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1.Въведение 

Туризма са превърна в забележително явление н 

съвременния свят. Започнал, като отделни пътувания на 

поклонниците на култа, аристокрацията и хората на 

изкуството,неговата съвременна основа поставят 

представителите на третото съсловие. В началото на 50-те 

години е започнало ерата на масовия туризъм. Ежегодно 

милиони хора пътува като туристи в  и извън границите на  

своите страни. За онова време е било голям бум, 

”туристически взрив”, за „туристическа революция”, за 

„подобно шествие” на „модата на века”. Той засяга всички 

сфери на обществения живот икономическа,социална, 

политическа,духовна.С право може да се нарече феномен 

на ХХІ век. 

   По своята същност означава пътуване извън границите 

на постоянно местоживеене.В съвременната употреба на 

това понятие се съчетава двузначността на: пътуването 

като човешка потребност със специализираната стопанска 

дейност за задоволяването й. В този смисъл е също така 

определението на Международната академия по туризъм: 



  

 

     „Термин, който се прилага при пътуване за удоволствие. 

Съвкупност от човешки дейности, създадени за 

реализиране на този тип пътувания Промишленост, която 

сътрудничи за задоволяване потребностите на туризма”.    

     Разнообразието и непрекъснато изменящи се 

потребности на съвременния турист определят 

комплексния характер на туристическия продукт. Неговото 

възпроизводство се поставя на промишлена основа. 

Възниква туристическата индустрия,която заема 

приоритетно място в икономиката на редица страни. 

     Туризмът като икономическа система е: 

 Почвата и развитието на туризма е обективно обусловен процес.В 

първоначалните си форми той се проявява като индивидуално 

потребление по повод на пътуване и пребиваване извън постоянното 

местожителство с цел почивка, развлечения, обогатяване на 

познанията и културата.На този етап туристическата дейност е с 

ограничени мащаби и слабо изразена обществена значимост.Под 

влияние на различни фактори броят на пътуванията нараства и те се 

превръщат в масово и повтарящо се явление. Туризмът от 

индивидуална се превръща в обществена 

потребност.Удовлетворяването и изисква изработването на система 

от правни, икономически, технически и други условия.Всичко това 

определя  облика на туризма като сложно, динамично социално-

икономическо явление.Затова и подходът, който се използва за 

характеристика на явлението “туризъм” е 

системният.Икономическата система “туризъм” може да се 

разглежда на макро и микро равнище.Първото обхваща връзките и 

отношенията на туризма с икономическия растеж, конюктюрата, 

инфлационните процеси, заетостта, безработицата, националния 

платежен баланс, данъчната система. Второто равнище се отнася до 

икономическите проблеми на фирмата в обхвата на туристическата 



  

 

индустрия. По конкретно обект на внимание са печалбата, оборотът 

от стопанската дейност, ценообразуването, разходите, качеството на 

работната сила, маркетингът, финансите, счетоводството. Туризмът 

като икономическа система представлява единство между 

производство и потребление на туристически продукт, търсене и 

предлагане.Връзката и взаимодействието се осъществява чрез 

пазара. Като трета страна се включва и държавата, която 

посредством целенасочената си политика оказва регулативно 

въздействие върху пазарните отношения. 

2.Същност, значение и дефиниции за туризма 
 

     Туризмът  се определя единодушно от учени и 
специалисти като феномен на съвременното общество. 
Туризмът  е един от най-динамично развиващите се 
отрасли на XX век и началото на XXI век. Според 
Световната Организация по Туризъм този отрасъл се явява 
основен експортен отрасъл за 83% от страните членки на 
тази организация. Туризма се посочва като най-важен 
източник на валутни приходи за 38% от страните членки в 
Световната организация по Туризъм. Туризмът е отрасъл 
който отчита трайни тенденции в ръста на броя на 
туристите за света от 3% до 5% /се увеличава броя 
туристите/ и ръст на приходите общо за света от 7% до 8%. 
Друг показател който определя значението на туризма за 
икономиката на всяка страна е участието на туризма  при 
формирането на БВП. Още друг показател за значението 
на туризма е заетите в отрасъла Туризъм във световен 
мащаб - 8% имащи право да се трудят. Туризмът е отрасъл 
който усвоява около 13% от спестяванията на хората, като 
тенденции за бъдещото е този показател да се увеличава в 
предвид на динамичните промени в търсенето и 
предлагането и непрекъснато нарастващия интерес на 
хората да пътуват с цел туризъм. 
                             Дефиниция за туризъм според Закона за 
туризма: Туризма е съвкупност от специални стопански 
дейности: пътуване, участия в културни прояви, форми и 



  

 

други осъществявани в туристически обекти и насочени към 
създаване, предлагане, реализиране и потребление на 
стоки и услуги които формират туристическия продукт . От 
по-съвременен етап на развитието на нацията и 
туристическата практика имат Хунцикер и Крапф. Те 
двамата разглеждат туризма като съвкупност от отношение 
и явление които се пораждат от пътуването и 
пребиваването на неместни хора, доколкото престоя им не 
се свързва със трайно заселване или установяване на 
продължителна дейност.  
 
Туризмът е социално-икономическо явление което се 
променя динамично и отразява промените в обществените 
отношения. Туризмът е съвкупност от разнородни 
стопански дейности за улеснение и подпомагане на 
пътуващи и временно пребиваващи. Намеренията на 
пътуващите са миролюбиви Туризмът е следствие от 
развитието на техниката и особено на транспорта и от 
промените във потребителското търсене. 
От 1963 г. от всички страни членки на Световната 
Организация по Туризъм /вклю. България/  на всеки две 
години се избира ръководни органи  и се определят 
домакини.  
По смисъла на Закона за туризма в Република България 
,,турист” е всяко физическо лице, потребяващо основна 
и/или допълнителна туристическа услуга. 
 
    2.1 История на туризма, Възникване и развитие на 
туризма по света 
   
Макар и млад като икономически отрасъл, в 
западноевропейските развити туристически страни 
туризмът има вековна история и традиции. Наченките на 
съвременния туризъм могат да се търсят много назад в 
миналото, когато древният човек е преодолявал огромни за 
времето си разстояния в търсене на сигурност и храна. 
Задоволявайки потребностите си от храна и подслон, 
древните хора са откривали нови територии, разширявали 



  

 

са своите познания за природата и света. Пътуванията 
първоначално не могат да бъдат наречени туристически, 
защото те са представлявали движения на хора с цел 
преселване, търговия, завоюване на нови територии, 
поклонничество в свети места и др. 

В Пътешествия през античността: За началото на 
предприемането на различни пътувания в античността се 
приема разпадането на родово-общинния строй и 
възникването на общественото разделение на труда. 
Обособяват се земеделието, скотовъдството, 
занаятчийството и търговията. Наличието на различни 
продукти и стоки предизвиква необходимостта от тяхната 
размяна. Едни от първите пътешественици през този 
период са търговците. Осъществяват се пътувания и с 
друга цел – религиозна и завоевателна. Пътуванията с цел 
почивка и възстановяване не са основни – населението 
живее в слабо урбанизирани територии в тесен контакт с 
природата. Липсва мотивация за смяна на средата, за 
почивка. Изключение от това представляват пътуванията 
до места с естествени минерални извори, които се 
използват не толкова за лечение и профилактика, колкото 
за хигиенни нужди. 

Друга особеност на пътуванията в античността е техният 
ограничен географски периметър. Пътешествията са се 
осъществявали до съседни селища и места, където са се 
състояли различни събори, празненства, пазари и т.н. 
Причина за тези кратки пътувания е слабото развитие на 
пътната мрежа и преимущественото използване на 
животинската тяга за предвижване. Много от тях са се 
осъществявали пеш. Всичко това е правело пътешествията 
през античността много рисковани, трудни и опасни, и 
затова те са се осъществявали предимно от мъже. Най-
голямо развитие пътувания са имали в рамките на трите 
големи робовладелски цивилизации – Египет, Древна 
Гърция и Рим. Във всяка от тях те са имало свои 
определени характерни особености. 



  

 

   Пътешествия по време на феодализма: След 
разпадането на Римската империя е Европа настъпва 
период на ранния феодализъм, който се характеризира с 
раздробяване на териториите на Стария свят на отделни, 
враждуващи помежду си феодални държавици. 
Стопанството се затваря, почти прекъсва движението на 
хора, римските пътища  не се поддържат и постепенно се 
разрушават. Застъпва и се засилва влиянието на 
средновековната църква, която в този период е силно 
догматична и не одобрява познавателния интерес на 
хората и пътуванията. Като цяло периодът на феодализма 
не е благоприятен за развитие на пътешествия. До някъде 
се запазват и развиват поклонническите пътувания с 
религиозна цел до светите места в Йерусалим, Ватикана, 
Константинопол и др. Тяхна основна цел са били 
религиозните места, както и поддържането на социалното 
положение и престижа на пътуващите. Пътешествията са 
се извършвали отново на големи групи от богати 
аристократи с техните слуги и охрана, но независимо от 
това са били много опасни и трудни. През целия период на 
феодализма процъфтяват разбойничеството, корсарството 
и пиратството. Своебразна форма на пътешествие през 
Средновековието са били кръстоносните походи, които 
макар и организирани с религиозна и завоевателна цел, са 
имали огромен познавателен ефект както върху техните 
участници, така и върху населението на посещаваните 
територии. 

  Пътешествия през Ренесанса /Възраждането/: 
Независимо от застоя на феодалното общество, в него 
настъпват необратими промени, които се отразяват 
положително на пътуванията и на обществения живот като 
цяло. Сред тях са развитието на експерименталната наука, 
откритията в естествените науки, Великите географски 
открития , колонизацията на територии извън европейския 
континент и др. Още през късния феодализъм, с 
отслабване влиянието на църквата и увеличаване 
стремежа към образование и знания, започва бавно 



  

 

развитие на пътешествията с участието предимно на млади 
хора от аристократичен произход. Обект на посещения са 
освен известните религиозни места и манастирите, са и 
първите европейски университетски градове, някои по-
живописни и изявени като духовни средища европейски 
столици /Париж, Виена, Лондон, Мадрид, Саламанка и др./. 
Големите научни и географски открития през периода на 
Ренесанса са резултат на множество експедиции с научна и 
познавателна насоченост. За това спомага навлизането в 
транспорта на големите платноход ни кораби, вследствие 
на което пътуванията стават по-евтини, по-далечни и по-
редовни. Транспортните средства отново са с животинска 
тяга, но на мода излизат дилижансите. Появяват се 
пътуващи артисти, търговци, скитници и занаятчии. 
Характерна особеност на пътуванията през Ренесанса, 
визуализираща стремежът за знания и опознаване на 
историята, природата, изкуствата и културата, е т.нар. 
Голямо пътешествие /Grand Tour/, което започва да се 
провежда около 1500 г. и в което участват млади 
аристократи от Централна и Северна Европа. Мотивите на 
тези пътешественици са предимно познавателни. Целта им 
е да опознаят Европа и паметниците на античността. 

Пътуванията през епохата на Ренесанса се характеризират 
с качествено и количествено нарастване. Въпреки 
създаването на някои от предпоставките за обособяване на 
туристическо обслужване, зараждането на първите курорти 
и създаването на обслужващи навици у населението, 
пътуванията все още не могат да бъдат определени като 
туристически. Те все още са рисковани и съпроводени с 
големи транспортно-технически и други затруднения. 

Извършването на промишлената революция и зараждането 
на фабричния капитализъм в Англия обуславят факта, че 
първата специализирана туристическа организация е 
създадена именно в Англия. Родоначалникът на 
съвременния туризъм е англичанинът Томас Кук,който е 
първият в света регистриран ,,екскурзионен агент”-1842 г. 
Той, като първи стига до идеята, че влакът може да се 



  

 

използва за организирането на туристически пътувания, 
които едновременно да са удобни и приятни за хората, и да 
носят печалба. За близо 50 години Т. Кук успява да развие 
напълно концепцията за комплексното туристическо 
обслужване. Той е създателят на туристическия пакет 
/организирано туристическо пътуване с обща цена/, 
международния бланков билет, на туристическият ваучер, 
на пътническите чекове и на кредитните карти. Кук 
съдейства за масовизация и демократизация на 
туристическото движение чрез разсрочено плащане на 
пътуванията, пакетирането на различни видове услуги на 
по-ниска цена и др./.Кук полага основите на туристическото 
развитие в много страни. 

 

 2.2 Възникване и развитие на туризма в България :  

     Начало на българския туризъм се поставя през IX век, 
когато се построяват първите хотели, които се различават 
от съществуващите преди това средства за подслон за 
хора и места за животни. Едни от първите хотели в 
България са : хотел  „България” в София, хотел  „Роял”  в 
София, като първите собственици на хотели са били чужди 
граждани. 
     Туризма се развива с бързи темпове, само за 
приблизително 10 години се увеличава броя на хотелите в 
София и други големи градове. През 1944 г. страната 
разполага с 370 хотела, предимно в големите градове. 
След 1944 г. всички хотели се национализират и се 
обединяват в предприятия за стопанисване на хотели и 
ресторанти, нар. Хоремаг /1947 г./. Една година по-късно 
това предприятие се образува в стопанско предприятие-
Балкантурист, което съществува до 1953 г., когато с 
постановление се преобразува в държавно-стопанско 
предприятие с държавна политика за развитието и 
поддържането на съществуващата база и изграждане на 
нова. Това е годината когато туризма се превръща в 
държавна политика и се създават условия за развитие на 
международен туризъм. През този период започва 



  

 

изграждането на съществуващи и днес основни 
международни туристически комплекси. Най-напред 
започва строителството на Златни пясъци, като възможност 
за развитие за морски рекреативен туризъм, строителство 
на първите хотели - през 1957 г. Две години по-късно 
започва строителството на хотели в Слънчев Бряг. За 
няколко години се създава надеждна материално-
техническа база за развитие на международен туризъм. 
Увеличаване на капацитетите и броя на туристическите 
комплекси за чужди туристи, налага промени в 
управлението на този отрасъл и през 1963 г. се създава 
Главно управление по туризъм, в което се обособяват три 
подразделения: 
ДСП-Балкантурист за обслужване на чужди туристи, като 
тук се отнасят тур операторските дейности, туристическа 
агентска дейност и туристическо обслужване; ДСП-турист – 
за стопанисване и експлоатация на хотели и ресторанти, 
които не са предназначени единствено и само за чужди 
туристи; ДСП-Родина – за организиране на туристически 
пътувания в страната и чужбина за български граждани. 
     През 1966 г. Главно управление на туризма се 
преобразува в Комитет по туризъм към Министерския 
Съвет. През 1973 г. се създава Комитет за отдих и туризъм 
с ранг на Министерство, което утвърждава туризма като 
приоритетен отрасъл за българската икономика. През 1977 
г. на териториален принцип се обособяват 8 туристически 
комплекса, от които четири на море /ТК-Балкантурист 
Бургас, Златни пясъци, Слънчев Бряг, Албена/, два 
планински /Пампорово и Боровец/ и два градски / БТ-
София, БТ-Пловдив/. Отделно се обособяват 11 хотелски 
комплекса към верига Интерхотели: ,,Интерхотел България” 
в Бургас; в Пловди в - ,,Интрерхотел Ленинград”, 
,,Интерхотел Тримонциум”, ,,Интерхотел Новотела”; в 
София - ,,Интерхотел Европа”, ,,Интерхотел Балкан” /сега 
,,Шератон”/, ,,Интерхотел Москва”, във Велико Търново 
,,Интерхотел Търново”. 
     През 1983 г. се създава Българска асоциация за туризъм 
и отдих и отделно се създава туристическо предприятие 



  

 

,,Орбита”, което стопанисва обекти за развитие на 
Младежки туризъм. 
     Началото на големи промени в туризма за България са 
свързани със промените след 1989 г. , когато първата 
стъпка е раздържавяването на съществуващата база с 
отдаване първоначално под аренда, след това със 
възможност за закупване. Освен приватизиране 
/раздържавяване/ на материално-техническата база, след 
тази година се отбелязва бурно строителство на частни 
хотели, като само за период от 7-8 г. са регистрирани 
официално около 1000 хотела, с капацитет общо 17 000 
легла. През 1997 г. Kомитета по Туризъм преустановява 
своята дейност и управление на туристическия отрасъл се 
поема от Министерството на търговията. През 2000 г. 
туризма преминава към Министерство на икономиката и 
ръководителя на туристическия отрасъл беше с ранг на 
заместник-министър. От 2004 г. до сега туризма се 
ръководи от Държавната Агенция по Туризъм /водена от г-
жа Крушкова 2008 г./. 
 
   3. Място и роля на туризма като приоритетен отрасъл в 

икономиката на България 

 
Определение на икономическото понятие “Туризъм” 

Според закона за туризма, той е съвкупност от 

специфични стопански  дейности, пътувания, участия в 

културни прояви , форуми и други, осъществявани в 

туристически обекти  и  насочване към: създаване, 

предлагане , реализиране и потребление на стоки и услуги , 

които формират туристическия продукт . Основни видове 

туризъм са:  

  Маршрутно-познавателен – туристите пребивават 

на едно място  не повече от три дни ( тур); 



  

 

Ваканционен ( рекреативен ) туризъм – 

пребиваването на едно място е повече от три дни , с цел 

използване на свободното време; 

Бизнес-туризъм и конгресен туризъм -осъществяват се 

делови и творчески срещи; 

Спортен туризъм ; 

  Балнео и медицински туризъм – използване на 

минерални и кални източници и лечение ; 

  Хоби-туризъм ; 

Селски туризъм ; 

Младежки туризъм ; 

Еко-туризъм ; 

 Туризъм за третата възраст ( пенсионери ) ; 

 Религиозен туризъм . 

   България има значителни природни ресурси, които 

обуславят развитието на сектора. Ето защо, туризмът е 

обект на приоритизиране от държавата, като в стратегията 

за икономическо развитие на страната е посочено, че 

целите на държавата в областта на туризма са:  

-Увеличаване относителния дял на туризма в БВП;  

-Увеличаване относителния дял на 

международния туризъм в националния износ и на 

приходите от него за платежния баланс;  

-Повишаване на качеството на туристическите услуги;  



  

 

-Интегриране на туризма в националните 

инфраструктурни проекти;  

-Привличане на чуждестранни и български инвестиции в 

развитието на туристическата инфра- и суперструктура;  

-Стимулиране на дребния и среден бизнес;  

-Разкриване на нови работни места.  

-Задачите, които се поставят в бранша са свързани с:  

-Изготвяне на механизъм за цялостна оценка на приноса 

на туризма в икономиката на България;  

-Разработване на национална стратегия и политика за 

развитие на туризма. Насърчаване развитието на 

туристическите региони с цел преодоляване на 

диспропорцията в географията на туризма в страната;  

-Въвеждане на работещ механизъм за ефективно 

координиране дейността на всички министерства, 

агенции и браншови организации, които имат отношение 

към развитието на туризма в Република България;  

-Изготвяне на единен национален план за маркетинг и 

реклама на туристическия продукт. Оптимизиране на 

националната система за туристическа информация. 

Усъвършенстване организацията на националната 

реклама на страната в чужбина с цел повишаване на 

нейната ефективност;  

-Развитие на инфраструктурата (заложено като основна 

приоритетна програма на правителството).  



  

 

-Разработване на единен координиран план заедно с 

ресорните министерства за подобряване и доразвиване 

на инфраструктурата с цел оптимизиране възможностите 

за развитие на модерен туризъм;  

-Създаване на стимули за диверсификация на 

туристическото предлагане с цел повишаване качеството 

на туристическия продукт. Насърчаване развитието на 

балнеоложки, конгресен, културен, екологичен, селски и 

други видове специализиран туризъм. Развитие на 

летния планински и спортен туризъм. Създаване на 

стимули за детски и ученически отдих и туризъм;  

-Повишаване на качеството на туристическите услуги. 

Министерството на икономиката ще координира 

взаимодействието между Министерството на 

образованието и науката, НСТ и представители от 

бранша при изготвяне и съгласуване на национални и 

международни програми в областта на обучението по 

туризъм. Целта на тази стъпка е непрекъснатото 

повишаване на квалификацията на заетите в туризма и 

информиране за най-новите световни тенденции;  

4. Значение на туризма - 

 Значението на туризма изпъква поради факта , че 
международният туризъм по своята същност е експортен 
отрасъл . В  световен аспект е експортен отрасъл номер 
едно , почти 500 мрд USD са годишните приходи . За 
България те са 2 мрд USD . Чрез туризма страната 
получава големи количества евтина валута . Един от 



  

 

основните показатели за оценка на ефекта на туризма като 
експортен отрасъл е цената на туристическия долар ( евро) 
. Това е отношението между  годишните разходи в лева за 
посрещнатите и обслужени чужденци  към годишните 
приходи в USD ,  получени от тях .  

 Туризмът осигурява  значителни валутни постъпления 
в страната , които са основна част от приходите по вноса  
туризмът подобрява външнотърговското салдо (разлика 
между вноса и износа).  

 Туризмът е обслужващ бизнес , което означава , че в 
него са заети много лица ( работна ръка ) . Осигурява много 
работни места . Постоянно в туризма са заети от 7,5 % от 
населението у нас , в сезонната заетост  те са почти 1/5 . 
Туризма и селското стопанство са отрасли , които 
допринасят за намаляване на безработицата .  

 В много райони на страната туризмът е основен 
поминък на населението . Благодарение на него се развива 
местната икономика . 

 В своята дейност туризмът използва природните 
ресурси и дадености , които не са интерес за другите 
отрасли ( планински въздух , снежна покривка , море , 
исторически и културни забележителности ) . От тази 
гледна точка туризмът е икономически най – ефективният 
отрасъл . 

 Той използва природната среда и я подобрява 
.Туризма прави най – много инвестиции за опазване на 
околната среда .   

 Туризмът влияе в голяма степен положително върху 
здравето на хората , което има пряка връзка с икономиката 
на страната . 

 Премахва границите , сближава едни с други народи . 

 Дава “ ноу хау “ на страната в областта на 
организацията , обслужването , маркетинга и рекламата. 
Посочените роли и значения на туризма за икономиката на 
страната показват приоритетният му характер . Нашата 
страна има изключителни условия и дадености за 
развитието на туризма (природо–климатични условия:220 



  

 

км. пясъчна ивица; топло море; разнообразни местни 
климати; планински райони за ски-туризъм; богата флора и 
фауна;биосферни резервати ; културно – исторически 
дадености ( археологически находки , над 160 манастира , 
фолклор и други ) . България е на кръстопът близо до 
централна Европа . С други думи туризмът предлага 
специфичен продукт, който се различава от продукта на 
други отрасли и дейности. Характеристиките на продукта 
очертават и основните направления в определяне 
значението на туризма чрез видовете продукт, който 
създава. 
 
5. Възможности за растеж чрез туризъм 
 
Модерните туроператори казват, че не продават 

туристически продукт или пътувания, а едно удоволствие, 

една мечта. Наистина модерния маркетинг е насочен към 

тава и затова е изкуство. Зад туристическото 

филантропство обаче  стоят реални икономически 

интереси. На туристическия пазар конкретната борба се 

води с гостоприемство и усмивка,но тя не  е по-малко 

жестока от борбата в другите сектори на икономиката. 

Оцеляването и утвърждаването на туристическите фирми 

изисква изключителна пресметливост, гъвкавост в 

пазарното поведение, оптимизиране на разходите и 

ресурсите за постигане на максимална печалба. И тъй като 

туризмът все пак е пътуване може да цитираме за случая 

казано в древността:”Няма движение без интерес”. 

 Големи възможности за перспективно развитие на 

българския туризъм се откриват сега - след 

присъединяването на страната към европейската общност. 

Това е предположено от следните фактори: 



  

 

-възможност за използване на  структурните фондове и 

средства на ЕС; 

-установени правила – свободно движение на хората между 

отделните държави, свободно движение на пари и 

капитали, закупуване и наемане на жилища в други 

държави и т.н. На практика Р.България със своите богати 

ресурси и форми на туризъм, може да се превърне в 

туристическа държава на Европа и приходите от 

международен туризъм да дават значителен принос в 

нейния бюджет и в бюджета на мениджърите и стопаните 

на туристическите обекти.  

  Освен икономическо значение обаче, туризмът има 

функция  и за опазване на световното културно наследство. 

В този смисъл, изпъква ролята на туризма  като фактор за  

съхраняването на редица културно – исторически ценности 

със световно значение, разположени на територията на 

страната.  

 Разбира се, за постигане на растеж са необходими 

редица действия, в това число и на правителствено ниво.   

Това може да се постигне чрез: 

- популяризиране на цялостна информация за обектите на 

туризма в страната; 



  

 

-предлагане на целогодишен календар за  туристически  

прояви и свързаната с тях информация: резервации, 

транспорт, цени, възможности за покупка на сувенири и др.; 

-изработване на  комплексна реклама за българския  

туризъм; 

-включване в международен обмен на информация за 

международни туристически прояви и пр.  

 Приоритетите в развитие на българския  туризъм 

следва да бъдат насочени в  следните основни 

направления: 

-обогатяване продуктовата характеристика в тематичността 

на туризма; 

-да се разширят рекламните средства за цялостно 

природно- културните ценности на страната; 

-моделиране на специални пакети за туризма, съобразно 

теориталното разположение на неговите обекти. 

6. Заключение 

Потребностите в туризма са тясно свързани с мотивите на 

туриста. По същество това са подбудителни причини, които 

определят биологичните и социални потребности и 

заставят хората да ги удовлетворяват, придобивайки 

туристическия продукт. Съществуват множество 



  

 

класификации на туристическите мотиви при модерния  

туризъм, които определят избора на туриста, но най-

разпространената от тях е обективно- субективната:  

» Природни мотиви: Природните мотиви са много силни, 

тъй като удовлетворяват психологични и биологични 

потребности на населението от урбанизираните области, 

което търси в туризма отдих, развлечения и смяна на 

обкръжаващата среда; 

» Културни мотиви: исторически места, археологически 

паметници, музеи, галерии, народни занаяти и др.  

» Икономически мотиви: всички икономически елементи, 

които обхващат стойността на живота в туристическите 

центрове, стойността на пътуванията и др.  

» Психологични мотиви;  

» Екологични мотиви.  

 Всички тези мотиви са в зависимост от туристическите 

ресурси. От своя страна, туристическите ресурси 

осигуряват развитието на определена дестинация и се 

свързват с: 

политиката на страната или региона по опазване на 

ресурсите; 



  

 

възможностите на страната, дестинацията или региона да 

популяризират ресурсите; 

възможностите за подобрение или опазване на ресурсите / 

климат, флора, фауна и други/ чрез интеграцията и 

съвместните усилия на международната общност.  

Туризмът има съществено значение за икономиката на 

страната. Нещо повече, България се счита за 

привлекателна, със съществени ресурси за развитието на 

туризма страна. Освен природните дадености, за развитие 

на туризма у нас, влияние оказват и следните фактори: 

нашата страна се утвърди като зона на стабилност в 

Югоизточна Европа, гарантираща безопасност и комфорт 

на своите гости. Разликата в цените на услугите, 

предлагани в България, в сравнение с цените в местата с 

постоянно живеещи туристи, е твърде благоприятна. 

Основните фактори, обуславящи развитието на  българския 

туризъм са: 

- живописна и разнообразна природа; 

близост до основните пазари; 

безопасност; 

климат, благоприятен за здравето; 

 богатото културно –историческо наследство; 



  

 

 съхранени традиции, обичаи и фолклор; 

гостоприемно население. 

Счита се, че в страната има добри условия за развитие на 

многообразни видове туризъм, като обаче съществуват и 

големи проблеми при развитието на отделни видове 

туризъм. Ето защо, изследването на отделните фактори за 

развитието на туризма са съществена предпоставка за 

повишаване ролята на туризма  в общото икономическо 

развитие у нас. 
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