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1. Въведение 

Настоящата стратегия за маркетинг и промоциране на туристическия маршрут  
„Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион 
Румъния-България“ е изготвен в изпълнение на договор № 028/26.10.2016 г. 
между Асоциация на дунавските общини „ДУНАВ“(АДО), в качеството си на 
Възложител и Консорциум „Дунавски хоризонти“ - Изпълнител. Договорът е 
сключен във връзка с проект „Разработване и промоциране на съвместен 
природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион Румъния-България““, с регионален 
номер 15.2.1.068. Партньор по проекта е Фондация „Жива природа”, гр. 
Кълъраш (Румъния). Проектът се финансира по Програма Interreg V-А Румъния-
България 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“. Основната цел на 
проекта е да увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в 
рамките на трансграничния регион чрез разработване на интегриран 
туристически продукт за природно наследство – Маршрут „Защитено природно 
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“.  
Изготвянето на стратегия за маркетинг и промоциране ще послужи за 
реализирането на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-
туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията 
на трансграничния регион Румъния-България“. Такава стратегия се налага 
поради факта, че развитието на трансграничния регион Румъния-България 
изисква инвестиции в сфери като туризма, природният-туризъм, в частност, 
които да спомогнат за социално-икономически растеж, създаване на работни 
места и намаляване на бедността. Регионът има голям потенциал за развитието 
на природен туризъм с общата река Дунав, като основна атракция, с нейните 
разнообразни и специфични екосистеми: реки, крайречни блата и разливи, 
островни екосистеми, и нейното биологично разнообразие. Регионът е богат на 
природни богатства – национални паркове, защитени природни обекти и 
резервати, които могат да привлекат голям туристически пазар, както и млади 
групи, искащи да се наслаждават и изучават природата и нейното биологично 
разнообразие. Природните паркове предлагат условия за различни типове 
екотуризъм – екскурзии и колоездене, спорт, екологично обучение и други. 

2. Маркетингов профил на туристическия маршрут „Защитено природно 
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ 

 

2.1. Местоположение – обща информация 
Стратегията обхваща територията на 7 окръга от Румъния (Мехединци, Долж, 
Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) и 8 области от България (Видин, 
Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).  
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Трансграничнитя маршрут свързва приоритетните обекти за екотуризъм в целия 
ТГС район, следвайки в максимална степен първокласните и второкласни пътни 
връзки.  
 
В България маршрутът започва от Дунав мост II при гр. Видин, преминава по 
главен път Е79 до с. Дунавци, където се отбива през обект Видински парк; По 
отбивката за гр. Грамада, маршрутът се връща на главен път Е79 до с. Дунавци, 
където се отбива на запад към обект Пещера Магурата, прогължава към гр. 
Белоградчик и обект Белоградчишки скали – Венеца; След Белоградчик, 
маршрутът се движи през голямата по площ защитена зона Западна Стара 
планина – Предбалкан по живописен път с възможни отбивки към Чупрене и 
Чипровци; След гр. Монтана, маршрутът отново поема по главен път Е79 до гр. 
Враца и подходите към ПП Врачански Балкан. От Враца, маршрутът прави 
странично отклонение до обект Божият мост – Понора и продължава на изток към 
голямата по площ зона Карлуковски карст. След гр. Червен бряг маршрутът 
достига до главен път Е83 и поема към гр. Плевен. Съществуват няколко 
възможни отбивки към обект Студенец, основната от които е през с. Садовец. 
След гр. Плевен преминава през обект Река Вит и достига до гр. Гулянци. Тук 
основният маршрут се отклонява на изток през обектите Никополско плато, ПП 
Персина и Остров Вардим. От Гулянци на запад започва страничен кръг, който 
преминава през обектите Карабоаз, Островска степ – Островско блато, Козлодуй, 
Златията, Цибър, и Орсоя – Арчар, с което е възможно затварянето на регионален 
цикъл. На изток, основният маршрут се отклонява от р. Дунав след обект Вадим, 
при обект Студена река, за да достигне ПП Русенски Лом. След гр. Русе се 
придържа плътно по р. Дунав до гр. Силистра, като включва много от най-
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знчимите дунавски влажни зони. В Добруджа, маршрутът напуска ареала на р. 
Дунав и се насочва на югоизток през Сухата река, Долината на р. Батова за да 
достигне бреговете на Черно море при ПП Златни пясъци. В последния си 
участък, маршрута следва Черноморското крайбрежие, като включва всички 
брегови зони от природозащитно значение на север от Варна. Напуска 
територията на България при ГКПП Дуранкулак. 
 
В Румъния, започвайки от запад и отивайки на изток, началото на маршрута е 
представен от ГКПП Калафат-Видин, от където може да се влезе през защитена 
зона Чуперчени-Деса през DN55A. Връзката с Дунав - Гърла Маре-Маглавит, се 
прави по E79  и след това DN56A. След това или се следва DN56С, за да се стигне 
до Блахница, или се продължава по DN56A, за да се стигне до Вънжу Маре, а 
след това маршрутът може да се върне отново към Дунав при Гърла Маре - 
Маглавит, за да продължи към Блахница, или може да се направи директно 
връзка през DJ606. Към Природен парк Железни врата се следва пътя DN56A, 
след това Е70, като се мине през Дробета-Турну Северин и се пътува към 
Швиница. След това се прекосява геоложки парк Платото на Мехединци като се 
следва DN67 от Дробета-Турну Северин и след това DJ670 като се мине през 
Исверна, Поноареле и Бая де Арамъ. От Бая де Арамъ се пътува към Национален 
парк Домоглед - Валя Черней като се следва DN67D през Обършия - Клошани и 
Годяну. От Бая де Арамъ се следва DJ671B и DN67A до Стрехая като се влезе след 
това по Е70 и се кара по Коридора на р. Жиу, преминава се през Филиаши и се 
стига до Крайова. От Крайова се навлиза по DN65 и се пътува до Балш, в 
северната част на Долината на р. Олтец. От Долината на р. Олтец до Гората 
Радомир може да се стигне или като се върнете от Балш в Крайова и следвате 
DN6 до Гората Радомир, преминавайки през Грозъвещи и Дръгичени, или 
пътувайки по DN64 и преминавайки през Каракал. От Гората Радомир може да се 
влезе отново в Коридора на р. Жиу, като се следва от Каракал към Леу DN 6 и 
след това DJ604 и DJ551A до Братовойещи. От там се пътува по поречието на 
Коридора на р. Жиу до Бекет, където може да се премине в България при 
Оряхово. От Бекет се продължава пътят към Устието на р. Олт при вливането й 
в Дунав като се следва DN54A до Корабия и DN54 до Турну Мъгуреле, където 
може да се направи отново връзката с България. От Турну Мъгуреле може да се 
стигне до Природен парк Комана или по DN52 до Александрия и от там по DN6 до 
Стълпу, а от там по DJ411 до Комана, или успоредно на Дунав по DN51A до 
Зимнича, след това по DN5C до Гюргево, където може да се направи връзка с 
България при Русе. От Гюргево се продължава пътя по DN5 до Узуну, от където 
се влиза по DJ603 до Комана. От Комана и до Езерото (Йезерул) Кълъраш се стига 
като се пътува към Кълъраш по А2 и след това по DN3 или по DJ412 до Прунду, 
като се влезе по DN41 до Олтеница и се продължи до Кълъраш по DN31 или по 
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DN3 От Кълъраш може да се продължи по DN3В покрай Канала Борча и до Борча, 
или може да се премине Дунав през ГКПП Кълъраш - Силистра. От Силистра може 
след това да се влезе в страната по DN3 и се стигне до Канарите на Дунав, Гората 
и Долината Канарауа Фетии - Йортмак и Думбръвени - Долината на р. Урлуя - 
Езерото Ведероаса като се мине през Адамклиси, след това покрай Фонтана 
Мурфатлар. От Мурфатлар след това се пътува по DN22C, DJ228, DN2A и DJ222 до 
проломите на Добруджа. Също така от Мурфатлар може отново да се влезе в 
Канарите на Дунав през Чернаводъ по А2 и след това може да се продължи по 
DJ223, DJ224, DJ225 и DJ226. От Проломите на Добруджа може да се отиде към 
Делтата на р. Дунав (езеро Разим – частта, разположена на територията на окръг 
Констанца) по DJ222 до Гръдина, DJ226B, DJ226A и DJ226 до Истрия и Синое. От 
Истрия се пътува до Езерото Ташаул - Корбу по DJ226 като се премине през 
Корбу. След това пътят продължава през Нъводари, Мамая - Село, влиза се по 
Е87 и се пътува покрай брега на езерото Сютгьол. По-нататък, като се мине през 
Констанца, се стига по DN39 и DN39А до Морските Дюни при Аджидя. Продължава 
се към Ефорие Норд (Север) по DN39 и се преминава покрай езерото Текиргьол 
а след това, до Мангалия, пътят преминава покрай черноморското крайбрежие 
и покрай морските природни зони: Морската зона при Нос Тузла, Костинещ-23 
Август, Нос Аврора и Подводните морски серисти извори при Мангалия. Между 
Мангалия и природна зона Вама Веке - 2 май се откланя пътя към Гората 
Хаджиени - Котул Въии, като се преминава през Албещи и Котул Въии. След това 
се връщате отново на DN39 и се продължава пътят до Вама Веке - 2 Май, където 
се прави преминаването в България през ГКПП Вама Веке - Дуранкулак. 

 
Граничните точки, които ще могат да свързват двете части на маршрута, от двете 
страни на границата, са определени така, че максимално да се възползват от 
транспортната свързаност между двете държави. Тези гранични точки са 
следните, от запад на изток: 

 Калафат (Долж) - Видин 
 Бекет (Долж) - Оряхово  
 Турну Мъгуреле (Телеорман) - Никопол 
 Гюргево (Гюргево) - Русе 
 Кълъраш (Кълъраш) - Силистра 
 Вама Веке (Констанца) - Дуранкулак 

 

Изборът на маршрут е резултат от извършено предварително проучване на 
територията, свързано с преглед на приложимото национално и европейско 
законодателство в областта на защитеното природно наследство и туризма, 
проучване на добри практики за разработване, управление и промоциране на 
туристически маршрути в областта на защитеното природно наследство, 
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разработване на методология за предварително проучване (документиране, 
анализ, оценка и представяне), идентифициране и посещение на обектите от 
защитеното природно наследство в трансграничния регион Румъния-България, 
подробно описание и анализ на екосистеми, местообитания, защитени 
растителни и животински видове, анализ на стойността на обектите като 
потенциална атракция за екотуризъм, обсъждане на варианти за оптимален 
маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния 
регион Румъния-България“ и избор на вариант за маршрут. Основен подход, 
използван при съставянето на маршрута е да бъдат пространствено свързани 
ключовите и допълнителните обекти в един общ маршрут, който позволява 
съвместното им промоциране и служи за планиране на туристически посещения. 
Трансграничният характер е подчертан чрез пространствено разположение на 
маршрута, така че максимално да се възползва от съществуващите възможности 
за прекосяване на границата, вкл. двата моста над р. Дунав, сухопътни КПП и 
фериботни линии. Проект „Разработване и промоция на съвместен природо-
туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията 
на трансграничния регион Румъния-България“, рег. номер 15.2.1.068, цели да 
насърчи устойчивото използване на общите природни ресурси в транс-граничния 
регион чрез създаване на общ туристически продукт и кампания за опазването, 
промотирането и развитието му. Стратегията за развитие и стратегията за 
маркетинг на общия продукт, заедно с промоционални дейности са взаимно 
обвързани за постигане на общата цел.  

 

2.2. Основни характеристики на туристическия маршрут 
Трансграничният маршрут свързва приоритетните обекти за  природен туризъм 
в целия трансграничен район България - Румъния, следвайки в максимална 
степен първокласните и второкласни пътни връзки.  

Подробно описание на обектите от маршрут „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион Румъния-България“, включващо 
описание на защитените видове или местообитания, режим на ограничения, 
описание на достъпността, възможности за настаняване и наличие на други 
природни или културни забележителности около тях е представено в 
приложение 6. 

Анализът на обектите е фокусиран върху отношението на режимите на защита и 
управление на природните обекти към развитието на туристически дейности, 
включително туристически посещения и изграждане на туристическа 
инфраструктура. 
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Като релевантна част от Европейското законодателство за опазване на околната 
среда и за двете държави – България и Румъния, са двете основни европейски 
директиви:  

• Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 
ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (наричана още 
„Директива за птиците“) и  

• Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21.05.1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и дивите флора и фауна (наричана още „Директива 
за местообитанията“). 

 
Статутът и режимите на защита на защитените територии са регламентирани в 
националните законодателства най-общо в следните категории, без да са 
подредени по важност: 

България Румъния 

1. Резерват 
2. Национален парк 
3. Природна забележителност 
4. Поддържан резерват 
5. Природен парк 
6. Защитена местност; 
Влажна зона с международно 

значение (Рамсар)  
Натура 2000 
Определенията на ЕС и ЮНЕСКО  

1. Национален парк  
2. Природен парк 
3. Научен резерват   
4. Природен резерват   
5. Природен паметник  
6. Биосферен резерват 
Влажна зона с международно 

значение (Рамсар)  
Натура 2000 
Определенията на ЕС и ЮНЕСКО 

 

Обектите на защитено природно наследство за целите на маршрута са: 

• Защитени територии, обявени съгласно националното законодателство в 
Румъния и България: национални паркове, природни паркове, резервати, 
поддържани резервати, защитени местности, природни забележителности; 

• Защитени зони от Натура 2000, обявени или определени за обявяване 
съгласно Директива за птиците на ЕС (SPA) и ЗЗ по Директива за местообитанията 
(SCI); 

• Обекти на природното наследство под егидата на UNESCO; 
• Влажни зони с международно значение, обявени по Рамсарската 

конвенция (RAMSAR). 
Приоритетни и основни като обекти в маршрута са природните и национални 
паркове, биосферни резервати  и влажни зони с международно значение. 
Природните паркове осигуряват дългосрочна защита на естествените и 
изкуствените екосистеми на неговата територия, като едновременно с това може 
да поддържа дейности като туризъм, земеделие и промишленост, които да не 
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замърсяват околната среда. Основният стремеж в този вид защитена територия 
е постигане на устойчиво развитие. Избраните обекти в България са Природен 
парк „Врачански Балкан“ (смятан за втори по големина в България), Природен 
парк „Персина“, Природен парк „Русенски Лом“ (обект на ЮНЕСКО) и Природен 
парк „Златни пясъци“. За Румъния основните обекти, включени в маршрута, са 
Природен парк „Железни Врата“, Национален парк „Домоглед“ , Геоложки парк 
„Платото на Мехединци“ и Природен парк „Комана“.  Резерватите Сребърна и 
Делтата на р. Дунав (езеро Разим), обекти на ЮНЕСКО, като част от маршрута са 
основни обекти с множество природни ценности, имащи изключително важно 
значение за биосистемите в трансграничния маршрут. 
Белоградчишките скали, пещерата „Магура“,  Карлуковски карст и комплекс 
„Калиакра“, избрани като допълнителни отклонения от линията на река Дунав в 
България са защитени като природни забележителности, също с изключителна 
природна стойност. За Румъния допълнителните обекти с висока природна 
стойност и туристически потенциал са съсредоточени в източната черноморска 
част на страната - езерата Сютгьол, Ташул и Корбу, националният научно-
изследователски институт за морска геология и геоекология  - серистите 
подводни морски извори в Мангалия, защитената морска зона “Вама Веке”, 
гората “Хаджиени” и Фонтанът Мурфатлар.  
Всички обекти, включени в маршрута, са от мрежата Натура 2000. С 
изключителна природна стойност са обектите  по Рамсарската конвенция за 
защита на влажните зони(RAMSAR).  
За Румъния списъкът с обектите обхваща 189 защитени природни зони, от които 
79 зони се считат за основни, а 110 са второстепенни, включени в основните 
зони. 
 
На територията на българската част на трансграничния район са установени: 

• 4 (четири) Природни парка, обявени съгласно чл.29 от ЗЗТ; 
• 7 (седем) Резервата, обявени съгласно чл.16 от ЗЗТ; 
• 6 (шест) Поддържани резервата, обявени съгласно чл.26 от ЗЗТ; 
• 122 (сто двадесет и две) Защитени местности, обявени съгласно 33 

от ЗЗТ; 
• 62 (шестдесет и две) Природни забележителности, обявени 

съгласно чл.23 от ЗЗТ; 
• 83 (осемдесет и три) защитени зони за опазване на типовете 

природни местообитания и местообитания на видове по Директива 92/43/ЕИО, в 
съответствие с чл.6, ал.1 и 2 на ЗБР; 

• 39 (тридесет и девет) защитени зони за опазване на местообитания 
на видове птици по Директива 2009/147/ЕО, в съответствие с чл.6, ал.3 на ЗБР.  
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По отношение на европейска и национална важност, на територията на 
трансграничния маршрут са разположени:  

 2 обекта със статут на биосферен резерват: Сребърна и Делтата на р. 
Дунав (езеро Разим),  

 3 обекта защитени с определение от ЮНЕСКО – ПП Русенски Лом, 
Резервата Сребърна и Делтата на р. Дунав (езеро Разим); 

 1 Национален парк - Национален парк  Домоглед-долината на р. Черня; 
 8 обекта защитени с Рамсарската конвенция – Рибарници Хаджи 

Димитрово,  езерата в Шабла и Езерец, Езеро Дуранкулак, Природен парк 
Комана, Езерото Текиргьол, Дълбокото езеро (Йезер) – Кълъраш, 
Блахница, Устието на р. Олт при вливането и в Дунав; 

 1 Геоложки парк  - Платото на Мехединци; 
 25 обекта от Европейско значение – Натура 2000, Директива за 

местообитанията 
 8 обекта защитени по Директивата за птиците – Натура 2000; 
 20 обекта, попадащи в двете директиви - Директива за местообитанията 

и Директивата за птиците – Натура 2000; 

 Защитена местност – Ботаническа градина Балчик. 
 

Тематичната свързаност на обектите в трансграничния регион се обуславя от 
една страна от предлаганите туристически услуги и от друга, от спецификата на 
интереси към конкретния маршрут. 
По отношение на предлаганите туристически услуги, за опорни точки се приемат 
природните паркове, които имат разработени туристически програми, маршрути, 
информационни центрове и туристическа инфраструктура – указателни и 
информационни табели, обучителни или демонстрационни центрове, екопътеки, 
велоалеи и туристически маршрути с различна трудност, както и туристически 
водачи. 
За българската страна това са ПП „Врачански Балкан“ – ПП „Персина“– ПП 
„Русенски Лом„ и ПП „Златни пясъци“. Като допълващи маршрута в България по-
уредени туристически обекти са в Западна стара планина – Белоградчик (вкл. 
Белоградчишките скали, п. Магура и п. Венец) и Карлуковски карст, и 
крайморската част – Балчик, Калиакра, Шабла, Дуранкулак. 
За Румъния това са ПП „Железни Врата“, Национален парк „Домоглед“ - 
долината на р. Черня, Геоложки парк „Платото на Мехединци“, ПП „Комана“, 
Делта на р. Дунав (езеро Разим). С голям интерес се отличават Морската зона 
около Нос Тузла, езерото Текиргьол, морските дюни в Аджидя, Езерото Сютгьол. 
Спецификата на интереси обуславя посещение на обекти със съответните 
характеристики, например наблюдение на птици, пешеходен туризъм, 
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рекреативен туризъм, любителски риболов, приключенски туризъм, 
велотуризъм, образователен туризъм, др. 
Също така интересите се обуславят от достъпността, трудността, 
организационния характер на посещенията (организирани или 
самоорганизирани) и съответно цената. 
Общото между всички възможни комбинации от маршрути е акцентът към 
природните забележителности – било то защитени растения или животни, 
природни забележителности, както и свързващия елемент – река Дунав. 
Туризмът насочен към природата вече е познат в различни разновидности с 
различни акценти. Ето и основните от тях, които имат отношение към 
трансграничния маршрут, предмет на маркетинговата стратегия и ще бъдат 
използвани за целите на трансграничния маршрут. Те са формулирани от 
Българска асоциация по алтернативен туризъм. 
 

Алтернативен туризъм 

Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни 
туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия 
туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания 
човешкия ресурс. Такива са: селски, екологичен, планински, приключенски 
(преходи с колело, на кон, със ски и снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, 
проникване в неосветени пещери, преминаване на алпийски маршрути с водач), 
тематичен - свързан с културно-историческото наследство, туризъм свързан с 
религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика 
и занаяти.  

Екотуризъм 

Това е туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за 
защита на природата и благосъстоянието на местното население. Той се базира 
на наблюдението и е един нов етап в развитието, който изисква работа в 
партньорство между туроператори, посрещащи агенции, местни общности, 
асоциации стопанисващи защитените райони, научните общности. Всички те се 
ангажират да сведат до минимум въздействието върху посещаваните територии, 
да информират пътуващите за местните правила и уредби, да участват във всяка 
регионална програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да 
управляват всяка форма на посещение в района. Най-много и най-разнообразни 
програми за екотуризъм има в страните с голямо биоразнообразие, в които 
природата има впечатляващи измерения, национални паркове и местни 
общности, съхранили своите традиции. Възпитателният и образователен 
характер - при екотуризма е ключов елемент, който го отличава от останалите 
части на природно-ориентирания туризъм, като по този начин го прави 
разпознаваем. Образованието и интерпретацията на природната среда (вкл. 
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екологично възпитание) са важни инструменти в създаването на приятно, 
съдържателно и пълноценно екотуристическо преживяване.  

Приключенски туризъм 

Това е една съвкупност от туристически практики, в която доминира общуването 
с природата и активното участие с определен физически ангажимент за 
туристите. Тази група от различни по сезонност и среда турове има своите най-
големи привърженици сред младежите и хората работещи в стресова среда, за 
които общуването с природата и съчетанието му с определена активност или 
спорт е от изключително значение. Най-често той се продава в пакет с услуги 
които представляват по същество селски туризъм, и има характеристиките на 
устойчивия туризъм. 

За такива активности/спортове се приемат: яхтинга, подводното сафари и 
подводната археология, водното и речно кану, рафтинга (движение с надуваема 
лодка в бързи води), приключенското, планинското и шосейното колело, 
преходите на кон, катеренето с планински водач, планинските преходи в 
различните им по трудност измерения, др.  

Селски туризъм 

Селският и агротуризъм са разновидности на алтернативния туризъм. 
Характеризира се с престой в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг, 
друга настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството. Той 
може да се яви като преминаващ, т.е. престой в рамките на обиколен тур или 
като уикенд или дори една седмица престой. И в двата случая туристите очакват 
да се включат в ежедневието на домакинството: беритба на плодове и 
зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и 
празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни 
и земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с различни 
видове активен или културен туризъм (пешеходен, вело, езда, посещение на 
манастири, музеи, археологически и други забележителности, училище по 
занаяти) и най-често е смесица от всичко това. 
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Устойчив туризъм  

Устойчивият туризъм е едно ново понятие и се явява продължение на 
концепцията за  устойчиво развитие, лансирана на конференцията в Рио през 
1992г. Той е резултат от грижите, полагани за опазване на застрашените райони 
на планетата като цяло, и в частност на тропическите гори. В същото време обаче 
той третира и урбанизираните райони, селата, културното и архитектурно 
наследство - следователно има по-широка рамка в сравнение с екотуризма. 
Устойчивият туризъм има за цел не само да минимизира въздействието върху 
биологичната среда, но и да формира възгледите на туристите преди и по време 
на пътуването им, както и да предизвиква природощадящи туристически 
практики още в етапа на концепцията в пазарите емитиращи туристи. Всички 
дейности в зоната на посрещане трябва да са съобразени с пределния капацитет 
на природните ресурси, т.е. да се спазва принципа за колкото се може по-
икономично използване на ресурсите. 
Трансграничният маршрут притежава всички качества на алтернативен, еко, 
приключенски, селски и устойчив туризъм, съчетавайки широка палитра от 
биоразнообразие, туристическа инфраструктура, културно разнообразие и 
трансгранични връзки за споделяне на общото природно наследство на р. Дунав.  

Така например и двете страни на р. Дунав предлагат маршрути, които освен 
пешеходен туризъм предлагат и наблюдение на птици и други дейности за 
привличане на туристи. 

Екотуризъм с образователен характер 

Природните паркове и в момента предлагат този вид туристическа услуга, както 
за организирани групи, така и за индивидуални туристи. Най-често еднодневни 
или уикенд пакети се използват от ученици, като допълващ техния 
образователен процес туризъм. 

Наблюдение на птици 

Най-популярните зони за наблюдение на птици в България 

От българска страна на маршрута най-подходящите точки включват Цибър - 
Цибърско блато - Остров Ибиша, Козлодуй, ПП Персина - Никополско плато, 
Остров Вардим – устие на река Янтра, Студена река, рибарници Хаджи Димитрово 
(Орнитоложко важно място), ПП Русенски лом / Ломовете – Орлова чука 
(включени в UNESCO), Лудогорие - Сребърна (обект по RAMSAR, включен в 
UNESCO), Сухата река, ПП Златни пясъци, Комплекс Калиакра. 

Нос Калиакра се намира в Североизточна България и е една от първите 
защитени територии в страната. Отвесните скали в съчетание с уникалния 
варовик на околностите осигуряват перфектни условия за размножителния 
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период на много видове птици. Тук мигрират множество щъркели и хищни птици, 
има изумителен брой Средиземноморски буревестници, чайки, гмурци, 
корморани и водоплаващи птици. 

Езерото Шабла, Езерец, Езеро Дуранкулак са сред най-значимите влажни зони 
по Черноморието. Сладките води, обширните тръстикови масиви покрай морския 
бряг и пресичането на трасето Via Pontica са едни от най-големите му 
предимства, привличащи изобилие от птици през цялата година. Но най-голяма 
известност има през зимните месеци, когато тук зимуват огромно количество 
водни птици (Черноврат гмурец, Малък корморан, Пеещ лебед. Езеро 
„Сребърна” – Част от резерват „Сребърна” също е сладководно езеро с 
международно значение. Намира се в Североизточна България край река Дунав. 
То е най-известно с колонията си от къдроглави пеликани. Тръстиковите масиви 
и върбовите храсти привличат и много други водни видове по време на гнездене  

Природен парк „Русенски Лом” – Невероятно разнообразие от природни блага 
като широколистни гори, езера, вертикални варовикови скали, пасища и речнит 
корита предоставят убежище на много птици, особено по време на 
размножителния им период. Там можете да се види Черен щъркел, Египетски 
лешояд, Малък креслив орел, Белоопашат мишелов, Орел змияр, Бухал и  др. 

Студена река и рибарници Хаджи Димитрово - установени са 116 вида птици, 
от които 33 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се 
видове 53 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife 
International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, 
а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 12 вида, в SPEC3 - 40 
вида. 

Заради стратегическото си географско положение, разнообразен релеф и 
наличието на безценни природни блага, България се приема като много 
благоприятна дестинация сред практикуващите наблюдение на птици. Особено 
през пролетта и есента, когато се случват двата най-големи миграционни похода 
на птиците. Намираща се на кръстопътя между Европа и Азия, през страната ни 
преминават двата най-важни птичи миграционни пътя – Виа Понтика и Виа 
Аристотелис. И вероятно това е една от причините на територията й да са 
записани над 400 вида птици, някои от които е трудно да се видят на друго място 
в Европа. 

 

Маршрут за наблюдение на птиците в Румъния 
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Чуперчени-Деса – Дунав при Гърла Маре-Маглавит – Блахница – Природен парк 
Железни врата – Национален парк Домоглед - долината на р. Черна – Коридорът 
на р. Жиу – Гората Радомир – Устието на р. Олт при вливането й в Дунав – 
Природен парк Комана – Йезер Кълъраш – Ръкавът Борча – Канарите на Дунав – 
Гората и долината Канарауа Фетии-Йортмак – Думбръвени-Долината Урлуя-
Езерото Ведероаса– Проломите на Добруджа – Делтата на р. Дунав (езеро Разим) 
– Езерото Ташаул-Корбу – Езерото Сютгьол – Езерото Текиргьол – Гората 
Хаджиени-Котул Въии.  

Тъй като е забелязано голямото разстояние между природните зони Устието на 
р. Олт при вливането и в р. Дунав и ПП Комана, предложеният  алтернативен 
маршрут както за основния маршрут, така и за този за наблюдение на птици - 
продължаване на пътя през България като се излезе през Турну Мъгуреле - 
Никопол и отново се влезе в Румъния през Гюргево - Русе. 

 

Маршрут за пешеходен туризъм и приключения 

 

Западен маршрут: Природен парк Железни врата – Геоложки парк Платото на 
Мехединци – Национален парк Домоглед - долината на р. Черна. 

Западният маршрут е обиколка между Природен парк Железни врата, Геоложки 
парк Платото на Мехединци и Национален парк Домоглед - Валя Черней. 
Следваните пътища са едни и същи както при основния маршрут. Обиколката 
започва и приключва в Дробета - Турну Северин. Връзката с България се прави 
по пътя, свързващ Дробета-Турну Северин и Видин, именно DN56A.  

Източен маршрут: Канарите на Дунав – Думбръвени-Долината Урлуя-Езерото 
Ведероаса – Проломите на Добруджа – Гората Хаджиени-Котул Въии – Вама Веке-
2 Май.  

Източният маршрут започва от ГКПП Кълъраш - Силистра и приключва в ГКПП 
Вама Веке - Дуранкулак. Следваният маршрут преминава през DN3 от Силистра 
до Пиетрени, преминавайки през Канарите на Дунав и Думбръвени - Долината 
на р. Урлуя - Езерото Ведероаса. От Пиетрени се продължава по DJ222 до 
Проломите на Добруджа, след това към Гората Хаджиени - Котул Въии и се 
пътува по крайбрежието по DJ222, DN2A, A4, DN39, DJ391. От Гората Хаджиени - 
Котул Въии, се връщате по същия път, DJ391, до Мангалия и след това се следва 
DN39 до Вама Веке - 2 Май, през Вама Веке се влиза обратно към България.  

Основните защитени природни зони, включени в маршрута за пешеходен 
туризъм и приключения са обединени от предлагането на възможности за 
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пешеходен туризъм, разходки с велосипед, алпинизъм, гмуркания, посещаване 
на пещери и други спелеологични, геоложки, геоморфоложки форми и защитени 
пейзажи.  

Вело маршрути 

С изградени веломаршрути и инфраструктура, както и ползване на асфалтовите 
трасета най-подходящи са за България: Западна Стара планина и Предбалкан, 
ПП Врачански Балкан, Карлуковски карст, Божият мост - Понора, ПП Персина - 

Никополско плато, Остров Вардим – устие на река Янтра, ПП Русенски лом / 

Ломовете – Орлова чука, Калимок – Бръшлен - Боблата, ПП Златни пясъци, за 

Румъния: Природен парк Железни Врата, Морска крайбрежна акватория Вама 
Веке - 2 Май, Гората и Долината Канарауа Фетии - Йортмак. 

EuroVelo 6 

По поречието на р. Дунав минава най-популярният вело маршрут в Европа 
EuroVelo 6.  
EuroVelo е мрежа от 15 маршрута на дълги разстояния, свързващи и 
обединяващи целия европейски континент. Маршрутите могат да се използват 
както от туристи, така и от местните хора, които пътуват ежедневно. В момента 
EuroVelo се състои от 15 маршрута и се предвижда мрежата да бъде напълно 
завършена до 2020 г.  
Маршрутът Евро вело 6 (http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-6) е 
един от най-популярните маршрути. Минава през държавите Германия, Австрия, 
Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Дунавският 
велосипеден път минава през голямата си част от двете страни на Дунав, 
понякога само от едната страна, така че по време на пътуването трябва често да 
се пресича реката. Следва древния римски път по дължината на Дунавския 
лимес, който е свързвал станциите и крепостите до Дунавската делта. Euro Velo 
6 - Дунавската пътека има маршрут по българското крайбрежие на река Дунав. 
Маршрутът минава близо до Брегово, Видин и през Лом, Козлодуй, Свищов и Русе 
достига до Силистра, където велосипедистите могат да продължат до Делтата 
на река Дунав (езеро Разим). Велосипедната пътека се отличава главно по 
асфалтови пътища, колкото е възможно по-близо до реката, и предлага добри 
възможности, особено за наблюдение на птици и близко взаимодействие с 
непокътната природна среда. Европейската федерация по колоездене притежава 
търговската марка за EuroVelo и координира нейното развитие на европейско 
ниво. 
В рамките на проект "Устойчивост на мобилността по най-новия ЕвроВело 
коридор "Пътя на Желязната завеса", финансиран от ЕФРР по Програма за 
транснационално сътрудничество Югоизточна Европа, Българската асоциация за 
алтернативен туризъм, в качеството си на партньор по проекта, е изготвено 
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изследване за възможностите за развитие на нов европейски маршрут на 
територията на България, но също така  идентифицира редица проблеми пред 
развитието на този вид туризъм на този етап в България. От липса на 
припознатост в националните стратегически документи за развитие на вело 
туризма, до необходимост от класификация на велосипедните пътища на 
различно ниво (международно, национално и локално), въвеждане на критерии 
за велосипедните пътища и равнопоставеност на велосипедистите сред 
останалите участници в движението. Установена е липса на интеграция между 
велосипедните маршрути, липса на унифицирана информация за 
съществуващите туристически и междуградски маршрути, лоша 
инфраструктура, неосигурена пътна безопасност 
(http://www.baatbg.org/veloturizym/43/).  
 
Круизен туризъм 

Круизният туризъм не е известен като насочен към природата, но в случая може 
да е възможност за надграждане на съществуващите разработени туристически 
маршрути по р. Дунав, като се насочи към чуждестранните туристи като 
потребители на този тип туризъм и промоцира природните обекти от двете 
страни на реката. 

Към момента Видин, Русе, Силистра и Тутракан са спирки за круизен туризъм по 
река Дунав от българска страна, които предлагат посещение на природни 
забележителности – Белоградчишки скали, пещера Магура и Венец. За 
румънската страна предлагането е основно за Делтата на река Дунав (езеро 
Разим). 

За съжаление круизният туризъм не може да се припознае с устойчивия туризъм. 
Той не осигурява престой на туристите около туристическите атракции, не 
създава работни места в района и приходите от него за местните власти са 
символични.  

 

2.3. Транспортна достъпност 
Всички обекти са достъпни със сухопътен транспорт, с изключение на островите 
по река Дунав– Ибиша, Вардин, Цибър, Козлодуй, Беленски острови, Персина, 
Пожарево, Дуранкулак и румънските морски острови Маре и Корбулуй. Всички 
те са достъпни с воден транспорт – лодки и фериботи. 
На територията минава общоевропейският транспортен коридор №7, формиран 
от р. Дунав като вътрешно континентална връзка между Западна, Централна и 
Източна Европа, свързва Европа и Азия, като през Черно море се осъществява 
директна връзка с вътрешната мрежа от плавателни канали на Русия и страните 
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от Каспийския басейн. По този коридор са достъпни следните обекти от 
българската част на маршрута: Студенец, Река Вит, Карабоаз, Остров Вардим и 
устие на река Янтра, ПП „Персина“ и Никополско плато.  
През община Велико Търново преминава трасето на главната железопътна линия 
по направлението Стара Загора – Горна Оряховица, част от националната 
железопътната мрежа. Тя е част и от Европейското споразумение за главните 
международни жп линии (AGC), включващо Русе –Г. Оряховица – Стара Загора – 
Подкова и е съставна част от общоевропейския транспортен коридор – ОЕТК № 
9. Това е и единственото жп направление със сухоземен достъп до Румъния, 
посредством Дунав мост. Този коридор попада в близост с обект Търновски 
височини от българската част на маршрута в община Велико Търново. 
За обект Суха река може да се използва ж.п. линията Самуил-Силистра 
(отклонение от ІХ главна линия Русе-Варна).  
За източната част на маршрута може да се използва пристигане на летище Варна 
или пристанище Балчик или фериботен комплекс Варна. 
 
Българските морски и речни пристанища с национално значение разполагат с 
достатъчно мощности за обслужване на пътници. Изградени са връзките на 
пристанищата за обществен транспорт с национално значение с националната 
пътна и железопътна мрежа, а чрез река Дунав е достъпна и европейската 
система от канали за вътрешно воден транспорт. Като цяло обаче състоянието 
на голяма част от активите на транспортната мрежа е незадоволително, което 
оказва негативно влияние върху допустимите максимални скорости, време за 
пътуване, комфорта и експлоатационните разходи. Предвид активното 
използване на пътната мрежа от български и чуждестранни туристи е 
необходимо да се търси спешно решение за инвестиции в транспортна 
инфраструктура от отговорните власти. 
За целите и развитието на туристическия маршрут „Защитено природно 
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с 
обединяващо звено – река Дунав, най-атрактивно е основното предвижване по 
реката с фериботни или друг пътнически речен превоз като алтернативен начин 
на достъп до обектите.  
Граничните точки, които могат да свързват двата предложени маршрута от двете 
страни на границата са определени така, че максимално да се възползват от 
транспортната свързаност между двете държави. Тези гранични точки са 
следните, от запад на изток: 

 Калафат (Долж)-Видин 
 Бекет (Долж) - Оряхово  
 Турну Мъгуреле (Телеорман) - Никопол 
 Гюргево (Гюргево) - Русе 
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 Кълъраш (Кълъраш) - Силистра 
 Вама Веке (Констанца) - Дуранкулак 
 
 

 

2.4. Местоположение от гледна точка на туристически потоци 
За целите на анализа е необходимо да отбележим определението за туризъм, 
което използва Евростат: „Туризъм е дейност на посетителите, които 

пътуват до основна дестинация извън обичайната си среда, за по-малко от 

година, за всяка основна цел, включително бизнес, отдих или друга лична цел, 

различна престой поради трудови правоотношения на мястото“. 
Могат да се разграничат три вида туризъм, в зависимост от произхода и 
местоназначението на посетителите: 

- „вътрешен туризъм“ означава посещения в страната от посетители, 
които са жители на тази страна. 

- „входящ туризъм“ означава посещения в страната от граждани, които не 
са жители на тази страна. 

- "изходящ туризъм" означава пътувания на граждани от държавата извън 
нея. В анализа на стратегията за маркетинг и промоциране на 
трансграничния маршрут не се изследва изходящият туризъм, тъй като не 
представлява целева група. 

Територията на маршрут „Защитено природно наследство на територията на 
трансграничния регион Румъния-България “, разположен по поречието на река 
Дунав - водната граница между България и Румъния, е най-слабо развитата 
територия по отношение на туристическа атрактивност за двете държави.  Видно 
от множеството защитени територии, представляващи голяма част от общата 
площ на трансграничния регион, територията е документирана като богата на 
местообитания и застрашени растителни видове чрез разпоредбите на 
европейското законодателство, но този потенциал е много слабо застъпен по 
отношение на оползотворяването му за развитие на региона чрез промоция на 
природното богатство и привличане на тази специфична група туристи, която 
оценява и е загрижена за опазването им.  
Статистическото наблюдение, регламентирано в ЕС съгласно Регламент 
692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на 
туризма, обхваща данни за всички категоризирани и функционирали места за 
настаняване с 10 и повече легла и пренощували лица и реализирани нощувки от 
национални и чужди граждани, брой легла, стаи и легладенонощия, приходи от 
нощувки от вътрешни и чужди граждани, като статистическа единица се счита 
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място за настаняване. По този начин е възприето да се отчитат и следят 
туристическите потоци. В анализа на местоположение на туристическия маршрут 
от гледна точка на туристически потоци е разгледана официалната статистика 
на туристическите потоци на международния и вътрешен туризъм в двете 
държави, както и конкретно в трансграничния регион по поречието на река 
Дунав. 
Като обобщение може да се каже, че повече от половината от всички 
туристически пътувания на пребиваващите в държавите членки на ЕС през 2015 
г. са били в чужбина. Такъв е случаят с Люксембург, Белгия, Малта и Словения 
(както и с Швейцария). В Румъния, Испания и Португалия обаче 10 % или по-
малко от пътуванията са били в чужбина. Тези стойности изглежда се влияят 
както от големината, така и от географското положение на държавите членки 
(при пребиваващите лица в по-малките и разположените на север държави 
обикновено се наблюдава по-голяма склонност за пътуване в чужбина).  

 
За България и Румъния също се регистрира положителна тенденция в 
туристическите потоци, измерена в брой реализирани нощувки.  
 

Входящият туризъм в двете държави бележи ръст в последните 5 години, като 
се наблюдава значителен превес на броя на регистрираните нощувки от 
чужденци в България, в сравнение с тези в Румъния.  

 

Фигура 1: 1Брой регистрирани нощувки по години от чужденци (нерезиденти); 

Източник: Евростат 

 

                                                             
1 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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Не е такава статистиката по отношение на вътрешния туризъм, където Румъния 
категорично доминира по брой регистрирани нощувки. Това показва колко по-
динамичен е вътрешния пазар на туристическите пътувания в Румъния, сравнено 
с България.  

 
Фигура 2: Брой регистрирани нощувки по години от резиденти; Източник: 

Евростат 

 
 

По абсолютна стойност на туристическите потоци в двете държави Румъния 
регистрира повече от два пъти нощувки общо от входящ и вътрешен туризъм. И 
в двете държави преобладава вътрешния туризъм като дял от туристическите 
потоци. Не трябва да се пренебрегва фактът, че Румъния е с повече от два пъти 

2012

2013

2014

2015

2016

13,451,440

14,370,426

14,077,798

13,352,281

16,150,666

3,291,504

3,471,152

3,762,465

4,460,017

4,812,050

Брой регистрирани нощувки от чужденци -

входящ туризъм

Румъния България

2012

2013

2014

2015

2016

6,800,598

7,247,048

7,620,593

8,045,535

9,035,330

15,799,875

15,830,616

16,467,780

18,985,269

20,462,599

Брой регистрирани нощувки от резиденти  -

вътрешен туризъм

Румъния България
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по-голяма територия на страната от България и повече от два пъти повече 
население, което на общ териториален принцип е съизмеримо по отношение на 
регистрирани нощувки, сравнени с териториален обхват на страната (238 391 km² 
за Румъния срещи близо 111 000 km² за България). В рамките на ЕС-28 през 2015 
г. са реализирани около 2,5 милиарда нощувки по време на туристически 
пътувания в чужбина. Най-много в чужбина пътуват гражданите на Германия и  
Великобритания (пребиваващите лица в тези две държави членки са прекарали 
над половината (50,7 %) от общия брой нощувки, прекарани в чужбина), следвани 
от Франция и Холандия. Като се вземе предвид големината на държавата от 
гледна точка на нейното население, пребиваващите лица в Люксембург са 
прекарали най-много нощувки в чужбина на глава от населението (средно 23,2 
нощувки през 2015 г.), следвани от Кипър (18,1 нощувки). Най-малко пътуват 
гражданите на Румъния, България и Гърция (прекарали са средно по-малко от 
една нощувка в чужбина през 2015 г.). 
Територията на маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния 
регион Румъния-България“ е най-слабо посещавана и в двете държави.   
Разпределението на нощувките по окръзи в цяла Румъния показва най-нисък дял 
на нощувките на територията на Делтата на р. Дунав (езеро Разим), а най-голям 
в така наречената румънска Ривиера – курортите по румънското черноморие, без 
самия гр. Констанца (само окръг Констанца).  Румънската ривиера е утвърдена 
като най-атрактивната от туристическа гледна точка дестинация в Румъния за 
цел на посещения – почивка и екскурзия. Реализираните нощувки в българската 
страна на туристическия маршрут представляват 14,41% от общо реализираните 
нощувки в страната за 2015 г.  
 
Зоната на маршрута обхваща от българска страна областите Видин, Монтана, 
Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич, а от румънска страна 
окръзите Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Констанца.  
Туристическите потоци се изследват и регистрират в места за настаняване или 
обекти, които събират входни такси. За съжаление защитените територии нямат 
такава практика, с малки изключения (например вход за пещери, използване на 
туристически водач, разходка с лодка и др.). Затова разположението на 
маршрута се анализира по отношение на туристическите потоци, изследвани по 
брой нощувки в района. 
Изборът на обекти на защитеното природно наследство за определяне на 
трансграничен туристически маршрут е следствие на методология с конкретни 
показатели, на които отговарят обектите.  Анализът на потенциала на проучените 
природни обекти за включване в маршрути за екотуризъм включва 3 основни 
показатели:  режим на защита и управление на обекта, природна стойност и 
потенциал за туристическа атракция и местоположение и взаимовръзка с други 
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туристически обекти. В тази връзка концентрацията на обекти в източната част 
на румънската страна на маршрута (над 50%), съвпадаща с Делтата на р. Дунав 
(езеро Разим), и предложението за обособяване на туристически район в 
2Румънския национален туристически мастърплан 2007-2026 показва 
единомислие при идентифициране на района, като един от шестте туристически 
района в Румъния. Статистиката за посещаемост на обектите също показва най-
голям интерес към тази част на страната, богата на защитени територии и 
развита туристическа инфраструктура и услуги.  

 

Фигура 3: Разположение на туристическите обекти от трансграничния 

маршрут по окръзи за Румъния. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4: Посещаемост на туристическите обекти по окръзи в Румъния, 

данни от предварително проучване.  

                                                             
2 WTO, Romania National Tourism Master Plan 2007 - 2026 
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В българската страна на маршрута наблюдаваме равномерно разпределение на 
обектите по продължителност на река Дунав. Интересът и посещаемостта на 
обектите в крайморската част и района на Плевен и Велико Търново естествено 
бележат превес, поради другата насоченост на туристическия интерес в тези 
райони като цяло – морски и културно-исторически.  

 

Фигура 5: Разположение на туристическите обекти от трансграничния 

маршрут по области за България 

 
 

32
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Видин Враца Ловеч Монтана Плевен Велико Търново Русе Добрич Силистра
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Фигура 6: Посещаемост на туристическите обекти по области в България, 

данни от НСИ. 

 
 

Като цяло маршрутът от румънска страна е разположен неравномерно по 

поречието на река Дунав, като акцентира на източната и морска част, където 

е регистриран по-голям туристически поток, а също и потенциал от 

заинтересованите страни. За българската страна развитието на маршрута е 

равномерно както по разположение на обектите, така и по туристически 

поток, с малък превес на черноморската част.  

 

Концепция за туристическо райониране на България 

Туристическото райониране, предложено в Концепцията за туристическо 
райониране на България, е предпоставка за развитие на конкурентоспособен 
туризъм, провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с 
териториалните особености и спецификата на различните части от страната и 
осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да направи 
туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да 
ги промоцира, както на вътрешния, така и на международния пазар. 
Район Дунав е най-голям от предложените в концепцията райони по територия и 
брой на общините и  втори по големина по население след София, независимо 
от големите си размери (24% от територията и 19% от населението),  и слабите 
показатели по отношение на брой регистрирани нощувки (2,5% от общите за 
страната) и под 20 млн. лв. приходи от нощувки (2,2%). Изключително ниски са 
показателите му за концентрация на туризма – гъстота на легловата база (0,3 или 
26 пъти по-ниска от средната за вътрешността на страната) и туристически 
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интензитет (0,4 или 23 пъти по-ниска от средната за вътрешността). Според 
анализа на Концепция за туристическо райониране на България, данните не 
насочват към оптимистичен вариант за съществуването на Дунавски 
туристически район. Не случайно в схемите за туристическо райониране на 
България в миналото този район отсъства като потенциал. За първи път в 
национален стратегически документ за развитие на туристически райони в 
България, район Дунав се откроява като туристически потенциал. 
Предложението за основна и разширена специализация на туристическото 
райониране за район Дунав е: oсновна специализация: културен и круизен 
туризъм и разширена специализация: културно-исторически туризъм, речен 
круизен туризъм,  приключенски и екотуризъм, градски развлекателен и шопинг 
туризъм, винен и кулинарен туризъм,  религиозен и поклоннически туризъм. 
Разбира се това предложение е индикативно и по никакъв начин не ангажира 
района с конкретните видове специализация на туризма.  
Според анкетното проучване, проведено сред заинтересованите страни, най-
голямото предимство на района на трансграничния маршрут е река Дунав и 
богатото природно и културно наследство. Определените за подходящи видове 
туризъм от анкетираните са еко, пешеходен и организиран туризъм, като най-
подходящи за транс-граничния район. Велотуризмът също е определен като 
подходящ, съчетава спорта с грижата за околната среда и опознавателната част 
към природата. 

 

Концепция за туристическо райониране на Румъния 

В Националния туристически мастърплан 2007 – 2026 г.3 на Румъния, Делтата на 

река Дунав (езеро Разим) е представен като самостоятелен туристически район 
със специализация природен и еко туризъм, район за речни круизи и забавления. 
Останалата част на реката по границата с България не е определен като район с 
голям потенциал, подобно на предходните стратегии за райониране на България.  

 
Забелязва се различният подход на българските и румънските власти при 
определяне на потенциала и специализацията на туризма – за България – основно 
културно-историческо наследство с допълваща роля на природния туризъм и 
Румъния – основно еко туризъм. Тук е ролята на сътрудничеството между 
партньорите за изготвяне на една обща визия за развитие на дунавския район и 
последващи общи действия за развитие на общ туристически продукт. По този 
начин ще се преодолеят негативите от ниска степен на развитие на двата района 
по отделно и ще се създаде обща платформа за развитие, маркетинг и промоция 
на потенцияла му. 

                                                             
3 Romania National Tourism Development Master Plan 2007-2026 
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2.5.Условия за туристически посещения – туристическа инфраструктура 
 

Туристическата инфраструктура на територията на трансграничния район 
България – Румъния може да се определи в най-общи линии в следните 
категории: 

 Места за настаняване и изхранване 

 Инфраструктура за достъпност 

 Допълваща инфраструктура 

 
Места за настаняване и изхранване 

От гледна точка на капацитет и сравнено с туристическото търсене към момента, 
инфраструктурата за настаняване в района е напълно достатъчна, с по-ниска от 
средното ниво използваемост, и с категория отговаряща на търсенето.   
В Румъния маршрутът е предложен с неравномерно разпределение на обектите, 
като един от критериите за избор на обекти е именно наличието на туристическа 
инфраструктура. Въпреки това високата природна стойност на защитените 
територии в Думбръвени - Долината на р. Урлуя - Езерото Ведероаса, Гората 
Радомир, Коридорът на р. Жиу, Чуперчени-Деса, Устието на р. Олт при 
вливането и в Дунав, Дунав при Гърла Маре – Маглавит и Вънжу Маре е взела 
превес при избора на обекти в туристическия маршрут, въпреки ниската или не 
дотам развита туристическа инфраструктура за настаняване към момента. 
В България обектите са разположени равномерно, но по отношение на наличие 
на места за настаняване и изхранване има обекти от маршрута, в населените 
места на които няма налична туристическа суперструктура. Това са Арчар – 
Орсоя, Цибърско блато–остров Цибър– Златията, Островско блато – Островска 
степ, Студенец, Река Вит, Остров Вардим,  Студена река – Рибарници Хаджи 
Димитрово, Калимок – Бръшлен – Боблата, Пожарево – Гарван,  Суха река, 
долината на Река Батова. Разбира се в непосредствена близост до населените 
места има всички условия за престой на туристите, което е едно от условията за 
избор на тези защитени територии, и това е една от целите на маршрута – да 
популяризира целият дунавски район като район в особено богато природно 
наследство. 
Инфраструктура за достъпност 

В резултат от извършените посещения на място за проучване на допълнителна 
информация във връзка с настоящото състояние на туристическата 
инфраструктура са изведени следните изводи, от значение при формулиране на 
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стратегическите задачи за реализиране на маркетинговите цели на Стратегията 
за промоциране на туристическия маршрут „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион Румъния-България“, описани в 
приложение 6  „Проучване на туристическата инфраструктура“. 

Установена е добре развита пътна мрежа и достъп до конкретните обекти на 
маршрута, като нейното качество е добро по първостепенните републикански 
пътища и по-лошо (в различна степен) за втори и трети клас пътища от 
общинската пътна мрежа и в двете страни. Някои от обектите по поречието на 
река Дунав са трудно достъпни. Най-добър е достъпът с автомобил до 
природните паркове и природни забележителности, формиращи основната част 
от маршрута – за България - Белоградчишки скали, Карлуковски карст, Божият 
мост, Ботаническа градина в Балчик, Комплекс Калиакра, и за Румъния – Делтата 
на р. Дунав (езеро Разим), езерото Текиргьол, нос Аврора, акваторията на Вама 
Веке, езерото Сютгьол, морската зона около Нос Тузла.  

Наличието на указателни и информационни табели също е оскъдно, 
ориентирането самостоятелно на туристите е силно затруднено в туристическите 
точки на маршрута извън основните. Информция на чужди езици липсва в 
повечето обекти. Мрежата от туристическите информационни центрове в 
България е добре развита, но се поддържа от общините и рядко работи през 
почивните дни. В румънската страна посетителски център има в биосферният 
резерват Делтата на р. Дунав (езеро Разим) и в национален парк „Домоглед – 
долината на река Черня“, а информационни пунктове има в природен парк 
„Железни врата“ и природен парк „Комана“. 

Навсякъде по протежението на маршрута има наличен мобилен интернет, вода 
и електричество. По данни от общините и областните администрации 
състоянието на водопреносната и канализационната мрежа е в много лошо 
състояние и силно амортизирана. 

В румънската част е необходимо по-прецизно планиране на времето при 
посещение на маршрута, от гледна точка на възможности за настаняване и 
отстояние от други забележителности.  

 
Допълваща инфраструктура 

Като допълваща инфраструктура се разглеждат екопътеки, велоалеи, 
туристически заслони и др., която допринася за подобряване на качество на 
туристическите атракции.  
Установено е наличие на множество маркирани маршрути, екопътеки, велоалеи, 
посетителски центрове – само в основните обекти от маршрута – природните (за 
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Румъния и 1 национален) паркове, до резерватите и природните 
забележителности. Второстепенните обекти са със слабо развита или липсваща 
допълваща инфраструктура.  
Парковете разполагат с бюджети, както и финансиране по различни програми с 
международно финансиране, с помощта на които е изградена допълващата 
инфраструктура. Общините също допринасят за подобряването на допълващата 
инфраструктура с финансовото подпомагане на програми и проекти.  
Необходимо е да бъде изградена такава инфраструктура в допълнителните 
обекти на маршрута, особено указателни знаци и информационни табели за 
ориентиране на индивидуалните туристи, както и да се създадат GPS карти на 
маршрута. 
Пътната инфраструктура на територията на маршрута е собственост на 
съответната държава или община. Инфраструктурата е необходима не само за 
развитие на туризма, но за мобилността на населението и бизнеса и за развитие 
на икономическата дейност, част от която е и туризма. За нуждите на развитие 
на трансграничния маршрут, мерките за подобряване на инфраструктурата са 
свързани най-вече с изграждане на допълваща инфраструктура, вкл. 
информационни табла, повече информационни центрове и най-вече успешно 
популяризиране на маршрута и природния потенциал на региона. След 
регистриране на завишен интерес от страна на любителите на природен туризъм 
се очаква да реагират както бизнеса – по отношение на предлаганите услуги, 
така и държавните или общински органи – по отношение на задоволяване 
нуждите на региона. 
Популяризирането на природното богатство и множеството защитени територии 
с различна строгост предполагат привличане на нишови туристи, с 
предпочитания към еко, алтернативен и селски туризъм. Ограниченията на 
защитените територии се отразяват и на инвестициите в някои видове 
инфраструктура, но целта на стратегията за маркетинг на туристическия 
маршрут е да създаде  разпознаваемост на трансграничния регион Румъния – 
България и да го превърне в предпочитано място за природен туризъм чрез 
изграждане на емоционална връзка между дестинацията и потребителите. 
Маршрутът е насочен към еко и природолюбителски, пешеходен и велотуризъм, 
съобразен със съществуващите ограничения на защитените зони, алтернатива 
на стандартния, масовия туризъм като начин на протичане и философия.  

 

 

2.6.Места за настаняване в района на маршрута 
 

Налична база за настаняване в България 

Територията на българската част на маршрута от трансграничния регион 
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Румъния-България обхваща общини от област Видин, област Монтана, област 
Враца, област Плевен, област Велико Търново, област Русе, област Силистра и 
област Добрич. 

 
В българската страна на маршрута е наличен достатъчен капацитет по отношение 
места за настаняване, разположен равномерно и съотносимо на туристическите 
обекти от маршрута. Данните на НСИ не включвам малките хотели и къщи за 
гости с до 10 легла. Общият брой места за настаняване в страната през 2016 г. е 
3 331 с обща леглова база 328 264. От тях 977 са в Северна България, 
представляващи 29,33% от общия брой за страната. На територията на маршрута 
са регистрирани 453 хотела и друга категория места за настаняване с 12 026 
легла през 2016 г., по данни на НСИ. 
В продължението на маршрута от българска страна разбира се преобладават 
ниската категория места за настаняване, обусловена и от степента на развитост 
на туристическата дейност в конкретните общини, икономическата конюнктура 
и най-вече пазарното търсене. 

Най-голям брой обекти за настаняване е регистриран в района на северното 
черноморие (Добрич) и Велико Търново, съотносимо с развитието на туризма в 
тези области. Във Враца няма предлагане на по-висока категория места за 
настаняване, предлагането е съсредоточено в ниската категория. Видин също не 
предлага висока категория настаняване, а област Добрич, която разполага с 4 и 
5 звездни хотели отчита най-висок интерес към ниската категория места за 
настаняване.  
 

Фигура 7: Дейност на местата за настаняване по статистически зони, 

статистически райони и по области през 2016 година, Източник: 4НСИ  

 

                                                             
4 http://www.nsi.bg/bg/content/1978/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8  
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Налична база за настаняване в Румъния 

Статистическата информация, обединявана от Румънския статистически 
институт, е по видове обекти, отговарящи на българската категория на обектите.  
В периода 2013 – 2015 г. се наблюдава плавно увеличение на броя места за 
настаняване в страната. През 2015 г. са регистрирани общо 6 821 места за 
настаняване. 

   
Фигура 8: Места за настаняване на туристи по видове обекти, 2016 г.,  

Източник: Румънски статистически институт 

 
 

И двете страни на маршрута (българска и румънска) разполагат с достатъчно 
туристичека инфраструктура за настаняване на туристи към моментното 
състояние на развитие на туризма в трансграничния регион. Местата за 
настаняване не са заети с достатъчен интензитет, което може да се обясни с 
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липсата на достатъчно предлагане на туристически продукти, които да 
привличат туристи. Тендециите в туристическото настаняване са свързани с 
повече нощувки и по-кракосрочен престой. 
В българската страна на маршрута е наличен достатъчен капацитет по отношение 
места за настаняване, разположен равномерно и съотносимо на туристическите 
обекти от маршрута. 
В българското законодателство категорията на обектите се определя със звезди, 
като колкото повече звезди притежава един обект, толкова по-висока и луксозна 
категория е той. В района на трансграничния маршрут, областите Враца, Видин, 
Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе и Добрич, броят местата за настаняване 
към 2015 г. е 509. 
Използваният капацитет на годишна база (за 2015 г.)  е изключително нисък 
процент, единствено област Добрич се доближава до 50%. Тази статистика води 
до извода, че търсенето е много слабо и в никакъв случай не стимулира 
създаването на нови бази. Единственото, което може да се развива при 
засилване на туристопотока и търсенето е подобряване на качеството на 
услугите. 
Проведеното интервю със заинтересованите страни в региона на маршрута – 
администрации на природни паркове, общини, туристически информационни 
центрове и НПО, показва нагласата за количествена и качествена оценка на 
местата за настаняване в региона, което е „Всички намират съществуващите 
места за настаняване като достатъчни за степента на развитие на туризма в 
района“. 
В Румъния са налични 6 821 туристически места за настаняване, разпределени 
по категории, съгласно румънското законодателство, в 6 туристически райони.  
Районът на Делтата на р. Дунав (езеро Разим) разполага с най-малко на брой 
единици за настаняване. От наличните 560 259 бр. места за настаняване, най-
много са хотелите – 500 283 бр., следвани от агро-туристически пансиони, 
бунгала, училищни лагери, хижи и други места за настаняване. 

 

2.7.Посещаемост на туристическия маршрут 
Една от четирите основни цели на новата европейска туристическа политика, 
разглеждана от Европейската Комисия е насърчаването на устойчиво и отговорно 
развитие на висококачествен туризъм. Устойчивото управление на дестинациите 
е от решаващо значение за развитието на туризма, особено чрез ефективно 
пространствено планиране и контрол на развитието и чрез инвестиционни 
решения за инфраструктурата и услугите. Това изисква участието на всички 
регионални и местни заинтересовани страни и на ефективна структура, в 
рамките на която се улесняват партньорството и ефективното лидерство 
(Европейска комисия, 2007 г.). Река Дунав е втората най-дълга река в Европа 
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след Волга и единствената, която я пресича от запад на изток. Приликите между 
горната и долната част на реката са обосновани от естествения и потенциал, 
докато разликите са обосновани от нивото на развитие. Въпреки че потенциалът 
за културен и градски туризъм съществува навсякъде по река Дунав, броят на 
туристите, посещаващи Виена или Будапеща не може да се сравни с тези 
например в Белград, да не говорим за частта и Румъния - България. 

Туристическата функция на маршрута се разглежда в контекста на наличните 
ресурси, които представляват външни фактори – по отношение на 
международната политика и икономическо развитие (не е предмет на 
разглеждане за маркетинговата стратегия), и вътрешни фактори – 
идентифициране на природни и културни (материални и нематериални) обекти, 
на физическа инфраструктура и на човешки ресурси. 

 
Потенциалът на природните туристически ресурси, селектирани в 
трансграничния регион, се оценява по няколко критерии:  капацитет 
(потенциал, способност) за развитие – съобразен с факторите и условията за 
развитие на ресурсите; степен на въздействие/влияние – оценява се нивото на 
атрактивност/ привлекателност; степен на изменение (в резултат от туризма) – 
оценка на полезността/стойността/значението на туристическата атракция. 
Избраните критерии за оценката на потенциала за привличане на туристи се 
прилагат за целите на маркетинговата стратегия на маршрута, като се отчита и 
позицията (гледната точка) на конкретната туристическа атракция и 
възможностите за практическо използване на резултатите от изследването. 
С избраната методология се анализира съществуващото състояние на 
туристическата функция на маршрута, степен на усвоеност и възможност за 
формиране на завършени туристически продукти, oценка на инфраструктурната 
(транспортна достъпност) и кадровата осигуреност и маркетинга на 
дестинациите като фактори, привличащи туристопотока. Не на последно място 
се анализират позициите на заинтересованите лица (анкетирани лица), с които 
да се събере достатъчно информация, за да се направи извод има ли потенциал 
за привличане на туристи конкретният туристически продукт.  

 
България и Румъния разполагат с голямо многообразие от туристически ресурси. 
В българските стратегически документи за развитие на туризма на първо място 
се оценява наличието на културно - историческите туристически ресурси (около 
40 хиляди - по този показател страната се нарежда сред първите 10 в Европа), а 
втората по значимост група ресурси за България са природните туристически 
ресурси. Тяхната гъстота е много висока, особено където са обособени 
територии със специален природозащитен статут по смисъла на Закона за 
защитените територии и/или са определени места от екологичната мрежа 
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„Натура 2000“. За Румъния природния потенциал е определен като водещ фактор 
за развитие на туризма в националните стратегически документи. 

В района на трансграничния туристически продукт – маршрут „Защитено 
природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-
България“ са идентифицирани над 500 обекти със статут на защита според 
националното и европейското природозащитно законодателство. Може да се 
каже, че голяма част от поречието на река Дунав в трансграничния регион на 
маршрута е с изключително богато и съхранено природно наследство, предмет 
на защита в различна степен съгласно националните и европейско 
законодателства. 

Съществуващата туристическа инфраструктура на територията на българското 
дунавско крайбрежие е концентрирана основно в няколко зони с утвърдени 
туристически дестинации. Тази особеност в локализацията на средствата за 
подслон и за настаняване и в заведенията за хранене и развлечения е обусловена 
от териториалното разположение на наличните туристически ресурси. 

 
И в двете страни на маршрута е налична достатъчно по капацитет и категория 
туристическа инфраструктура, като сравнено с другите райони е с най-нисък 
процент, както на посещаемост, така и на заетост. Изключение правят развитите 
курорти в близост до маршрута – северно черноморие в България и районът на 
Констанца в Румъния, където е съсредоточен туристически поток със сезонен 
характер. 
Продължителността на престоя на туристите е преобладаващо краткосрочен, 
което е  европейска и световна тенденция. В процентно отношение и в двете 
държави данните са подобни, с малък превес на по-дългосрочните пребивавания 
в Румъния. Това е така поради фактът, че Румъния акцентира много на здравния 
и СПА туризъм, който предлага по-дългосрочни пакети. 

България и Румъния разполагат с относително добре развита друга 
инфраструктура за обезпечаване на нуждите на туристическите места. 
Електроснабдителната мрежа на територията функционира с непрекъснат 
процес на производство, трансформиране, пренос, разпределение и 
потребление на електрическа енергия. Съобщителната и комуникационна мрежа 
е добре развита, вкл. интернет достъпът, и покрива територията на почти цялата 
страна. Състоянието на ВиК мрежата и в двете страни е под необходимото 
качество. Инфраструктурата е остаряла, а голяма част от населението не е 
свързано с пречиствателни станции за отпадни води. Всичко това понижава 
качеството на питейната вода, създавайки рискове за здравето на местното 
население и посетителите, и води до съществени проблеми за селския и 



ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ С ЮЗЪ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

  
 

 

 
 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. 

36 

природен туризъм, които се развиват в малки населени места без канализация. 
Предоставянето на здравни услуги не е с необходимото качество и покритие в 
областите с изразена туристическа функция. Спортните обекти в тези области 
също не са достатъчни за удовлетворяване на нуждите на туристите. 

 
Като основен източник на информация за пътуванията е посочен Интернет. Близо 
64% от пътувалите в България през последната година са ползвали интернет на 
някакъв етап от пътуването си (при пътувалите в чужбина този дял е 82%).  
Платежният баланс в областта на туризма в България и Румъния е различен. 
Въпреки по-малкото на брой регистрирани нощувки в България, платежният 
баланс в областта на туризма е положителен за период от 5 години до 2015 г. 
Въпреки това стойностите са далече под тези на ЕС – 28. Не така е в Румъния – 
разходите за пътуванията превишават приходите и представляват отрицателна 
стойност в платежния баланс по данни на Евростат. За Румъния туризмът все още 
е губещ сектор с необходимост от по-кардинални реформи. 

 
 Таблица: Постъпления от пътувания и разходи в платежния баланс, 2010-

15; Източник: Евростат (online data codes: bop_c6_q, bop_eu6_q and 

nama_10_gdp) 

 
  Приходи Разходи Баланс 

(мил. Евро) 

  (мил. Евро) Сравнено с БВП 
2015 (%) 

(мил. Евро) Сравнено с 
БВП 
2015 (%) 

 

  2010 г. 2015 г. 2015 г. (%) 2010 г. 2015 г. 2015 г. (%) 2015 г. 

ЕС-28 76117,1 115808,3 0,787002248 86502,7 101025,5 0,686542291 14782,8 

България 2573,9 2838,3 6,267430691 625,9 1006,4 2,222295828 1831,9 

Румъния 859,8 1542,3 0,964156243 1238,1 1854,8 1,159513065 -312,5 

 
 

Оценка на полезността на туристическата атракция в България 

Използваните данни от анализа на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в 
България, през 2015 г. българите са изразходвали почти 660 млн. лева за лични 
туристически пътувания в страната. При общо 3 493 092 лични пътувания за 
същия период това означава приблизително 189 лв. средно на пътуване. 
Над 98% от пътувалите са напълно или по-скоро удовлетворени от своята 
последна почивка в България – ситуация, сходна с тази при пътувалите в 
чужбина. Делът на напълно удовлетворените сред пътувалите в чужбина обаче 
е по-висок (81% при 68% за пътувалите в страната), което е индикация за по-добро 
туристическо преживяване – елемент, на който България следва да наблегне. 



ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ С ЮЗЪ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

  
 

 

 
 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. 

37 

Възможността за пълноценна почивка и спокойствието имат първостепенно 
значение при формирането на удовлетвореността. Хубавото време също 
допринася за добрите оценки.  
 

 
Чуждестранни посетители в България 

През 2015 г. 60.1% от посещенията на чужденци в България са с цел почивка и 
ваканция, 16.7% са с цел бизнес, а 7.5% – с цел гостуване. Факторите, които 
влияят върху избора на дестинация за ваканция, са много и от различно естество. 
Сред най-важните са цените, условията за настаняване и обслужването, 
климатът, природата и чистотата или поне представата за тях, сигурността, 
възможността за разглеждане на забележителности . Близо половината от 
чуждестранните туристи смятат, че са били повлияни от рекламна форма при 
вземането на решение за почивка в България.  
През 2015-2016 г. продължителността на летните почивки на чужденците в 
летните курорти е около 6-7 нощувки, а за страната като цяло – между 5 и 6. През 
останалите сезони продължителността на престоя е 2- 3 нощувки, с изключение 
на януари, когато се увеличава до 4-5. Чуждестранните туристи са активни – 
комбинират преживяванията и извличат максимума от всяка почивка (делът на 
съчеталите два и повече вида туризъм варира от 45-48% през есента и пролетта, 
55- 58% през лятото, до 66% през зимата). През активните сезони е налице 
съчетание от типа „масов – специализиран туризъм”, а през неактивните – 
показва, че онлайн каналите са основен източник на информация при планиране 
както на ваканционни, така и на бизнес пътувания (Изследване на Google (2014 
г.)). Най-често срещаното съчетание (което е и съчетанието с най-голям 
потенциал) е това между културен и друг вид туризъм. Чужденците използват 
повече на брой и по- разнообразни информационни източници за вземане на 
решение за туристически пътувания. През лятото делът на „допиталите се” до 
два и повече източника е около 1/3, а през останалите сезони – достига до над 
50%. През 2014 г. чужденците са изразходвали  6 625.64 млн. лева за 
туристически пътувания в страната. При общо 7 310 845 посещения за същия 
период това означава около 906 лв. средно на посещение. Сред чуждестранните 
посетители е налице много висока степен на удовлетвореност от престоя в 
страната. Общата удовлетвореност варира в тесни граници в отделните сезони – 
между 88% и 95% . Факторите, които водят до най-висока удовлетвореност, 
варират по сезони, но най-общо могат да бъдат обобщени до природните 
дадености (вкл. добрите плажове), отношенията с местното население, 
настаняването, местната кухня, културно-историческите забележителности, а 
през зимата и ски пистите. Според туристите от чужбина, България е 
привлекателна дестинация и за практикуване на алтернативни форми на туризъм 



ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ С ЮЗЪ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

  
 

 

 
 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. 

38 

– културен, СПА/ балнео, еко и селски туризъм. Факторите, които формират 
неудовлетвореност у чуждестранните туристи са устойчиви във времето и не 
зависят от сезона, в който е осъществена почивката. Недоволството е 
съсредоточено основно върху инфраструктурата и пътищата, достъпността за 
хора с увреждания, затрудненията с придвижването и мръсотията. На 10-те 
основни генериращи пазара България има еднопластов и „блед“ имидж. 
Страната се възприема като изгодна дестинация, която е сравнително лесно 
достъпна, но няма особени отличителни характеристики .  

 

Оценка на полезността на туристическата атракция в Румъния 

Националното проучване на домакинствата в Румъния обаче показва, че броят на 
нощувките на румънци в Румъния са далеч по-големи от регистрираното 
настаняване и представено от Румънския национален институт за Статистика в 
официалният им годишник. Разликата между тези цифри се отчита за румънци, 
пребиваващи в нерегистрирани къщи за гости и подобни помещения, но също и 
от значителен брой румънци, които пребивават в къщите на приятели и познати 
или в собствените си ваканционни домове, категории, които също са извън 
регистрационна система. Същото може да се каже за България, тъй като 
статистиката не обхваща места за настаняване с до 10 легла, а в по-слабо 
развитите региони функционирането на такива бази е практика.  
Съгласно Националният туристически мастърплан на Румъния разходите за 
туризъм в регистрираните места за настаняване най-голям разход на ден е 
регистриран при международните бизнес пътуванията – 350 евро, следван от 
международните ваканционните почивки – 230 евро на ден и международните 
нерегистрирани туристи – 85 евро. За вътрешните пътувания на румънците 
средният разход за ден е 55 евро. В нерегистрираните обекти при вътрешните 
пътувания на румънци е изчислен среден разход между 25-40 евро/ден5. 
По-голямата част от властите в туристическия сектор, независимо дали на 
национално, регионално или местно ниво, нямат ясна представа за основните 
принципи на удовлетвореността на посетителите, маркетинговия подход, 
поведението на посетителите и целите на туристическия бизнес. От направено 
проучване сред румънците по Програмата на ООН за развитие (ПРООН) 
удовлетвореността на румънците е между „донро“ и „средно“ за туризма като 
цяло. Най-добрите резултати са регистрирани по отношение условията за 
настаняване, ресторанти и атракции / музеи, докато най-ниски оценки са 
предоставени на информационни услуги, местен транспорт и пазаруване. 
Чуждестранни посетители в Румъния 

                                                             
5 Romania National Tourism Development Master Plan 2007-2026 
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Над 70% от чужденците пътуват до столицата Букурещ и района с цел бизнес, 
като близо 60% от нощувките се реализират по този показател. Планинските и 
морските курорти са следващата причина за престой в Румъния, но далеч под 
бизнес пътуванията – 7,9% до 6,2%. Най-малко са регистрираните нощувки от 
чужденци в района на Делтата на р. Дунав (езеро Разим) – 1,6% или 1,3% от общо 
реализираните нощувки6. 
През 2011 г.  на деня на р. Дунав – 29 юни, министри и представители на 
делегации от Румъния, България, Сърбия и Хърватия по време на "Дунавската 
плаваща конференция" от "Синята седмица" представят първите стъпки в 
реализирането на визията за това как би могъл да се развие средният и долен 
Дунав: регион с разнообразни туристически атракции, места за настаняване 

на всички категории, развита инфраструктура, широка мрежа от 

велосипедни алеи и разработени водни спортове, регион, който всеки би 

искал да посети и да открие неподправените си природа и културно-

исторически забележителности (DCC, 2011). 

Наличието на политическа и институционална ангажираност показват, че 
сътрудничеството е ключ към бъдещото развитие. Високата конкуренция между 
различните държави по река Дунав може да има някои непосредствени 
предимства, но в дългосрочен план без обща стратегия регионът няма да има 
възможност да се конкурира с други подобни региони, например Балтийско 
море. Развитието на туризма в региона на река Дунав обаче зависи от редица 
сектори, свързани с развитието: 

• нова инфраструктура, както и хармонизация на съществуващата 
инфраструктура 

• подобряване на условията на околната среда в Дунав; 
• развитие на модерна система за образование и обучение в областта на 

туризма по протежение на река Дунав; 
• развитие на териториалното сътрудничество главно между страните в ЕС - 

Средния и Долен Дунав. 
Всички тези основни проблеми за всички участници в споразумението за 
развитие на района на река Дунав са идентифицирани и в общата стратегия за 
развитие и усъвършенстване на туристическия продукт, изготвена в рамките на 
проект „Разработване и промоциране на съвместен природно-туристически 
продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на 
трансграничния регион Румъния-България“.  
Стратегията за маркетинг и промоциране на трансграничния продукт - машрут се 
вписва в идентифицираните приоритетни области и мерки за реализирането на 
стратегическата визия за развитие на туризма и в частност на природния туризъм 

                                                             
6 Romania National Tourism Development Master Plan 2007-2026 
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в трансграничния регион Румъния-България на всички стратегически документи, 
свързани с регион Дунав. При определяне на прогноза за привличане на 
различни целеви групи туристи е използван опитът от реализирани европейски 
проекти.  
Концепцията за туризъм е интерпретирана в стратегията в широк смисъл. 
Засегната е като комплекс от дейности, имащи отношение към почивката, 
свободно време и СПА, културно обогатяване, удоволствие от физическо 
натоварване в красива природна среда. 
Целевите групи на стратегията са всички институции, организации и отделни 
лица, имащи отношение към позицията за насърчаване на туризма в района. 
Наблюдава се синхрон в двете стратегии при направените изводи и общ подход 
при предложените решения, които се обединяват около общо разбиране: 

 туризмът има изключително важна роля за опазване на защитените 
територии;  

 необходимо е да се повиши капацитета и конкурентоспособността на 
туризма в България и Румъния като цяло; 

 необходимо е поддържане и развитие на туристическата индустрия, 
включително  обща и специализирана инфраструктура; 

 необходимо е да се повиши качеството на предлаганите услуги в 
туристическата индустрия; 

 от съществено значение е регулярното повишаване на капацитета, както 
на местното население, така и на туристите и подрастващото поколение.  

 от представената статистическа информация е видно, че е налична 
достатъчно туристическа инфраструктура за настаняване в 
трансграничния район на река Дунав, с не достатъчно използван 
капацитет. Маркетинговите дейности ще допринесат за увеличаване на 
интереса и престоя на туристи в района. 

 
Дейностите по стратегията за маркетинг и промоциране на трансграничния 
маршрут ще допринесат за реализирането на общи действия за развитието и 
интегрирането на различните видове туризъм в рамките на региона, в условия 
на разбиране към околната среда. Развитие на инфраструктурата за туризъм в 
защитените територии и развитие на природни туристически атракции, както и 
за маркетинга на туристическите региони и формиране на регионални 

туристически продукти са обща цел за двете стратегии – подкрепа за 
формиране на туристическите региони в страната, провеждане на пазарни 
проучвания, разработване на бранд стратегии за регионите на страната, 
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маркетингови стратегии за позициониране и осъществяване на промоционални 
дейности, формиране на регионални продукти, иницииране на специфични 
регионални събития, укрепване и развитие на мрежите от регионални и местни 
туристически информационни центрове. Превръщането на маршрута в 
разпознаваема дестинация за природен туризъм е основна база за сравнение 
между двете стратегии. 
Като извод от сравненията с други проекти, финансирани с публични средства 
се оформя заключението, че реализирането на комуникационни мерки в 
изпълнение на маркетинговата стратегия ще информира и привлече целевите 
групи туристи, общи за двата маршрута и стратегии, като се наблегне на 
конкурентните предимства на продукта – маршрут и се надградят вече 
реализирани проекти и добри практики. 

 

 

2.8.Пазарни позиции и пазарен потенциал на туристическия маршрут 
2.8.1.Използвана методология за проучване на пазарния потенциал на 
туристическия маршрут. 

Използваната методология при проучване на пазарния потенциал е субективния 
метод, при който се анализира информация за вътрешния и външния пазар и 
общите характеристики: размер на пазара; предпочитани видове туризъм; 
икономически аспекти; структура на пътуванията и др.  При изготвянето на 
анализа са използвани официални източници на информация  (документи на 
Министерство на туризма, данните на НСИ, от общините и др.), както и 
резултатите от проведено анкетно проучване сред туроператори и туристически 
информационни центрове. Анализирана е информация за наличните ресурси, 
тенденциите в развитието на туризма, профила на туриста и неговите 
предпочитания и анкетно проучване сред туристическите оператори и 
заинтересовани страни в района на маршрута. 

Анализ на сравнителните конкурентни предимства на туристическия 

маршрут. 
При избор на конкуренти предимства на маршрута с използване на „образец“ за 
сравнение Маршрут „Донаущайг“ (Бавария – Австрия), са използвани редица 
критерии и въпроси за оценка. Целта е при сравнителният анализ да бъдат 
изтъкнати тези различия, които могат да бъдат използвани като предимство при 
предлагане на подобен тип продукт – туристически маршрут.  

 
Значимост на продукта: Съчетание на много обекти с висока  форма на 
международна природна  защита и важност, както и разнообразни по характер 
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обекти, разположени върху относително малка територия водят до положителна 
оценка за значимост на продукта. 

 
Специфичност на продукта: Обединява обекти под егидата на UNESCO, 2 
биосферни резервата (Делтата на р. Дунав (езеро Разим) и Сребърна) и 8 обекта  
по RAMSAR – изключително важни за специфичната нишови туристи.  

 

Превъзходство на продукта, сравнен с подобни маршрути: Водната граница 
на река Дунав между България и Румъния е най-слабо развития район по 
отношение на туризма в сравнение с останалата част на реката.Това ограничение 
може да бъде използвано като конкурентно предимство пред останалите 
туристически продукти по поречието на река Дунав, които са вече развити и 
познати за природолюбителите. Непознатата част на реката, богатото 
биоразнообразие,  вкл. делтата на р. Дунав (езеро Разим), които същевременно 
са в Европа и лесни за достъп са с потенциал за превъзходство при избор на 
маршрут. 

 
Защитимост на продукта: Наличието на уникални екосистеми с уникални 
местообитания също е значимо за развитието на този вид туристически продукт. 
Една от целите на маркетинговата стратегия е да предложи задание за 
формулиране на единен бранд на трансграничния маршрут. Това ще се случи в 
конструктивен диалог с националните органи, отговорни за политиката на 
развитие на туризъм и всички заинтересовани страни.  

 
Уникалност на продукта: Маршрут „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион Румъния-България“ предлага уникални 
обекти на защитеното природно наследство по поречието на р. Дунав – природни 
обекти защитени от ЮНЕСКО, биосферни резервати, национални и природни 
паркове и разнообразна флора и фауна от европейската мрежа Натура 2000. 

 
От друга страна посещението на природните защитени територии по 
продължение на маршрута дава възможност за запознаване с различни 
културно-исторически забележителности, традиционни събития и обичаи на 
различни по бит и култура домакини, с ключово географско разположение - 
близко разстояние до Европа, Азия и Близкия Изток. 

 
Ефективност: Ефективността на продукта ще бъде постигната по отношение на 
ценовата си стратегия. По-ниски производствени разходи, по-ниски крайни цени 
за потребителите в сравнение с тези в страните в Западна и Централна Европа 
поради по-ниския стандарт в България и Румъния. Ниски цени за настаняване и 
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достатъчна база за настаняване в териториите около маршрута. Цената е един 
от факторите при избор на пътуване при туристите. 

 

В стратегията за маркетинг и промоциране на туристическият продукт маршрут 
„Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион 
Румъния-България“ се използва диференциращият подход при избор на 
конкурентни предимства на продукта, като се наблегне на неговата уникалност, 
специфичност, значимост и превъзходство. 
 

2.8.2.Резултати от проведено проучване на пазарния потенциал на 
туристическия маршрут. 
 

Анализ на пазарния потенциал на туристическия маршрут 

Пазарният потенциал на района е изследван по отношение на наличните му 
ресурси, тенденции в туристическото търсене и поведение и определяне на 
профил на туриста, към който да бъде насочена маркетинговата стратегия на 
продукта – туристически маршрут.  

 

Природни ресурси: Трансграничният маршрут е съставен от множество 
природни забележителности с различен характер и предлага уникални обекти на 
защитеното природно наследство по поречието на р. Дунав. Природните ресурси 
за Румъния са най-атрактивният ресурс за развитие на туризма, а за България 
втори по важност след културно-историческото наследство. 
 
Туристически обекти за настаняване: От гледна точка на предлагането 
оценките сочат, че през 2015 г. в Румъния са функционирали над 6 900 места за 
настаняване с различна категория, а за България – 3200. И двете страни на 
маршрута (българска и румънска) разполагат с достатъчно туристичека 
суперструктура за настаняване на туристи към моментното състояние на 
развитие на туризма в трансграничния регион. Местата за настаняване не са 
заети с достатъчен интензитет, което може да се обясни с липсата на достатъчно 
предлагане на туристически продукти, които да привличат туристи. Тендециите 
в туристическото настаняване са свързани с повече нощувки и по-кракосрочен 
престой. 
 
Тенденции: През последните години като цяло се наблюдава тенденция на 
повишаване на броя на нощувките, прекарани в обектите за туристическо 
настаняване и намаляване на продължителността на престоя. След 
регистрираният спад в резултат на финансовата и икономическа криза през 2008 
и 2009 г., през 2010 г. броят на реализираните нощувки се увеличава с 4,7 % и 
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тази положителна тенденция продължава с растеж от 3,3 % през 2011 г., 4,4 % 
през 2012 г., 2,2 % през 2013 г. и 1,5 % през 2014 г. През 2015 г. броят на 
нощувките в обектите за туристическо настаняване в ЕС-28 достига върхова 
стойност от 2,8 милиарда нощувки, което представлява увеличение с 3,8 % 
спрямо 2014 г. 
През 2015 г. се наблюдава положителна тенденция по отношение на участие на 
населението на различните държави в туристически пътувания. България и 
Румъния са на последно място в тази класация – по-малко от 30% от населението 
участва в туристически пътувания. 
 

Туристически посещения   

За Румъния броят на нощувките в туристическите райони бележи устойчив ръст, 
въпреки че Делтата на р. Дунав (езеро Разим), като обособен самостоятелен 
район е най-слабо развитият в цялата страна, ако не се брои окръг Констанца. 
Най-големият дял на туристическите пътувания в Румъния се пада на вътрешния 
туризъм, представляващ близо 73% от общият дял на туристите. Само за 
последната година 2016/2017 г. ръстът на вътрешния туризъм е 6%, на 
чуждестранните 15%. По данни на националния статистически институт за 
последната година в Румъния ръстът на туризма се е увеличил с над 6% спрямо 
август 2016 г., като регистрираните нощувки са 1693,9 хиляди.  По отношение 
разпределението на туристическите посещения по окръзи от маршрута 
„Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион 
Румъния-България“, окръг Констанца е абсолютен фаворит, следван от окръг 
Мехидинци. 
Пренощувалите българи са по-равномерно разпределени по райони, като с най-
голям дял са Черноморските райони (общо) и Рило-Пиринският район. 
Привлекателни за чуждестранните пазари са районите, предлагащи масов 
морски и ски туризъм, както и София като столица и дестинация за бизнес и 
градски туризъм. Останалите райони, специализирани в алтернативни видове 
туризъм, са по-популярни на вътрешния пазар. Дунавски район заедно с  
Долината на розите бележат най-ниския дял в тази статистика. 
В шест от туристическите райони в България доминиращ пазарен сегмент е 
българският. Чуждестранните туристи традиционно преобладават в двата 
Черноморски района и в София. В тези райони съотношението българи – 
чужденци е 1:2 в полза на чужденците. Не така обаче е в районите на 
туристическия маршрут. Там нощувките реализирани от чужденци са значително 
по-малко от тези на българите, с изключение на област Добрич, където попадат 
крайморски общини с голям туристопоток, например в к.к. Албена. 
Реализираните нощувки в българската страна на туристическия маршрут 
представляват 14,41% от общо реализираните нощувки в страната за 2015 г.  
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Профил на туриста 

Характеристиката на туристите, направена в Национална стратегия за устойчиво 
развитие на туризма в Република България, 2014-2030 г. (актуализирана версия 
2017 г.,стр. 45-48) по отношение на българските и чуждестранните туристи дава 
следното описание: 
 
Българският турист е от столицата или Югозападен регион за планиране, високо 
или средно активен човек, търси по-ниска цена на услугата, за избор на 
дестинация е важна личната безопасност и сигурност, съхранената природа в 
дестинацията и възможността за почивка (релакс), предпочита морският, 
културният, планинският и най- общо – здравният туризъм (балнео, уелнес и 
спа). Изборът на вид туризъм зависи от възрастта и степента на активност на 
пътуващия. Нараства броят на хората, свързани с природата и екологичния начин 
на живот, с изисквания към целесъобразното използване на природните ресурси 
и практикуване на устойчив туризъм. Информира се за пътуванията от интернет. 
Средната стойност на разходите за 1 пътуване е 189 лв. Средната 
продължителност на пътуванията – 1-3 дена.  
 

Профил на българския турист, определен от анкетните проучвания: проявява 
интерес към река Дунав като най-голямото предимство на трансграничния 
регион по отношение на туристическа привлекателност, заедно с наличието на 
защитени територии (Натура 2000) и богато културно-историческо наследство. 
Той е любител на по-малко популярни дестинации и е склонен да заплаща за 
туристически услуги, но в рамките на средното дневно заплащане за страната 
(около 20 лв.), въпреки че няма добра оценка за туристическите услуги в района. 
Съществуващата транспортна достъпност, природните забележителности, 
културно-историческото наследство и достъпната туристическа инфраструктура 
по обектите са оценени като добри. Предпочита индивидуални форми на 
туризъм, организиран групов туризъм с водач и индивидуален туризъм с водач. 
 

Чуждестранният турист основно посещава страната за почивка. Най-важните 
фактори за избор на дестинация са условията за настаняване и обслужването, 
климатът, природата и чистотата или поне представата за тях, сигурността, 
възможността за разглеждане на забележителности. Влияе се от реклами при 
избор на дестинация. Престоят на чужденците е между 5 и 6 нощувки през лятото 
и 4-5 през останалите сезони. Чуждестранните туристи са активни – комбинират 
преживяванията и извличат максимума от всяка почивка. Изразходват средно 
около 906 лв. на посещение. 
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Основните констатации за профила на туриста в Румъния, направени в 
Румънския национален туристически мастърплан  2007-2026 могат да бъдат 
обобщени, както следва: млади хора на възраст между 20 и 29 години и туристи 
на средна възраст между 30 и 39 години, информиран чрез приятели, 
туристически реклами и интернет, активни хора, които изразходват между 25 – 
85 евро на ден. 

 
Тенденциите в развитието на туризма в европейски и световен аспект показват 
устойчива активност на европейските пътувания в чужбина, особено от жители 
на Ирландия, Холандия, Дания, Финландия, Великобритания, Германия, 
Австрия, Белгия, Естония. Това са и държави с по-висок жизнен стандарт. От 
балканските държави по-активни в туристическите пътувания са Хърватия, 
Чешка Република, Словакия, Латвия и Полша. Това са и потенциалните външни 
туристически пазари за маршрута, предмет на маркетинговата стратегия.  

 
Характеристиката на туристите, направена в Национална стратегия за устойчиво 
развитие на туризма в Република България, 2014-2030 г. (актуализирана версия 
2017 г.,стр. 45-48) по отношение на българските и чуждестранните туристи дава 
следното описание: 

o Сред традиционните пазари за българския туризъм са самите 
българи. 

o Сред традиционните за България външни пазари са балканските 
държави, Полша, Унгария, Германия и Русия. 

o През 2015 г. България привлича най-много посетители от Румъния, 
Гърция и Германия. 

 

Целеви пазари 

При избор на целеви пазари за маршрут „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион Румъния-България“, към които ще бъдат 
насочени маркетинговите цели, приоритетни са туристи със следния профил: 

- Западна Европа – туристи с висока покупателна способност, висок 
интензитет на пътуванията в чужбина и по-висок бюджет от средния 
турист за страната (например Великобритания, Германия и Швеция). 

- Източна Европа – държавите от бившия социалистически блок – 
регистрират историческа близост и спомен за българския туристически 
пазар, въпреки по-ниската им покупателна способност. Държавите от 
източния блок имат взаимен интерес към туристическите си пазари, 
близки култури, езици и религии. 
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- Сегментиран пазар към специфични форми на туризъм – 
природолюбителски, вело-, спелеонтология, образователен и научен, 
съчетаващ природни с културни и емоционални преживявания – насочен 
към природолюбители, хора отговорни и любопитни към природата, 
приключенски и откривателски настроени да опознаят най-малко 
популярната част на река Дунав и не претенциозни към високо качество 
на туристическите услуги. 

- Национален пазар – привличане на природолюбители, които са: активни 
хора с всички форми на доходи, с интерес към образователни турове, 
любители на велотуризъм, водни спортове, наблюдение на птици, селски 
пейзаж и по-ниска категория настаняване. 

 
 

2.9. SWOT анализ 
 
Силни страни 
1. Нов и неразкрит като туристическа дестинация район 
2. Голямо разнообразие от защитени природни обекти и природни 

туристически атракции  
3. Разнообразни културни и исторически допълващи елементи 
4. Наличие на добри практики в развитието на туристически маршрути по 

поречието на река Дунав 
5. Потенциал за децентрализирано управление на общия трансграничен 

маршрут в партньорство с всички заинтересовани страни 
6. Наличие на туристическа инфраструктура  
7. Наличие на добре развита пътна мрежа и трансгранични връзки между 

България и Румъния 
8. Наличие на създаден вече пазар на природен (еко) туризъм с потенциал 

за повторно посещение от туристите  
9. Включени са популярни обекти с висока природна стойност, които са 

основната част от маршрута 
10. Наличие на европейска стратегия за развитие на Дунавския регион – 

ясно изразена воля за успех  
11. Конкурентни цени на туристическите продукти в България и Румъния 
 

 
Слаби страни 
1. Липсва хомогенност на дестинацията 
2. Липса на ясен имидж на трансграничния дунавски регион 
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3. Ограничения за развитие на туризма в защитените територии 
4. Траен дисбаланс между суперструктура и инфраструктура на туризма 
5. Лошо качество на туристическата инфраструктура (ниска категория за 

нощувки, достъпност, ВиК, здравеопазване) 
6. Замърсяване в някои части на Дунав (местно, индустриално) 
7. Все още неразвито устойчиво трансгранично сътрудничество (само на 

проектен принцип) 
8. Несъществена промоция на региона 
9. Ниска конкурентоспособност на туристическите оферти 
10. Моноструктурно развитие на туризма - силно изразена сезонност 
11. Демографски , икономически и социални проблеми в трансграничния 

район 
12. Няма конкретна ангажирана структура, отговорна с развитието на 

трансграничния район като еко дестинация 
13. Липсват познания в местните хора за защитените територии 
14. Липсва обобщена информация от реализирани проекти и създадени 

туристически продукти по поречието на река Дунав – маршрути, 
стратегии, проучвания, др. 

 
Възможности 
1. Възможност за развитие на „зелен туризъм“ 
2. Разширяване на трансграничните програми за сътрудничество 
3. Наличие на търсене на „нови“ продукти и атракции от туристите 
4. Възможност за облагодетелстване от огромния опит на западните 

дунавски държави 
5. Финансово подпомагане от ЕС за решаване на инфраструктурните 

проблеми 
6. Интерес от медиите 
7. Активен национален и регионален маркетинг, реклама и промоция на 

туризма 
8. Изграждане на разпознаваем бранд на трансграничния туристически 

маршрут 
9. Комбиниране на природния с културен и исторически туризъм 
10. Подобряване на самосъзнанието на туристите насочено към опазване на 

природата 
11. Развитие на екосистемни услуги в територията на маршрута 
12. Засилващо присъствие на low cost авиокомпании - възможност за лесно 

и икономично достигане до маршрута 
 
Заплахи 
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1. Възникване на потенциален конфликт между различните организации, 
представляващи заинтересовани страни в маршрута 

2. Политическа или икономическа несигурност 
3. Потенциално застрашаване опазването на защитените територии при 

развитие на туризъм 
4. Последици от измененията в климата (наводнения и др. в туристическия 

район) 
 

 

3.Стратегия за промоциране на туристическия маршрут 
 

3.1.Заинтересовани страни 
 

Определяне на заинтересованите страни 

За ефективното прилагане на Стратегията от изключително значение е  
ангажирането на заинтересованите страни и взаимодействието помежду им. 
Заинтересовани страни са тези, чиито интереси трябва да намерят отражение 
при разработването на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут 
„Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион 
Румъния-България“. При изработването на настоящата Стратегия се приема 
дефиницията, че заинтересованите страни са организации, институции, 

структури или личности, чиито интереси бихо могли да  бъдат засегнати (в 

положителен или отрицателен смисъл) от Стратегията, или такива, които 

могат да имат взаимодействие и да окажат влияние върху резултатите и 

последствията от осъществяването на Стратегията. 
Стъпвайки върху данните от предварителното проучване и направеният анализ 
на заинтересованите страни, настоящата стратегия се разработва с ясното 
разбиране, че е от ключово значение за идентифицирането на тези хора, групи 
и организации, които имат значителни интереси, свързани с устойчивото 
използване на защитеното природно наследство за целите на туризма. В самото 
начало се поставя условието, че разбирането на потенциалната роля и принос на 
различните участници е основна предпоставка за жизнеността на новия 
туристически продукт. Предпоставка за успех е консултирането със 
заинтересованите страни по време на 4 кръгли маси (2 на територията на 
Република България и 2 на територията на Република Румъния). Така е 
постигната по-голяма прозрачност като един от важните принципи на доброто 
управление на процеса за изготвяне на документи. Чрез гарантиране на 
възможността на заинтересованите страни да изразят своите мнения по 
развитието и маркетизирането за интегриран туристически маршрут за 
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екотуризъм в трансграничния регион Румъния – България, процесът на вземане 
на решения бе по-добре обоснован, по-точен и по-отговорен. Заитересованите 
страни са анкетирани и интервюрирани и на различните етапи на работа по 
проекта, като е отчетено тяхното мнение за важните точки за развитие на 
Стратегията.  
При идентифициране на заинтересованите страни са приложени Стандартите за 
провеждане на обществени консултации на Министерски съвет (2009 г.). 
Изготвен е списък, който включва различните институции, организации, групи и 
индивиди, които могат да имат отношение и/или да въздействат върху 
основните политики, и/или върху които изпълнението на тези политики може да 
окаже влияние. 
 Идентифицирането на заинтересованите страни в настоящия анализ включва: 

 определянето на страните, които ще бъдат засегнати пряко или 
косвено, положително или отрицателно от реализирането на 
Стратегията; 

 степента на въздействие на всяка една от тези страни върху процеса 
на разработване, изпълнение и оценка на Стратегията. 

 
За целите на анализа е използвана стандартна форма за идентифициране на 
заинтересованите страни чрез оценка и аранжиране на следните елементи: 
Кои са потенциалните облагодетелствани страни? 
Кои са подложени на неблагоприятно въздействие? 
Кои имат капацитет да подкрепят планираните дейности? 
Кои заинтересовани страни могат да повлияят негативно? 

 
Основните принципи при определянето на заинтересованите страни още на етап 
предварително проучване са били: приобщаване, значимост и 

равнопоставеност. По време на проведените кръгли маси в рамките на проект 
проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически 
продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на 
трансграничния регион Румъния-България“ са идентифицирани следните 
заинтересовани страни:  

 Министерство на туризма; 
 Министерство на околната среда и водите; 
 Изпълнителна агенция по водите; 
 Кметове на общини от трансграничния регион - 7 окръга от Румъния 

(Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) и 
8 области от България (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико 
Търново, Русе, Силистра, Добрич); 

 Дирекции на природни паркове; 
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 Регионални инспекции по околна среда и водите;  
 Басейнови дирекции; 
 Областни управители; 
 НПО; 
 Туристически асоциации; 
 Туроператори и туристически агенции; 
 Собственици на хотели и ресторанти; 
 Местен бизнес – анимации, водачество,  
 Информационни центрове; 
 Туристически клубове; 
 Настоящи и бъдещи туристи; 

 
 

Фигура 1. Идентифицирани 

заинтересовани страни  

Най-високо представителство имаха 
представителите на местната 
администрация (общини) - 52%, 
следвани от представителите на 
неправителствения сектор (НПО) – 
26% и представители на 
екологичната администрация/ 
защитените територии – 13%. 
Сравнително слабо бе участието на 
представители от туристическия 
бранш – 5%. 

 

Следвайки споделеното от участницити на кръглите маси, които са и 
заинтересовани страни, става ясно, че около 70% от туристите се занимават с 
любителски туризъм. Този висок резултат дава основание да считаме, че 
обектите/маршрутите са оценявани от гледна точка на личностното възприемане 
и преживяване, както и познаване на отделни компоненти на естествената 
природна среда. Изводът е, че и маркетинговата стратегия следва да отговори 
на това търсене, като може да предложи и нови форми на организиран туризъм, 
които да привлекат и допълнителни туристи.  
41% от участниците на кръглите маси се занимават професионално с туризъм. 
Изхождайки от специфичния профил на екотуризма, включващ пътувания до 
сравнително необезпокоявани природни местности със специфична цел за 
изучаване, наслада и удоволствие от природата, както и съществени разлики от 
т.нар. „масов“ туризъм, може да се направи изводът за висока степен на 
обективност на постигнатите резултати от анкетните проучвания в рамките на 
предварителното проучване. Изразените в тях становища и коментари са оказали 
силно влияние при определянето на критериите, обектите и вариантите за 



ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ С ЮЗЪ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

  
 

 

 
 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. 

52 

маршрут. Те са от ключово значение и за определянето на маркетинговите и 
комуникационни подходи в настоящата Стратегия.  

 
Анализът на интересите е реализиран чрез метода PRES (Pressure Analysis). В 
анализа са включени само онези групи, които имат реални и подлежащи на 
мобилизиране ресурси, които биха могли да бъдат използвани в процеса на 
разработване и прилагане на Стратегията, както и в съответствие с интересите 
на групите.  

Анализът се фокусира върху два ключови елемента:  
а) интерес, който имат по отношение реализирането на Стратегията, и 
б) количество и видове ресурси, които те могат да мобилизират, за да 

повлияят на резултатите.  
ГРУПА Интереси на групата 

към проблема 

Ресурси Потенциал за 

мобилизиране на ресурсите 

Централна 
власт 

 

Отговаря за 
националните политики за 
регионално и местно 
развитие 

Определя 
финансовите 
рамки 

Използване на национален 
бюджет; Използване на 
европейски ресурси 

Регионални 
власти 

Отговарят за 
стратегическите 
направления на 
регионално и областно 
ниво 

Отговарят за 
национални 
приоритети на 
регионално ниво. 
Могат да 
привличат 
европейски 
средства чрез 
конкретни 
проекти. 

От национален бюджет. 
Използване на европейски и 
други ресурси. 

Местни власти Отговарят за местното 
развитие  

Разполагат със 
средства от 
общинския 
бюджет. Могат да 
привличат 
европейски 
средства чрез 
конкретни 
проекти. 

Използване на общински 
бюджет; Използване на 
европейски и други ресурси. 

Бизнес Заинтересован от 
възможностите за 
намаляване на разходите 
и програми за 
стимулиране. 

Заинтересовани от 
увеличаване на заетостта 
и доходите. 

Не отделят 
достатъчно 
средства за 
развитие 

В зависимост от наличието 
на браншови организации 
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Структури на 
гражданското 
общество (НПО)  

Заинтересовани от 
наличието на проекти за 
развитие.  

Знание и 
наличие на 
обществени 
мрежи. 

Нисък – не разполагат със 
средства 

Природни 
паркове  

Заинтересовани от 
провеждане на политика 
за устойчиво управлиние 
и запазване на запазване 
на биоразнообразието.  

Недостатъчни Не разполагат със средства, 
но притежават експертиза.  

 
В контекста на разработване на Стратегията за маркетинг и промоциране в 
рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-
туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията 
на трансграничния регион Румъния-България“, заинтересовани страни са:   

• тези, чиито интереси са засегнати от общински нормативни и/или  
стратегически документи и провежданите политики за развитие на природен 
туризъм в трансграничния регион Румъния - България;  

• тези, които разполагат с необходимата информация, ресурси и 
компетенции за извършване оценка на въздействието, формулиране на политики 
и тяхното изпълнение;  

• тези, които контролират съответните инструменти по прилагането ѝ. 
 

Анализът на интересите е извършен чрез прилагани на принципа „отдолу – 
нагоре”, т.е. от нуждите на заинтересованите страни и конкретните дадености в 
трансграничния регион. Ще се създадат условия за идентифициране на 
потенциални партньори за развитието на туризма. Така ще се прегледат 
взаимовръзките и ще се прецени ефекта върху хоризонталните въпроси - 
устойчиво развитие, равни възможности и недискриминация, опазване и 
въздействие на околната среда, иновации и правене на политики. 
Правилната оценка на отношението, значимостта и степента на влияние на 
заинтересованите страни има съществено значение за включването им при 
консултирането, подготовката и последващото изпълнение на Стратегията за 
маркетинг и промоциране на трансграничния маршрут. Съгласуването на 
интересите на отделните заинтересованите страни с интересите, заложени в 
Стратегията е ключов момент за бъдещият успех на документа. 
При извършването на анализа са взети следните съществени индикатори за 
натиск и влияние:  

• Власт и статус - политически, социален и икономически;  
• Контрол над стратегически ресурси;  
• Неформално влияние;  
• Степен на организираност;  
• Властови взаимоотношения с други заинтересовани страни;  
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• Значение за изхода и успеха на Стратегията. 
В резултат от анализът на заинтересованите страни съгласно методиката за 
избор на ключови заинтересовани страни (анекс 5.1) са определени следните 
конкретни юридически и физически лица: 

 
ГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Централна власт 

 

България 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
Министерство на туризма 
Министерство на околната среда и водите 
Румъния 

Национален орган по туризъм (НОТ) към Министерството на 
икономиката 

Регионални власти България  

Регионални съвети за развитие 
Регионални координационни съвети 
Областни управители 
Румъния 

Регионални агенции за развитие  
Местни власти България  

Общински администрации 
Общински съвети  
Румъния  

Окръжни администрации 

Градски администрации 

Бизнес Туристически оператори 
Туристически агенти 
Хотелиери  
Ресторантьори 
Местен бизнес – водачество, анимация 

Структури на 

гражданското общество 

(НПО) 

Сдружения в обществена полза  
Асоциации в обществена полза  
Местни инициативни групи 
Браншови сдружения на бизнеса 
Организации на работодатели  
Туристически дружества  
Туристически сдружения  
 

Природни паркове  Дирекции на природни паркове  
Собственици на защитени обекти и територии 
Басейнови дирекции 

  
3.2. Механизми за консултиране/ взаимодействие със заинтересованите 

страни 
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Успехът на Стратегията за маркетинг и промоциране на рамките на проект 

„Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: 

Маршрут „Защитено природно наследство на територията на 

трансграничния регион Румъния-България“ зависи от общите усилия на 
публичния (управленски), бизнес (частен), екологичния и неправителствения 
(НПО) сектори.  
Установяването на работещи взаимоотношения и процеси, които пълноценно да 
ангажират заинтересованите страни в процеса, би следвало да доведе до 
взаимно изгодно, дългосрочно формално (институционализирано) партньорство 
между публичния сектор, бизнеса, научните и образователни институции и НПО. 
Тези работещи отношения могат да варират от процес на сравнително 
неформално сътрудничество през работни групи до формиране на звено за 
регионална координация или на институционализирано обществено-частно 
партньорство. 

 

3.2. Визия за развитието на маршрут „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион Румъния-България“ 

 
След отразяване на специфичните особености на трансграничния регион бяха 
предложени три варианта на визия, от които беше избран, тестван и одобрен 
финален вариант. За да се дефинира визията за развитие на маршрута, беше 
извършен преглед на определени визии в актуални стратегически документи на 
европейско, национално, регионално и трансгранично ниво. В резултат на 
направения преглед бяха предложени три варианта на дефинирана визия на 
Възложителя, които бяха съобразени с конкретните специфики на продукта, 
както и с конкурентните му предимства. Визията представлява кратко описание 
на представата за развитие на туризма, в частност природния туризъм в 
трансграничния регион Румъния-България. 

Визията е важна част от Стратегията. Тя отразява крайния желан резултат в 
дългосрочна перспектива, чието постигане е предмет на разработваната в 
обхвата на настоящата поръчка Стратегия. Съгласно “Методология за 
стратегическо планиране в Република България”, визията трябва да е: 
вдъхновяваща - ясна и предизвикателна; фокусираща - дава цел и посока; 
ориентирана към бъдещето - взема предвид добрите неща от миналото; 
насочваща - дава насоки, без да ограничава, но адресирана към преодоляването 
на откроените при анализа на сектора обществено значими проблеми; устойчива 
- дава дългосрочната перспектива“. 
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Визия за развитие на маршрута: Развитието на туристическия маршрут 

„Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион 

Румъния-България“ има за цел да създаде  разпознаваемост на 

трансграничния регион Румъния – България и да го превърне в предпочитано 

място за природен туризъм чрез изграждане на емоционална връзка между 

дестинацията и потребителите. Налагането на Маршрута като продукт ще 

обедини усилията и ще привлече подкрепата на всички заинтересованите 

страни, за да се максимизират социално – икономическите ефекти за 

местното население. Разработването на маршрута като туристически 

продукт трябва да са базира на уважение към околната среда, опазване на 

биоразнообразието и устойчивото ползване на природните ресурси в 

защитените зони.  

 
Основен тип туризъм – еко и природолюбителски, пешеходен и велотуризъм, 
съобразен със съществуващите ограничения на защитените зони; 
Допълващ тип туризъм – устойчив туризъм с отговорно отношение към 
природните ресурси. 
 
Тази визия се обосновава на разбирането, че природният туризъм е най-
логичният вариант за развитие на трансграничния регион. Насърчаването му ще 
доведе до превръщането му в икономически движеща сила за опазване на 
природния капитал. Визията дава вазможност за разработване на разнообразни 
и взаимно допълващи се финансови механизми, включително директна подкрепа 
за преки природозащитни мерки, компенсации за пропуснати ползи при 
регулиране на ползванията и плащания за екосистемните услуги на пазарен 
принцип. Визията гарантира, че посещаването на защитените територии ще се 
осъществява по отговорен начин, като се създава възможност и за икономическа 
активност на местното население. Следването на визията може да развие и 
допълващия тип туризъм като се създава добавена стойност към природните 
забележителности чрез включването и на обекти с културно-историческа 
значимост. В същото време ще се стимулира регионалното развитие и 
създаването на трайна заетост.  

Като обосновка за формулирането на гореописаната визия може да се добави и 
резултатът от стандартизираните интервюта и проучването с анкетни карти в 
процеса на подготовка на Стратегията, според които еко, пешеходен и 
организиран туризъм се определят като най-подходящи за транс-граничния 
регион. Също така респондентите определят като подходящ и велотуризмът, 
защото съчетава спорта с грижата за околната среда и опознавателната част към 
природата.  
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Настоящата визия реферира и към визията, формулирата през 2011 г.  на деня 
на р. Дунав – 29 юни, когато министри и представители на делегации от Румъния, 
България, Сърбия и Хърватия по време на "Дунавската плаваща конференция" от 
"Синята седмица" представят първите стъпки в реализирането на визията за това 
как би могъл да се развие Средният и Долен Дунав: регион с разнообразни 

туристически атракции, места за настаняване на всички категории, развита 

инфраструктура, широка мрежа от велосипедни алеи и разработени водни 

спортове, регион, който всеки би искал да посети и да открие 

неподправените си природа и културно-исторически забележителности 

(DCC, 2011). 

Очевидно е, че сътрудничеството е ключ към бъдещото развитие. Конкуренцията 
между различните държави по река Дунав може да има някои непосредствени 
предимства, но в дългосрочен план без обща стратегия регионът няма да има 
възможност да се конкурира с други подобни региони, например Балтийско 
море. Развитието на туризма в региона на река Дунав обаче зависи от редица 
фактори: 

 Изграждане на нова и хармонизация на съществуващата инфраструктура; 
 подобряване на условията на околната среда в Дунав; 
 развитие на модерна система за образование и обучение в областта на 

туризма по протежение на река Дунав; 
 развитие на териториалното сътрудничество главно между страните в ЕС 

- Средния и Долен Дунав. 
 

3.3.Маркетингови цели 

Настоящите маркетингови цели детайлизират визията на Стратегията. 
Формулирани са дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели. 
Дългосрочните са свързани със стратегията, разпределението и 
преразпределението на ресурсите; краткосрочните се отнасят най-вече до 
тактиките, докато средносрочните ще се фокусират върху ефективното 
използване на ресурсите. 

Дългосрочни цели   

 Да се повиши познатостта на трансграничния регион България – 
Румъния и в частност на туристическия маршрут „Защитено природно 
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-
България“; 

 Да се развие и наложи регионален бранд за Дунавския регион като 
предпочитано място за практикуване на природен туризъм в район, 
богат за защитени територии;  
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 Да се повиши качеството на съществуващите услуги и да се развият 
нови услуги чрез обучение на туристически водачи, аниматори и 
туристически персонал;  

 Да се интегрират защитените територии и да бъдат функционално 
свързани с туристически територии, които позволяват ползване за 
туризъм и други устойчиви дейности; 

 Да се привлекат достатъчно на брой туристи, които да спомогнат за 
съживяването на местната икономика, като се запази баланса, 
запазващ защитеният статут на териториите; 

Среднорочни цели  

 Да се насърчи екотуризма като икономическа сила за опазване на 
продния капитал. Да се интегрират подходите на управление и 
опазване на природата; 

 Да се направи атрактивно и ефективно за местното население и 
заинтересованите страни включването им в развитието на маршрута 
като цяло и точките от него, които са близо до тяхното населено място 
в частност; 

 Насърчаването за търсене на разнообразни финансови механизми, 
които насърчават природнозащитните мерки; 

 Да се създаде Сертификат за качество, който идентифицира района и 
гарантира минимално качество на услугата, като в същото време 
комуникира и регионалния бранд.  
 

Краткосрочни цели  

 Да се позиционира продукта на пазара и да се формулират основните 
послания към целевите групи;  

 Да се създадат работещи партньорства с туристически агенции за 
привличане на туристи както от други области на България и Румъния, 
така и от други държави; 

 

При формулирането на тези цели са взети предвид както избраната визия за 
развитие на маршрута „Защитено природно наследство на територията на 
трансграничния регион Румъния-България“, така и дефинираната концепция 
още през 1991 г. от Международното общество по екотуризъм, а именно 
"посещаване на природни зони по отговорен начин, като заедно с това се 
подкрепя околната среда и добруването на местното население, и като се базира 
на тълкуване и образование".  

Изборът на целите е осъществен в съответствие със съществуващи 
стратегически документи, както на европейскo и национално ниво, така и на 
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базата на съществуващи стратегически документи на регионално ниво, отнасящи 
се за трансграничния регион Румъния – България.  

Формулирането на маркетинговите цели се основава на анализ на добрите 
практики от страните в Западна и Централна Европа. Този анализ показа някои 
общи тенденции в управлението на защитеното природно наследство и в 
частност, развитието на устойчив туризъм. Трансграничният аспект е застъпен в 
управлението на много природни комплекси в Европа. Проучените добри 
практики от поречието на р.Морава, р.Сава и балтийските страни показват, че 
въпреки различното законодателство в граничещите държави, трансграничната 
инициатива води до успешно изпълнение на съвместни дейности на различни 
организации (правителствени и неправителствени) и в крайна сметка до 
ефективно управление и опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие 
на района. Взета е предвид и обобщената информация от предварителното 
проучване.   

Маркетинговите цели се базират на задълбочено познаване на състоянието и 
тенденциите във вътрешната и външната среда. Те са съобразени с пазарното 
позициониране на интегрирания туристически продукт, конкурентите му 
предимства, финансови ресурси, управление, рентабилност и обществена 
отговорност. При определяне на маркетинговите цели е търсен синергичен 
ефект с всички действащи, новопредлагани и др. инструменти за развитие на 
природен туризъм в трансграничния регион Румъния – България.  
Маркетинговите цели се придържат към основните принципи за развитие на 
екотуризма, като идеята е изпълнението им да доведе до максимум социални и 
икономически ползи за местните общности и минимум отрицателно въздействие 
върху околната среда.  

 

3.4.Маркетинг микс – стратегии 
Маркетинговият микс е рамка, която цели да обхване конкретния туристически 
продукт като цяло, а не на ниво конкретни обекти, съставящи туристическия 
маршрут. За изработването му е използван разширения модел на маркетинг 
микса със 7-Ps, който се използва в туризма: 1. Продукт; 2. Цена; 3. Място; 4. 
Реклама; 5. Хора (кадри); 6. Процеси; 7. Физическа среда. Този микс анализира 
всичко, което предлага туристическият маршрут и е основата за създаването на 
стратегията за маркетинг и промоциране. 
Маркетинговият микс е силен инструмент за управлението на определени 
елементи от планирането на туристическата система. Инструментите на 
маркентинговия микс се използват по различен начин в различните фази на 
жизнения цикъл на продукта. Всяка фаза налага различен микс (комбинация) от 
елементите с цел въздействие или поддържане на определен ритъм на 
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реализация на конкретния продукт. Инструментите на маркетинг-микса се 
използват за въздействие върху потребителите (туристите), в частност за 
мотивирането им да купуват или потребяват конкретни туристически продукти 
(програми, пакети) на атрактивни за тях цени (с различни видове бонуси и 
отстъпки), чрез различни форми за дистрибуция (пласмент). В това число чрез 
преки или косвени посредници на базата на балансирана комуникационна 
(промоционална и рекламна) политика.  

 

1. Продукт – в рамките на Стратегията могат да бъдат създадени различни 
туристически продукти, съобразени както с главния маршрут, така и с 
второстепенните маршрути. Продуктите трябва да се съобразени с 
възможностите за настаняване в съответните населени места. От 
предварителното проучване става ясно, че към момента няма достатъчно добре 
разработени комплексни продукти, но има потенциал за развитие на природен 
организиран и самостоятелен туризъм. Регионът притежава потенциал за нишов 
туризъм, свързан с наблюдение на птици, изследване на флората и фауната. Не 
са за пренебрегване възможностите за велотуризъм, както и еко-туризъм, 
съчетан с посещение на културни и исторически паметници.  

2. Цена – подходът към цените на предлаганите туристически продукти трябва 
да бъде диференциран в зависимост от целевата група, към която е насочен 
продукта.     

3. Място – локацията на туристическия маршрут има голям потенциал, защото се 
намира в трансграничен регион с уникална природа. При изготвянето на 
продуктите обаче трябва да се вземе предвид достъпността, локацията на всеки 
един обект и наличната  инфраструктура. 

4. Реклама - Необходимо е разработването на единна комуникационна 
платформа – общ сайт на трансграничния регион, която да демонстрира всичките 
му възможности. Целта на рекламната стратегия е да се повиши познатостта на 
трансграничния регион Румъния – България както на вътрешните, така и на 
външните пазари. Препоръчително  е да се увеличи участието в туристически 
борси и изложения. 

5. Хора (кадри) – правилното използване на човешкия потенциал е от 
изключително значение при разработването на нов туристически продукт. В 
случая при развитието и промоцирането на маршрут „Защитено природно 
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ е 
важно да има добро взаимодействие между местно население и туристите. 
Ангажирането на човешките ресурси след местното население може да доведе 
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до разработването на нови, допълнителни услуги като развитие на местните 
традиционни занаяти. Повишаване на общата и специфичната подготовка на 
всички хора в региона, занимаващи се или планиращи да се занимават с туризъм 
и обслужване на клиенти ще доведе по естествен път и до увеличаване на броя 
на работните места сред местното население.  

6. Процеси – задвижването на процеса по изпълнение на маркетинговата 
стратегия за промоциране на туристическия маршрут ще доведе до резултати, 
които са свързани с цялостното развитие на региона. Стандартизирането на 
комуникацията, привличането на туроператори и повишаването на 
туристическия поток в трансграничния регион ще доведе до увеличаване на 
инвестициите и подобряване на инфраструктурата.    

7. Физическа среда – в трансграничния регион физическата среда има нужда от 
значителни подобрения, като се започне от изграждането на работещи 
информационни центрове, мине се през поставянето и поправянето на 
обозначителни знаци и табели и се стигне до осигуряване на възможност за 
транспортен достъп някои от обектите. Не трябва да се пренебрегват обекти 
които са труднодостъпни, но са атрактивни и биха предизвикали туристически 
интерес. 

  
Насоки за визуализация на продукта 

 
 Да бъде с ясна идентичност; 
 Запазена автентичност; 
 Запомнящ се, разпознаваем и отличаващ се от другите; 
 Ценен за специфични пазарни сегменти  
 Предизвикващ положителни емоции у потенциалните потребители.   
 

Насоки за разработване на бранд 

 
Успешният бранд представлява разпознаваем продукт, услуга, място, 
позициониран и представен по такъв начин, че с придобиването му потребителят 
получава допълнителна стойност, която удовлетворява потребностите му по-
добре от конкурентите. Един силен бранд и неговото по-широко 
разпространение и разпознаване сред клиентите би допринесло за достигането 
на повече потребители на туристически услуги. Брандът е създаване на ясна 
идентичност, привлекателен, автентичен облик. Той е едно обещание, заявка за 
нещо ценно, запомнящо се, разпознаваемо, отличаващо се от другите. 

 
Изисквания при прилагането на общ бранд 
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 Брандът трябва да присъства във всеки акт на маркетинговите дейности;  
 Брандът трябва да бъде достъпен за всички, които работят и развиват 

бизнес в трансграничния регион.  
 

 

3.5.Продуктова стратегия 

Целта на продуктовата стратегия е да се определени съвместния природо-
туристически продукт: маршрут „Защитено природно наследство на територията 
на трансграничния регион Румъния-България“ като устойчив продукт, който да 
се предложи на туристическия пазар. Природният туризъм има голям потенциал 
за развитие и това е предпоставка да се утвърди на туристическия пазар не само 
в Румъния и България, но и на международно ниво. 

При разработването на продуктовата стратегия са посочени конкретните 
дейности, свързани със създаването на добър имидж на продукта, обвързано с 
поддържане на високо качество на услугите, които се предлагат; опазването на 
природното богатство и поддържането на прилежащата туристическа 
инфраструктура. 

Въпреки безспорните си природни и културни дадености, интересът към 
трансграничния регион е много по-слаб от възможното. Усилията на 
комуникационната стратегия на туристическия маршрут като цяло следва да 
бъдат насочени към увеличаване на маркетинга и продажбата на туристически 
пакети и задаване на ясен фокус. В краткосрочен план, поне през първите 3 
години би било оправдано като усилия и разход на средства да се акцентира 
върху традиционните пазари и пазарите в непосредствена близост до България 
и Румъния, които и до този момент генерират основната част от нощувките в 
региона. Значими инвестиции в събития, свързани с привличане на посетители 
от съседните пазари ще са необходими, като това следва да бъде съчетано и със 
специални оферти от страна на хотелите, особено във връзка с официални 
национални и местни празници или атрактивни мероприятия. Също така 
туристопотокът не бива да се задържа само в големите градове на региона, а да 
се насърчава развитието и на по-малките населени места.  

Продуктовата стратегия се базира на идеята за създаване на добавена стойност 
от експонирането на природните дадености и практическото им превръщане в 
обект с туристическа стойност, които води до създаването на специфичните 
продукти и услуги. Има възможност и за обвързването на интегрирания 
туристически маршрут за природен туризъм със съществуващи и утвърдени 
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туристически маршрути в рамките на трансграничния регион. Разпознаваемите 
туристически дестинации, както и познати туристически обекти дават 
възможност за допълнително продуктово позициониране на маршрута. 
Обвързването с т.нар. „под обекти“, попадащи в близост до избрания вариант за 
туристически маршрут ще увеличи възможностите на продукта за навлизане на 
пазара.  

 
Продуктовата страгерия предвижда развитиего на следните видове туризъм:  

 Природен туризъм; 
 Природно – изледователски туризъм – наблюдение на птици, изследване 

на фауна и флора; 
 Велотуризъм; 
 Пешеходен туриъм; 
 Спортен туризъм; 
 

Видовете туризъм са съобразени с категориите защитени територии, които в 
България  са:  

 резерват; 
 национален парк; 
 природна забележителност; 
 поддържан резерват; 
 природен парк; 
 защитена местност; 
 

а в Румъния са:  
 национални паркове;  
 биосферни резервати;  
 природни резервати;  
 влажни зони от международна важност (RAMSAR); 
 природни обекти от световното природно наследство (UNESCO); 
 специални природозащитни зони; 
 зони за защита на птичите видове; 
 обекти от общностно значение и геоложки паркове.  

 
Още на етапа на предварителното проучване и първоначалните кръгли маси е 
използван прагматичнен подход, при който основният маршрут свързва 
приоритетните обекти за екотуризъм чрез първокласни и второкласни пътни 
връзки, защото най-важната предпоставка за посещение от туристите е обектите 
да бъдат леснодостъпни. Следва се логиката природните обекти да бъдат в 
синхрон с цялостното представяне на туристическия потенциал на региона. 
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Присъствието на природни феномени като обекти в маршрута е гаранция за 
неговата атрактивност и ще привлича интереса на туристите. Това дава 
възможност за комбиниране на туристическите продукти, което означава да се 
предложат разнообразни комбинирани пакети. Туристическите пакети трябва да 
бъдат с различна времева продължителност, така че да задоволяват 
изискванията на индивидуалните (неорганизирани) туристи и на тези, 
използващи услугите на туристически агенции и други организатори. Това е 
свързано и с възможността туроператорите и продавачите на туристически 
пакети да организират и координират дейността си с превоза на туристите.  

 
Времевата продължителност на туристическите пакети може да бъде:  

 еднодневни пътувания, 
 многодневни,  
 къси и дълги уикенди.  

 
Също така продуктите се делят на неорганизирани или организирани 
туристически пътувания, свързани с различните типове туризъм, базирани и на 
чартърни едноседмични самолетни ваканции, организирани за една локация или 
за маршрутни обиколни програми.   

В резюме, продуктовата стратегия се базира на развитието на екотуризма, който 
означава "посещаване на природни зони по отговорен начин, като заедно с 

това се подкрепя околната среда и добруването на местното население, и 

като се базира на тълкуване и образование". Това е определение на 
Международното общество за екотуризъм (The International Ecotourism Society - 
TIES) - програма, чиято мисия е определяне на стандарти, инструменти, 
ръководства и техническа помощ за развитие на екотуризма (TIES, 2016). Ведно 
с това, TIES предлага и набор основни принципи, прилежащи към концепцията, 
която визира: 

 Минимизиране на физическото, социално, поведенческо и психологическо 
влияние; 

 Развитие на степента на осъзнаване и на уважението към околната среда 
и местните култури; 

 Предлагането на положителен опит както за посетителите, така и за 
домакините; 

 Генериране на финансови облаги както за местното население, така и за 
частната индустрия; 

 Предлагане на запомнящи се изживявания на посетителите, които ще могат 
да повишат степента на разбиране на особеностите на страната-домакин от 
гледна точка на политика, околна среда и социални аспекти; 
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 Планиране, конструиране и опериране със средства, имащи ниско ниво на 
влияние върху околната среда; 

 Признаването на правата и духовните вярвания на местното население в 
собствените общности и сътрудничество със същото с цел създаване в 
партньорство на възможности за неговото овластяване; 

 Въвеждане на разнообразни и взаимно допълващи се финансови 
механизми, включително директна подкрепа за преки природозащитни 
мерки, компенсации за пропуснати ползи при регулиране на ползванията и 
плащания за екосистемните услуги на пазарен принцип. 

 

Трансграничният аспект е застъпен в управлението на много природни 
комплекси в Европа. Проучените добри практики от поречието на р. Морава, 
р.Сава и балтийските страни показват, че въпреки различното законодателство 
в граничещите държави, трансграничната инициатива води до успешно 
изпълнение на съвместни дейности на различни организации (правителствени и 
неправителствени) и в крайна сметка до ефективно управление и опазване на 
биоразнообразието и устойчиво развитие на съответния регион.  

Определяйки профила на туриста и конкурентните предимиства на продукта, 
стратегията за маркетинг и промоциране на туристическия маршрут насочва 
заинтересованите страни към потребителите и изследва техните интереси. 
Туристическите оператори и агенти, както и туристическите клубове са тези, 
които стоят най-близо до потребителите на туристически маршрути от всички 
заинтересовани страни. Тяхната стопанска дейност е насочена основно към 
генериране на печалба от продажба на туристически услуги. В България и 
Румъния не се следи от официалната статистика развитието на туризма по 
видове (специализация), а по-скоро по райони, и от там се правят изводи за 
видовете развит туризъм (например морски, СПА, ловен). Липсата на подобен 
вид регулярна информация не дава възможност за планиране на конкретни 
действия например за привличане на нови групи туристи, насочени към 
потенциално конкурентни продукти.  Във времето са извършвани подобни 
изследвания (например за екотуризъм), в резултат на конкретни проекти, но 
тези изследвания се отнасят за конкретен период от време и не могат да дадат 
надеждна картина за съществуващото положение в районите. Пазарната 
ориентираност на продукта – маршрут към момента е ясна, имайки предвид 
описанието на видовете туризъм, конкурентните предимства на продукта, 
добрите практики и тенденциите в развитието на туризма в световен мащаб. Но 
докато не стартира конкретно предлагане на продукта от туристическите 
оператори/агенти/клубове и други заинтересовани страни, и докато не се 
направи изследване на състоянието на пазара именно за екотуризъм в района, 
няма данни, с които да се сравни пазарната ориентираност на продукта. Тази 
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дейност ще се извърши от управляващата продукта организация след стартиране 
на предлагането на пазара на туристически продукти и реализиране на част от 
маркетинговите дейности. 

 
Предложение за примерни индикатори за изследване и анализ на пазара: 

 изследване и анализ на потребителите, тяхната удовлетвореност, настоящи 
и бъдещи нужди и потребности, роли в решението за покупка, търсени 
ползи от посещение на маршрута или части от него; 

 изследване и анализ на туристическите агенти, тяхната удовлетвореност, 
цели, съвместимост на стратегията, вид на услугите които предлагат като 
доставчик, сътрудничество в маркетинговите и логистични дейности; 

 изследване и анализ на конкурентите, определяне на силни и слаби страни 
на конкурентите, проучване на техните маркетингови решения, изследване 
на стратегиите за позициониране на конкурентите; 

 изследване и анализ на обкръжаващата среда и европейските и световни 
тенденции в развитието на природен туризъм. 

 

По отношение на жизнения цикъл на маршрута, поради сезонния характер на 
природния туризъм, както и съобразяването със специфичните забрани в 
защитените територии, той се определя категорично като крива с повторен 

цикъл.   
 

Жизненият цикъл на продукта е концепция, която разглежда развитието на 
продукта от момента на неговата поява от него до оттеглянето му от него. Като 
всеки продукт и туристическия маршрут ще бъде представен с цел бързото му и 
трайно позициониране на пазара като иновативен и конкурентен маршрут още от 
неговото внедряване. В резултат от промоционалните и комуникационни 
дейности от маркетинговта стратегия ще се стреми към по-бързо достигане на 
т.нар. етап на зрялост, в който да постигне оптимално потребление. Трябва да 
се обърне внимание, че екотуризмът в защитените територии има пределен праг 
на насищане, който ако се надмине, в резултат от рекламни дейности, има 
вероятност за навреди на околната среда и съответно да достигне бързо до спад 
в потреблението. Коректното проследяване на тези етапи ще бъде една от 
задачите на бъдещото управление и наблюдение на маршрута. 

Стратегията за диференциация, избрана при определяне на конкурентното 
предимство на продукта, определя пазарния сегмент, към който ще се насочи 
продукта и избира фокус стартегията като най-подходящо насочване към тясна 
целева група, с която се осигурява относително ниски цени на продукта, но се 
поддържа добро качество за задържане на пазара.  
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Стратегията за диверсификация се приема като най-активната иновационна 
стратегия. Иновационната дейност насочва към нови стратегически полета на 
дейност, както като технологически, така и като продуктови решения. Тук 
подходящ е терминът пълна диверсификация. За разлика от стратегията за 
интензивно или широко навлизане, стратегията за изборно (диверсифицирано) 
навлизане на пазара е стратегия на селективния маркетинг, която се осигурява 
чрез поддържане на поносими цени и ограничени ценови стимули. 

 
Продуктовата вариация при конкретния маршрут ще се свежда до предлагане на 
съчетание от различни видове туризъм, трансгранично съчетание на 
туристически маршрути, съдържащи обекти с разнообразна природна стойност 
и атраткивност, което води до промяна на присъщите свойства на пазарно 
усвояваните продукти. Богатото разнообразие от обекти и техните специфики 
дава възможност за предлагане на съобразени с търсенето и спецификата на 
туриста пакети, представляващи продуктова вариация.  

Най-ниската степен на продуктова вариация се постига чрез стратегията на 
разнообразяване на маркетинговите техники извън продуктовия микс т.е. едни 
и същи продукти да се предлагат за отделните пазарни сегменти със специфично 
развитие на маркетинговия микс. По същество се извършва сегментиране. Такъв 
е примерът с предлагането на маршрути за наблюдение на птици, велотуризъм, 
пешеходен туризъм или посещение на по-уредените в инфраструктурно 
отношение природни забележителности (напр. пещери, природни паркове, др.). 

 
Най-висша степен на продуктова вариация е стратегията на диференциране. При 
продуктовото диференциране на пазара се предлагат различни варианти на 
продукти от една група. По принцип диференциацията създава продуктови 
варианти които произлизат от вече усвоени продукти и продуктовия микс се 
развива в дълбочина. Това ще бъде една от ролите на заинтересованите страни, 
особено туристическите оператори, агенти и клубове. Те ще могат да предложат 
различни варианти на природен туризъм доставящ различни видове незабравими 
преживявания за туриста. 

 

3.6.Ценова стратегия 
 

Ценовата стратегия е индикативна, определя общата рамка, която да бъде 
предложена на заинтересованите страни, които реално ще осъществяват 
туристическата дейност, например туроператори, туристически клубове, 
собственици на хотели. Ценовата стратегия е свързана и с факторите на 
външната и вътрешната среда. Външната среда се обуславя от конкуретните 
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фактори, интереса на потенциалните туристи, обслужването и качеството на 
местата за настаняване. Вътрешните фактори са готовността на местното 
население да предостави качествена и конкурентна услуга, да осигури работна 
ръка за базовите и допълнителните туристически услуги.  
При избор на ценовите предимства на даден продукт е необходимо да се изготви 
стратегия за управление на разходите при производството на даден продукт или 
услуга, за да се постигне положителен баланс на продажбите. По отношение на 
пазарния сегмент, към който е насочен продукта, се изготвя фокус стартегия 
към тясна целева група, с която се осигурява относително ниски цени на 
подукта, но се поддържа добро качество за задържане на пазара. Остава 
въпросът колко тесен да е целевият пазар и колко устойчив може да е той във 
времето.  

Цялостната стратегия е насочена към нишова група туристи – природолюбители, 
на които да предложи следната ценова стратегия: приемливо качество на 

приемливи цени. Тя е съобразена с конкурентните предимства на 
туристическия маршрут и тенденциите в търсенето и предлагането на 
туристическите услуги.  

Стратегията предлага варианти за възможните видове туризъм, идентифицирани 
в процеса на анализа, които са широк набор от разновидности на природен 
туризъм, съчетващ велотуризъм,  природно – изледователски туризъм – 
наблюдение на птици, изследване на фауна и флора, пешеходен туриъм и 
спортен туризъм.  

Туризмът е отрасълът, в който повечето от интервюираните в предишните етапи 
на работа по проекта виждат много неизползвани възможности за развитие на 
потенциала на трансграничния регион. Въпреки това се налга силно 
диференциране и прецизно сегментиране на продуктите и респективно на 
техните цени.  Идеята на ценовата стратегия е да бъде реалистична, да не 
отблъсква потенциалните турсти и да насърчава местните жители да развиват 
предприемачески дейности. Ето и кои са туристическите услуги, които биха 
могли да бъдат източниците на приходи за местното население:  

 Туроператорски услуги – организиране на логистика и водачество и 
т.н.;  

 Настаняване в хотели, хостели и къщи за гости;  
 Транспортни услуги;   
 Аниматорска и културно-развлекателна услуга за осигуряване на 

приятен престой;  
 Водачески и екскурзоводни услуги;  



ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ С ЮЗЪ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

  
 

 

 
 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. 

69 

 Продажба на местно произведени храни и напитки;  
 Продажба на  сувенири; 
 Възможността да се предлагат различни типове туризъм позволява 

голямо разнообразие от комбинации на продуктите/услугите и 
привличане на различни таргет групи;  

 Предлагане на общи маршрути по един тип обекти, намиращи се от 
двете страни на река Дунав.  

 

Към кои групи туристи трябва да се формират различни ценови предложения:  

 Вътрешни за региона (румънци и българи) и външни (жители на 
други страни); 

 От различни възрастови групи – ученици, в активна възраст и в по-
напреднала възраст;  

 Семейни (с и без деца) и индивидуални туристи;  
 Проявяващи интерес към различни видове туристически услуги;  
 Неплатежоспособни (младежи и пенсионери) и високодоходни; 
 Нишови туристи, интересуващи се от конкретни аспекти на 

природния туризъм – наблюдение на птици, изследване на флора и 
фауна;  

 Велотуристи.  
 

 

 

Стратегия цена – качество 

  Цена 

  Висока Средна Ниска 

К
ач

ес
тв

о 
на

 п
ро

ду
кт

а 

Високо 

Стратегия на превъзходството Стратегия на висока стойност Стратегия на суперстойност 

Дългосрочен престой, 
индивидуални туристи, туристи 

и групи, ползващи водачи. 
Подходящи са висок клас 
чуждестранни туристи. 

Нишови туристи, интересуващи се 
от конкретни аспекти на 

природния туризъм – наблюдение 
на птици, изследване на флора и 

фауна. Среден престой 3 до 5 дни. 

Краткосрочни пътувания, 
уикенд пакети. Подходящи за 

семейства с деца. 

Средно Стратегия на надценяване Стратегия на средна стойност Стратегия на добра стойност 
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При реферирането към Стратегията за промоциране  и използването на части от 
нея при бъдещо ценообразуване е важно да се изяснят туристическите дейности, 
качеството и ролята на туриста в местната икономика и развитието в 
средносрочен и дългосрочен план, на населеното място. Само така могат да 
бъдат стартирани инициативи с реално влияние върху общността. Потенциал за 
развитие в тази насока има в сътрудничеството между местните власти, 
администрациите на защитените природни зони и собствениците на места за 
настаняване.  

 

3.7. Рекламна стратегия 

Рекламната стратегия е от първостепенна важност, за да може туристическият 
маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния 
регион „Румъния-България“ да бъде разпознаваем за максимален брой туристи. 
За това се таргетират както националните български и румънски пазари, така и 
международните пазари. В рекламната стратегия се предлагат различни канали 
и инструменти за рекламиране на маршрута, който от своя страна ще 
популяризира и отделните обекти и населени места, част от него. Рамката на 
рекламната страгетия определя възможните канали, по които може да се 
взаимодейства с потенциалните таргет групи. Определянето на каналите е в 
резултат на идентифицираните потребности, според популярността и публичното 
позициониране на отделните обекти, съставляващи туристическия маршрут. При 
дефиниране на маршрут „Защитено природно наследство“ първо беше 
извършено определянето на неговата главна ос, която свързва обектите, част от 
защитеното природно наследство, които са идентифицирани в рамките на 
предварителното проучване с най-голям потенциал за развитието на природен 
туризъм.  
Основните послания на рекламната кампания са съобразени със Стратегия на ЕС 
за биологичното разнообразие до 2020 г. „Нашата застраховка живот, нашият 

Туристически продукти с 
добавена стойност, напр. 
посещние на културно-

исторически забележителности 
и настаняване в СПА и уелнес 

хотели. 

Туристически продукти, насочени 
към български и румънски 

туристи. Подходящи за семейства 
с деца. 

Туристически продукти с 
образователна насоченост, 
подходящи за ученически 

групи. 

Ниско 

Стратегия на измама Стратегия на фалшива икономия Стратегия на икономия 

---------------------- 
Подходящи за велотуристи и 

туристи, насочени към спортен 
туризъм. 

Позходящи за ученици и 
пенсионери. 
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природен капитал“. Това е така, за да се дефинират и разликите в рекламата на 
обикновен туристически продукт. Стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г. „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал“ 
има за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и рушенето 
на екосистеми в ЕС до 2020 г. За постигане на основната си цел, Стратегията 
определя шест приоритетни цели, както следва: 

 Цел 1: Опазване и възстановяване на природата;  
 Цел 2: Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги;  
 Цел 3: Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското 

стопанство;  
 Цел 4: Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси;  
 Цел 5: Борба с инвазивните чужди видове  
 Цел 6: Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното 

разнообразие. 
Тази информация ще се има предвид при последващите действия в посока 
рекламиране и насърчаване на развитието на туристическите услуги.  

Основа на рекламната кампания ще бъде изграждането на бранд на региона чрез 
единна концепция и комуникационна платформа. Брандът е не само лого и 
визуална идентичност, но и смислово натоварен разпознаваем знак, който може 
да се използва като добавена стойност във всякакви последващи маркетингови 
активност на отделните елементи от туристическия маршрут. Брандът на 
туристическият маршрут „Защитено природно наследство на територията на 
трансграничния регион „Румъния-България“ ще подкрепи най-вече развитието 
на местния туризъм и ще подпомогне местната предприемаческа инициатива. 
Представянето на възможности на региона в цялото му разнообразие чрез 
единен подход и под един бранд е по-изгодно и заради оптимизирането на 
разходите за реклама. Единният бранд ще играе ролята на свързващо звено при 
промоционалните активности на всеки туристически обект, община, природен 
парк или поотделно.  

Първа стъпка при стартирането на рекламна кампания е разработването и 
захранването с информация на страницата в интернет, която да бъде основна 
платформа на проекта и тя да бъде промотирана отделно. Страницата ще 
съдържа следните категории информация, които са налични за всеки обект в 
района на проучване, във формат и актуалност, които позволяват сравнителен 
анализ за целите на проучването:  

 Наименование на обекта: наименование на защитената територия и/или 
защитената зона от Натура 2000; 
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 Природозащитен статут: описание на природозащитния статут, 
включително и при пространствено припокриване на обектите;  

 Област: административна област; може да бъде посочена повече от една, 
ако обектът попада териториално в повече области; 

 Отговорна институция: в случаите, в които е установена специализирана 
администрация за управлението на обекта, тя се посочва; в останалите 
случаи се посочва регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ), в 
териториалния обхват на която попада обекта;  

 Природозащитно значение: посочва се кратка и обобщена информация за 
най-важните характеристики на предмета на опазване и обявяване на 
съответната защитена територия или защитена зона;  

 Защитени видове: посочват се като обща цифра или разделени по 
систематични категории, ако информацията е налична от официални 
източници; 

 Достъпност: кратко описание на транспортния достъп; 
 Ограничения за достъп: описват се ограничения за достъп до обекта или 

до части от него; 
 Възможности за настаняване и изхранване: посочват се установените в 

радиус от 10 км; 
 Възможности за пешеходен туризъм: посочват се на база на публикуваната 

информация; 
 Други атракции: посочват се допълващи атракции.  

 
Подходящите рекламни инструменти и канали за популяризиране на 
туристическият маршрут „Защитено природно наследство на територията на 
трансграничния регион „Румъния-България“:  

 
 Разработването на бранд  (лого, послание) за определяне на успешните 

рекламни форми или видове рекламни носители; 
 Специално събитие за медии и заинтересовани страни за оповестяване на 

създаването на маршрута; 
 Туристическа гео информационна онлайн платформа;  
 Събитиен календар на общините, природни паркове и други заинтересовани 

страни, който да се изпълзва като база за специализирани оферти от 
туристическия бизнес; 

 PR, информационни и рекламни материали и публикации в регионални, 
национални и европейски медии; 

 Участия в туристически борси и изложения; 
 Директен маркетинг чрез телефонни разговори с потенциални групи 

заинтересови туристи;   
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 Директен маркетинг - е-mail – и с персонализирано послание и възможност 
за абонамент за регулярен електронен бюлетин; 

 Специализирани списания – статии и рекламни страници с възможност за 
прецизно таргетиране на целевите аудитории;  

 Реклама чрез брошури и листовки;  
 Външна реклама на локации, през които минава сериозен трафик -  

първокласна пътна мрежа;  
 Радио реклама в местни медии;   
 Банерна реклама на специализирани туристически сайтове и портали; 
 Разработване на канал в Youtube с обучителни видео материали;  
 Създаване и развиване на профили в социални мрежи и блогове, които 

успешно се  съчетават с други дигитални канали и комуникационни 
активности;  

 Информационни кампании в социални мрежи; споделяне на видео и снимки, 
възможност за споделяне на съдържание от страна на посетилите маршрута 

 Статии, интервюта, коментари и анализи, коментари на „трета страна”, 
продуктова информация. 
 

Характеристиките на пазара са тези, които задават и предлагането, и 
синхронизирането (интеграцията) на подходящите комуникационни канали. 
Съществуват множество видове и средства за комуникация (комуникационни 
канали). Сферата на възможната им употреба за целите на комерсиалната 
комуникация е изключително широка и следва целевата група или групи, както 
и особеностите на продукта, да посочват кои от всички медии да се използват, 
колко време и с какъв интензитет. Според особеностите на всяка една от тях се 
подготвя подходящата форма на посланието.  В зависимост от начина, по който 
се представя съобщението, средствата за осведомяване могат да се 
категоризират основно като: печатни, електронни, междуличностни или 
неформални. Също така е важно присъствиети и специализираните/браншови 
списания, бюлетините, каталозите и брошурите.   

 
Рекламните послания трябва да са емоционално и визуално заинтригуващи, 
като в същото време дават достатъчно информация, която да привлече 
потенциалните туристи.  

Позициониране  има за цел да създаде образ на обекта във възприятията на 
целевите групи, който да се асоциира с определени положителни черти, които 
са му присъщи. Те могат и да не са отличителни и единствено уникални за него, 
но могат да бъдат комуникирани и затвърдени в съзнанието на потребителите 
като такива.  От направените анализи на потенциала на трансграничния регион 
и от дълбочинното проучване се установи, че има три аспекта, които са 
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интригуващи и които биха могли да бъдат основа за неговото позициониране:  
уникалната природа;  непопулярността на региона; трансграничния характер, 
който носи добавена стойност на маршрута, като в същото време го прави много 
достъпен.  

 
Препоръчителни елементи за  агрументация при изработването на 

рекламните послания:  

 Включване на участъци от река Дунав, като основна атракция и 
съществуващите специфични екосистеми (реки, крайречни блата и разливи, 
островни екосистеми) и биологично разнообразие; 

 Задължително включване на природните и национални паркове, като големи 
защитени територии с комплексна стойност, наличние на специализирана 
администрация за управлението, и вече направени големи инвестиции в 
туристическото експониране и промотиране на природното наследство; 

 Включване на разнообразни обекти от защитените природни територии, 
защитени зони, които представят природното многообразие на 
трансграничния район. Това включва представянето на различните типове 
екосистеми – планински, горски, влажни зони, пресни води, морски 
екосистеми и др.; 

 Допълване между обектите на природен и културен туризъм; 

 Елементи на транспортен достъп: пътна мрежа, ГКПП, мостове над р. Дунав 
и фериботни връзки;  

 Интегрирания туристически маршрут има общ стратегически характер за 
развитието на областите в трансграничния регион и ще допринесе за 
създаване на устойчив продукт;  

 Привличане на интереса на местното население и неговата активност по 
отношение на предлагането и на използването на маршрута ще гарантира 
неговата устойчивост; 

 
 Да се обмислят начини за стопанисване на природни обекти от страна на 

неправителствения сектор; това е и мястото на „зелените“ еко организации, 
които могат да развиват еко-туризъм; 

 
 Маршрутът да бъде представен на международни форуми, туристически 

изложения, като се идентифицира с популярни международни маршрути на 
подобна тематика; 
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 Да се засили използването на речния транспорт при организиране на 
посещения от туристи; 

 
 Да се обособят тематични микро маршрути: за наблюдение на птици, пещерен 

туризъм, воден път по Дунав и др., което да обогати туристическото 
предлагане. 
 

След разработването на интернет страницата и  приемането на рекламната 
стратегия следва да се отправят покани към местните администрации, 
туристически информационни центрове и туристически агенции да разработят 
своите туристически продукти в съответствие с определените маршрути. 
 

Индикативен рекламен бюджет, който по окрупнени показатели да залегне 

в индикативната финансова рамка на Стратегията  

 
Период 2018-2030  

Дейност Общо (евро) 

Разработването на бранд  (лого, послание) за определяне на 

успешните рекламни форми или видове рекламни носители и 

управление на бранда 200 000 
Специално събитие за медии и заинтересовани страни за 

оповестяване на създаването на маршрута 2 000 
Туристическа гео информационна онлайн платформа 100 000 
Събитиен календар на общините, природни паркове и други 

заинтересовани страни, който да се изпълзва като база за 

специализирани оферти от туристическия бизнес 10 000 
PR, информационни и рекламни материали и публикации в 

регионални, национални и европейски медии 20 000 
Участия в туристически борси и изложения 10 000 
Директен маркетинг чрез телефонни разговори с потенциални 

трупи заинтересови туристи   5 000 
Директен маркетинг - е-mail – и с персонализирано послание и 

възможност за абонамент за регулярен електронен бюлетин 2 000 
Специализирани списания – статии и рекламни страници с 

възможност за прецизно таргетиране на целевите аудитории 2 000 
Реклама чрез брошури и листовки  10 000 
Външна реклама на локации, през които минава сериозен 

трафик -  първокласна пътна мрежа  5 000 
Радио реклама в местни медии 9 000 
Банерна реклама на специализирани туристически сайтове и 

портали 30 000 
Разработване на Канал в Youtube с обучителни видео 

материали  10 000 
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Създаване и развиване на профили в социални мрежи и 

блогове, които успешно се  съчетават с други дигитални 

канали и комуникационни активности  20 000 
Информационни кампании в социални мрежи; Споделяне на 

видео и снимки, възможност за споделяне на съдържание от 

страна на посетилите маршрута 20 000 
Статии, интервюта, коментари и анализи, коментари на „трета 

страна”, продуктова информация 10 000 

 
Бюджетът предвижда разходите за реклама и дейности, съотносими с рекламната 
стратегия до 2030 г. Разходите за разработване на бранд включват предварителните 
проучвания и изследване на вътрешни и външни туристи, за да се избере най-
разпознаваемото лого за бранд. Също така се включват разходите за популяризиране 
на изработения бранд с всички комуникационни канали, специални събития и 
международни прояви. 
 
Туристическата гео информационна онлайн платформа (ТГИОП) е онлайн базиран 
софтуер, който има за цел да популяризира, систематизира и каталогизира 
туристическите услуги на територията на маршрут „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион Румъния-България“. Платформата 
представлява система за управление на съдържанието (Content Management System), 
която позволява на местните представители на туристическия бранш автономно да 
добавят, редактират, развиват и промотират напълно безплатно туристическите си 
обекти без значение от какъв тип са. Целите на софтуера са да предостави безплатен 
достъп до строго специализирани функционалности, които позволяват управлението на 
процесите в туристическата сфера, като например – разработка на уеб страници на 
хотели, къщи за гости, ресторанти, музеи, галерии и други, които обикновено са 
изключително скъпи и представляват инвестиционна трудност за собствениците и 
мениджърите на такъв тип обекти. Същевременно са от изключителна важност, тъй 
като информационните канали в момента, както и достигането до краен потребител се 
извършва изключително в онлайн среда. 
  

 

3.8. Комуникационна стратегия 

Комуникационната стратегия включва комуникационни подходи с ключови 
послания, средства за комуникация, информиране, ангажиране и 
взаимодействие с целевите групи. Определянето на ефективните 
комуникационни канали на точните послания е резултат от анализите, 
извършени в проучвателната част от предходните дейности.  
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Предвидено е да има специално отношение в комуникацията с туроператорите и 
туристическите агенти, които са важен канал, защото те все още имат най-
голямо влияние на туристическия пазар. 

Комуникационната стратегия на маршрута „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион „Румъния-България“ има за цел да 
определи каналите за дистрибуция на туристическия продукт и да осигури 
разпознаваемостта му на национално, трансгранично и международно ниво. В 
маркетинговата практика реализацията на всеки продукт  преминава през 
неговото комуникиране към целевите аудитории, като се предизвиква тяхното 
активно участие. Така се предизвиква ангажираноста, която е от ключово 
значение за предизвикване на  последващо пазарно действие.   

Основен комуникационен подход е формулиране на послание, което е просто 
и съдържателно. Посланията могат да бъдат звукови и писмени (визуални). 
Настоящата комуникационна стратегия предвижда и двата подхода. 

Характеристиките на пазара са тези, които задават предлагането и 
синхронизирането на подходящите комуникационни канали. Съществуват 
множество видове и средства за комуникация (комуникационни канали). 
Сферата на възможната им употреба за целите на комерсиалната комуникация е 
изключително широка и следва целевата група или групи, както и особеностите 
на продукта, да посочват кои от всички медии да се използват, колко време и с 
какъв интензитет. Според особеностите на всяка една от тях се подготвя 
подходящата форма на посланието.  В зависимост от начина, по който се 
представя съобщението, средствата за осведомяване могат да се категоризират 
основно като: печатни, електронни, междуличностни или неформални. Също 
така е важно присъствиети и специализираните/браншови списания, 
бюлетините, каталозите и брошурите.   

Като първа и най-важна цел на комуникационните усилия е създаването на 
информираност на потребителите за съществуването на трансграничния регион 
Румъния-България като единно туристическо предложение с уникални 
характеристики и възможности. Тази информираност трябва да е насочена както 
към потенциалните потребители, така и към т.нар. „вътрешна аудитория”, която 
представлява заинтересованите страни. Основното при свързаните с 

определени географски територии продукти е тяхната неповторимост като 

природни ресурси, културни особености и човешки капитал.  В случая на 
трансграничния проект има разчупване на понятието „географски” регион в 
значението му на заключена в нечии национални граници територия. Сборът от 
двете географски области прави проектът наднационален, напълно в духа на 
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европейските ценности и политики, но смислово и ресурсно обвързан, което го 
превръща в интересен и със сериозен потенциал, доколкото даденостите между 
двете въвлечени в него страни могат да постигнат синергичен краен ефект. В 
туристически план „пакетирането” на разнообразните възможности за различен 
вид природен туризъм ще носи повече стойност за потребители и партньори, 
отколкото ако те посещават само едно, две или три места (градове, културни, 
спортни или природни обекти), без да е организирана връзката между тях и без 
да се осигурява повече информация и въвлеченост на посетителите към 
обектите и дейностите в района. Успешните туристически продукти са тези, 
които осигуряват максимално високо ниво на преживяване на съответното 
място/места в зависимост от възможностите на времето и пространството, 
посредством комбинации от активности, поддържане на интереса с уникални 
събития, дейности, гледки, специфични маршрути. И, разбира се, 
обединителната цел на въпросните усилия е същият посетител да е 
удовлетворен дотолкова, че да се върне поне още веднъж и/или да сподели 
изживяването си с други хора около себе си, т.е. с потенциални нови 
потребители.  От гледна точка на маркетинга, практиката е показала, че никой 
продукт не може да бъде възприет от аудиторията като уникален, ако той не 
бъде поднесен като такъв, което предполага интегрирана и консистентна в 
посланието си система на комуникация на целия проект, както и подготвеност 
на всяко едно звено във вътрешната система да достави обещаното в 
комуникацията. В тази логика не бива да се забравя, че туризмът е много повече 
услуга, отколкото базиран на физическото продукт.  

Развитието на туристическият продукт е невъзможно без повишаване на 
образованието и капацитета на човешките ресурси. Предполага се, че това ще 
създаде нова перспектива пред местното население, което ще бъде мотивирано 
да остане да работи в региона, да дабовя икономическа стойност и да вярва, че 
целият проект работи в тяхна полза.   

 

Основни послания:  

 Защитените местности и природни забележителности предоставят 
възможности за нетрадиционен туризъм с висока добавена стойност;  

 В тях туристическите посещения следва да бъдат съобразени с 
ограничителните мерки на устойчивото развитие и характеристиките на 
опазваните образци от живата и нежива природа;  

 В защитените територии не се допускат дейности, противоречащи на 
изискванията за опазване на конкретните природни обекти и ландшафти, 
предмет на защита; 

 Посетителите в трансграничния регион имат възможност да общуват с 
природата в естествена среда;  
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 По-добро разбиране, оценка и удовлетвореност от контакта с природата и 
съответното преживяване; 

 В екотуризма се цели да има минимално негативно екологично 
въздействие; 

 Туристите имат пряк принос към природозащитата на територията; 
 Осигуряват се преки ползи за местната общност; 
 Наличие на елементи от местната култура в предлаганите продукти, т. е. 

уважение към местната култура; 
 Отговорно отношение и адекватност към очакванията на потребителя, т.е. 

доказана грижа за клиента.  
 

Ясно трябва да се комуникира, че с оглед на специфичния статут на голяма часто 
от териториите на туристическия маршрути и на включените обекти, 
туристическите посещения трябва да се съобразени с:  

 Режима определен в заповедите за обявяване на съответната защитена 
територия;  

 Движението да става организирано и единствено по определените за 
целта пътеки, маршрути и туристически дестинации; 

 По никакъв начин да не бъде допускана намеса в биологичното 
разнообразие - събиране на семенен материал, диви растения и животни, 
както и внасянето на неприсъщи за района растителни и животински 
видове;  

 Да обхващат единствено дейности, които не могат да нарушат естествено 
състояние или да намалят естетическата стойност на защитените обекти; 

 Да не се допуска замърсяване на водите и терените с отпадъци в резултат 
от бивакуване, почивка и други туристически дейности; 

 За защитените животински видове това включва забрана за преследване и 
обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на 
малките, презимуване и миграция; 

 За защитените растителни видове включва забрана за брането, 
събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на 
унищожаване, притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, 
изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или 
размяна. 

Комуникационната стратегия включва и проактивна ефективна комуникация с 
представители на туроператорите. Също така е необходимо да се създадат 
трайни отношения и да се активизират туристическите информационни 
центрове. Участието на международни изложения и туристически борси като 
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самостоятелен продукт или част от националните представяния също е от 
ключово значение за развитието на комуникациите на продукта. Необходимо е 
да се създаде общ Комитет, който да включва представители на всички 
заинтересовани страни. Комитетът ще бъде наименован от своите участници и 
ще създаде такава организационна форма, така че да може да взема гъвкави 
решения без да пренебрегва интересите на някоя от заинтересованите страни. 
Комитетът ще бъде представителен и легитимен пред всички външни 
организации, към които ще се отнесат част от дейностите за изпълнение на 
стратегията за маркетинг и промоциране. Важно е включването на 
представители на националните власти, които да гарантират анагажимента на 
Румъния и България чрез своето представителство за постигане на общите цели 
и общата визия за развитие на трансграничния регион. 

 
 

3.9. Дейности за реализиране на Стратегията за промоциране на туристическия 
маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния 
регион Румъния-България“ 
 
Предложените мерки представляват конкретни дейности, които са предвидени 
за постигане на желаните резултати във връзка с реализиране на специфичните 
цели на стратегията за маркетинг и промоциране на трансграничния 
туристически маршрут.  

 
СЦ 1: Маршрутът да се развие като разпознаваема и привлекателна 

дестинация за природен и отговорен туризъм 

 

Мярка 1.1 Разработване на бранд на туристическия маршрут „Защитено 

природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-

България“  и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт.  

Брандът като име, знак или символ се използва за идентифициране на продукти 
или услуги и за разграничаване от конкурентите. Той е набор от възприятия в 
съзнанието на потребителя и включва всичко, което мислят и чувстват 
потребителите по отношение на дадена стока или услуга. Брандът е в съзнанието 
на потребител и има отношение към аспектите, свързани с продукта: собствен 
потребителски опит, начин на живот, съвети на близки или лидери на мнения, 
рекламните изяви, достъпност, лекота на използване. Тоест, заедно с 
обозначаването на отличието от конкуренцията, брандът е в състояние да 
създаде потребителски предпочитания и да гради лоялност към определена 
марка.  
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Към бранда могат да се причислят всички мисли и чувства, които потребителят 
асоциира във връзка с продукта, дори те да нямат пряко отношение към реално 
или желано потребление.  
Брандът на маршрута трябва да се базира на основните характеристики на 
дестинацията: природа, ландшафт, хора, култура и история. Брандът се 
определя по начина, по който тези атрибути са възприети от потенциалните 
посетители и чрез емоционалната стойност, които те носят. Брандът трябва да е 
съобразен с реалната идентичност на дестинацията и маркетинговите средства 
трябва да бъдат съобразени с нея. Силният бранд води до по-добър 
икономически ефект от туристическата дейност. Основната цел при развиването 
на силен бранд е да се повиши конкурентоспособността и привлекателността на 
трансграничния регион Румъния – България като туристическа дестинация и 
туристите да го предпочитат в сравнение с други подобни дестицации. Това ще 
допринесе за увеличаване на икономическия и социален ефект от туризма за 
всички заинтересова страни. 
 
Две са ключовите стъпки за изпълнение на дейността:  
1. Развиване на бранда – включва анализ на ситуацията, определяне на 
фокус, развитие на елементи и архитектура на бранда и популяризиране на 
основните му ценности. Определянето на фокус е свързано с провеждане на 
проучвания на приоритетните пазари с цел обобщаване на очакванията на 
потенциалните туристи.  
2. Интегриран бранд мениджмънт – включва последователност и 
координация на всички нива, дългосрочен ангажимент за развитие на бранда, 
управление на портфолио на бранда и мониторинг на развитие на бранда.   
Управлението на бранда трябва да включва набор от дейности, от които 
задължително следните: 

 Провеждане веднъж годишно на маркетингово проучване сред 
представителна извадка потенциални туристи от целевите пазари, 
включително вътрешни и външни. Проучването ще проследява ръста на 
туристическите посещения, отгошението на туристите към дестинацията 
и развитието на бизнеса на местните предприемачи година след година; 

 Провеждане веднъж годишно на маркетингово проучване сред местното 
население в трансграничния регион Румъния – България с цел да се 
проследи дали има промяна в икономическото развитие на общностите и 
на благосъстоянието на жителите; 

 Процент на изпълнение на комуникационната и рекламни стратегии. Ръст 
на инвестициите в рекламни и комуникационни дейност; 

 Измервания на продуктово ниво: Класическите измервания на ценността 
на бранда на продуктово ниво се осъществяват чрез сравняване на цената 
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на аналогичен продукт без бранд с цената на еквивалентен на него 
брандиран продукт. При равни други условия разликите в цената се 
дължат на ценността на бранда; 

 Измервания на потребителско ниво: Този подход цели да картографира 
съзнанието на потребителите и разкрие какви асоциации към бранда 
потребителите имат в съзнанието си. Подходът цели да измери 
познаването (спонтанната познатост и разбирането) и имиджа на бранда 
(цялостните асоциации, които брандът предизвиква). Индикатор е доколко 
резултатите от изследването съвпадат с предваително заложените цели в 
стратегическите документи. 

 
Мярка 1.2 Реализиране на дейностите от рекламната стратегия.  
В рекламната стратегия се предлагат различни канали и инструменти за 
рекламиране на маршрута, който от своя страна ще популяризира и отделните 
обекти и населени места, част от него. Рамката на рекламната стратегия ще 
определи възможните канали, по които може да се взаимодейства с 
потенциалните таргет групи. Подходящите рекламни инструменти и канали за 
популяризиране на туристическият маршрут „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион „Румъния-България“ са:  

 PR, информационни и рекламни материали и публикации в регионални, 
национални и европейски медии; Регулярни публикации за предимствата 
на маршрута през целият период на неговото развитие; Покани към 
журналисти да го посещават и да правят репортажи; Сегментиране на 
медиите и преценка на най-подходящите, в които да бъде публикувана 
информация; 

 Участия в туристически борси и изложения съвместно с националните 
щандове на България и Румъния, основно на европейски туристически 
борси; 

 Директен маркетинг - Е-mail – и с персонализирано послание и възможност 
за абонамент за регулярен електронен бюлетин; Използване на услугите 
на специализирана маркетингова агенция, която да разполага с база данни 
и да осъществи директен маркетинг; 

 Специализирани списания – статии и рекламни страници с възможност за 
прецизно таргетиране на целевите аудитории;  

 Реклама чрез брошури и листовки – разпространение в местата за 
настаняване и в двете страни на трансграничния регион. Използвани 
езици-английски, немски, френски, румънски и български;  

 Външна реклама на локации, през които минава интензивен трафик -  
първокласна пътна мрежа; Акцент върху двата моста на Дунав и 
фериботните връзки между Българи и Румъния; 
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 Радио реклама в местни медии; Целта е насърчаване на вътрешния 
туризъм и предизвикване на интерес от населението от трансграничния 
регион;  

 Банерна реклама на специализирани туристически сайтове и портали;  
 
Дигитално позициониране сред потенциалните туристи;  

Препоръчват се сайтове като www.booking.com; www.Airbnb.com;  
http://bulgariatravel.org/, http://romaniatourism.com/, 
https://www.roughguides.com/, http://www.lonelyplanet.com/, 
https://www.viator.com,  https://www.tripadvisor.com/, а също на сайтовете на 
общините, на чиято територия се намират обекти от маршрута. 
 
Мярка 1.3 Реализиране на дейностите от комуникационна стратегия  

В комуникационната стратегия на маршрута „Защитено природно наследство на 
територията на трансграничния регион „Румъния-България“ се определят 
каналите за дистрибуция и популяризиране на туристическия продукт и се 
осигурява разпознаваемостта му на национално, трансгранично и международно 
ниво. Целта на комуникационните дейности е да бъде създадена информираност 
на потребителите за съществуването на трансграничния регион Румъния-
България като единно туристическо предложение с уникални характеристики и 
възможности. Тази информираност трябва да е насочена както към 
потенциалните потребители, така и към т.нар. „вътрешна аудитория”, която 
представлява заинтересованите страни.  
 
Подходящите комуникационни канали за популяризиране на туристическия 

продукт са:  

 
1.3.1 Специално събитие за медии и заинтересовани страни за оповестяване 

на създаването на маршрута – при създаването на маршрута е препоръчително 
да се организира специално събитие за представители както на румънски и 
български медии, така и на европейски медии. На това събитие ще се представи 
маршрута, стратегията за неговото развитие и промоциране и ще имат 
възможност за минат по част от него, включваща обекти като в Румъния, така и 
в България. Опитът от първо лице ще спомогне за по-добро представяне на 
предимствата на маршрута и ще превърне журналистите в негови естествени 
посланици.  
1.3.2 Създаване и развиване на туристическа гео-информационна онлайн 

платформа – това е онлайн базиран софтуер, който има за цел да популяризира,  
систематизира и каталогизира туристическите услуги на територията на 
трансграничния регион Румъния – България. Платформата представлява система 
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за управление на съдържанието (Content Management System), която позволява 
на местните представители на туристическия бранш автономно да добавят, 
редактират, развиват и промотират напълно безплатно туристическите си обекти 
без значение от какъв тип са. Целите на софтуера са да предостави безплатен 
достъп до строго специализирани функционалности, които позволяват 
управлението на процесите в туристическата сфера, като например – разработка 
на уеб страници на хотели, къщи за гости, ресторанти, музеи, галерии и други, 
които обикновено са изключително скъпи и представляват инвестиционна 
трудност за собствениците и мениджърите на такъв тип обекти. Същевременно 
са от изключителна важност, тъй като информационните канали в момента, 
както и достигането до краен потребител се извършва изключително в онлайн 
среда.  Системата ще се разработи на принципа на социална мрежа, която се 
поддържа от потребителите си. Административната поддръжка ще се изразява в 
минимална намеса от страна на операторите по отношение на премахване на 
евентуално появил се зловреден код, както и чисто от гледна точка на 
модериране по отношение на агресивни коментари, нелоялни отзиви и т.н. 
1.3.3 Събитиен календар на общините, природни паркове и други 
заинтересовани страни, който да се използва като база за специализирани 
оферти от туристическия бизнес; 
1.3.4 Статии, интервюта, коментари и анализи, коментари на „трета 

страна”, продуктова информация.  

1.3.5 Разработване на Канал в Youtube с обучителни видео материали; 
предоставяне на възможност на туристите сами да качват в канала видео 
съдържание от пътуването в рамките на маршрута. Възможност за споделяне на 
видеата и в други социални мрежи;  
1.3.6 Създаване и развиване на профили в социални мрежи и блогове, които 
успешно се  съчетават с други дигитални канали и комуникационни активности. 
Ангажиране на знаменитости и популярни лица, които да се превърнат в 
посланици на бранда на маршрута – за целта е добре да се привлекат популярни 
лица не само от България и Румъния, но и такива с влияние в страните, които 
представляват целиви пазари. Преминаването по маршрута или по части от него 
и споделянето на преживяването в социални мрежи, рекламни материали и 
телевизионни предавания безспорно ще допринесе за изграждането на 
позитивна познатост на маршрута и ще помогне за ръст на намерението у 
потенциалните туристи до го посетят. Преливането на положителен имидж от 
страна на известните личности би било работещ похват, който ще подсили 
осталите маркетингови инструменти. 
1.3.7 Информационни кампании в социални мрежи; споделяне на видео и 
снимки, възможност за споделяне на съдържание от страна на посетилите 



ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ С ЮЗЪ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

  
 

 

 
 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. 

85 

маршрута. Отделяне на бюджет за спонсориране на съдържанието, така че то да 
достигне до максимално широка аудитория.  
 
Мярка 1.4 Регионална сертификация по примера на „Регионална марка 

Странджа“ и Pan parks. Да се създаде сертификат за качество, който 
идентифицира района и гарантира минимално качество на услугата, като в 
същото време комуникира и регионалния бранд. Регионална марка може да се 
създаде за местата за хранене и настаняване, за туристически обиколки, за 
туристически атракции и други услуги.  
 

 

СЦ 2: Да се повиши качеството на съществуващите услуги, да се развият нови 

и да се създаде  функционална свързаност на туристическите територии 

Мярка 2.1 Обучения на заинтересованите страни за съвременните тенденции 
на предлагане на екотуристически продукти - за хотели, ресторант и ТИЦ да се 
привлекат заинтересованите страни да създадат как да направят туристически 
пакети. Като се запознаят с маршрута. 
Мярка 2.2 Информиране на туристически бранш за развитието на бранда, за 
сертификацията, и предложения за изготвяне на туристически пакети, базирани 
на ценовата стратегия. 
Мярка 2.3 Повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения у 
местните жители, които са заинтересовани да се развиват в туристическия 
бизнес – обучения на туристически водачи, аниматори, чужди езици.  
Мярка 2.4 Обучения за подобряване на качеството и включване на местния 

бизнес в регионалната сертификация за туристическата услуга – да ги обучим 
за ползите и  предимствата от доброволната сертификация. За изискванията, 
които трябва да покрият,   за да получат сертификат.   
Мярка 2.5 Изготвяне на туристически пакети от туристическите оператори и 

клубове.  

 

СЦ 3: Подобряване качеството на физическата и туристическа инфраструктура 
на територията на маршрут „Защитено природно наследство на територията на 
трансграничния регион Румъния-България“.  
Мярка 3.1 Инвестиции в туристическа инфраструктура; 

Мярка 3.2 Оптимизиране на дейността на ТИЦ като съществуваща 

информационна инфраструктура. 

 

3.10.Очаквани резултати 
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Очаквани резултати Индикатори за резултат 

Повишена познатост на трансграничния регион България – Румъния и в частност на туристическия маршрут 

„Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ 
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Развит и наложен регионален бранд за 
Дунавския регион като предпочитано място за 
практикуване на природен туризъм в район, 
богат за защитени територии 

Създаден регионален бранд за маршрута в 
трансграничния регион 
Проведени дейности за управление на бранда 

Подпомогнат е екотуризмът като икономическа 
сила за опазване на природния капитал и като 
интегрират подходите на управление и 
опазване на природата 

Проведени дейности за управление на бранда 

Създаден е Сертификат за качество, който 
идентифицира района и гарантира минимално 
качество на услугата, като в същото време 
комуникира и регионалния бранд 

Създаден сертификат за качество на 
туристическите услуги 
Брой обекти, получили сертификат 

Повишено качество на съществуващите услуги, развитие на нови и създадена  функционална свързаност на 

туристическите територии 
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Повишен капацитет на предлагане на 
туристически услуги от туристическите 
оператори 

Проведени обучения 
Проведени информационни събития 
Брой обучени 
Брой участници в информационни събития 

Разработени нови туристически пакети с 
маршрута 

Брой нови туристически пакети с включени обекти 
от маршрута 
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Повишени знания и умения за дигитален 
маркетинг и предлагане на услуги 

Брой обучения 
Брой обучени 

Подобрено качество на физическата и туристическа инфраструктура на територията на маршрут „Защитено 

природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ 
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Поставена еднородна информационна и 
указателна инфраструктура за обектите от 
маршрутите 

Брой информационни табла с информация за 
обектите 

Организирана информационна мрежа от 
туристически информационни центрове и 
информационни точки на територията на 
маршрута 

Брой обучения 
Брой обучени 

 

 

4.План за реализиране на Стратегията 
 

4.1.План за реализиране на туристическия маршрут „Защитено природно 
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ 
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Стратегическият план представлява логически свързани мерки и дейности, 
всяка от които необходима за да се постигнат маркетинговите цели. 
Специфичните цели обединяват групи от мерки, насочени към промоцията на 
маршрута, към подобряване и развитие на туристическите услуги, към 
подобряване на физическата инфраструктурата и управлението на маршрута. 
Целта за подобряване на физическата инфраструктура е хоризонтална, 
непосредствено свързана с маркетинга на туристическия маршрут, и е 
предвидена с оглед провокиране на ангажимент от страна на някои от 
заинтересованите страни, в чиито възможности и правомощия е насочена тази 
цел – общини, държавни администрации, министерства. Маркетингът на 
туристически продукт е зависим до голяма степен от физическата 
инфраструктура, но може да се прилага и извън тези мерки, т.е. тези 
идентифицирани нужди може да се считат като косвени към конкретната 
дейност.  
 
Фигура 1: Схема на общ стратегически план за реализиране на маршрут 

„Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион 

Румъния-България“ 

 
 

Обща цел: Маршрутът да създаде разпознаваемост на 

трансграничния регион Румъния – България и да го превърне 

в предпочитано място за природен туризъм чрез изграждане 

на емоционална връзка между дестинацията и потребителите 

СЦ 1: Маршрутът да се развие като 

разпознаваема и привлекателна 

дестинация за природен и 

отговорен туризъм 

 

СЦ 2: Да се повиши качеството на 

съществуващите услуги, да се 

развият нови и да се създаде  

функционална свързаност на 

туристическите територии 

СЦ 3: Подобряване качеството на 

туристическата инфраструктура на 

територията на маршрут „Защитено 

природно наследство на 

територията на трансграничния 

регион Румъния-България“ 

Мерки 

1.Разработване и управление на 

бранд на туристическия маршрут 

2.Реализиране на дейностите от 

рекламната стратегия 

3. Реализиране на дейностите от 

комуникационна стратегия 

4. Развитие на регионална 

сертификация 

 

Мерки 

1. Обучения на заинтересованите 

страни за изпълнение на 

маркетинговата стратегия; 

2. Информационни дейности, 

насочени към туристическия 

бранш; 

3.Повишаване знанията и 

уменията за туристическо 

предлагане на заинтересованите 

страни, вкл. обучение по 

дигитален маркетинг;  

4.Обучения за подобряване на 

качеството  на услугите и 

включване на местния бизнес в 

регионалната сертификация за 

туристическата услуга;  

5. Изготвяне на туристически 

пакети. 

 

Мерки 

1.Инвестиции в изработка и 

поставяне на унифицирани за двете 

страни на маршрута (България и 

Румъния) указателни табели и 

информационни табла, като част от 

регионалния бранд; 

2.Оптимизиране на дейността на 

ТИЦ като съществуваща 

информационна инфраструктура;  
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Индикативният бюджет за постигане на общата цел на стратегията за маркетинг 
и промоциране е разпределен в три специфични цели. Общата сума за периода 
2018 – 2030 г. на стратегията е 1 200 000 евро. Най-голям финансов ресурс е 
предвиден за маркетинговите дейности, включително изработка и управление 
на бранд на територията, регионална сертификация за качеството и гео-
информационна онлайн платформа, която ще бъде разработена към интернет 
страницата на маршрута. За повишаване на капацитета и качеството на услугите, 
както и подобряване на физическата туристическа инфраструктура, като 
неразделна част от стратегията, са предвидени 240 000 евро. 
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Таблица: Индикативен бюджет на стратегията за маркетинг и промоциране с разпределение по цели, години и 

прогнозни източници на финансиране 

Дейност Дейност Дейност Дейност 

№№№№    

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование    
Индикативна Индикативна Индикативна Индикативна 

стойностстойностстойностстойност    
Източник на финансиранеИзточник на финансиранеИзточник на финансиранеИзточник на финансиране    

Период на реализацияПериод на реализацияПериод на реализацияПериод на реализация    

        2018201820182018----2020202020202020    2021202120212021----2023202320232023    
2024202420242024----
2026202620262026    

2027202720272027----2029202920292029    2030203020302030

ОБЩА ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТОБЩА ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТОБЩА ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТОБЩА ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ    € 1 200 000€ 1 200 000€ 1 200 000€ 1 200 000      

СЦ 1: Маршрутът да се развие като разпознаваема и привлекателна СЦ 1: Маршрутът да се развие като разпознаваема и привлекателна СЦ 1: Маршрутът да се развие като разпознаваема и привлекателна СЦ 1: Маршрутът да се развие като разпознаваема и привлекателна 
дестинация за дестинация за дестинация за дестинация за     
природен и отговорен туризъмприроден и отговорен туризъмприроден и отговорен туризъмприроден и отговорен туризъм    

€ 960 000€ 960 000€ 960 000€ 960 000      

Мярка 1.1  

Разработване на бранд на туристическия маршрут „Защитено 

природно наследство на територията на трансграничния регион 
Румъния-България“  и въвеждане на интегриран бранд 

мениджмънт.   

€ 200 000 
Собствени средства и 
фондове на ЕС 

         

Мярка 1.2  Реализиране на дейностите от рекламната стратегия € 165 000 
Собствени средства и 

фондове на ЕС 
         

Мярка 1.3  Реализиране на дейностите от комуникационна стратегия  € 295 000 
Собствени средства и 

фондове на ЕС 
         

Мярка 1.4  Регионална сертификация  € 300 000 
Собствени средства и 

фондове на ЕС 
         

СЦ 2: Да се повиши качеството на съществуващите услуги, да се развият нови и СЦ 2: Да се повиши качеството на съществуващите услуги, да се развият нови и СЦ 2: Да се повиши качеството на съществуващите услуги, да се развият нови и СЦ 2: Да се повиши качеството на съществуващите услуги, да се развият нови и 
да се създаде  функционална свързаност на туристическите териториида се създаде  функционална свързаност на туристическите териториида се създаде  функционална свързаност на туристическите териториида се създаде  функционална свързаност на туристическите територии    

€ 140 000€ 140 000€ 140 000€ 140 000      

Мярка 2.1  
Обучения на заинтересованите страни за съвременните 

тенденции на предлагане на екотуристически продукти 
€ 10 000 

Собствени средства и 

фондове на ЕС 
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Мярка 2.2  

Информиране на туристически бранш за развитието на бранда, 

за сертификацията и предложения за изготвяне на туристически 

пакети, базирани на ценовата стратегия 

€ 20 000 
Собствени средства и 

фондове на ЕС 
         

Мярка 2.3  

Повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения 

у местните жители, които са заинтересовани да се развиват в 
туристическия бизнес 

€ 25 000 
Собствени средства и 
фондове на ЕС 

         

Мярка 2.4  
Обучения за подобряване на качеството и включване на местния 
бизнес в регионалната сертификация за туристическата услуга 

€ 25 000 
Собствени средства и 
фондове на ЕС 

         

Мярка 2.5  
Изготвяне на туристически пакети от туристическите оператори и 

клубове 
€ 60 000 

Собствени средства и 

фондове на ЕС 
         

СЦ 3: Подобряване качеството на физическата и туристическа инфраструктура СЦ 3: Подобряване качеството на физическата и туристическа инфраструктура СЦ 3: Подобряване качеството на физическата и туристическа инфраструктура СЦ 3: Подобряване качеството на физическата и туристическа инфраструктура 
на територията на маршрут на територията на маршрут на територията на маршрут на територията на маршрут „Защитено природно наследство на територията „Защитено природно наследство на територията „Защитено природно наследство на територията „Защитено природно наследство на територията 

на трансграничния регион Румънияна трансграничния регион Румънияна трансграничния регион Румънияна трансграничния регион Румъния----България“България“България“България“    

€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000      

Мярка 3.1  Инвестиции в туристическа инфраструктура € 60 000 
Собствени средства и 

фондове на ЕС 
         

Мярка 3.2  
Оптимизиране на дейността на ТИЦ като съществуваща 

информационна инфраструктура 
€ 40 000 

Собствени средства и 

фондове на ЕС 
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Разходите за администриране на плана за действие за реализиране на 
стратегията за маркетинг и промоциране на маршрут „Защитено природно 
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ се 
разглеждат като част от общите разходи за реализиране на дейностите. При 
необходимост, бюджетът може да бъде ревизиран след изрично одобрение от 
Комитета. 

 

4.2. Система за мониторинг върху изпълнението на плана за развитие на 
туристическия маршрут „Защитено природно наследство на територията на 
трансграничния регион Румъния-България“ 

 

Самата дума „мониторинг“ означава наблюдение на даден процес, а при 
мониторинг на планове и програми наблюдението цели фиксиране на 
съответствие или несъответствие на резултатите с първоначално планираните. 
За целите на тази стратегия „мониторинг” се определя като дейност по 
систематичното и непрекъснато събиране, анализиране и използване на 
обективна информация с цел управленски контрол, идентифициране и 
предприемане на коригиращи действия при изпълнение на мерките, предвидени 
за постигане на целите на стратегията за маркетинг и промоциране на маршрут 
„Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион 
Румъния- България“. 

 
Оценката на изпълнението на стратегията има за цел да установи доколко 
постигнатите резултати от изпълнението на стратегическия план съответстват 
на очакванията на заинтересованите страни. Оценката като правило се базира 
на специално събрана и анализирана информация. Информацията от 
мониторинга (и по-специално информацията от мониторинга на индикаторите за 
изпълнение) може да помогне за идентифициране на тези области, в които е 
необходим по-дълбок анализ и усъвършенстване на изпълнението на 
стратегическия документ. С помощта на тази информация може да се прецени 
кои цели и дейности трябва да бъдат подложени на задълбочена оценка и при 
необходимост – актуализация. Докладите по оценка на стратегията за маркетинг 
и промоциране на туристическия продукт могат да правят препоръки към 
Комитета за управление и мониторинг за предприемане на конкретни действия 
за подобряване на процеса и постигане на предвидените резултати. 

 
Мониторингът на Стратегията е насочен към акумулиране на данни с цел 
изготвяне на текущи и етапни мониторингови доклади и оценки. Той трябва да 
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осигурява надеждна обратна информация за състоянието на туристическия 
сектор за вземане на правилни управленски решения. Процесът на мониторинг 
се отчита чрез изработката на ежегодни мониторингови доклади, в които се 
описват осъществените през годината дейности и техните непосредствени 
резултати. 
Мониторингът се осъществява на всички равнища на административна дейност, 
като акцентът може да се постави върху: 
Използваните ресурси/средства (мониторинг на влаганите ресурси); 
Планираните дейности и/или осъществяваните процеси (мониторинг на 
изпълнението); 
Получените крайни/непосредствени резултати (мониторинг на резултатите). 

 
Индикатори трябва да бъдат ясно и количествено дефинирани, на базата на 
които ще се оценяват последващите промени в рамките на Стратегията и в 
общия стратегически план. 
 
Условно индикаторите са разделени на три основни групи: 
Индикатори за резултат – в системата от индикатори следва да се заложат 
такива, които позволяват отчитането на постигнатите резултати. Индикаторите 
за резултати представляват преките и непосредствените ефекти, генерирани  от 
реализирането на конкретни проекти. 
Индикатори за продукт – за проследяване изпълнението на планираните 
дейности, с оглед да се отчете синергичният ефект. Индикаторите за краен 
продукт се отнасят до дейностите. 
Индикатори за въздействие – при тези индикатори трябва да се предвиди 
възможността за последващо отчитане на устойчивостта на постигнатите 
резултати.  

 
Могат да бъдат дефинирани две понятия за въздействията – специфични и общи. 
Специфичните въздействия се проявяват след известен период от време, но са 
пряко свързани с предприетите действия. Общите въздействия са дългосрочни 
ефекти, оказващи влияние върху широка група от населението. Измерването на 
втория тип въздействия е комплексно и често е трудно да се установят ясни 
причинни зависимости. 

 
Индикаторите представляват инструмент за количествено измерване на 
постиженията от дадена интервенция. Те проверяват ефективността и 
последователността на планираните мерки, от една страна, както и 
осъществения напредък към постигане на целите, които тези мерки си поставят, 
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от друга. В хода на изпълнение на Стратегията доброто количествено измерване 
служи като основа за осъществяване на ефективен мониторинг и оценка на 
постиженията и дава ясна представа какви са целите на стратегията и какво 
трябва да се постигне чрез отделните приоритети. 

 
Мониторингът и оценката на изпълнението на Стратегията трябва да отговарят 
на следните ключови аспекти на оценка на стратегически документи: 
Икономичност на извършваните дейности по прилагане на оценяваната 
стратегия в съответствие с добрите административни принципи и управленски 
практики;  
Ефикасност на използваните ресурси - финансови, човешки, технически и други 
ресурси;  
Ефективност по отношение постигането на целите на стратегията и оценка на 
действителните резултати и въздействия в сравнение с очакваните. 

 
Мониторингът е непрекъснат процес и отчита постиженията и напредъка по 
отношение на предварително определените цели чрез измерване стойностите 
на общите и специфични индикатори. Поради непрекъснатия си характер, 
измерването може да служи като система за ранно предупреждаване и като 
средство за подобряване на отчетността. Мониторингът следи динамиката на 
оценяваните цели, мерки и дейности, а дори и проекти.  

 

Организационна структура и начини за събиране на информацията 

 

Управлението на стратегията за маркетинг и промоциране на маршрута като 
туристически продукт ще бъде ангажимент на Асоциацията на дунавските 
общини „Дунав“ (АДО) и фондация „Жива природа“, в качеството им на 
инициатори за създаване на трансграничния продукт и партньори по проект 
„Разработване и промоциране на съвместен природно-туристически продукт: 
Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния 
регион Румъния-България“, съфинансиран от Програма Interreg V-A Румъния-
България 2014-2020 г. Управлението на стратегията за маркетинг предполага 
участие на заинтересовани страни от двете страни на границата, които заедно 
да планират, реализират и актуализират при необходимост конкретните 
дейности и последователност на изпълнение, съобразявайки се с наличните 
ресурси, ангажименти на партньорите и политическа конюнктура. С участието 
на партньорите ще се сформира Комитет за управление и мониторинг на  
 
Стратегията ще включва освен представители на: 
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 АДО и фондация „Жива природа“;  
 представители на бизнеса в туристическия бранш (туроператори, 

хотелиери);  
 на общините, на чиято територия се намират туристическите обекти от 

маршрута;  
 туристическите клубове;  
 представители на министерствата с ресор развитие на туризма от 

България и Румъния; 
 представители на министерствата с ресор защитени територии от 

България и Румъния; 
 администрации на природните паркове и резервати, включени в 

маршрута; 
 екологични НПО;  
 местни и национални медии (вкл. дигитални). 

 
Комитетът за управление и мониторинг ще заседава най-малко два пъти 
годишно, като при необходимост ще провежда присъствени и дистанционни 
заседания. Председателството на Комитета ще се предава на ротационен 
принцип между АДО и фондация „Жива природа“, като съответно председател 
и заместник председател. Мандатът на председателството е 6 месеца. По 
решение на Комитета този срок може да се удължи. 
Комитетът за управление и мониторинг ще разполага с административен 
персонал, ангажиран с реализиране на дейностите по стратегията.  
 
Необходимите човешки ресурси за това са най-малко: 

- Маркетингов и бранд мениджър 
- Мениджър туризъм и регионална сертификация 
- Мениджър PR и онлайн продукти  
- Координатор  

 
Предложените позиции са за експерти в съответната област, които чрез 
договорни отношения са ангажирани с управлението на група дейности в 
изпълнение на плана за реализиране на Стратегията. 
 
Примерен, но неизчерпаем списък с предложени дейности, които ще 
организират и ръководят от оперативното звено. 
 
Маркетингов и бранд мениджър 
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 Разработване на бранд на туристическия маршрут „Защитено природно 
наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“  и 
въвеждане на интегриран бранд мениджмънт 

 Информиране на туристически бранш за развитието на бранда, за 
сертификацията, и предложения за изготвяне на туристически пакети, 
базирани на ценовата стратегия. 

 Инвестиции в изработка и поставяне на унифицирани за двете страни на 
маршрута (България и Румъния) указателни табели и информационни табла, 
като част от регионалния бранд; 
 

Мениджър туризъм и регионална сертификация 

 Регионална сертификация 
 Изготвяне на туристически пакети от туристическите оператори и клубове 
 Оптимизиране на дейността на ТИЦ като съществуваща информационна 

инфраструктура; 
 Обучения на заинтересованите страни за съвременните тенденции на 

предлагане на екотуристически продукти - за хотели, ресторант и ТИЦ да се 
привлекат заинтересованите страни да създадат как да направят 
туристически пакети. Като се запознаят с маршрута . 

 Повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения у местните 
жители, които са заинтересовани да се развиват в туристическия бизнес – 
обучения на туристически водачи, аниматори, чужди езици.  

 Обучения за подобряване на качеството и включване на местния бизнес в 
регионалната сертификация за туристическата услуга  
 

Мениджър PR и онлайн продукти  

 Събитиен календар на общините, природни паркове и други заинтересовани 
страни 

 Статии, интервюта, коментари и анализи, коментари на „трета страна”, 
продуктова информация 

 Разработване на Канал в Youtube  
 Създаване и развиване на профили в социални мрежи и блогове 
 Информационни кампании в социални мрежи 
 Създаване и развиване на туристическа гео-информационна онлайн 

платформа 
 Специално събитие за медии и заинтересовани страни за оповестяване на 

създаването на маршрута  
 PR, информационни и рекламни материали и публикации в регионални, 

национални и европейски медии; Регулярни публикации за предимствата на 
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маршрута през целият период на неговото развитие; Покани към журналисти 
да го посещават и да правят репортажи; Сегментиране на медиите и преценка 
на най-подходящите, в които да бъде публикувана информация; 

 Участия в туристически борси и изложения съвместно с националните 
щандове на България и Румъния, основно на европейски туристически борси; 

 Директен маркетинг - Е-mail – и с персонализирано послание и възможност за 
абонамент за регулярен електронен бюлетин; Използване на услугите на 
специализирана маркетингова агенция, която да разполага с база данни и да 
осъществи директен маркетинг; 

 Специализирани списания – статии и рекламни страници с възможност за 
прецизно таргетиране на целевите аудитории;  

 Реклама чрез брошури и листовки – разпространение в местата за настаняване 
и в двете страни на трансграничния регион. Използвани езици-английски, 
немски, френски, румънски и български;  

 Външна реклама на локации, през които минава интензивен трафик -  
първокласна пътна мрежа; Акцент върху двата моста на Дунав и фериботните 
връзки между Българи и Румъния; 

 Радио реклама в местни медии; Целта е насърчаване на вътрешния туризъм 
и предизвикване на интерес от населението от трансграничния регион;  

 Банерна реклама на специализирани туристически сайтове и портали; 
Дигитално позициониране сред потенциалните туристи;  
 

Координатор  

 Координира дейността на експертите, отговаря за избор на изпълнители за 
различните дейности, сътрудничи при организиране на събития. 

 Отговаря за събиране и анализиране на текуща информация за 
мониторинговите индикатори. Изготвя доклади за напредъка по постигане 
целите на Стратегията, заедно с останалите експерти. Отговаря за изготвяне 
на годишни доклади. 
 

В процеса на изпълнение на конкретни проекти, финансирани от европейски и 
други институции, в изпълнение на Стратегията ще бъдат наемани 
допълнително експерти, които ще координират и наблюдават отчитането на 
дейностите. 

 

 

Начини за събиране на информацията 

Информацията за отчитане на дейностите и постигнатите резултати във връзка 
с мониторинга на Стратегията ще се събира и обобщава от оперативния екип, 
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като на годишна база ще се изготвят доклади, които да бъдат представяни пред 
Комитета за управление и мониторинг. Всяка специфична цел, съдържаща набор 
от дейности за развитие на трансграничния маршрут, има разработени 
конкретни  

Източници на събиране на информация 

Мониторингът на Стратегията обхваща следните източници на информация: 
 
1. Информация от изпълнение на дейностите от оперативния екип (вътрешна 
информация). 

 отчети за изпълнени дейности; 
 отчети за реализирани резултати; 
 финансови отчети. 

 
2. Информация от заинтересованите страни, статистическа информация и 

анкетни проучвания (външна информация).  
 информация от заинтересованите страни във връзка с дейностите от 

Стратегията; 
 данни от националните статистически институти и Евростат за 

туристически посещения на годишна база на района на маршрута; 
 данни от анкетни проучвания, посещения на интернет страницата и др. 

онлайн базирани продукти. 
 

 

Индикатори за резултат  

 

Очаквани резултати Индикатори за резултат 

Повишена познатост на трансграничния регион България – Румъния и в частност на туристическия маршрут 

„Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ 
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Развит и наложен регионален бранд за 
Дунавския регион като предпочитано място за 
практикуване на природен туризъм в район, 
богат за защитени територии 

Създаден регионален бранд за маршрута в 
трансграничния регион 
Проведени дейности за управление на бранда 
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Подпомогнат е екотуризмът като икономическа 
сила за опазване на природния капитал и като 
интегрират подходите на управление и 
опазване на природата 

Проведени дейности за управление на бранда 

Създаден е Сертификат за качество, който 
идентифицира района и гарантира минимално 
качество на услугата, като в същото време 
комуникира и регионалния бранд 

Създаден сертификат за качество на 
туристическите услуги 
Брой обекти, получили сертификат 

Повишено качество на съществуващите услуги, развитие на нови и създадена  функционална свързаност на 

туристическите територии 
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Повишен капацитет на предлагане на 
туристически услуги от туристическите 
оператори 

Проведени обучения 
Проведени информационни събития 
Брой обучени 
Брой участници в информационни събития 

Разработени нови туристически пакети с 
маршрута 

Брой нови туристически пакети с включени обекти 
от маршрута 

Повишени знания и умения за дигитален 
маркетинг и предлагане на услуги 

Брой обучения 
Брой обучени 

Подобрено качество на физическата и туристическа инфраструктура на територията на маршрут „Защитено 

природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ 
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Поставена еднородна информационна и 
указателна инфраструктура за обектите от 
маршрутите 

 
Брой информационни табла с информация за 
обектите 

Организирана информационна мрежа от 
туристически информационни центрове и 
информационни точки на територията на 
маршрута 

Брой обучения 
Брой обучени 

 

Индикатори за продукт 

Мярка 1.1 Разработване на бранд на туристическия маршрут „Защитено 
природно наследство на територията на трансграничния регион 
Румъния-България“  и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт.  

Индикатори  

Разработен и одобрен бранд 1 

Дейности за интегриран бранд мениджмънт  най-малко 5 

Мярка 1.2 Реализиране на дейностите от рекламната стратегия 

Брой PR кампании 5 

Брой публикации в регионални, национални и европейски медии 20 
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Брой информационни и рекламни материали 10 

Брой участия в туристически борси и изложения  10 

Регулярен електронен бюлетин - месечно издания 
1 

Брой публикации и реклами в специализирани списания 
20 

Брой реклами  брошури и листовки, рапространение в местата за 
настаняване и в двете страни на трансграничния регион (английски, 
немски, френски, румънски и български)  100 000 

Изработени и поставени на важни пътни артерии билборда - брой 
6 

Радио реклама - брой излъчвания 
20 

Банерна реклама - брой сайта 
10 

Мярка 1.3 Реализиране на дейностите от комуникационна стратегия 

Брой специализирани събития за медии и журналисти 
4 

Туристическа гео-информационна онлайн платформа  
1 

Събитиен календар - текуща поддръжка 
1 

Брой статии, интервюта, коментари и анализи, коментари на „трета 
страна”, продуктова информация 20 

Разработен канал в Youtube  
1 

Брой поддържани профили в социални мрежи и блогове 
4 

Брой информационни кампании в социални мрежи 
30 

Мярка 1.4 Регионална сертификация  

Разработена регионална сертификация 
1 

Мярка 2.1 Обучения на заинтересованите страни за съвременните тенденции на предлагане 
на екотуристически продукти  

Брой обучения 
20 
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Мярка 2.2 Информиране на туристически бранш за развитието на бранда, за 
сертификацията, и предложения за изготвяне на туристически пакети, базирани на 
ценовата стратегия 

Брой информационни събития 
20 

Мярка 2.3 Повишаване на квалификацията и придобиване на нови умения у местните 
жители, които са заинтересовани да се развиват в туристическия бизнес  

Брой обучения 
10 

Мярка 2.4 Обучения за подобряване на качеството и включване на 
местния бизнес в регионалната сертификация за туристическата услуга   

Брой обучения 10 

Мярка 2.5 Изготвяне на туристически пакети от туристическите оператори и клубове 

Брой оператори, включили маршрута в туристически пакети 10 

Мярка 3.1 Инвестиции в изработка и поставяне на унифицирани за двете страни на 
маршрута (България и Румъния) информационни табла, като част от регионалния бранд 

Брой информационни табла  60 

Мярка 3.2 Оптимизиране на дейността на ТИЦ като съществуваща информационна 
инфраструктура 

Брой дейности 10 

 

Индикатори за въздействие 

 

Общи индикатори за въздействие 

Увеличение на регистрираните нощувки в района на трансграничния 
маршрут 

5 % 

Увеличение на БВП от туризъм в района на маршрута 3 % 

 
При оценка на въздействието се ползват стойностите за базови индикатори от 
Евростат за 2018 г. (начало на изпълнение на стратегията). 
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Приложения 

 
Приложение 1 -  Информационна база за разработване на Стратегията за 

маркетинг и промоциране 
Приложение  2 -  Стандартизирани интервюта за допълване на информацията 

за целите на маркетинга 
Приложение 3 -  Анкетни проучвания за целите на Стратегията за маркетинг и 

промоциране 
Приложение 4 -  Анализ на документи, изработени в рамките на проекта от 

други изпълнители 
Приложение 5 -  Анализ от проучванията и интерпретация на резултатите 
Приложение 6 -  Проучване на туристическата инфраструктура 
 
 
 

 
 


