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Увод 

Туристическият пазар представлява производство и потребление на стоки и 

услуги, свързани със задоволяване на потребността от туризъм. Той, както и пазарът 

въобще, създава необходимите предпоставки за поддържане на икономическото 

равновесие в националното стопанство. Независимо от това, че той се подчинява на 

основните принципи на развитие, произтичащи от общата икономическа същност, 

туристическият пазар се характеризира с определена специфика на проявление. Тази 

специфика му придава и частично изразена самостоятелност. Особеностите на 

проявление на туристическия пазар имат пряко въздействие върху действащите на този 

пазар механизми на ценообразуване, икономически стимули, конюнктурни 

обстоятелства и следователно – върху ефективността и развитието на туризма. 

Туристическият пазар винаги ще бъде актуален, тъй като винаги ще има хора, които ще 

предлагат туристически стоки и услуги и такива, които ще се нуждаят от тях. Туризмът 

е перспективна дейност, която трябва да се познава в детайли, за да се получат добри 

резултати. 

В България непрекъснато се увеличават и развиват туристическите обекти. 

Страната ни е предпочитана дестинация с благоприятния си климат и възможността за 

практикуване на много и различни видове туризъм. Именно затова туристическият 

пазар се нуждае от непрекъснато наблюдение и изследване, за да могат да се откроят 

закономерностите в него и предвидят бъдещите тенденции.  

Развитието на туризма в България през годините на прехода и оценяването му 

като важен за икономиката на страната отрасъл определи и изграждането на стратегия. 

Страната ни разполага безпорно с голям потенциал за развитие на туризма – географско 

положение, благоприятен климат, дълга морска брегова линия и високи плани, богато 

културо-историческо наследство и т.н..и предостява рядка възможност за практикуване  

на всички видове туризъм. Подобряване на политическата обстановка след разпадането 

на социалистическия блок дава възможност България да бъде преодкрита като нова 

световна туристическа дестинация.  От това изниква и необходимостта от целенасочено 

стратегическо и устойчиво развитие на българския туризъм при съвременните 

политически, икономически и социални фактори и  особено след пълноправното 

влизане на България в Европейския съюз. Липсата на такава стратегия и хауса, в който 

се намира българския туризам след 90-те доведе и до няколо сериозни проблема : 

   


