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Развитие на туризма в България 

 

 

 

1.Стратегически план за развитие на туризма в 

България 
 

1.1   Въведение 

 
Потенциалът за развитие на туризма в България е очевиден-както от 

абсолютна гледна точка (концентриран географски, с висока сезонност, 

ограничено предлагане на туристически продукт и др.), така и от 

сравнителна гледна точка (дейностите в съседните страни, нисък 

ефективен маркетинг, възприемане на имиджа и др.) Следователно,целта 

на стратегията за развитие на българския туризъм би могла да бъде 

извадена като „усъвършенстване на всички фронтове”,но това е 

икономически и практически нецелесъобразно в средно срочен план и 

трябва да се направи известен подбор. 

Развитието на туризма в България през последните 10-15 години може да 

се разглежда като водено от пазара,а не като водено от дадена политика 

или стратегия,независимо,че съществуват накой „стратегически 



документи”,но изглежда,че представените в тях препоръки не са 

официално приети за дългосрочно поведение.Секторът е бил чувствителен 

към нуждите на пазара и то повече към международния пазар,отколкото 

към вътрешния пазар (който в действителност има значителен потенциал). 

Понастоящем,Държавната Агенция по Туризъм е определила 

необходимостта и значението на стратегия на развитие,не че развитието 

няма да се осъществи и без стратегия,но нямат да бъдат оползотворени 

съществени възможности,отворени пред българския 

туризъм.Възможностите са следните: 

 

 присъединяване към Европейския съюз 

 

 подкрепа от Европейски структурни фондове 

 

 възприемането на  ЮИ Европа като „близка” дестинация за туризма 

в Европейския съюз 

 

 поредица от тенденции на международния пазар, за които България 

разполага с ресурси и потенциал 

 

 появата на нови оригинални пазари  на международния туристически 

пазар (по-специално от Азия) 
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 бавно нарастване на цените в съседните и конкурентни дестинации 

(основно Гърция,Италия,Хърватско) 

 

Съществуват много международни тенденции,които трябва да бъдат 

съобразени при подбора на стратегически направления и в последствие 

на съответните стратегически действия,които имат директен принос за 

развитието на туризма в България. 

 

1.1.1 Настоящо положение 
 

В България туризмът се е развил в резултат на търсенето на пазара и на 

активността на частния сектор,при малко участие на държавата,освен по 

отношение на типично лицензионните дейности и цялостното 

популяризиране на България на много международни туристически 

изложби и панаири.Дейностите по регулиране и по маркетинг на 

туристическия продукт са извършвани поединично без съгласувани усилия 

за обединяването им в цялостен план.Професионалните организации от 

сферата на туризма обърнаха внимание на необходимистта от 



стратегически подход,и действително някои от тях представиха своето 

виждане за основните елементи,които би трябвало да съдържа една 

стратегия,но доколкото екипа от експерти е запознат през последните 

години не са полагани цялостни усилия за разработване  комплексно 

предложение за стратегия,което да съдържа подробности за определените 

дейности. 

През последните години  на туристическия пазар се наблюдава 

забележително разрастване и обновяване на базата,като в същото време 

международните тур оператори се възползват изявата на туристическото 

обслужване в България,по-специално от осъвременената база на 

черноморското крайбрежие и изпращат там голям брой туристи.Това е в 

резултат на съвместните действия на български и чуждестранни  

инвеститори и благодарение на усилията в сектора на туризма.  

През последните години, инфракструктурата, по отношение на местата за 

настаняване,  включително всички видове хотели,мотели,планински 

бунгала,вили, кънпинги и други подобни се е развила значително. През 

десетте години от 1995. 

2004 наличната база за настаняване беше увеличена със 70% , като на 

някои места по Черноморието местата за настаняване са се удвоили. ПО 

специално, през последнитепет години средния годишен ръст е около 

12,1% като броя на местата за настаняване достига 1306 през 2004-5. 

РЕгистрирания капацитет на местата за настаняване през 2004г. е повече 

от 190.000 легла, като околко 1700.000 легла се предлагат в хотели.  
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Отново, реалният брой не местата, предлагани за настаняване е по-голям, 

тъй като се разглеждат не само местата за настаняване в процес  

категоризация,но и тези, от които не се изисква да представят такава 

информация на Националния Статистически Институт. 

Качеството на съществуващите места за настаняване се отразява в 

категоризацята на хотелите. По-конкретно, голяма част от хотелската 

инфракструктура в България е съсредоточена в черноморските и зимните 

курорти,които трябва да се разглеждат като високо до средно 

категоризирани,тъй като повече от 10% от тях са категоризирани като 

хотели с 4 и 5 звезди. 

Инфраструктурата за настаняване покрива геогравски страната,като най-

голяма е концентрацията по брега на Черно море с определени големи 

курорти като „Албена” с 39 хотела, „Златни пясъци” със 102 хотела, „ Св. 

Константин и Елена” с 65 хотела и най-големия „Слънчев бряг” , също със 

100 хотела.Зимните курорти също се обновяват с ускорени 

темпове,катоима досатаъчно показателни примери за това.В Банско 

инвестициите в инфраструктурата за настаняване за последните няколко 

години са повече от 50 милиона €.Само през 2004г. общинската 



администрация е издала 274 разрешения за строителство,79 от които са 

били за хотели. 

Предложението на българския туризъм може да включва голямо 

разнообразие от дейности,голяма част от които не се използват 

достатъчно: 

 

Дейности на сушата 

 

 Ски: страната предлага много възможности за ски в много добре 

известни планински курорти и ски центрове. 

 

 Лов: България предлага организирани ловни полета.Към дървавните 

лесничейства има организирани бази за настаняване на 

гости,разположени на най-красивите места сред уникална природа. 

 

 Алпинизъм: Като част от Алпохималайската планинска верига, в 

България има планински райони с различен геоложки строеж (напр. 

Рила и Пирин са най-добре познатите алпийски планини) 

 

 Колоездене: В България са развити и маркирани много маршрути за 

колоездене. Тези маршрути са с различна трудност и дължина и 

могат да бъдат комбинирани с разглеждане на 

забележителности,природни обекти,манастири ,културни и 

архитектурни обекти. 
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 Пещерно дело: Подземните скални пластове в Булгария и рисунките 

в пещерите могат да привлекат посетители с по-приключенски дух. 

 

 Наблюдаване на птици:Разположението на страната на 

кръстопът,комбинацията от средиземноморски и континентален 

климат ,както и ненарушената околна среда спомагат за създаването 

на уникална биосфера,поради което интересуващите се от 

наблюдениена птици туристи  избират България  като място за 

своята ваканция. 

 

 Пешеходен туризъм:Възможностите за този вид туризъм  в 

България са неограничени и той може да бъде упражняван  през 

четирите сезона на годината. 

 

 Конен спорт:Конният спорт в България представлява уникален опит 

и предлага голямо удовлетворение. 

 

Дейности свързани с водата 



 

 Плуване,сърфинг и други морски дейности:Българските морски 

курорти и крайбрежни градове предлагат разнообразни възможности 

за семейна ваканция,почивка и активен спорт. 

 

 Каране на салове,кану-каяк:Реките Струма,Арда  и Осъм са 

подходящи за туристи,които се интересуват  от тези приключенски 

сортове през пролетта,когато снеговете,високо в планините са се 

стопили. 

 

 Скокове във вода:Основните центрове за скок във вода са 

Несебър,Созопол и Варна. 

 

Разнородни дейности(природни и антропогенни) 

 

 Балнеология/Спа курорти:Много известни центрове с 

минерални извори се намират в три основни района: в Южна 

България,Рила и Родопите и Пирин,на Черноморския бряг,както и 

Северна България близо до Монтана,Видин и Плевен и разбира се 

иколко столицата София. 

 

 Национални паркове: Рила,Пирин и Витоша. 

 

 Извори с минерални води 
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 Водни паркове:Водният парк Слънчев бряг е най-

развлекателното,вълнуващо и емоционално маясто и българското 

черноморско крайбрежие. 

 

 Паркове за приключения и зоологическа градина 
 

 Музеи,археологически обекти,черкви,манастири и др. 
 

Дейности във въздуха 

 

 Параглайдинг:Страната е подходяща за параглайдинг със 

слунчевият и сух климат,който издига базата на облаците 

нагоре и освежаващите северни ветрове,които оказват влияние  

върху температурите. 

 

Природното и културно наследство  на България е  предпоставка 

за развитие  на нови и перспективни видове туризъм  и нови 

туристически продукти.Националната стратегия за регионално 



развитие на Република България за периода 2005-2015г. 

съответства на концепцията за териториално развитие на 

туризма,разработена през 2003г. 

 

 

Какви са стратегическите възможности за България: 

 
На първо място да продължава да следва пазара и да приема 

изискванията,поставяни от пазара и в голяма степен,поставяни 

изкуствено  от определен брой големи международни тур 

оператори; 

На второ маясто е да се опита е да създаде международни и  

вътрешни мрежи,които да разширяват предлагането на 

продуктите,да разработи нови продукти за четирите сезона и да 

разшири съществуващите пазари и тези,на които България има 

възможност  за уникално представяне. 

На трето място, с обединените  усилия на съседските страни,с 

които доголяма степен преследва едни и същи стратегически 

цели,посредством обединяване и сътрудничество  да създаде 

силно привлекателна дестинация в региона,с цел привличане на 

бъдещите световни пазари на Далечния Изток,а не само 

европейските пазари и пазарите от съседните страни. 
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Следователно,стратегическия план за действие за България трябва 

да обръща внимание на това къде България може да се представи 

като конкурент на другите страни. 

 

2.Основни цели на стратегията за туризма в България 
 

 Цели: 
 

- Увеличаване на броя на туристите от чужбина 

- Увеличаване на броя на туристите от ЕС 

- Увеличаване на броя на нощувките за вътрешния туризъм 

- Увеличаване на прихода от нощувки на чужденци в места за 

настаняване  

- Нарастване на участието на индустрията в маркетинговите  и 

рекламните дейности  на ДАТ 

- Нарастване на осведомеността на основните пазари за разнообразито 

от туристически продукти в България  



- Насърчаване на туристическата дейност за по-широко географско 

разпространение освен от Черноморието 

- Създаване на публично-частни партньорства за туризма  

- Привличане на нови инвестиции в туризма  

- Разширяване на българското присъствие в интернет  

- Създаване на научно-изследователски програми за туристическия 

пазар 

- Разширяване на българското присъствие в международните 

туристически организации 

 

Основни стратегически приоритети 

Това са: 

 
1. Качество 

2. Диферсификация  

3. Публично-частно партьорство 

4. Насърчаване/реклама 

5. Инфраструктура 

6. Средства на ЕС 

7. Нови(IT) технологии 

8. Законодателна рамка 

9. Регионално развитие  

10.Координация между централна власт/местни власти/частен сектор 

11.Инвестиции 
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