o Одеса 

o Чернауц 

Република Молдова: Цялата територия 

 

Малко по-различна област на покритие за сътрудничество, представляват 
пограничните зони, съответно: 

 За Румъния: област Браила 

 За Украйна: областите Ивано-Франкивска Виннитска, 10 района на 
област Кхмелнитска и 12 района на област Термопилска 

Основна цел на програмата: Програмата си поставя за цел, в контекстна на 
едни сигурни граници, да стимулира потенциалът за развитие на граничната 
зона, чрез насърчаване на контактите между партньорите от двете страни на 
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границата, с цел подобряване на социално – икономическата ситуация и на 
околната среда. 

Приоритети и мерки на програмата 

Приоритет 1: Към по-конкурентноспособна икономика на граничната зона: 

 Ръст на производителността и конкурентноспособност  в градските и 
селски зони 

 Покана за сътрудничество в областта на транспорта, граничната 
инфраструктура и на разпределителните ел. мрежи 

Приоритет 2: Околна среда и подготовка за бедствено положение чрез: 

 Съвместното разрешаване на дадени проблеми по околна среда, 
включително подготовка за бедствени ситуации 

 Управление на водните ресурси и на отпадъците 

Приоритет 3: Насърчаване дейностите  people to people чрез: 

 Подпомагане на местната и регионална администрация, на гражданското 
общество и местната общност 

 Културен, социален и образователен обмен 

Общият бюджет на програмата е разпределен по приоритети, така че всяко 
едно партньорство е възможно, а финансирането с основава на идеен проект: 

Финансиране / приоритети 

Дистрибуция на общият 
усвоим бюджет  

Общо усвоимо 
финансиране 

(евро) 

Финансиране 
по ЕФРР 

(евро) 

Национално 
финансиране 

(евро) 

Общо: 137.4 126 11.4 

Приоритет 1: Към по-
конкурентноспособна 
икономика на граничната 
зона 

62.7 57 5.7 

Приоритет 2: Околна среда и 
подготовка за бедствено 
положение   

49.5 45 4.5 

Приоритет 3: Насърчаване 
дейностите  people to 
people 

13.2 12 1.2 

Техническа асистенция  12 12 0 
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Бенефициенти  

 Местни и регионални органи 

 НПО 

 Представителни асоциации и организации 

 Университети, изследователски институти, образователни организации 

 

Проекти  

 Общите и специфичните критерии за избор на проекти, са одобрени от 
Общия Комитет по Мониторинг, по предложение на Обща Дирекция по 
Мениджмънт (MDLPL, Румъния) 

 В рамките на процеса по избор ще се имат в предвид следните 
минимални критерии: 

o Съществуването на партньор от другата страна на границата  

o Административен капацитет 

o Технически капацитет 

o Финансов капацитет 

 Поне един от партньорите трябва да бъде от Румъния и един от Украйна 
и / или Република Молдова.  

o Не се допускат проекти само от Украйна и Р. Молдова. 

o Основният заявител (водещият партньор) о останалите партньори 
трябва да имат седалище в зоната на усвояване на програмата.  

o Като принцип, основният заявител (водещият партньор) о 
останалите партньори трябва да имат седалище в зоната на 
усвояване на програмата.  

o По изключение, само там където целите на един проект не могат да 
бъдат постигнати по друг начин, се допуска участието на орган, 
който е извън зоната на програмата. 

Резултати от операциите по финансиране на програмата 

 Икономическа / социална инфраструктура, работи по опазване на 
околната среда,  
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 Семинари, обучения, конференции  

 Насърчаване на туризма и др. 

 

КАЗУС: Круизи по Канала Дунав – Черно Море, атракцията на лятото8 

Новият летен сезон, идва с нова атракция по румънското Черноморие, 
еднодневни круизи по Канала Дунав – Черно Море, от пристанище Мамая до 
Пристанище Мурфатлар. 

Генералният директор на Национална Компания по Управление на 
Плавателните Канали, Даниел Джеорджеску, декларира, че в сътрудничество с 
Областният Съвет на Констанца, Кметство Констанца и Асоциацията за 
насърчаване и развитие на туризма по Черноморието и Делтата на Дунав, от 
лятото на тази година, ще бъде лансирана програма за вътрешни круизи по 
Канала Дунав – Черно Море. 

"ще успеем по този начин, след 29 години от откриването на това произведение 
на инженерно румънско изкуство, да му придадем и третата функция за която е 
било построено, туристическата, наред с това да е воден път и напоителен 
ресурс за земеделието ", каза директора на канала. 

Круизите, с тръгване от Мамая, ще имат спирка с прикачване на пътници в 
Пристанище Томис и ще влиза в канала през шлюза Аджиджа.  

Дегустация на вина и танцова забава "предполагаме, че програмата ще 
продължи един цял ден и ще включва дегустация на вина от изба Мурфатлар. 
За сега, за извършване на круизите имаме оферта от пътническият кораб 
“Капитан М” и се работи по още два варианта, с връщане по същия маршрут на 
борда на кораба или с автобус ", допълни Даниел Джеорджеску.  

Круизният кораб "Капитан М" има капацитет от 148 пътника и две палуби. На 
долната палуба има ресторант – бар за 90 човека, санитарен възел и кухня, а на 
горната палуба има капацитет 50 човека, със зона за разходка, шезлонги, 
дансинг, ресторант.  

Изграждането на канала Дунав – Черно Море започва през 1975 г. и продължава 
8 години, бидейки открит на 26 май 1984 г. Каналът Дунав – Черно Море е от 
клас 6 по отношение на вътрешните канали, в съответствие със стандартите 
EEC - UNO, най-високият клас за подобни съоръжения.  

Каналът е дълъг общо 95,6 километра, като формира основен ръкав между 
Пристанище Черна Вода и Констанца и северен ръкав (известен като канал 
Поарта Алба – Мидия - Наводар). 

Третият плавателен канал в света, по дължина. С дължина на главния канал 
от 64,4 километра , дълбочина от седем метра, ширина на дъното от 70 метра и 
на водната повърхност от 90 до 120 метра, това е третият в света плавателен 

                                                 
8
 http://www.ziare.com/vacanta/turism/croaziere-pe-canalul-dunare-marea-neagra-atractia-

acestei-veri-1225420 
 

http://www.ziare.com/vacanta/turism/croaziere-pe-canalul-dunare-marea-neagra-atractia-acestei-veri-1225420
http://www.ziare.com/vacanta/turism/croaziere-pe-canalul-dunare-marea-neagra-atractia-acestei-veri-1225420
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канал след Суецкият и Панамският, с годишен максимален транспортен 
капацитет 80-100 милиона тона, а северният ръкав има 15-25 милиона тона 
стоки.  

Максималното газене е до 5,5 метра, позволявайки достъп на всички речни 
кораби и на малките морски. Във всеки край има по два двойни шлюза в 
посока, които позволяват едновременен трафик в двете посоки.  

Каналът преминава през селищата Черна Вода, Салини, Мирча Водъ, Сату Ноу, 
Медджидия, Кастелу, Поарта Алба, където се разклонява. Основният ръкав, 
южният, преминава през град Мурфатлар и село Аджиджа. Северният ръкав, 
познат под името Канал Поарта Алба – Мидия - Наводар, с дължина 31,2 
километра, дълбочина 5,5 метра и ширина от 50-66 метра, преминава през 
селищата Назарча, Мамая, Овидиу, Наводар.  

При изграждането на канала са изкопани 294 милиона кубически метра , на 
основния ръкав, плюс 87 милиона кубически метра при северното разклонение, 
Поарта Алба – Мидия - Наводар (повече от 25 милиона отколкото при Суецкия 
Канал и с 140 милиона повече отколкото при Панамският канал) като са излети 
повече от пет милиона кубически метра бетон.  

Проект DANUBEPARKS – мрежа от защитени зони по Дунава – Развитие и 
Прилагане на Трансгранични Стратегии за запазване на природното 
богатство на Дунава 

Администрацията на Биосферния резерват Делтата на Дунав е участвал в 
обществена поръчка за предложения на проекти по Програма за Трансгранично 
Сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 (SEE Transnational Cooperation 
Programme 2007-2013) като партньор към проекта Danube River Network of 
Protected Areas – Development and Implementation of Transnational Strategies 
for the Conservation of the Natural Heritage at the Danube River, Мрежа от 
защитени зони по Дунава – Развитие и Прилагане на Транснационални 
Стратегии за Запазване на Природното Богатство по Дунава, проект който е бил 
одобрен от страна на Комитета по Мониторинг по Програма за Транснационално 
Сътрудничество за Югоизточна Европа. 

Партньорството по проекта обхваща австрийският координатор - Nationalpark 
Donau-Auen GmbH, три български партньора, два от Унгария и 2 от Словакия.  

Общият бюджет по проекта е на стойност 2.720.950 евро. 

Предпоставките които направиха възможно създаването на предложението 
за проект бяха следните:  

 Естествените участъци на река Дунав и обширните влажни площи са 
част от нашата обща природна даденост в Европа. Защитените дунавски 
зони представляват уникални природни площи, обединени в 
транснационална екосистема.  

 Разширяването на ЕС, създава нова обща рамка по протежение на река 
Дунав. Икономическото развитие ускорява напрежението в 
наводняемите зони и речните зони, запазени в естествен вид, докато по 
NATURA 2000 и Директивата Рамка Вода, още чака пълно прилагане.  
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 Въз основа на сега съществуващите партньорства между Защитените 
Зони (ЗЗ) по течението на Дунава и като следствие от лансираният апел 
на „Декларацията от Тулча” от април 2007г. 
(http://www.ramsar.org/mtg/mtg_danube_regional_2007a.htm), в 
рамките на проекта ще бъде създадена „Мрежа от Защитени Зони по  
Дунава” като база за транснационални мерки за следните модули:  

1) Културен обмен между регионите на защитените зони,  

2) Морфология и съживяване на реката,  

3) Управление на защитените зони, 

4) Опазване на видовете,  

5) Мониторинг и Натура 2000,  

6) Туризъм природа на Дунава.  

 Ще се разработят съвместни стратегии, общи изисквания по 
мениджмънт и мониторинг, както и планове за транснационални 
дейности по опазване на “знакови видове” и маркетингова дейност по 
природосъобразен туризъм.  

 Ще се реализират трангранични пилотни проекти и ще стартират 
проекти, като продължение на предходните. В съответствие с 
междусекторния подход при управление на културния обмен на 
защитените зони, Фестивалите Дунавска Природа, изложбите и 
медиите, ще поканят широка гама от хора да се присъединят към 
проекта. 

Основни цели  

Този проект ще стартира една стабилна платформа за да придобие ново 
качество при продължителното практическо сътрудничество в защитените зони 
по течението на Дунава. Развитието на обща идентичност на защитените зони, 
защитавайки и развивайки общи природни и културни богатства, би трябвало 
да заздравят местните и регионални административни органи на защитените 
зони.  

Постоянният обмен на информации и опит се прави с цел гарантиране на 
съгласуваност  на защитените зони. Върху защитените зони ще има 
единомислие на Европейско и международно ниво, за да се подчертае 
практическата нужда от опазване на Дунава. Ще се разработят и прилагат общи 
стратегии за възстановяване на реката, опазване на видовете и природен 
туризъм.  

Повишена съгласуваност на управлението на защитените зони и по-добра 
връзка между отделните зони е една друга цел на проекта. Общественото 
осъзнаване относно обектите в защитените зони трябва да се повиши и броят 
на посетителите от центрове и направлявани визити трябва да се увеличат , 
както и трябва да се наложи развитието на туризъм за природа.  

Основни дейности  
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 Създаване на офис на мрежата (интернет страница) : 
www.danubeparks.org;  

 Комуникация и популяризиране:  

o Фестивали Природа на Дунава,  

o Изложби,  

o Партньорства на дунавските общества;  

 Морфология и съживяване на реката:  

o Обща стратегия,  

o Концепции за възстановяване,  

o Прилагане на пилотни проекти;  

 Управление на наводняемите зони:  

o Каталогиране на екологичното лесовъдство,  

o Концепции за трансгранично опазване,  

o Прилагане на пилотни проекти,  

o Определяне на нови защитени зони,. 

 Опазване на представителните видове на Дунава:  

o Белоопашат Орел (стратегия на опазване, взаимни трансгранични 
изследвания, прилагане на опазване на гнездата),  

o Чига (развитие на проекти LIFE+, обществена осъзнатост);  

 Мониторинг и Природа 2000:  

o Споделяне на опита от Натура 2000,  

o Концепции за мониторинг,  

o Прилагане за избраните видове;  

 Туризмът и дунавската природа:  

o Най-добри практики,  

o Съвместно обучение,  

o Съвместен маркетинг,  

http://www.danubeparks.org/
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o Пилотни дейности.  

Периодът на прилагане на проекта е между 1.03.2009 – 28.02.2012, но 
концепцията за дълъг период от време на DANUBEPARKS включва бъдещи 
Защитени Зони по течението на река Дунав и н нейните по-големи притоци. 
Всички защитени зони около Дунав са поканени да се присъединят към 
мрежата, всички заинтересовани фактори да играят активна роля в Мрежата от 
Защитени Зони на Дунава са добре дошли.  

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на 
проекта:  

DANUBEPARKS STEP 2.0 акцентира върху продължаване на реализираните 
дейности от първия общ проект, сигурното защитаване на резултатите, било 
чрез дейности по прилагане, или чрез тяхното интегриране чрез рамка от 
политики и чрез продължаващо разширяване на мрежата.  

Областите на дейност са: 

 Морфология на реката  

 Емблематични видове  

 Мониторинг  

 Туризъм и укрепване на мрежата 

Между октомври 2012 г. и септември  2014 г., бюджет от 2,2 милиона евро ще 
бъде инвестиран в опазване на природата по течението на Дунав. 

Международният конкурс за изкуство "Един шанс за Син Дунав" и 
Международните Фестивали на Дунава, ще бъдат организирани като 
сплотяване на културата с природата и като най-важните инструменти за 
включване на местното население. Инструментите които ще бъдат създадени 
за установяване на обща по-силна идентичност, включват една книга 
DANUBEPARKS, един календар DANUBEPARKS и промоционални предмети 
DANUBEPARKS. 

Срещите на работните групи за всяка група дейности, ще създадат основата за 
прилагане, обмяна на опит, задълбочени дискусии по общи позиции, докато 
срещите на Директорския Комитет, ще се заеме с въпроси, свързани с 
бъдещето на Мрежата като цяло. 

Сред партньорите по проекта са включени: Администрацията на Биосферния 
Резерват Делтата на Дунав, Природен Парк Русенски Лом, Природен парк 
Персина, Национален парк Джердап, Войводина шуме, Национален парк 
Лоньско полье, Природен парк Копачки Рит, Национален парк Дуно – Драва, 
Национален парк Донау-Ауен (водещ партньор), град Инглощадт и Ланкрайс 
Нойбург-Шробенхаузен. 

Партньори наблюдатели, представители на защитени зони, следователно, 
участвали активно в прилагането, бяха: Асоциацията на Рибарите от Област 
Галац, Агенция Молдсилва и Ромсилва – Национален Парк Железни Врата. 
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Други партньори, със статут на наблюдатели са:  

 ICPDR;  

 ALPARC;  

 Национален парк Пиатра Краюлуй;  

 Институт по Опазване на Природата на република Словения; виа донау; 

 Общински Департамент на град Виена – Бюро 49 за Лесовъдство и 
Градско Земеделие;  

 Държавна Администрация за защита на Природата на Република 
Словакия;  

 Институт по Опазване на Природата на Провинция Войводина;  

 Министерство на Културата на Хърватска; 

 Федерално Министерство на Земеделието, Лесовъдство, Околната 
среда, Грижа за Водите от Австрия;  

 Държавно Министерство на Бавария за Околна Среда и Обществено 
Здраве; 

 Изпълнителна Агенция по Лесовъдство на България; 

 Министерство на Околната Среда, Мините и Териториалното Развитие на 
Сърбия и Временен Секретариат на Карпатската Конвенция - UNEP 
Виена. 
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Използвани източници от интернет 
 

http://www.asociatia-litoral.ro/ 

http://www.blacksea-cbc.net 

http://www.cugetliber.ro 

www.danubeparks.org  

http://www.ddbra.ro 

http://www.fonduri-structurale.ro 

http://www.gov.ro 

http://www.houseofeurope.ro/SUERD/ 

http://www.mdrt.ro 

http://www.mi.government.bg/en 

http://www.mturism.ro/ 

http://turism.gov.md 

http://www.ubbsla.org/en/index.html  

http://www.ziare.com/vacanta/turism/croaziere-pe-canalul-dunare-marea-
neagra-atractia-acestei-veri-1225420  

http://www.asociatia-litoral.ro/
http://www.blacksea-cbc.net/
http://www.cugetliber.ro/
http://www.danubeparks.org/
http://www.ddbra.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.gov.ro/
http://www.houseofeurope.ro/SUERD/
http://www.mdrt.ro/
http://www.mi.government.bg/en
http://www.mturism.ro/
http://turism.gov.md/
http://www.ubbsla.org/en/index.html
http://www.ziare.com/vacanta/turism/croaziere-pe-canalul-dunare-marea-neagra-atractia-acestei-veri-1225420
http://www.ziare.com/vacanta/turism/croaziere-pe-canalul-dunare-marea-neagra-atractia-acestei-veri-1225420



