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I. Въведение    

 

  Развитието на обществото e един необходим процес, водeщ до нови 

иновации, нови начини за адаптиране и промяна на средата и социалните 

нужди. Една от тези промени се отнася за туризма, който се трансформира 

от  възможност в необходимост, и е смятан за временна променлива, като 

част от една система  от междуличностните отношения и знания. 

            През 1968 г. Статистическата комисия на ООН предлага 

определение за понятието "туризъм" като "всяко лице, което отива в страна, 

различна от тази, в която е обичайното му място на пребиваване, по някаква 

причина, освен тази да упражнява някаква професия срещу заплащане в тази 

страна. " 

В момента обхвата на туризма като явление е широк, сложен и 

непрекъснато развиващ се. Факт, за който по-нататък ще разгледаме 

накратко няколко видове туризъм, свързани с този проект, а в следващите 

глави ще засегнем всеки тип по-подробно и ясно. 

 След емпирични изследвания, проведени в Молдова, Румъния и България, 

през 2012-2013 г. ние определихме ключовите точки на туризма за всяка страна, 

въз основа на тези пет форми на туризъм, а именно: Винен туризъм, селски 

туризъм, културен туризъм, религиозен и здравен туризъм. 

Винен туризъм. Този вид туризъм се основава на културата на виното, 

произведено на базата на земеделските дейности и икономиката в селските 

райони. Докато туристът открива нови пейзажи на това място, той има 

възможност да посети винарни, които да задоволят любопитство му,  и да се 

наслади на приятните стимули за зрението, мириса и вкуса. 

Агротуризъм. Предполага придвижване на туриста до селски район, където 

може да посети специфични за зоната къщи, и да се наслади на начина на живот 

на жителите чрез пребиваване (настаняване), чрез форми на забавление, 

консумация на храна и интегриране в традиционното селско общество,  

разглеждано в неговата сложност. 

 Културен туризъм. Форма, с помощта на която туриста посещава  

региона привлечен от неговата културата и художествени стойности. 

Необходимостта от знания, любопитството, индивидуалното културно 

обогатяване мотивира човек да се свържете с историята, културата, обичаите и 

начина на съществуване на нацията чрез културно налични средства: музеи, 

артефакти, замъци, крепости, църкви, манастири и др.  

Религиозен туризъм. Въпреки, че е неразделна част от културния туризъм, 

той се отличава чрез посещение на религиозни сгради, но с духовна цел, като се 

има предвид религиозната мотивация на туристите. Включва посещение на 

светилища, поклонения, религиозни прояви.  
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Манастирът Курки 

Спa туризъм. Също така се нарича туризъм за лечение или балнео-

медицинско лечение, чрез който туристите имат възможност да си починат в спа 

центрове и да се погрижат за здравето си. 

   

II. Информативна обиколка Молдова-Румъния-България 

 

 Ще изложим туристическите обекти за всяка страна поотделно, отнесени 

към петте  горепосочени форми на туризъм.  

 В виненият туризъм е представен от 

избата Милещи Мич – с особено признание на 

международния пазар, избите Крикова, Пуркари, 

Кожушна. 

 Тук присъствието на агротуризма се 

чувства веднага. Туристите се настаняват в 

традиционните къщи от селски тип,  участват в 

дейности и занимания от селски тип, запознават 

се с практикуваните занаяти и имат възможност да закупят продуктите на 

занаятчиите,  като добър пример в това отношение е село Орхеюл Век, но това 

не е единственият пример. 

В културен план град Кишинев е на 

разположение на всеки турист за задоволяване 

нуждите и любопитството му чрез 

разнообразие от музеи: Музеят”Александър 

Пушкин”, Музеен комплекс „Орхеюл Век”, 

Националния музей по етнография и 

национална история , Националния музей по 

археология и история на Молдова,  Музея на 

народните занаяти,  и др. 

 Интересуващите се от религиозен 

туризъм могат да посетят Манастира „Курки”, 

манистира „Негря” в село Негря, манастира 

„Хърку и Каприана”. 

 Има няколко центрове, които са на 

разположение на всички туристи, които искат 

да се възстановят с балнеолечение: Букурия 

синд във Ваду луй Вода, Кодру в Хържанка,  

Нуфърул алб  (Бялата лилия) в  Кахул. 



 Предложение за стратегия за развитие на туризма Република Молдова-
Румъния-България  

4 

 

Монументът „Трофеят на Траян“ 

 

Румъния разполага може би,  с едни от най-важните и завладяващи 

забележителности в Европа, а именно делтата на река Дунав, която всяка година 

впечатлява с разнообразието на растителността и фауната, съответно спортен 

туризъм, отдих и др. 

 В град  Мурфатлар съществува винарна със същото име, която задоволява 

необходимостта от винен туризъм.   

 От културна гледна точка, 

румънското крайбрежие е богато и 

разнообразно: Музей на 

изкуството, музей за национална 

история и археология, морски 

музей, аквариум, делфинариум, 

Площада „Овидиу”, Казиното, 

сградата със римската мозайка, 

къщата с лъвовете, Хистрия, 

Адамклиси,  Археологическия 

парк. 

 Що се касае до религиозния 

туризъм могат да се посетят 

манастира в Текиргьол, 

Катедралата „Св. Апостоли Петър 

и Павел”, джамията „Хуникяр”, и 

др. 

 

 Румъния има два основни 

минерални извори, разположени по 

крайбрежието, а именно,  Ефорие и 

Текиргьол, където туристическа могат 

да се отпуснат след спа процедури със солена вода и лечебна кал. 

България е известна с избите Катаржина и Старосел, които могат да се 

посетят, а туриста може да се наслади на мириса и вкуса на българските вина. 

 Една от най-популярните ферми за миди (морски дарове) е тази от нос 

Калиакра, където не са малко хората, които посещават България, само за да 

опитат специфичните морски продукти на българската кухня. 

 Интересуващите се от българската култура и цивилизация могат да 

посетят Ботаническата градина, Двореца на царица Мария в Балчик, Регионалния 

исторически музей в Добрич, Природния музей „Добруджа”, Художествена 
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Църквата „Св. Георги“, Добрич 

галерия в Добрич, Архитектурно-етнографски 

музей на открито, Етнографската къща, крепостта 

„Палматис”, крепостите „Залдапа” и „Калиакра”, 

историческия музей в Балчик, исторически музей в  

Каварна, курорта Албена, Археологически парк " 

Дуранкулашко езеро" и др. 

 Интересуващите се от религиозния туризъм 

могат да посетят църквите „Св. Никола”, „Св. 

Георги” , и  арменската църква „Св. Ованес”.  

 А за СПА процедури, релакс, здраве, 

здравословни проблеми Ви препоръчваме Тузлата  

 

 

 

 

 

III. Необходимост от съвместен туризъм  Молдова – Румъния - 

България 

 

 Всяка страна разполага със своите разнообразни забележителности, които 

привличат стотици хиляди туристи, както от международния сектор, така и от 

националния, но ние предлагаме съвместен туризъм,  който предлага 

интерактивна и динамична междукултурна програма за опознаване на три 

различни култури и тяхната специфика чрез едно единствено туристическо 

пътуване. 

 Туристическия пакет, който ще изложим подробно в следващата глава 

разкрива неговото разнообразие, поради което, туристите не се сблъскват с 

монотонността на пътуването, а с удоволствието да посетят няколко страни само 

с една обиколка, а културното разнообразие поддържа постоянното състояние на 

възхита, като всичко това най-накрая води до постигане на целта за едно 

успешно пътуване. 

 От друга страна, съвместният туризъм на Румъния, България и Молдова 

води до изграждане на трайни отношения от гледна точка на явлението туризъм, 

взаимно развитие и утвърждаване на международно ниво на реализираните 

връзки, поради което, подобно действие трябва да получи желаното  ехо. 
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IV. Предложение за стратегия 

 

IV.1.  Цели на стратегията 

 Основните цели на туристическия пакет, визиран в този проект са: 

 икономическо, социално и устойчиво развитие на регионите 

от Черноморския басейн; 

 Насърчаване на икономическото и социално развитие в 

граничните райони; 

 Съвместна работа за справяне с общите предизвикателства; 

 Насърчаване на местното сътрудничество „от човек на 

човек”; 

 Повишаване степента на удовлетвореност на туриста; 

 Укрепването на отношенията България-Румъния-Молдова; 

 Развитие на туризма в тези три страни.  

Производни цели: 

 Трансгранична подкрепа за партньорства за икономическо 

развитие на  базата на обединените ресурси; 

 Общо използване на ресурсите и компетенциите за опазване 

и защита на околната среда; 

 Културни и образователни инициативи за създаване на обща 

културна среда в басейна. Проектите ще се изпълняват чрез 

партньорства, които винаги трябва да включват партньори от 

държавите членки на ЕС и от страните-партньори. 

 

 Всяка страна поотделно - Румъния, България и Молдова, в момента има 

индивидуални стратегии за развитие на туризма, но нуждата от горепосочения 

смесен туризъм води до целта на сегашния проект, който следва изготвянето на 

една обща стратегия за развитие на туризма в споменатите зони – черноморието 

за Балчик и Ефорие, и районът Хънчещ  за село Негря от Република Молдова.  

Туристическите експерти, които участват в този проект, са установили 

следните основни точки, които трябва да бъдат изпълнени за разработване на 

туристическия пакет за целевите зони, за да бъдат подготвени  за продажба на 

чужди пазари: 

 Национални стратегии: резюме, основни точки, общи точки, 

иновации; 

 Видове туризъм в трите държави: културен, религиозен, спа, винен 

и агротуризъм; 
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 Проблеми, идентифицирани в работните групи и по време на 

обмяната на опит по проекта между работещите в туристическия сектор и  

намирането на решения на тези проблем; 

 Изготвянето на обща стратегия; 

 Краен туристически пакет; 

 

IV.2. Описание на населените места, участващи в проекта 

 Румъния, една от трите страни, участващи в настоящата туристическа 

програма, предлага градовете Констанца, Ефорие, Текиргьол и делтата на 

Дунав, като част от туристическия пакет.  

 Констанца. Окръжен център, който е основан преди 2500 години от 

гърците от Милет под наименованието Томис, и се е превърнал във важен 

икономически и търговски център, в резултат на обмяната на продукти между 

гръцките заселници и главатарите на гетите. 

 Под управлението на римляните, Томис преживява период на разцвет, 

бивайки за известно време и столица на Черно море. От този период са останали 

находки с голяма научна и художествена стойност, като част от градската стена с 

мозайката, делвите и колоните, които съставят една изложба на открито в парка, 

намиращ се в по булевард „Фердинанд”, и особено този в Истрия. 

 Също така, Археологическия музей на Констанца, съхранява важна 

колекция от римски статуи, от които най-забележителни са тези на богинята 

Фортуна, на Понтос, покровител на града, и змията Гликон, открита през 1962 

година. 

 На площад „Овидиу”, име, дадено от поет, който е живял в изгнание в 

Констанца между 8-17 г. след Хр., се намира  римската мозайка – която с 

големината и мотивите си е една от най-важните в Европа. 

 Историята е довела до много промени града. Византийците го наричат 

Константина и Констанция, произтичащо от една от сестрите на Константин 

Велики, а генуезците са го наричали Констанза. 

 Текиргьол. Намира се на 18 км южно от Констанца, на брега на езерото 

със същото име. Текиргьол придобива статут на балнео-курорт през 1899 г., 

когато се открива морския приют  Текиргьол с 40 легла и съоръжения за кални 

бани. 

 Оздравителните фактори на езерото са солената вода и лечебната кал. 

Водата е с минерализация от 96,6 грама / литър предимно натриев хлорид, 

магнезиев хлорид и натриев йодид. Утайката е с органичен произход. Като 

естествено последица, курортът се фокусира върху лечението на хроничен 

ревматизъм, рахит, гинекологични инфекции и др. 
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Курорта Ефорие включват Ефорие Суд и Ефорие Норд. Между двете, има 

разстоятие от 3 км. Ефорие Суд е най-големият по крайбрежието и през 1928 г. е 

обявен за балнео-курорт. Плажът се простира на дължина от около 1 км. 

Лечението е организирано в санаториуми, специализирани според 

заболяванията, за ревматични, гинекологични, кожни,  заболявания на 

периферната нервна система. За децата, страдащи от ревматични болести има 

специален санаториум, работещ и през зимата. 

 Курорта Ефорие Норд се намира на 14 км от Констанца. Релефът на 

курорта има вид на равна повърхност, леко наклонена към морето, където 

завършва с една скала с височина от 15-30 метра. Курортът е основан през 1901 

г., когато цивилната болница от Ефорие  построява тук сграда за кални бани. 

 Плажът от Ефорие се простира на дължина от около 4 км, достигайки 

площ от три хектара, с капацитет от 10 000 места. 

 Делтата на Дунав със своята оригиналност е известна на вътрешния и 

външния пазар, благодарение на уникалния пейзаж и привлича ежегодно хиляди 

посетители. Делтата на Дунав заедно с езерния комплекс Разелм се разпростира 

на площ от 4340 кв. км. Туристическата  активност в делтата е ограничена от 

елементите на природата, или от човека: 

 Оригиналния и ефектен пейзаж, съчетание от тръстиката от 

блатистите райони с дъбови гори, смесени с върби, тополи и завършващ с 

пясъчните дюни и морския бряг; 

 Каналите, потоците и езерата са места за отдих и риболов, както и 

пътища за достъп и движение на туристите; 

 Растителността на делтата е разнообразна и  богата чрез ценността  

на някои видове, от особен интерес са големите тръстикови масиви и 

горските острови от топола, върба и дъб, дивите животни, имащи 

спецификата на животните от тропическите гори и др. 

 Разнообразието от птици, както от гледна точка на географски 

произход, така и от научен интерес;  

 Климатичните условия позволяват практикуването на туризма от 

пролетта до есента; 

 Културния потенциял и исторически находки от VII в. пр. Хр., X-XI 

сл.Хр., музеи за фолклор.  

 

Република Молдова – село Негря и град Кишинев, и още много туристически 

обекти.  

Град Кишинев е едно от най-важните и най-старите населени места в 

Молдова. Животът води началото си от времето на гето-даките и римляните и 
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продължава повече от две хиляди години. Първото документално доказателство 

е от 17-ти Юли1436 г. под името Кешенеу. 

Кишинев е един от малкото градове, 

чиито имена не са претърпели изменения 

през вековете. Кишинев се превръща в 

европейски център от градски стил от 1856, 

благодарение на главния архитект 

Александър Бернардаци. През първите две 

десетилетия на XX век, Кишинев става 

център на исторически събития. През 1940 г. 

Кишинев става столица на Молдовската 

съветска социалистическа република. 

      Кишинев е административен, териториален, икономически, научен 

и културен център на Република Молдова. Той се намира в централната част на 

страната. Разделен е на пет административни сектора: Център, Ботаника, 

Буюкани, Ръшкани и Чокана. 

     Важен елемент на релефа на Кишинев 

е долината Бъкулуй и насечените склонове. 

По-голямата част на десния бряг на Бъкулуй 

е заета от три тераси, пресечени от няколко 

долини. Лявата страна на долината Бъкулуй, 

на места е скалиста, и се пресича от няколко 

долини и долчинки, ориентирани най-вече от 

север на юг. 

      Туристически забележителности: 

o Епископската катедрала „св. Теодор Тирон”; 

o Катедралата „Рождество Христово”; 

o Църквата „Света Теодора от Сихла"; 

o Изложба на съюза на румънските художници "Константин 

Брънкуш"; 

o Художествена галерия; 

o Национален театър "Михай Еминеску"; 

o Национален филхармония „Сергей Лункевич”; 

o Национален театър за опера и балет; 



 Предложение за стратегия за развитие на туризма Република Молдова-
Румъния-България  

10 

 

o Органовата зала; 

o Археологически и етнографски музей; 

o Музей за национална история на Молдова; 

o Национален музей по етнография и природна история; 

o Къща музей "Александър Пушкин"; 

o Национален музей за изящни изкуства на Република 

Молдова; 

o Парк-дендрариум; 

o Парк „Розова долина”; 

o Ботаническа градина в Кишинев; 

o обществена градина „Стефан чел Маре” ; 

Негря е село от район Хънчещи в Молдова. Селото се намира на 46.812310 - 

северна ширина и на 28.394720  източна географска дължина, с площ от 

приблизително 1,19 кв. км, с периметър от 7.67 km. Негря има обща площ от 

27,21 кв. км, на периметър от 35.79 km. Негря е единственото селище в 

общината, която носи същото име. 

През 1997 г. населението на селото е било около 2273 души. Според данни от 

преброяването през 2004 г. населението на Негря е 1985 души, 49,82% от които са 

мъже и 50,18% жени.  

Селото Негря има регистрирани 527 домакинства от преброяването през 2004 

г. Членове на тези домакинства са 1980 души, а средния размер на едно 

домакинство е 3,8 души. 

 

България участва в настоящия туристически пакет с град Балчик (към него е 

интегриран и курорта Албена). 

Балчик  е един от най-популярните туристически градове в България. Той се 

намира в северната част на черноморието, на 40 км от Варна, Балчик се 

възползва в пълна степен от разположението си на терасирана площ и очарова 

туристите с наклонените калдъръмени улички, белите си сгради със  

средиземноморски стил, залива, който осигурява спираща дъха гледка към 

морето. 
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Град Балчик е преживял периоди на развитие, бивайки по време на гръцкото 

владичество важен търговски център и важно пристанище на Черно море, а по-

късно става един от най-развитите пазари на зърно. През 1913 г. Балчик е 

присъединен към Румъния до 1940 г., когато той отново се връща към България. 

Този период от едва 27 години, донесе по-късната слава, чрез привързаността, 

демонстрирана от царица Мария към тези места, привързаност, доказана с 

построяването на летния дворец, впечатляващ с красотата и елегантността си.  

Градината около целия комплекс е внимателно проектирана с разнообразни 

теми, с каменни алеи и пейки за отдих. В момента, поради внушителния  си брой 

на растенията, които подслонява (над 3000 вида) тя е превърната в Ботаническа 

градина. Целият комплекс в Балчик носи многозначителното име "Тихото гнездо". 

В допълнение към Летния дворец и Ботаническата градина в Балчик могат да 

се посетят художествената галерия, в която са събрани творбите на няколко 

български и европейски художници, и етнографския музей и църквата „Св. 

Никола”. 

В околностите, само на 4 км се намира  Тузлата, известна със спа 

процедурите с лечебна с кал, извлечена от двете езера. Тук бе построен 

хотелски комплекс с лечебна база, вили, къмпинг, ресторанти. На 15 км от 

Балчик може да посетите село Оброчище, където ще видите останките от 

крепост от времето на османското робство. 

Албена е един от най-известните морски курорти на България, с над 30 

хотели и плаж, който се простира на 5 km. Курортът е на 30 км от Варна и на 13 

км от град Балчик. Разположен е между морето и гората на природен резерват 

Балтата, така че хотелите предлагат красива гледка, независимо от тяхната 

позиция. Курорта е отворен  от май до октомври, въпреки че някои хотели са 

отворени и през цялата година. 
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IV.3. Туризъм чрез SWOT анализ  

 SWOT - анализа (strengths/предимства, weaknesses / слабости, 
opportunities / възможности и threats / заплахи) чрез дефинирането му, 
представлява базата за осъществяване на стратегията чрез комплексния 
обективен образ, който предлага, така че крайния продукт да е постигнал целта 
си.  

 По-долу ще обясним подробно всеки от SWOT анализите, прилагани в 

Ефория (Румъния), Балчик (България) и Негря (Република Молдова). 

 

 Запазвайки основния скелет на теорията, в случая  Ефорие от Румъния, 

имаме следните основни категории, в рамките на които са очертани 

специфичните елементи: 

 

Силни страни:  

- Природен потенциал; 

-климат, позволяващ един продължителен сезон; 

- пясъчни плажове, културни и религиозни 
обекти (Манастира в Текиргьол и т.н.); 

-разнообразни възможности за настаняване, спа-
туризъм и уелнес, близостта до Констанца и 
достъпността, благодарение на развитата 
инфраструктура в района;  

- наличието на информационни пунктове.  

 

 

Слаби страни:  

- степен на чистота на плажовете и курортите; 

- ерозия на плажовете, липсата на туристически 
маршрути и пакети за екскурзии и обиколки; 

- квалифициране на персонала; 

- слаба мас-медийна реклама; 

- липса на културни събития, и не само; 

- частично използване на сезона, прекалено малко 
допълващи туристически дейности (активен 
туризъм, религиозен туризъм, развлечения);  

 - липса на пакети all inclusive. 

Възможности:  

- С интегрирането в Европейския съюз могат да 
бъдат усвоени повече фондове за пътна 
инфраструктура, за рекламиране на 
забележителностите от зоната, за укрепване на 
брега  и др. 

- обмяна на опит, какъвто е и този семинар с  
работещите в сектора на туризма и от други 
страни с по-развит морски туризъм; 

- използване на стандарти за качество и единни 
европейски правила; 

- участие в панаири, изложби, специализирани, 
международните уеб сайтове за туризъм. 

 

 

 

Заплахи: 

- по-слабо развитата инфраструктура, както и 
липсата на достатъчно паркинги за пиковия 
сезон, могат да доведат до по-малко туристи; 

- невъзможността за лоялност на 
квалифицирания персонал, и напускането му за 
да работи в други страни; 

- туристическия потенциал следва да се признае 
и включи в регионална стратегия за развитието 
на морския туризъм; 

- конкуренцията с българското черноморие. 

 

 

 

SWOT 
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Силни страни: 

- Природен потенциал;  

- Езерото в близост; 

- Културни, религиозни обекти (Манастира Негря 
и др.); 

- Близостта до Кишинев; 

чистотата. 

 

  

 

 

 

Слаби страни: 

- липса на туристически маршрути и пакети от 
екскурзии в околността; 

- слабо популяризиране на селския туризъм; 

- липса на събития, които да доведат туристи в 
зоната (например, Винен Фестивал);   

- твърде малко дейности за допълнителен 
туризъм (активен туризъм, религиозен туризъм, 
забавление); 

- липса на туристически пакети; 

- твърде малко възможности за настаняване; 

- липса на информационни пунктове; 

 - несъответстваща пътна  инфраструктура.  

Възможности: 

- достъп до фондовете за развитие на пътната 
инфраструктура; 

- обмяна на опит така както е и този семинар със 
служители от туристическия сектор и от други 
държави с по-развит морски туризъм; 

- използване на някой стандарти за качество и 
някой уеднаквени норми на европейско ниво; 

- участие на панаири, изложения, международни 
сайтове специализирани в туризъм. 

 

 

 

Заплахи: 

- твърде слабо развита инфраструктура;  

- туристическият потенциал би трябвало да бъде 
осъзнат и включен в регионална стратегия за 
развитие на селския туризъм и на културния и 
винения туризъм. 

 

 

 

 

 

 

SWOT 

В случая със село Негря, Молдова, провеждането на SWOT анализ е 

представено, по същия начин според горепосочените четири категории, както 

следва: 
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Силни страни: 

- природен потенциал (много добре поддържани 
плажове, въпреки че релефът е планински); 

- културни и религиозни обекти доста добре 
популяризирани;  

- квалифициран персонал, особено специфично е 
познаването от местните жители на румънски език 
на напреднало ниво;  

- максимално използване на сезона; 

- широко използване на пакетите all inclusive; 

- участие на туристическите агенции и на 
туроператорите в информационни пътувания, на 
панаири и изложения; 

- туристическите маршрути и пакетите от 
екскурзии в околността, съответно, еднодневни 
екскурзии в Румъния; 

- туристически информационни центрове. 

 

 

Слаби страни: 

- лошо състояние на пътищата; 

- липса на събития, които да доведат туристи в 
зоната;  

- твърде малко дейности за допълнителен туризъм 
(активен туризъм, религиозен туризъм, 
забавление); 

- персоналът е платен по несъответстващ начин; 

- слабо популяризиране. 

 

 

 

 

 

Възможности: 

- могат да бъдат използвани повече фондове за 
пътната инфраструктура и за популяризиране на 
обектите в зоната, за възстановяване на 
стръмния бряг и др.; 

- обмен на опит така както е и този семинар със 
служители от туристическия сектор и от други 
държави с по-развит морски туризъм; 

- използване на някой стандарти за качество и 
някой уеднаквени норми на европейско ниво; 

- участие на панаири, изложения, международни 
сайтове специализирани в туризма. 

 

 

 

 

 

Застрашаващи обстоятелства: 

- твърде малко развита инфраструктура;  

- туристическият потенциал би трябвало да бъде 
осъзнат;  

- конкуренция с румънското Черноморие; 

- невъзможност за лоялизиране на 
квалифицираните служители и заминаването им 
да работят в други страни. 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT 

 

За Балчик, България, SWOT анализът се очертава в зависимост от четирите 

категории съпоставен към неговата специфичност по следния начин: 

 

Изваждаме на преден план единен SWOT анализ на туризма относно 

Констанца (Румъния), Добрич (България) и Хънчещ (Република Молдова), зони от 

туристическия маршрут, които популяризират настоящия пакет. 
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Слаби страни на трансграничната зона Констанца-Добрич-Хънчещ като 

туристическа дестинация. 

 

 Културно и природно наследство:  

 Лошо състояние на много сгради и исторически паметници; 

 Представяне и превод с ниско качество в музеите;  

 Твърдост на културните институции при изпълнение на програмата 

за посещение независимо дали е туристически сезон или не; 

 Ниско ниво на комуникация и сътрудничество между културните 

институции, художниците и публичните власти, както на местно ниво, така 

и на нивото на цялата трансгранична зона; 

 Липса на инвестиции от страна на публичните власти за развитие и 

популяризиране на културните обекти – музеи, паметници и др.; 

 Липса на база данни на фестивалите и културните събития, която 

да позволява ефикасно популяризиране за туристите (вътрешни и външни); 

 Малък брой културни събития, които да бъдат свързани с 

наименованието на някой туристически обекти; 

 Ниско ниво за поддържане на местните традиции и обичаи; 

 Слабо популяризиране на местните художници и занаятчии; 

 Законодателството по отношение съхранението на сградите и 

запазването на архитектурните особености не се прилага; 

 Липса на съзнание/възпитание за това какво означава национално 

културно наследство, движимо и недвижимо, и неговата важност в 

настоящия момент и, най - вече, в бъдеще; 

 Лошо управление и популяризиране на природните ресурси в 

региона – паркове и природни резервати от трансграничния регион, езера 

със сапропелна кал (Текиргьол, Нунташ в близост до стария замък 

Хистрия); 

 Недостатъчен брой указателни табели към обектите, които са част 

от наследството по главните пътища, в градовете и селата, особено в 

Република Молдова; 

 Пътищата за достъп до някой от обектите са несъответстващи, като 

няма места предназначени за паркиране на автобуси и леки автомобили;  

 Липсват елементарни условия за посрещане на туристите:  
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 павилиони с рекламни материали, сувенири и 

занаятчийски изделия;  

 сгради за обществено хранене или санитарни възли;  

 Екскурзоводите на религиозните общества от Република Молдова 

нямат подходящото обучение в областта на комуникацията с посетителите и 

не знаят чужди езици, с международно разпространение; 

 Липсват информационни табели, които да съдържат схемите на 

обектите, с очертаване на сградите и терените, които могат да бъдат 

посещавани от туристите;  

 Не съществуват рекламни материали и брошури за самостоятелно 

посещаване;  

 В много манастири липсват структури за настаняване на 

поклонници;  

 Недостатъчни данъчни облекчения за фирмите, които спонсорират 

или инвестират във възстановяването на паметници и обекти на изкуството;  

 Много от сградите, където са разположени музеите, особено 

принадлежащите общи части, се намират под нивото на изискванията;  

 Представянето на експонатите не се извършва по съвременен 

начин, което поставя в неблагоприятно положение взаимодействието с 

потенциалните посетители;  

 Липсват каталози на експонатите на езиците с международно 

разпространение; 

 Често воденето на посетителите зависи от достъпността на 

екскурзоводите и тяхното познаване на езиците с международно 

разпространение;  

 Персоналът на музеите не е обучен относно търговския аспект на 

управлението на музеите;  

 Маркетингът на постоянните колекции и на специализираните 

изложби не се намира на подходящото качествено ниво;  

 Малко музеи разполагат с магазини за продажба на сувенири, а там 

където съществуват, асортиментът на занаятчийските изделия е, в 

повечето случаи, ограничен;  

 В Република Молдова неопазването на културното наследство е 

довело до: 

 лошото състояние на много културни обекти (архитектурни 

паметници, исторически паметници, предмети на изкуството, 

театри, дворци на културата) и не могат да бъдат включени в 

туристическата верига;  

 Липса на информационни табели в близост до тези обекти; 

 Липса на система за реклама на паметниците; 
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 Липса на уреден достъп за посетители към най-важните 

паметници и културни места;  

 Липса на възможности за посрещане на посетители в зоните 

с особена културна привлекателност;  

 Липса на подходящо уредени места за организиране на 

дейността на народните майстори;  

 Липса на система от магазини предназначени за продажба 

на занаятчийски изделия;  

 Липса на начини за икономическо стимулиране на 

младежите за започване на работа в занаятчийската област;  

 Липса на възможности за първоначално професионално 

обучение в занаятчийската област. 

 

 Инфраструктура, транспорт и комуникации: 

 

 Ограничен брой на туристическите табели към туристическите 

обекти и атракции – туристически табели с международно договорения 

кафяв цвят, липса на преводи на езиците с международно 

разпространение;  

 Липса на околовръстни пътища в историческите градове; 

 Ограничен достъп за хората с увреждания към множество хотели и 

места с туристически атракции; 

 Липса на паркинги и санитарни възли в множество туристически 

обекти; 

 Ограничена мрежа и неправилно разпространение на 

туристическите информационни центрове; 

 Недостатъчни алтернативи за забавление (ограничен брой 

възможности) и морално остарели съоръжения/инсталации, както за 

масовия туризъм, така и за алтернативните форми на туризъм  (активен 

туризъм, екотуризъм, културен туризъм, селски туризъм и др.);  

 В същото време, съществуващите варианти за забавление са 

концентрирани в зоната на морските курорти; 

 В окръг Констанца забавленията се състоят основно в закрити или 

открити места, във водна среда, на плажа или навигация във въздуха. 

Забавлението в закрити места е представено от дискотеки, зали за 

развлекателни и хазартни игри и нощни барове, а основната негова 

функция е развлечението, което се адресира най-вече към младите 

туристи;  
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 Трябва да се уточни, също така, че област Добрич (курортите 

Албена, Каварна, Русалка) разполага, въпреки това, с по-богато 

разнообразие за забавление отколкото окръг Констанца: множество терени 

за практикуване на спортове като тенис, футбол, баскетбол, уиндсърфинг, 

стрелба с лък, голф, парапланеризъм над морето, водни ски, плажни 

спортове, велосипеди под наем за разходки, яхтинг  клубове, училище по 

езда, джип сафари;  

 слабо развити селски райони за селски туризъм (инфраструктура за 

настаняване, забавление); 

 Лошо качество на оборудването в местните летища и гарите; 

 Ниско качество на влаковете и автобусите; 

 Слабо използване на алтернативните източници на енергия; 

 Заради факта че е практикуван масов туризъм, делът на хотелите с 

1-2 звезди надвишава 80%, докато 3, 4 и 5 звездните хотели имат много 

малък дял; 

 Много места за настаняване имат нужда от модернизация; 

 Възможности за къмпингуване често с ниско качество; 

 Нискокачествено оборудване в много балнеоложки курорти; 

 Некоординирани маршрути за вътрешен въздушен транспорт и 

разписания на полети; 

 Липса на международен конферентен център специално 

предназначен за тази цел; 

 В Република Молдова, голяма част от пътната мрежа е в 

неподходящо състояние, включително пътищата, които служат за достъп 

до туристическите атракции: 

 Пътните знаци не са поддържани по подходящ начин 

и не са разположени по цялата пътна мрежа; 

 Липсват пътните знаци предназначени за туристи, 

които посочват както маршрута, така и туристическите 

атракции; 

 Инфраструктурата на основните автогари и 

железопътни гари не разполага с модерни съоръжения за 

пътници; 

 Автобусните спирки не предоставят 

подробна информация относно маршрутите/разписанията и 

не се актуализира информацията от таблата, като по този 

начин се объркват както чуждестранните посетители, така и 

местните; 

 Възможностите за наемане на автомобили 

са ограничени;  
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 Техническото състояние на железопътните линии не 

съответства на европейските стандарти; 

 Железопътния парк е остарял и не съответства на 

международните изисквания; 

 Морският (речният) транспорт не е напълно 

оползотворен;  

 Недостатъчен брой на хотелите в градовете на Република 

Молдова, с изключение на столицата, или несъответствието на 

съществуващите спрямо международните стандарти; 

 Структурите за настаняване, които имат ниски 

тарифи (хотелите с 1-2 звезди) не съответстват на 

международните стандарти; 

 Повечето структури за настаняване не 

съответстват на категориите за класификация;  

 Ремонтът на хотелите се извършва бавно заради 

липсата на инвестиции на капитал и на финансови 

източници;  

 В структурите за настаняване не съществуват 

възможности за достъп за хора с увреждания, това дори не е 

задължително изискване при строежа на нови хотели;  

 В хотелския сектор не се спазва Регламента по 

отношение на патентоването на туристическата дейност;  

 Персоналът на хотелите, голяма част от него, не 

знае езиците с международно разпространение;  

 Липсват условията за първоначална подготовка, 

професионална, за усъвършенстване и преквалификация за 

персонала на хотелите;  

 Представянето на данните по отношение процента на 

заетост е непълно и се извършва само годишно;  

 В повечето хотели рекламните материали и 

маркетинговата дейност имат неподходящо качество. 

 

► Правна рамка и организация 

► Отсъствие на политики за икономическо и единно туристическо 

развитие на окръг Констанца, в трите специфични териториални зони: 

крайбрежната зона, централната зона и дунавската зона, всички тясно 

свързани с крайбрежната зона,  и на област Добрич;  

► Отсъствие на последователни политики за цялостно развитие на 

трансграничната зона Констанца-Добрич (инфраструктура, техническо и 

градоустройствено 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 механизми за подкрепа на инвеститорите; 

► Нормите за предоставяне на разрешителни в туризма имат нужда 

от преразглеждане, за да удовлетворят текущите нужди на пазара. 

 

◊ Маркетинг и популяризиране 

 

◊ Липса на внушителна, позитивна картина на Румъния, България и 

на румънско-българското Черноморие в чужбина като туристически 

дестинации; 

◊ Липса на официален маркетингов план на туристическите 

дестинации на национално и регионално ниво; 

◊ Недостатъчно изследване на пазара на местно и регионално ниво; 

◊ Намаляващо ниво на подготовка на персонала в туризма и 

свързаните с него услуги следствие миграцията на трудовата сила; 

◊ Недостатъчен брой персонал в офисите на Националната 

туристическа администрация от чужбина, факт който ограничава 

навлизането на пазара; 

◊ Некоординирана мрежа от туристически информационни центрове 

в Румъния и България, съответно в окръг Констанца и област Добрич, които 

да предлагат услуги на различни нива; 

◊ Недостатъчно използване на информационните средства и на 

интернета за информиране, маркетинг и резервации; 

◊ Ниско ниво на сътрудничество в държавния и частния сектор 

относно маркетинговите проблеми. 

 

▬ Други уточнения: 

▬ Кратък туристически сезон на Черноморските курорти - 3 месеца в 

годината. 

 

 

 

Силни страни на трансграничната зона Констанца-Добрич като 

туристическа дестинация. 

 Културно и природно наследство 
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 Тракийски исторически археологични местности и от периода на 

Древна Гърция и Древен Рим; 

 Много музеи, места за поклонение, местни художници; 

 Богатство на традиции и обичаи, заради разположението на 

трансграничната зона Констанца-Добрич на кръстопътя на множество 

цивилизации и народи (европейската и ориенталската цивилизация, 

християни и мюсюлмани, гърци и римляни, славяни и латинци), подходящо 

за развитие на културния и селския туризъм през цялата година; 

 Природният потенциал на трансграничната зона (например: 

резерватите Масивул Кея и Фънтъница - Мурфатлар, пещерата Мовиле - 

Мангалия в окръг Констанца или натуралните резервати Балта, гората от 

лиани Балта, Залива Пъсъри, Калиакра в област Добрич), подходящи за 

развитие на екотуризма; 

 Съществуването на признати балнеомедицински курорти, като 

Текиргьол (Констанца) или Тузлата (Добрич), подходящи за развитие на 

медицинския туризъм през цялата година, не само през летния период. 

 

 Инфраструктура, транспорт и комуникации 

 

 Позиция в зоната: Добруджанският регион в общи линии и 
крайбрежната зона, в частност, имат важна стратегическа, политическа и 
икономическа позиция, като са разположени на място, където се срещат 
две големи геополитически зони: Централнозападна и Източна Европа и 
Западна и Югозападна Азия; 

 Географската ориентация на плажа - към изток - позволява 
благотворно лечение с ултравиолетови лъчи; 

 Автомагистрала А2, европейските пътища Е60, Е87, Е29, 
железопътната магистрала Букурещ - Констанца; 

 Наличието на международното летище Михай Когълничану, на 
морските пристанища Констанца и Мангалия, както и на Канала Дунав - 
Черно Море в окръг Констанца, наличието на пристанищата Балчик и 
Каварна в област Добрич; 

 Проекти в процес на изпълнение - поддръжка за бъдещата 
туристическа дейност: автомагистрали в двете страни, които да улеснят 
достъпа от Западна Европа, разширение на пристанище Констанца, 
модернизация на железопътния транспорт, терминали за морски транспорт 
за туристите и др.; 

 В Република Молдова:  

 въздушното пътуване се превръща в един от най-

предпочитаните за чуждестранните туристи, които посещават 
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страната. Въздушните компании на Република Молдова, заедно с 

чуждестранните компании, извършват транспортни услуги на 

пътници чрез редовни и чартърни полети, осигурявайки преки 

връзки с около 20 дестинации, а чрез трансбордиране - с повечето 

страни по света; 

  През последните години се наблюдава намаление на броя 

дестинации и полети към страните от ОНД, но е очевидна 

тенденцията за увеличаване на броя дестинации и услуги 

извършени на държавите от Западна и Южна Европа; 

 Република Молдова разполага с международни железопътни 

маршрути към: Русия (Москва и Санкт Петерсбург), Беларус 

(Минск), Украйна (Киев, Одеса, Николаев, Черновци, Херсон, 

Ивано-Франковск, Кривой Рог и др.), Румъния (Букурещ, Яш, 

Брашов, Клуж, Констанца и др.), Турция (Истанбул), България 

(София), Чешка република (Прага) и Германия (Берлин). Много от 

маршрутите за ежедневни; 

 Обществената пътна мрежа от Република Молдова има обща 

дължина от 10503 км, от която 94% е с твърдо покритие. От тази 

обща дължина, 3669 км представляват националните пътища, а 

6834 км - местните пътища, но тяхното качество не отговаря на 

международните стандарти;  

 По пътната мрежа на Молдова се движат около 17 хиляди 

автобуси и микробуси, регистрирани в страната, от които 35% се 

използват от повече от 10 години. Те осигуряват предвижването на 

пътниците както по редовни маршрути, така и по специализирани; 

 В Република Молдова само река Днестър е плавателна. По 

река Днестър се организират екскурзии, включително 

туристически, до Одеса, където се движат кораби със среден 

капацитет (200-400 места) и различни бързи плавателни съдове и 

катери. 

 

Възможности на трансграничната зона Констанца-Добрич като туристическа 

дестинация. 

● Национални, регионални, европейски програми за освежаване на 

туризма в зоната на Черноморското крайбрежие (подкрепа за 

възстановяване на културното наследство, за съхранение на природното 

наследство, за разнообразяването на офертите за забавление, за обучение 

на персонала в областта на туризма и услугите свързани с него, за 

обновяване на условията за настаняване и др.); 

● Възможност за развитие на културния туризъм, екотуризма, 

активния туризъм, в сравнение с основните дестинации в региона; 

● Международни проекти за съдействие при поддържане и 

увеличаване на плажовете, опазване на бреговата зона; 



 Предложение за стратегия за развитие на туризма Република Молдова-
Румъния-България  

23 

 

● Увеличаване на броя хотели със стандарти за комфорт от три и 

четири звезди за сметка на тези немодернизирани; 

● Увеличаване броя на туристически структури с функции за 

настаняване в съответствие с тенденциите в международен план: с 

намалени размери, персонализирани, но и all inclusive; 

● Участие на основните туроператори от международния пазар при 

организирането на посещения по Черноморието;  

● Привеждане на законодателството към това на ЕС по отношение 

управлението на плажовете, интегрираното управление на бреговата зона; 

● Историческото наследство на Република Молдова обхваща широка 

гама от обекти, започвайки с поселища от праисторическия период до 

сгради от XX-ти век.  

● Включва праисторически паметници, средновековни крепости, 

скални местности, публична архитектура, сгради с промишлено и 

религиозно предназначение;  

● Някой обекти са запазени под формата на останки, с различна 

степен на съхранение, други са жилищни къщи, музеи и др.; 

● До момента на територията на Република Молдова са 

идентифицирани над 15000 исторически и културни паметници от различни 

исторически епохи, представляващи на практика 90% от големите 

цивилизации, които са се изредили в Европа;  

● Първото оценяване на горепосочените обекти е идентифицирало 

около 115 обекти от националното наследство, които имат голяма 

туристическа стойност. 

 

Застрашаващи обстоятелства на трансграничната зона Констанца-Добрич 

като туристическа дестинация. 

● Много по-доброто развитие на туристическия продукт в Гърция, 

Турция, Хърватска, Словения и други държави от зоната; 

● Ускорената ерозия на плажовете, стръмните брегове и агресивното 

човешко действие върху зоните с дива природа, неспазвайки принципите на 

трайното развитие (построяване на множество сгради - вили, пансиони, 

хотели, туристически комплекси, но и промишлени обекти около някой 

плажове или до природни и културни обекти по-малко засегнати до 

момента от човешките действия), с негативно въздействие върху флората и 

фауната, но и върху културното наследство;  

● Възможния спад на приходите от туризъм следствие увеличаване 

на сезонността и тенденцията за туризъм през уикенда; 

● Намаляване покупателната способност на населението; 

● Тенденцията за миграция на работната сила в чужбина. 
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Важността на такъв анализ не е за пренебрегване, защото той може да ни 

посочи по обективен начин правилната траектория към стратегията, 

внедряването на продукт или услуга. Въз основа на горепосочената информация 

можем с лекота да изпълним стратегията за реализация на туристически пакет, 

която да удовлетворява нуждите и изискванията на туристите чрез предимствата 

и възможностите, които трябва да бъдат използвани в бъдеще, които могат да 

привлекат нови посетители, но и чрез слабите страни и сегашните застрашаващи 

обстоятелства на всяко населено място по отделно, понеже те ни посочват какво 

трябва да променим, да развием и даже да изключим, в бъдеще, такива 

фактори. 

Една такава стратегия, не само че идва в полза на туриста, на туристическите 

агенции, но е и в подкрепа на всяка държава чрез подтика за развитие и 

продуктивност. 

 

IV.4. Проблеми,  идентифицирани от групите при обмяната на 

опит 

 Всяка нова стратегия се появява като необходимост, под формата на нова 

желана промяна, тогава когато се открият проблеми или неизправности, а 

последните трябва да бъдат изложени, описани и следвани по време на целия 

процес на изпълнение, внедряване и оценяване на стратегията.  

 Проблемите, които са идентифицирани в рамките на обмена на опит, 

реализиран по време на емпиричните разследвания чрез посещения на целевите 

населени места, са обосновани на три основни категории: изпълнител, 

потребител и централни и местни власти. 

 По отношение проблемите посочени от изпълнителя – хотелиери, 

ресторанти, туристически агенции, посочваме следните ограничения: 

 Необходимост от удължаване на летния сезон в Румъния (въпреки 

че местата за настаняване са длъжни да отворят своите врати на 1 май, в 

момента в който туристът излезе от хотела няма твърде много възможности 

за забавление, хранене, събития, развлечение); 

 Управлението на плажовете в Румъния (хотелите нямат собствен 

плаж). В случай, че съществува договор между частните собственичи на  

плажове и хотелите, които продават пакети с включен и безплатен 

шезлонг, туристите са били задължавани да платят шезлонга, без да бъде 

зачитан договора между частника и хотелиера ; 

 Намаление на уличния туризъм, заедно с въвеждането на система 

за плащане на данъци, която да се бори с плащането на черно; 
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 Информационните пътешествия по румънското крайбрежие се 

извършват обикновено с местни агенции или от Румъния, много малко с 

агенции от другите държави. Този проблем не съществува в Република 

Молдова и България, които отварят вратите една за друга много често; 

 Липса на пътна инфраструктура в трите страни; 

 Персоналът не може да бъде обучен за сметка на хотелиерите, 

защото те нямат сигурността, че той ще се върне през следващата година 

да работи пак за тях. 

Потребителите или туристите са имали следните проблеми: 

 Липса на местни туристически пакети;  

 Липса на туристически център, който да координира всички местни 

вериги; 

 Проблема с визите за гражданите на Република Молдова; 

 Липса на пътна инфраструктура в трите страни; 

 Слаба подготовка на персонала;  

 Непознаване на английски език - език с международно 

разпространение (особено в Република Молдова и България). 

Централните и местните власти са срещнали ограничения относно 

промяната на данъчната политика, в смисъл, че в момента по голямата част от 

морския туризъм в Румъния не е обект на данъчно облагане. Това може да се 

реализира чрез плосък данък и чрез сътрудничество между данъчните служби и 

местните власти за борба с "ключовия" туризъм. Без тях, не се събира нито данък 

печалба, нито ДДС. 

 

IV.5. Предложения за подобрение на туризма 

 

 На фона на горепосочения SWOT анализ и на проблемите идентифицирани 

по време на емпиричните изследвания, ни е лесно да разберем необходимостта 

от някой предложения за подобряване на туризма, и най-вече нуждата, която 

стои зад всяко предложение. 

 По-нататък ще опишем предложения за идеи относно развитието на 

туризма: 

 Плосък данък; 

 Построяване на увеселителни паркове; 

 Организиране на събития с оглед удължаване на сезона; 

 Хотелиерите да имат предимство при договориране на плажовете; 
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Източник: http://www.prodality.com/wp-

content/uploads/2013/07/Trademarks.jpg 

 Популяризиране на пакетите all inclusive по румънското 

Черноморие и в Република Молдова (в България тази система е вече добре 

развита); 

 Развитие на морската инфраструктура (корабчета, пътувания 

между Делтата на Дунава и крайбрежието); 

 Общи туристически пакети за туристите от Запад и Япония 

свързани с общата специфичност на трите зони;  

 Популяризиране на селския туризъм и на екотуризма; 

 Популяризиране на по-малко познатите атракции от трите зони; 

 Организиране на туристически маршрути между трите страни (Път 

на виното, Път на Св. Андрей, Път на меда); 

 Туристически пакети свързани с гастрономията; 

 Редовни общи панаири.  

 

IV.6. Необходимост от търговска марка 

 Изкуството на маркетинга е в голяма степен изкуството да се създаде 

търговска марка, при създаването на търговската марка трябва да вземем под 

внимание една дума, един лозунг, един цвят, един символ и една група от 

разкази. 

 Една определена дума трябва добре да бъде избрана, защото тя дава сила 

на търговската марка, и създава определени асоциации в ума на туриста. 

Лозунгът е този, който придружава търговската марка и неговото повтарящо се 

използване е почти хипнотично и подсъзнателно – в съзнанието на туриста остава 

името на марката. Когато той пожелае да направи пътешествие, тази търговска 

марка трябва да бъде първата му асоциация. Така се създава имидж. 

 

Необходимо е да се използва символ или лого, 

понеже търговската марка ще бъде видима от 

туриста, целевата публика и други организации - 

основната идея в маркетинга, и не само, е да 

направиш така, че да те видят, за да бъдеш известен 

след това. 

 Има търговски марки, които са свързани с разкази, които са от полза за 

фирмата, или този разказ може да бъде скрит от публиката и това действие става 

интригуващо, или може да се базира на благотворителни цели, или става дума за 

лоялността на потребителя и др., важното е да се 

запазва постоянна реалност. 

 Търговската марка включва отношение 

между продукт и купувач. Тя предполага група качества и услуги, които очаква 
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купувача. Лоялността спрямо търговска марка се създава чрез удовлетворяване 

на очакванията на клиента или даже повече, чрез надвишаване на очакванията 

на клиента, като му се предоставя повод за очарование. 

 Всичко изложено по-горе показва необходимостта от търговска марка, 

заради нейната роля, най-вече, в популяризирането на продукта, за неговото 

признание, както и за подкрепа на туристическия пакет и на дейностите зад 

него. 

 Всеки продукт в началото е общ, непознат за потребителя. За да се 

запомни във времето от туристите, към които се адресира настоящия 

туристически пакет, Румъния, България и Република Молдова се споразумяха 

върху търговска марка, която да популяризира туристическия пакет реализиран 

от трите страни. 

 Наименованието на търговската марка е просто, за да може да бъде лесно 

запомнено, подсказва и препраща към трите държави партньори в туристическия 

пакет и използва утвърдена информация, която да ориентира много бързо 

туриста в посоката, която ни интересува. 

 Тръгвайки от имената на трите държави, България (BUL), Република 

Молдова (MO), Румъния (RO), търговската марка на туристическия пакет 

предложен чрез настоящия проект получава наименованието BULMORO. Общи 

граници. Общи решения.  

 

IV.7. Целева група  

Потребителите, която желаем да привлечем, обхваща туристи предимно от 

Северна Европа, Западна Европа, Украйна и Русия. 

При посещение на някоя от трите държави , туристът очаква да узнае част от 

историята, цивилизацията, която стои в основата на съответната държава, да 

узнае традициите, обичаите, фолклора, покрай обичайните традиционни ястия, 

специфичната култура, отдих и релаксация. 

Всички тези неща са част на туристическият пакет, а начинът по който всяка 

държава успее да съчетае всеки елемент с останалите елементи на държавите 

включени в програмата, прави престоя още по привлекателен за туриста. 

 

IV.8. Стратегия 

 Това включва начина, по който туристическият пакет се създава, за да 

бъде популяризиран, и след това пуснат за продажба. 
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 Туристическият маршрут – ще видим веднага в следващия раздел, се 

изминава за период от 8 дни, в Република Молдова, Румъния и България, с 

престой от 2 дни за всяка страна по отделно, като останалите дни са 

предназначени за транспорт от едно населено място в друго, от една държава в 

друга. 

 Предоставяме възможността на агентите и туристическите агенции да 

реализират гъвкава и интерактивна програма, която да пасне на нуждите, 

желанията и възрастовите категории на туристите. Те ще могат да създават 

програми за посещаване на музеи, археологически разкопри, замъци, църкви, 

градове, изби и др.; програми, които включват релаксация чрез плаж, 

балнеоложко лечение, риболов, пътувания с корабче и др. 

 Туристът ще има на разположение цялата необходима информация за 

държавата и градовете, които ще посещава, както и цялата гама от туристически 

обекти, от които може да избира по време на 2-та дни за всяка държава по 

отделно. 

 По отношение на Република Молдова, туристите ще разполагат със 

страхотната гледка на Орхейул Веки, на град Кишинев, село Негря с посещения 

на избите, манастирите, няма да липсват и традиционните обичаи, напитките и 

ястията специфични за Молдова. 

 В Румъния ще могат да посетят Делтата на Дунава, градовете Ефорие, 

Констанца, Текиргьол, курорт Мамая. Всеки град по отделно разполага с широка 

гама от туристически обекти, които ще бъдат на разположение на туриста, ще 

има информационни материали по отношение на този туристически пакет, от 

които туристите ще научат по време на пътуването, какво може да се видят, и в 

коя държава, без да се създава излишно напрежение къде какво ще се 

посещава. 

 В България туристите ще посетят Калиакра, град Балчик, курорт Албена; 

на крайбрежието на Черно Море, в България, туристите ще могат да се отпуснат 

по плажовете, познати със „златния” пясък, ще посещават замъци и манастири и 

ще се запознаят с българските обичаи, като дегустират от техните традиционни 

гозби.  

 

IV.9. Туристическият маршрут 

 Туристическият маршрут, който сме определили, се извършва всеки ден 

по отделно. Тръгва се от Република Молдова, преминава се през Румъния през 

ключовите градове и се пристига в България, където приключва престоя. 

Туристическото трасе има следната форма: 
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Първи ден. Спиране в Орхейул Веки, където може се предлага настаняване в 

традиционни молдовски къщи и традиционна трапеза. 

Втори ден. Тръгва се към Кишинев, където се извършва обиколка на града, 

и след това към Село Негря, където ще бъде посетен Манастира Негря, след това 

тръгване към езерото Белеу. Ще бъде подсигурено настаняване в тази зона.  

Трети ден. Тръгването е сутринта, преминава се с ферибота до гр. Галац, 

разходка с корабче в Делтата на Дунава от половин ден с включване на рибна 

трапеза. Пристига се през нощта в гр. Ефорие. 

Четвърти ден. Тръгва се към Констанца и се извършва обиколка на града в 

стария център и Мамая, с традиционна румънска трапеза, посещение на 

балнеосанаториума в гр. Ефорие и Манастира Текиргьол. Настаняването е 

осигурено в курорт Ефорие. 

Пети ден. Тръгва се към България. Спира се на Нос Калиакра, с обяд в 

мидена ферма, посещение на Ботаническата градина и Двореца на Кралица 

Мария. Настаняването ще бъде осигурено в зоната Албена-Балчик. 

Шести ден. All inclusive – традиционен пакет за българското Черноморие, с 

официална вечеря с музика и танци. 
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V. Рекламна кампания 

 Рекламата е сумата на действията, които имат за цел непрякото 

представяне - устно или визуално, на съобщение във връзка с продукт, услуга, 

търговска марка, фирма, от всеки поддръжник или техника за неперсонална 

комуникация, която предполага извършване на сложно действие с цел 

убеждаване, за чиято реализация се използват специфични инструменти за 

масова комуникация, способни да предизвикат психологичен натиск върху 

визираната публика. 

 Рекламата е комуникационната техника от промоционално естество, а 

основната характеристика е това, че представлява средство за масова 

комуникация защото рекламните съобщения не се изпращат на един единствен 

човек, а най-малко на група от хора, едновременно; отношението предавател-

приемник се определя чрез средство за масова комуникация; отговорът на 

изпратеното съобщение се получава непряко след определен интервал от време. 

 При реализиране на рекламна кампания е идеално да проследим няколко 

принципа, като намирането и удовлетворяването на необходимостите на 

целевата публика, създаването на нови пазари или продукти, като продуктът 

трябва да ръководи пазара, не да бъде ръководен от пазара. 

 Рекламната кампания включва анализа на ситуацията (SWOT анализ и 

упоменаването на основните проблеми), целите и задачите при реализиране на 

туристическия пакет, стратегия за внедряване, план на действие и лостове за 

управление. 

 Понеже първите три етапа са вече упоменати в този проект, ще преминем 

към етапа на същинския план за действие. 

 

V.1. Схема на кампанията  

 За да се разбере много по-лесно плана на рекламната кампания 

направихме проста схема, която ще опишем подробно в следващите редове: 

ТП  СЦП  ММ  I  C 

 ТП. Позовава се на търсенето на пазара. Нуждата която специфичният 

пазар, даден от потребителите, изисква реализацията и съществуването на такъв 

туристически пакет, на офертата, която той популяризира, тоест, престой който 

да реализира туристическа панорама в ума на потребителя, по отношение на 

туристическите оферти, с които разполагат Румъния, България и Република 

Молдова. 
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Изпълнители на 
туристически услуги 

Туроператори 

Туристически агенции 

Потребители 

 СЦП. Сегментирането и целевия пазар включва избора на сегментите от 

потребителите. Когато говорим за имплантиране на ползите и отличаване на 

офертата в ума на потребителя се позоваваме на позициониране. 

 MM или маркетинговият микс ни представя теорията „ПЦРП”, тоест: 

 Продукт – оферта за туристическия пакет и 

включените услуги; 

 Цена – стойност на пакета заедно с други 

съответстващи такси; 

 Разположение – реализираните договорености за да 

бъде удобен и достъпен продукта за целевия пазар; 

 Популяризиране - комуникация, реклама, 

насърчаване на продажби, реклама за информиране, 

убеждаване на целевия пазар за достъпността и ползите на 

туристическия пакет. 

Точка В или внедряване. Което се състои от същинското създаване на 

туристическия пакет, цената която е определена за целевия пазар, 

популяризиране със съответстващите средства и дистрибуцията. 

Дистрибуцията се извършва по специфична за туризма схема и има следната 

форма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристическата дистрибуция представлява съвкупността от дейности,  чрез 

които се извършва продажбата на туристическия пакет или всички дейности, 
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които се извършват за ефективна реализация на потреблението или начина за 

осигуряване на достъпа на клиента към продукта. 

Туристическата агенция представлява специализираното звено, което 

организира, предлага и продава пакети от туристически услуги или техни 

компоненти. 

Туроператорите са организаторите на пътувания и престои, които събират 

различни съставни части на туристическите продукти; продуктът се намира под 

формата на туристически пакет, където покрай основните услуги могат да бъдат 

включени и поредица от допълнителни услуги: разходки, наем на автомобили, 

екскурзоводи и др. 

К представлява контрола на кампанията. В този етап се приема обратната 

връзка от пазара, реализира се одита и оценяването на резултатите и се 

коригира или подобрява сегментирането, целевия пазар и позиционирането или 

се подобряват тактиките на маркетинговия микс. Всички тези неща са 

необходими, защото водят до производителност на процеса за създаване на 

туристическия пакет. 

В туризма, маркетинговата комуникация се реализира както в търговски план 

– използвайки комуникационни техники (реклама, насърчаване на продажбите, 

връзки с обществеността, силите за продажба, директен маркетинг), така и в 

корпоративен план – запазена марка, дизайн, архитектоника и др. 

Дейността за популяризиране се извършва чрез специални усилия за 

предоставяне на информация и стимули предназначени за осъзнаване, 

привличане и убеждаване на клиента относно съществуването на 

туристическата оферта и нейната способност да удовлетвори нуждите на 

потребителя и туристически услуги, така че той да бъде накаран да вземе 

решение за закупуване. 

Стъпки в процеса на комуникиране – популяризиране: 

ПРЕ  С  СК  ПРИ    

 - схема на процеса комуникиране-популяризиране –  

 

ПРЕ – предавател или източник: изпълнител на услугите, туристическа 

агенция, организации които започват туристическите комуникационни действия; 

С – съобщение или информация изпратена на целевата публика в рамките на 

комуникационната кампания; важна роля при кодиране – декодиране на 

съобщението; 
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СК – средство за комуникация или начинът, чрез който се изпраща 

информацията; 

ПРИ – приемник или визирана целева публика: сегментите от туристи. 

Трябва да разберем, че начинът, по който изпращаме информация за 

туристическия пакет, е определящ. Така се предлага изпълнителят на услугите, 

туристическата агенция и др. да опише информацията от туристическия пакет 

колкото се може по-разбираемо за хората, към които се адресира, ясно, кратко, 

директно, без преувеличения, където да се използват колкото се може по-

коректни средства за информиране, за да накара сегментите от туристи да 

закупят този туристически пакет.  

Имаме следните стъпки за изминаване: 

 Идентифициране на основните конкуренти; 

 Цели – използване на формите за информиране за 

привличане и стимулиране на клиентите с оглед запознаване с 

туристическия пакет и неговата оферта; трансформиране на 

относителните непотребители в потенциални потребители; след 

това трансформиране на потенциалните потребители в ефективни 

клиенти чрез провокация и методи за убеждение: например, 

достъпни начини за резервация, конкурентни цени, определени 

намаления на тарифите; 

 Внимателното информиране на тези, които популяризират 

туристическия пакет, понеже чрез благоприятна атмосфера, където 

те извършват своята дейност, основната цел на туристическия 

пакет е достигната, тоест, постигната е продажба; 

 Същинското информиране. Подчертани са предимствата на 

туристическия пакет, които стимулират продажбата: цената, 

възможностите за достъп и др.; акцент върху популяризираните 

типове туризъм – потенциални мотивирани клиенти от 

религиозната, културната, балнеологичната, винената, селско 

туристическата специфичност на популяризирания пакет; 

информацията или съобщението трябва да бъде съществено за 

целевата публика: да бъде интересно, да доставя нова 

информация, да позволява оправдаване на решенията за 

закупуване, да предизвика силни ефекти върху публиката; 

 Комуникационните канали представени от средствата за 

изпращане на информацията или съобщението. 
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Комплексна стратегия за популяризиране или маркетингов 

комуникационен микс 

Тя има следната форма: 

 Инструменти и техники за комуникация: реклама, насърчаване на 

продажбите, връзки с обществеността, силите за продажба (агенти по 

продажбите, търговски представители, маркетингови представители, 

отговорници за отношенията с клиентите и др.), използване на търговските 

марки, маркетингови събития, директен маркетинг (поща, телефон, 

интернет, преса, радио, телевизия); 

 Поставени цели; 

 Предвидени ресурси; 

 Начин за извършване на промоционалното действие. 

Туристическата реклама. Трябва да осигурява не само информация на 

потенциалните клиенти, привличане на техния интерес и насочване на 

вниманието към определена туристическа оферта, а и да служи с цел 

лоялизиране на клиента. 

Изборът на средствата за реклама зависи от степента на изложение, от 

честотата на повторение и въздействие. 

Туристическата реклама има следните характерни особености: 

туристическата картина трябва да бъде колкото се може по-достоверна, 

колкото се може по-видима (интелигентни форми на изложение и 

аргументиране), забележителна (прочетена – трябва да предизвика интереса, 

любопитството за информацията или рекламното съобщение), разбрана (да бъде 

ясна – да се разбира държавата, курорта и др.), запомнена (логически и 

убедителни аргументи). 

Силите за продажба. Предлагат се следните стратегии: 

 Намаления на цени и тарифи; 

 Групирани продажби – оферта-пакет; 

 Специални оферти; 

 Отстъпки; 

 Цени за лоялност и бонуси; 

 Промоционални подаръци – шапки, фланелки, слънчеви 

очила и др.; 
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 Възможност за анулиране на резервациите от туристите и 

връщане на сумите платени авансово (частично или цялостно). 

Използване на търговските марки. Търговската марка предполага 

наименование, термин, символ или рисунка, или тяхна комбинация, която помага 

за идентифициране на продуктите или услугите на продавач и за отличаването 

им от тези на конкурентите. 

 

Имиджът дефинира продукта                                        Продуктът получава наименование 

                               

 

 

 

Продуктът определя имиджа         Марка индивидуализира продукта 

      Избор на наименование на търговската марка 

 в зависимост от желания имидж 

 
Търговската марка подсказва имиджа 

 

 

Маркетинговите събития се отличават чрез участие на панаири, изложения, 

и чрез спонсорство. 

 

Фактори: 

 Комплексност на продукта, типология на купувачите и особености на 

пазара – индивидуални купувачи и организации; 

 Тип на стратегията – за натиск към туристическия пакет; 

 Стадий на подготовка на купувачите: 

- Етап на осъзнаване и запознаване – реклама и връзки с 

обществеността; 

- Очертаване на предпочитанията – насърчаване на продажбите; 

- Същинската продажба – силите за продажба. 

ПРОДУКТ 

ИМИДЖ МАРКА 
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 Популяризиране на продукта: 

 Пускане на пазара – реклама, връзки с обществеността, 

насърчаване на продажбите; 

 Етап на растеж – реклама и връзки с обществеността; 

 Фаза на зрялост – насърчаване на продажбите. 

 

V.2. Начини за популяризиране 

 Не е достатъчно да съставим туристически пакет, да създадем негова 

търговска марка, да проследим всяка стъпка от плана за действие, ако крайният 

продукт не е популяризиран чрез необходимите и правилните специфични 

начини. 

 Относно популяризирането в масмедия на този туристически пакет, имаме 

следните опции, които могат да бъдат взети индивидуално, или заедно за 

популяризиране на продукта: 

 Печатни медии: специализирани медии – вестници/списания, които 

популяризират специфична информация в областта на туризма; 

 Аудио-визуално: кратки рекламни обяви, кина; 

 Интернет сайта: www.bsbeforie.ro; Туристически информационния 

терминал - http://eurekainstitute.eu/tourist/index.php 

 Туристически агенции: специфична информация за туристическия 

пакет; 

 Външна реклама: плакати, билбордове, транспортни средства; 

 Реклама чрез печатни издания: каталози, диплянки, ръководства, 

географски карти, туристически брошури, книжни списания, бележници и 

календари; 

 Безплатна реклама: интервюта в телевизионни предавания, 

печатните медии, радио; 

 Реклама на мястото за продажба: Компакт дискове, DVD-та, плакати 

и др. 

Рекламната кампания взема тази обща и теоретична форма, защото всеки по 

отделно, който желае да популяризира този туристически пакет, да може да 

избере метода и специфичния за него начин; най-лесното средство за 

популяризиране е този, който се приспособява както към лицето, което предлага 

информацията, така и към потребителя, който я получава, защото целта, която 

http://www.bsbeforie.ro/
http://eurekainstitute.eu/tourist/index.php
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искаме да достигнем, е същата - продажбата на туристическия пакет и 

запознаването с тази туристическа оферта от колкото се може повече 

потенциални купувачи. 

 

Заключения 

 Настоящата стратегия има за цел да подчертае разнообразието на 

туристическите обекти, които предлага всяка държава по отделно, Румъния, 

България,  Република Молдова, като те предлагат разнообразни възможност за 

развиване на нови дейности, които да достигнат до целевия пазар и целевата 

група. 

 Чрез предложената стратегия, туристическият пакет достига целта за 

която е създаден, а следващият съществен етап, с оглед продажба на пакета в 

страните от Северна Европа, Западна Европа, Украйна и Русия, е този за 

популяризиране на крайния продукт. 

 Комплексността на стратегията привлича вниманието на туристите от 

Западна и Източна Европа, чрез създаване на възможности за посещаване на  три 

различни държави с едно пътуване. 

 Понеже всяка държава по отделно идва с компонент, различен от този на 

другата,  настоящият проект и предложеният туристически пакет могат да бъдат 

една добра възможност за създаване на силни връзки не само между Румъния, 

България и Република Молдова, но и с държавите, на чиято целева общност е 

бил предложен. 

  

 

 


