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ВЪВЕДЕНИЕ
На 100-ото заседание на комисията по туризъм на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на 2-3 октомври 2017 г.
министрите и представителите на държавите-членки и страните партньори
предложиха да подкрепят бъдещата програма за действие в този важен
икономически сектор и да привлекат вниманието към многобройния напредък,
постигнат в изпълнението на неговите политики и програми. В рамките на тази
юбилейна среща откритите дискусии за дългосрочните цели за устойчив и
приобщаващ растеж и развитие на туризма бяха улеснени като важен двигател за
постигане на такава цел в световната икономика. Основните заключения от
срещата бяха ясни, интересни и практични за всички държави-членки и партньори
в тяхното стратегическо развитие на туризма.
Първото важно нещо, което трябва да се помни, е, че туризмът е един от найважните сектори на световната икономика, т.е. тези, които са най-бързо
развиващите се. Туризмът играе жизненоважна роля в световната икономическа
дейност, в създаването на работни места, в генерирането на приходи от износа и в
създаването на местна добавена стойност, като се има предвид, че средно в
областта на ОИСР те са допринесли пряко от 4.1% към брутния вътрешен продукт
(БВП), до 5.9% в заетостта и до 21.3% в износа на услуги (2016).
Въпреки многобройните възможности, които съпътстват очаквания растеж,
секторът е изправен пред редица предизвикателства, включително:
a) сложността на развитието на политиката в областта на туризма, която се
обяснява с трансверсалния и фрагментиран характер на туризма, множеството от
нива, които го характеризират, конфликтите при определяне на стратегическите
приоритети и бюджетните ограничения.;
b) влиянието на външните фактори върху туризма, особено
макроикономическата ситуация, обменните курсове, проблемите на безопасността
и сигурността и възникването на природни бедствия;
c) глобалния преход към уравновесена икономика на ресурсите;
d) постоянната трансформация на туристическите услуги, свързани с новите
технологии и цифровизацията на икономиката.
Когато се разчита на широко участие на заинтересованите страни и
принципите на устойчивото развитие, туризмът може да насърчи по-приобщаващ
растеж, осигуряване на възможности за заетост и икономическо развитие в
градските и селските райони и насърчаване на социалната интеграция. Туризмът
може също да засили интереса към културата и околната среда и да допринесе за
финансирането на защитата и управлението на защитените територии, както и за
опазването на биологичното разнообразие. Като признание на потенциала на
туризма за подпомагане на програмата за устойчиво развитие до 2030 г., 2017 г.
беше обявена за Международна година на устойчивото развитие за туризъм.
Приемането на съгласуван и глобален (всеобхватен) подход към публичните
действия в областта на туризма ще помогне на страните да насърчат балансирания
растеж в този сектор, което ще позволи по-добро разделение на плодовете,
справяне с неравенствата и подобряване на устойчивостта на националните
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икономики. Приемане на дългосрочни стратегии и политики, насочени към
повишаване на качеството и създаване на работни места, развитие на умения,
предприемачество, иновации, ефективността на инвестициите и интегрирането на
регионалното развитие е необходима за установяването на устойчив и
приобщаващ растеж в туристическия сектор, с други думи, увеличение, което
отчита настоящите и бъдещите икономически, социални и икономически аспекти и
отговаря на нуждите на посетителите, околната среда и приемното население.
Правителствата трябва да се стремят да разработят интегрирани и
съгласувани публични мерки в областта на туризма в съответствие със ситуацията
на всяка страна и местното население, за да се постигнат следните общи цели:
1) да позволи на потребителите да практикуват качествен, надежден и
сигурен туризъм;
2) повишаване на производителността в туристическия сектор, особено в
Малки и Средни Предприятия (МСП);
3) защита, управление и експлоатация на природни и културни ресурси;
4) за подобряване на конкурентоспособността;
5) насърчаване на приобщаващ растеж и развитие на национално и
международно равнище.
Комитетът по туризъм на ОИСР се съгласи и призна, че ефективността на
интегрираните държавни публични мерки трябва да започне от:
● признавайки, че туризмът не е само отговорност на правителството и че
той засяга всички нива на управление, които нямат същия мандат или същото ниво
на автономия в тази област, от една страна до друга.;
● подкрепа и мотивиране на вземащите решения на най-високо равнище и
приемане на средносрочна и дългосрочна перспектива;
● точна рамка за ролите, функциите и взаимодействията между главните
участници в публичния и частния сектор и приемането на ефективни подходи за
сътрудничество;
● осъзнаване на стойността на солиден диалог между публичните органи,
туристическия сектор и обществото
гражданското общество (включително социалните партньори и университетските
институции) в процеса на разработване, изпълнение и последващи действия;
● глобален преглед на арбитражите и допълване с области, свързани с
публични дейности като транспорт, околна среда, култура, сигурност, образование,
селско стопанство, нови технологии, цифрова трансформация и икономиката като
цяло;
● намиране на взаимноизгодни решения, които осигуряват стабилност в
туристическия сектор и увеличават икономическия растеж, появата на качествени
работни места и просперитет на национално и регионално равнище;
● насърчаване на устойчив зелен растеж и подкрепа на усилията на страните
да изпълнят своите национални и международни ангажименти;
● насърчаване на развитието на туризма и създаване на добавена стойност
въз основа на специфични силни страни, разнообразяване на висококачествените
туристически оферти и устойчиво управление на природните и културните ресурси;
● повишаване на ефективността на туризма като двигател на приобщаващия
растеж за създаване на качествени работни места, възможности за бизнес и
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възможности за регионално развитие за смекчаване на отрицателното въздействие
върху местното население и по-добро разпределение на продуктите на туризма
сред всички жители и територии.
Същият ръководен орган на ОИСР подчертава, че задълбоченият анализ на
междинните споразумения следва да позволи на създателите на обществени
политики да разкрият нови въпроси, които първоначално не са били очаквани на
ниво стратегически приоритети, за да се вземат предвид сценариите на управление
и интервенциите от тяхната роля да подпомогне по-добре публичните и частните
участници да използват възможностите си и да извлекат поуки от трудностите, пред
които са изправени, ако има такива.
Комитетът счита, че при необходимост разработването на всеобхватни
дългосрочни планове ще улесни на всички административни нива формулирането
на стабилни цели за бъдещето на туристическия сектор. По този начин
правителствата ще осигурят последователност и предвидимост в туристическия
сектор и ще създадат рамка за устойчив и приобщаващ растеж.
Също толкова важно е мобилизирането на инвестициите за стимулиране на
растежа и максимално увеличаване на екологичните, икономическите и социалните
ползи от туризма. Привличането на инвестиции в туризма е силно конкурентен
процес в много страни, като се има предвид капацитетът на туризма да допринесе
за неговото икономическо развитие и неговите нужди от инфраструктура за
качество, съчетани с намаляващи публични бюджети и капиталова недостатъчност
за инвестиции. Характерът на инвестициите, необходимата инфраструктура и
произтичащите от тях туристически потоци отварят възможности и създават
проблеми в икономическо, екологично и социално отношение. Активните политики
и програми могат да повишат качеството и ефективността на инвестициите в
туризма, да генерират добавена стойност, да повишат привлекателността и
конкурентоспособността, да подкрепят МСП и местното развитие и да управляват
нарастващото търсене по устойчив и приобщаващ начин.
Със значителна подкрепа от Световна търговска организация (СТО ) и
Европейския съюз, като икономиките, които са се увеличили и продължават да
растат, достигайки важни икономически и социални показатели в процеса на своето
развитие, Румъния и България считат туризма за важен вектор на техните усилия
за възстановяване на пропастта. в сравнение със страните от Западна Европа.
Двете страни правят видими усилия за развитие на устойчив туризъм, включващ
правителства, министерства и други участващи министерства, публични и частни
местни органи, икономически агенти и т.н.
На първо място, липсата на експертен опит на европейско равнище, който се
оспорва от нововъзникващите икономически, социални и екологични събития,
двете страни търсят най-добрите формули, за да осигурят трайно и хармонично
развитие на туризма, природата е особено щедра с тях, предлагайки им красоти,
които могат да привлекат туристи от цял свят. Пътят е труден, но опитът на други
страни и тяхната собствена воля могат да бъдат фактори, които ще намалят
разликата и ще ги превърнат в топ европейски дестинации.
Търсенето на най-добрите структури за управление и финансиране и
идентифицирането на съвременни начини за предлагане на динамичен набор от
продукти и услуги, изглежда, предлага на двете страни решения за развитие на
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устойчив туризъм, в рамките на техния естествен и културен потенциал. Наложени
от необходимост, тези решения могат да бъдат адекватен отговор на състоянието
на прекъсване, което все още характеризира развитието на туризма в двете страни,
"атомизацията", специфична за нейните действия и проекти, липсата на връзка
между тях.
В трансграничния регион, характерен за Мехединци, Румъния и Видин и
Монтана, България, развитието на туризма все още е далеч от адекватното
използване на туристическия потенциал. Ниското предлагане на продукти и услуги,
много слабата комуникация, заедно със стара инфраструктура, чакаща да влезе в
дневния ред на правителството, министерството и държавната администрация на
регионално, областно и местно ниво, са основните причини за изоставането на
туризма. Участието на тези органи е още по-необходимо, тъй като голяма част от
средствата, предназначени за развитието на устойчив туризъм, идват от
Европейския съюз и отговорността за тяхното разпространение и използване е
тяхна отговорност.
Една от тези програми, Interreg V-A Румъния-България, Приоритетна ос 2,
"Зелен регион", Специфична цел 2.1, "Подобряване на устойчивото използване на
природното и културно наследство и ресурси" Румънската асоциация за електронна
промишленост и софтуер, клон Олтения, получи достъп до проекта "Обща
авантюра на планинските пътища", Code e-MS 384, като водещ бенефициент в
партньорство с Агенцията за регионално развитие и Бизнес центъра във Видин
(ARDBC Видин), бенефициент 2 и Регионален център за бизнес развитие 2000 в
Монтана, бенефициент 3.
Предвид факта, че развитието на волотуризма е постигнало рекордни
резултати в повечето страни от Европейския съюз през последните години, поради
развитието на атрактивни маршрути диверсификация на оферти и комуникациите,
европейски форуми, осъзнаващи ролята на този нов продукт в устойчивото
развитие на туризъм, участваха в реализирането на проекта EuroVelo на
Европейската федерация по колоездене, като създадоха мрежа, която в момента
се състои от 15 дълги разстояния, които преминават през целия континент. Така
EuroVelo 6 започва от Атлантическия океан (Нант) и завършва в Черно море
(Констанца) с дължина 4 448 км. Започвайки от Франция, пътят минава през
Швейцария, Германия, Австрия, Словакия, Унгария, България и Румъния.
Икономическите резултати и векторното състояние на устойчивото развитие
на европейския туризъм доведоха до осъществяването от страна на ARIES на
проект за оживяване на колоезденето в граничната зона Румъния-България.
Осъзнавайки факта, че този туристически продукт не може да има достатъчно
последователи във формула, която призовава за определено физическо състояние
на обществото, асоциацията ARIES предлага, следвайки модела на други
европейски страни, използването на електрически велосипеди, вариант, който
може да привлече по-широка аудитория и да увеличи шансовете за успех в
стартирането на колоезденето в трансграничния район, споменат по-горе. Това
стартиране трябва да даде тласък както на обществеността в двете участващи
страни, и особено на привличането на европейски туристи на този красив участък
от пътя EuroVelo 6.
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На първо място, проектът идентифицира потенциални маршрути, които след
повече или по-малко важни договорености могат да бъдат използвани от
колоезденето, за да могат впоследствие да предложат на съответните партньори
стратегически пазарен вариант за успешен старт на този продукт и способни за
съживяване на цялостното туристическо предложение на трансграничния регион.
Структурата на това проучване е съобразена с класическия ред на всяко
изследване, в нашия случай на идентифициране на жизнеспособен начин за
развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион Мехединци-ВидинМонтана. Първо, бяха идентифицирани основните и специфични цели за проекта
и беше избрана методология за изследване, за да се обработят данните и
информацията, събрана от потенциални клиенти и заинтересовани страни, и да се
улесни интерпретирането на резултатите.
От друга страна, анализът на настоящото положение на глобалния и
европейския туризъм и временните споразумения, които ще отбележат бъдещето
му, са необходимата инициатива за идентифициране на развитието на външната
среда и прякото управление на туризма на национално, регионално, местно и
трансгранично ниво.
Нашият подход продължи с анализа на развитието на нов туристически
продукт със скорошна положителна еволюция в света, която се смята за един от
двигателите на устойчивото развитие на туризма и икономиката като цяло, а
именно колоезденето. Този продукт първоначално стартира с голям успех в
планинските курорти, използвани предимно през зимата, за да се осигури баланс
на търсенето през цялата година.
Поради същите причини за установяване на точен контекст на въпроса за
развитието на туризма, проучването продължи с анализ на съществуващото
положение и потенциала на трансграничната зона, включена в проекта. Голяма
част от информацията вече е получена чрез идентифицирането на планински
пътеки в трите големи района.
След като бъдат установени целите, методологията на изследванията и
европейския и регионалния туристически контекст, е създаден стратегически
подход с важно търговско измерение, за да се осигури жизнеспособна възможност
за развитие чрез пускането на нов екологичен продукт, т.е. с подобрения във
физическото усилие и електрическата помощ.

Координатор на изследването,
Проф. Д-р М. ВЪРЗАРУ

I. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Туризмът се превърна в огромна икономическа дейност от първостепенно
значение. Във всички страни начело на световните туристически дестинации, както
и навсякъде по света, се появяват нови форми на туризъм. В такава ситуация не
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може да има още сътресения в туристическата индустрия, но в бъдеще може да
има много неочаквани трансформации в този важен сектор на икономическия и
социален живот.
Името "отговорен туризъм" е актуално и интересно, тъй като надхвърля
всички тези нови форми, но се отнася до много практики, които не са съвсем
синоними по отношение на неговата еволюция. Това предполага, че критичната
честота на туристите през юли-август 2013 г. във водещите европейски страни, в
които се наблюдава спад от 3,5% на пазара на жилища, има нещо общо със
съвместния туризъм. Желанието да не се прекарват неприятните ваканции
придобива все по-голяма част от обществото, както и желанието да се уважават
ценностите, към които се стремят през цялата година при избора на ваканция.
Сегашният туристически пазар се характеризира с увеличена сегментация
между все по-разделени дейности. Някои специалисти дори предполагат, че това е
хиперспекция, за да се подчертае необходимостта от разработване на оферти,
престой и дейности, колкото е възможно по-специфични. За тях това е въпросът за
адаптиране към еволюцията на обществото и стремежите на потребителите.
При обсъждането на класификацията на различните форми на туризъм,
става дума за представяне на техните основни характеристики и техните
икономически прояви: наследство (културно, религиозно, градско, икономическо,
гастрономическо) свързани с природата и спорта (балнеология, планински, речни и
др.), здраве и благополучие (термизъм, таласотерапия, спа и др.), лудич (паркове
и казина), събития (културни, спортни или търговски събития, конгреси бизнес,
панаири ).
Разделянето на тези форми отразява повече вариации от един автор на друг,
от една страна в друга. По този начин една широко съгласувана формула
разглежда спа туризма, селския туризъм или агротуризма, здравния туризъм,
културния туризъм и туризма, свързан със спорта.
Друга интересна класификация на туристическите дейности отчита
разнообразието на търсенето и вкуса на обществеността и идентифицира няколко
сегмента: синьо (морски) туризъм, зелен (селски) туризъм, планински туризъм (или
бял, зимен) ), здравен туризъм, религиозен туризъм, бизнес туризъм, устойчив
туризъм, туризъм икономическо откриване..
Заключенията на изследователите, специалистите и мениджърите се
сближават с факта, че туристическите очаквания и практики не се развиват само
въз основа на външни икономически, социални и екологични променливи, дори и
да са основни. Самата еволюция на туристическата дейност работи върху
очакванията и практиките на туристите, генерирайки по-дълбока и по-сложна
култура на пътуването, а обновяването на предложените предложения също
стимулира нови очаквания. Урбанизацията и развитието на новите технологии,
прилагани в туризма (информация, разпространение, спорт, настаняване,
ориентация и др.), ускорява тази динамика. Тези комбинирани елементи определят
обезкуражаването на всеки опит за глобална сегментация на пазарите.
Доходният фактор ще остане от съществено значение в бюджета,
предназначен за пътуване, но неговият спад няма да означава лебедната песен на
ваканционните практики, най-вече тяхното отлагане или използването на
нетърговски формули. От друга страна, растежът на приходи на богата класа ще
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доведе до глобално развитие на постоянното нарастване на търсенето на
висококачествени продукти, способни да стимулират креативността и прецизността
в туристическата индустрия.
Глобалните туристически пазари се разрастват бързо и тяхното
разнообразие върви ръка за ръка с развитието на една от най-развитите страни
(Франция). Следователно те ще изискват сходни усилия по отношение на
качеството / цената, но с допълнителни усилия за откриване и приемане на клиенти.
В този контекст, румънският туризъм е в непрекъснато търсене на по-старите
си изпълнения и преодоляването му във всичките му форми на проявление, на
свободен и силно конкурентен световен пазар. Както е признато в доклада на ОИСР
за 2018 г., туризмът е изправен пред много предизвикателства в Румъния, като
"необходимостта от развитие на туристическа инфраструктура и подобряване на
популяризирането, липсата на финансови ресурси, липсата на колективна визия и
пасивното отношение на туристическите специалисти. Много проблеми са
структурни, особено необходимостта от създаване на правна рамка за
туристическите дейности, чести промени в данъчната политика, неадекватно
сътрудничество на заинтересованите страни и липса на професионални
мениджъри, способни ефективно да управляват туризма".
В същия доклад се споменава напредъкът, който страната ни е постигнала в
областта на екотуризма, програмите за развитие на човешките ресурси и
програмите за международно сътрудничество. Специално място заема
координацията, която румънското министерство прави с българския си колега в
рамките на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
Сътрудничеството между двете съседни страни цели да намали разликата между
техния природен и културен потенциал и постигнатите досега резултати от
туристическите дейности.
Въпреки че България е имало 8,3 милиона чуждестранни посетители
годишно през 2016 г. в сравнение с 10,2 милиона регистрирани от Румъния през
същата година, повечето от относителните показатели, които разкриват
резултатите от туризма, са по-добри в съседната страна. Така икономическият
принос на туризма към БВП е в България през споменатата година - 3.4%, а в
Румъния не надвишава 1.5%. През 2107 г. Румъния достигна 2,6%, според
изявлението на министъра на туризма по това време. Всъщност Докладът на ОИСР
за 2018 г. признава усилията и успехите на България в областта на туризма, как
този важен сектор на националната икономика се координира на всички нива.
Наличието на многобройни и допълващи се атракции, подлежащи на
интелигентни инвестиции и подходящи комуникационни програми, може да
привлече нови, но предимно международни, местни туристи, които са приели нови
поведения и имат все по-сложни изисквания. Нуждите им от приключения,
познаването на нови територии и новите култури могат да получат от района
Мехединци-Видин-Монтана най-добрите отговори с приемлива инвестиция и
човешки усилия, при условие че са добре координирани във времето и
пространството.
Глобалното развитие на велосипедния туризъм е особено интересно чрез
първия от многото показатели, които подчертават неговото развитие през
последните години. Второ, това явление означава, от една страна, увеличаване на
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търсенето и пренасочване на потребителите към този нов туристически продукт и,
от друга страна, доказаната досега възможност, че той се превръща в един от
основните вектори на растеж на туризма и икономиката като цяло.
Въпреки че показателите, които са специфични за колоезденето във всички
развити страни и особено в тези с традиция в областта, свидетелстват за
неговото развитие без съмнение, статистическите данни на европейско и
световно ниво до голяма степен липсват и малкото съществуващи са напълно
съпоставими. Част от информацията предлага някои насоки в световен мащаб
изчезнали и защото колоездене се изключват от статистиката на Общността за
транспорт от 2000 г. насам.
Основната цел на това проучване частично припокрива специфичния проект
на Румънската асоциация за електронна промишленост и софтуер, клон Олтения,
озаглавен "Съвместно приключение на планинските пътища", Кодекс e-MS 384,
като водещ бенефициент в партньорство с Агенцията за регионално развитие и
Бизнес център Видин (ARDBC Видин), Бенефициент 2 и Регионална агенция за
развитие и бизнес център 2000 в Монтана, бенефициент 3. Основната цел на
проекта е да „подкрепи устойчивото развитие на трансграничния туризъм в
Румъния и България и да се увеличи популяризирането на планинския район в
окръг Мехединци и областите Видин и Монтана чрез създаване на нови продукти и
услуги и чрез пряко включване на всички заинтересовани страни в развитието на
туризма, което ще увеличи броя на туристите в региона. "
Приемането на тази основна цел чрез насърчаване на колоезденето, а
именно планинско колоездене с електрическа помощ, ще изисква ясна и
непрекъсната работа в дългосрочен план, която ще включва широк кръг
заинтересовани страни и публични органи с отговорности на място , способни да
осигурят ефективно управление на туристическия феномен в трансграничния
регион и да бъдат пример за следване от други области в нашата страна и в
съседната страна.
Като производни цели могат да бъдат цитирани най-важни, съответно:
- идентифициране на планински пътеки в района за подпомагане на развитието на
планинско колоездене с електрическа помощ;
- анализ на нивото на развитие /подредба на тези маршрути и предложения за
подобряване на състоянието им и на съществуващата сигнална система съгласно
европейските стандарти;
- идентифициране на всички инфраструктурни и наследствени елементи,
които могат да бъдат използвани за развитие на велотуризъм;
- познаване на всички съответни и заинтересовани партньори в развитието
на туризма и привличането им, заедно с публичните органи с отговорности в
областта, в ефективен и дълготраен процес на управление, който излиза извън
рамките на политическия цикъл и осигурява действителното изпълнение на
предприетите стратегии;
- разработване на стратегия и гарантиране на общо управление в
трансграничния регион;
- Повишаване привличането на потенциални клиенти за практиката на колоездене
в района, на вътрешните клиенти, но най-вече на външните клиенти, които са
недостатъчно информирани и решени да използват EuroVelo 6;
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- промяна в поведението на публичните органи и заинтересованите страни
по отношение на приоритизирането на стратегическите действия и прилагането на
разпоредбите на основните национални и регионални стратегически документи;
- участие и координация на всички министерства, чрез своите действия,
оказващи влияние върху развитието на туризма в двете страни, а именно
Министерството на туризма, Министерството на развитието, Министерството на
транспорта, Министерството на околната среда, Министерството на
здравеопазването, Министерството на спорта, Министерството на културата,
Министерството на външните работи и т.н.

II.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЕТОДОЛОГИЯ

Анализът на загрижеността на изследователите у нас и в чужбина (в
последния случай, много проблеми като планински и велосипеден туризъм са редки
и имат особен характер), резултатите и настоящата позиция на планинския туризъм
в Румъния изтъква, че в тази област трябва да се възстанови много и тя трябва да
достигне до заслужена водеща позиция в днешния европейски и световен контекст.
Такова желание е реалистично, ако вземем предвид естествения потенциал,
необходим за поддържането на висококачествен планински туризъм и особено
12

качеството на човешкия фактор, който съществува и евентуално е привлечен и
развит тук. От тази гледна точка считаме, че притесненията на специалистите и на
изследователите са доста редки и не представляват стратегия с големи сили,
способни да осигурят дългосрочни решения за развитието на изпълнението на
планинския туризъм.
Като се започне от тази реалност, нашата работа има за цел да допринесе
за съживяването и интензификацията на планинския туризъм в трансграничния
регион Мехединци-Видин-Монтана чрез практикуване на колоездене и
използването на електрически велосипеди в това отношение, особено по
отношение на необходимите промени в управлението и управлението на
регионално равнище. По този начин се идентифицират нови начини за подкрепа на
този важен вектор на развитие на туризма у нас.
За да постигнем това, нашият подход се фокусира върху изведените цели,
споменати в предходния параграф, които допринасят за по-доброто разбиране на
явлението туризъм и които подреждат и изясняват потенциалните трудности,
присъщи на изследователския процес.
Първата стъпка в методологическия подход на изследванията беше
запазена за внимателен анализ на последните развития, които характеризират
глобалния туристически феномен (особено САЩ, Канада, Китай, Австралия,
Япония, Русия, Нова Зеландия, Южна Африка), от двете страни, включени в
проекта, а именно Румъния и България. В това отношение специализираните
доклади на някои известни автори в тази област, последните доклади и
статистически данни (по-голямата част от 2017 г., но възникващи през 2018 г.) на
ОИСР, Европейския съюз, ООН и някои важни туристически държави като
Франция, Германия, Канада и Швейцария.
Подобно действие имаше за цел да анализира феномена на колоезденето
на европейско и световно ниво в специализирани документи и доклади и
статистически данни от същите източници, с указание, че информацията е по-малка
по обем и не е имала същото ниво на агрегиране. Много интересна информация
дойде от статистиката на страни като Франция, Германия, Швейцария и Италия,
където велотуризмът и неговите варианти са широко практикувани. Развитието на
планинското колоездене стана от една страна с желанието на тези страни да
осигурят висока летна туристическа честота за зимните спортни курорти, както и
изискванията на потребителите, изложени на последствията от днешната работа
(интелектуална и нервна умора) да направи друг вид планински туризъм.
Това проучване включва и информацията и резултатите от трите проучвания
за идентифициране на планинските вериги, по които може да се практикува
планинско колоездене в трансграничния район, обхванат от проекта, на свой ред
от специфична изследователска методология, която включва метод за класиране в
зависимост от трудността на пътищата и използването на GPS техниката за
идентификация, картографиране и последващо използване от туристите.
Като първи извод относно методологията, използвана в статията, е
необходимо да се спомене анализът и синтеза на най-новите знания, представени
в чуждестранната и румънската литература и метода на изследователското
действие, който позволява постоянно преориентиране на изследването според
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елементите, които могат промяна на посоката в зависимост от реалните условия на
терена.
Маркетинговата стратегия не може да бъде отделена от предприятие или
набор от предприятия (партньори), които трябва да го приложат на практика. Това
е подход на проучване и размисъл, който се стреми да повиши търсенето на
предлагане възможно най-близо. Такъв подход е включен в по-голям, който има
ролята на определяне на стратегия на предприятието. Маркетинговата стратегия
се бърка с фирмената стратегия само когато става дума за една област на дейност
(професия), като в този случай тя директно преговаря за оптимизиране на
синергиите на организацията и очакваната рентабилност на управлението.
Обикновено такава стратегия се ограничава до разработването на маркетингов
микс, а именно определена форма на предлагания продукт, атрактивна цена,
дистрибуция, която улеснява близостта на клиентела на продукта и подходяща
комуникация за избрания клиент.
За да се избере стратегическа маркетингова опция в изследването, се
използват SWOT анализ, техника на сегментиране и избор на клиента, за които се
изискват въпросници или проучвания. Един от въпросниците е предназначен да
идентифицира изискванията и профила на потребителите, които се интересуват от
колоезденето, а вторият - да оцени настоящото трансгранично предложение и
възможността за въвеждане на новия продукт, споменат по-горе.
Данните, събрани чрез двата онлайн въпросника, бяха обработени с
помощта на статистическите методи на индексите и съответните графики. Те
предоставиха достатъчно информация за успешното прилагане на подхода на
стратегическото управление, финализиран чрез избора на съгласувана опция, чрез
препоръките, изисквани от договора.
Методологическата и теоретико-научната подкрепа на изследването
използва понятията, основните принципи и работата на някои изтъкнати автори
Boyer, Urbain, Goeldner, Ritchie, McIntosh, Trib, Janor, Ernst, Martin, Frost, Messadié,
Knafou, Stock, Duhamel, Jafari, Kadri, Bédard, Stafford, Echtner, Tazim, Hoemer,
Martinet, David, Le Moine, Barethje, Tribe, Leiper, David, Hatchuel, Laufer, Kuhn,
Dewaily, Langevin, Wiliams, Lewellyn, Kopachevscky, Liburd, Moore, Britton, Mathieson,
Wall, Mill, Morrison, Pearce, McKercher, Moore, Cushman, Simmons, Butler, Wheeler,
Diamantis, Reynolds, Sawhney, Brooks, Tarondeau, Huttin, Forlani, Parthasarathy,
Kalfiotis, Schermerhorn, Osborn, De Billy, Hunt, Besseyre des Horts, Barney и др.
Методологията на разследването включва общи и специфични подходи към
концепциите и инструментите в туризма и към неговия сегмент на колоезденето. За
практическата част акцентът беше поставен върху метода на изследователската
дейност, статистическото изследване, основано на въпросника, сравнителен
анализ.
Информационната поддръжка на доклада е, освен изучаваната
библиография, регламентите на СТО и други международни органи,
законодателните и нормативни актове в областта на туризма в Румъния и
Европейския съюз, други данни, представени от Националния статистически
институт (НСИ) и от Евростат.
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III. ТЕНДЕНЦИИ И ПОЛИТИКИ НА НАСТОЯЩИЯ И БЪДЕЩИЯ
ТУРИЗЪМ
III.1. Туризмът през последните години
Туризмът е важен икономически сектор, който допринася значително за
икономиките на държавите-членки на ОИСР и страните партньори. Последните
събития ясно показват, че тя продължава да се разраства и разширява. Срещата
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на високо равнище по въпросите на туризма за приобщаващ и устойчив растеж през
2017 г. беше възможност да се признае потенциалът за устойчиво развитие в
страните от ОИСР и страните партньори, когато се основава на внимателни
политики и ефективно управление. Въпреки че правителствата са в добра позиция
да ръководят и подкрепят процеса, нараства необходимостта от интегрирана
рамка, основана на структури, включващи частния сектор и много органи и органи
на всички равнища, чиито дейности могат да повлияят на ефективността и
въздействието
на
туризма.
Туризмът заема централно място в световната икономическа дейност и
създаването на работни места и играе ключова роля за приходите от износ и
вътрешната добавена стойност. Средно това е пряк източник на 4.2% от БВП, 6.9%
от заетостта и 21.7% от износа за страните от ОИСР (фигура 1), като тези цифри са
еквивалентни или малко по-високи. от тези през 2014 г..
Turism ca % din PIB
Turism ca % din PIB, media OCDE

Turismul ca% din totalul locurilor de muncă
Turism ca % din totalul locurilor de muncă, media OCDE

%
15

12,5
Media OCDE 6.9%
10

Media OCDE 4.2%

7,5

5

2,5

0

Фиг 1. Прекият принос на туризма в страните от ОИСР
Забележка: Данните за БВП на Франция съответстват на вътрешното потребление. Данните за БВП
за Германия съответстват на BVA. БВП на Гърция съответства на туристическия VAB на
индустриите от NACE Rev. 2 55-56. 2. Данните за БВП на Испания включват косвени ефекти.
Източник: Статистика на туризма на ОИСР (база данни)

На международно ниво международните пътувания (нощувки) са над 1.2
милиарда през 2016 г., което е с 46 милиона (3.9%) повече от предходната година.
Тази цифра трябва да достигне 1,8 милиарда до 2030 г., тъй като темпът на растеж
на международните пътувания в развиващите се страни трябва да бъде два пъти
по-висок от този в напредналите страни. В резултат на това се изчислява, че
пазарният дял на развиващите се страни в туризма ще се увеличи от 45% през 2016
г. на 57% през същия период. Франция, Съединените щати, Испания и Китай
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остават в челните редици на международния план за пристигане през 2016 г.,
докато Китай, Съединените щати и Германия са основните източници на емисии,
всеки в своя регион (OMT, 2017a). Страните-членки на ОИСР, които представляват
повече от половината (55%) от общия брой на пристигащите в света през 2016 г. (в
сравнение с 54% през 2014 г.), запазват важно място в международния туризъм.
След като напредва по-бързо от глобалните пристигания през 2014 г. (6,4%
вместо 4,2% в световен мащаб), международните посещения в страните от ОИСР
намаляват, като средният им темп на растеж е 3.9 през 2016 г. (в сравнение с 3,9%
в световен мащаб и 4,7% в ЕС28). Въпреки че средният годишен темп на
нарастване намалява от четирите години на ОИСР (4.9%) е малко над средната за
света, цифрата за 2016 г. отразява низходяща тенденция по отношение на
пристигащите в областта спрямо дългосрочната глобална цифра, която е доведе
до намаляване на неговия пазарен дял. По-конкретно, 14 страни от ОИСР
регистрираха двуцифрено годишно увеличение през 2016 г .; това е повече от 20%
в четири от тях - Чили (26%), Корея (30,3%), Исландия (39%), Япония (21,8%), но са
намалели с повече от 10% в Белгия, Латвия и Турция.
Международните пристигания са се увеличили с поне 10% в осем странипартньори на ОИСР (България, Колумбия, Коста Рика, Литва, Малта, Филипините,
Румъния и Южна Африка). Таблица 1 показва разбивка на пристигащите
чуждестранни туристи в страните от ОИСР и в извадка от страните партньори.
Таблица 1
Пристигащи международни туристи между годините 2012-2016
Тип
индикатор

2016г.
Хиляди
35.555

Средногодишен
темп на растеж
2012 - 2016
%
4,0

Темп на
растеж
2015 - 2016

Германия

Туристи

Австралия

Посетители

8.269

7,6

11,0

Австрия

Туристи

28.121

3,9

5,2

Белгия

Туристи

5.557

-2,5

-13,7

Канада

Туристи

19.818

5,0

10,3

Чили

Туристи

5.641

12,2

26,0

Корея

Посетители

17.242

11,5

30,3

Дания

Туристи

10.781

6,0

3,4

Испания

Туристи

75.315

7,0

10,5

Естония

Туристи

3.147

3,5

5,3

САЩ

Туристи

75.868

3,3

-2,1

1,7
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Финландия

Туристи

4.599

2,1

-5,3

Франция

Туристи

82.570

0,2

-2,2

Гърция

Посетители

28.071

13,4

7,5

Унгария

Туристи

13.474

11,9

8,6

Ирландия

Туристи

8.425

8,7

8,8

Исландия

Туристи

1.792

27,8

39,0

Израел

Туристи

2.900

0,1

3,6

Италия

Туристи

32.552

2,1

7,3

Япония

Посетители

24.040

30,2

21,8

Латвия

Туристи

1.793

5,7

-11,4

Люксембург

Туристи

1.054

2,6

-3,5

Мексико

Туристи

35.079

10,6

9,3

Норвегия1

Туристи

5.960

6,5

12,4

Нова Зеландия

Туристи

3.370

8,0

10,9

Холандия

Туристи

15.829

6,7

5,5

Полша

Туристи

17.471

4,2

4,4

Португалия

Туристи

10.622

8,4

12,4

Словакия

Туристи

2.027

7,3

17,8

Чехия

Туристи

12.808

6,1

10,2

Великобритания

Туристи

35.814

5,2

4,0

Словения

Туристи

3.032

8,9

12,0

Швеция 2

Туристи

10.750

-6,8

-3,5

Швейцария 3

Туристи

10.402

5,0

11,8

Турция

Туристи

30.289

-4,0

-23,3

Южна Африка

Туристи

10.044

2,3

12,8
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Бразилия

Туристи

6.578

3,8

4,3

България

Туристи

8.252

6,0

16,2

Колумбия

Посетители

5.092

9,9

14,5

Коста Рика

Туристи

2.925

5,7

10,0

Хърватия

Туристи

13.809

7,4

8,9

Египет

Туристи

5.168

-17,5

-42,5

Литва

Туристи

2.296

4,9

10,8

Малта

Туристи

1.966

8,0

10,2

Мароко

Туристи

10.332

2,5

1,5

Перу

Туристи

3.744

7,1

8,4

Филипини

Туристи

5.967

8,7

11,3

Румъния

Туристи

2.471

10,6

10,6

Русия4

Туристи

24.571

-1,7

-8,5

1.235.000

4,5
4,9
4,4

4,7
3,9
3,9

ЕЕС28
ОИСР
Световен мащаб5

Туристи: международни пътувания (с изключение на посетителите на деня).
Посетители: международни туристически пристигания (туристи и посетители на деня).
1. Средният годишен темп на растеж обхваща периода от 2013 г. до 2016 години.
2. Данните съответстват на 2014 г. След промяна на методологията за гранично
проучване няма данни за 2015 г. и 2016 г. Средногодишният темп на прираст е за
периода 2012—2014 г. Темпът на растеж обхваща периода 2013—2014 г..
3. До 2015 г. са налични само данни за хотели и подобни обекти. От 2016 г. данните са
допълнени с други видове места за настаняване.
4. Средногодишният темп на прираст се отнася за периода 2014—2016 г.
5. Данните от СТО (2017b).
Източник: Статистика на туризма на ОИСР (бази данни).

Между януари и август 2017 г. дестинации по света получиха над 900
милиона чуждестранни туристи, което е увеличение с над 50 милиона (7%) спрямо
предходната година. В резултат на това се очаква 2017 г. да бъде осмата поредна
година на силен международен растеж на туризма (СТО 2017a). В световен мащаб
приходите от международни пътувания възлизат на 1,226 млрд. Долара през 2016
г., като леко се увеличават от 1,202 млрд. Долара през 2015 г., но намаляват в
сравнение с 2014 г. (1260 млрд. Долара). Това съответства на увеличение от 2.6%
в реално изражение, като се вземат предвид колебанията на обменните курсове и
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инфлацията, следвайки общото развитие на международните пътувания, макар и
малко по-бавни. Глобалните пътни разходи се удвоиха между 2000 и 2016 г. и
представляват 7% от общия износ на стоки и услуги (СТО, 2017b).
Страните от ОИСР представляват 60.4% от приходите (износ) и 51% от
международните пътни разходи (внос) през 2016 г. (в сравнение със съответно
60.6% и 49.8% през 2015 г.). Само малко под две трети от страните от ОИСР са
отбелязали положително салдо през 2016 г. Таблица 1.2 дава преглед на
приходите, разходите и баланса на международните пътувания в страните от ОИСР
и в извадка от страните партньори.
Таблица 2
Приходи и разходи за международни пътувания в години 2015-2016
Постъпления
2015
2016

Разходи
2015
2016

Баланс
2015
2016

Германия
36.853

37.408

77.481

81.063

-40.627

-43.655

28.872

32.423

23.760

24.915

5.112

7.508

18.212

19.287

9.100

9.500

9.112

9.787

11.965

11.830

18.927

19.567

-6.963

-7.736

16.541

18.022

30.119

28.743

-13.578

-10.721

2.482

2.737

1.963

2.137

518

600

15.214

17.210

25.270

26.642

-10.056

-9.432

6.684

6.903

8.916

9.200

-2.232

-2.298

56.444

60.303

17.361

20.184

39.082

40.119

1.427

1.530

982

1.099

446

431

205.418

205.940

114.723

123.618

90.695

82.322

2.558

2.715

4.774

5.168

-2.216

-2.454

45.901

42.367

38.405

40.335

7.496

2.032

15.667

14.609

2.260

2.219

13.407

12.390

5.344

5.653

1.831

2.162

3.512

3.491

4.791

5.182

5.680

6.108

-888

-926

1.617

2.424

996

1.277

621

1.147

5.794

5.722

6.012

6.844

-218

-1.122

Австралия
Австрия
Белгия
Канада
Чили
Корея
Дания
Испания
Естония
САЩ
Финландия
Франция
Гърция
Унгария
Ирландия
Исландия
Израел
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Италия
39.434

40.614

24.413

24.706

15.021

15.908

24.983

30.679

15.973

18.485

9.010

12.194

895

866

614

695

281

171

4.294

4.290

3.313

3.348

982

941

17.734
4.873

19.571
5.204

10.098
15.292

10.227
15.412

7.636
-10.419

9.344
-10.208

9.049

9.638

3.735

3.990

5.314

5.648

11.587

14.110

17.552

17.909

-5.965

-3.799

10.467

10.977

7.936

7.984

2.531

2.993

12.700

14.026

4.006

4.258

8.694

9.768

2.362

2.746

2.126

2.237

236

509

6.048

6.309

4.866

4.919

1.182

1.390

45.464

39.440

63.273

63.426

-17.809

-23.986

2.327
11.317
16.410

2.423
12.510
16.259

912
14.416
16.288

944
14.133
16.515

1.415
-3.099
122

1.479
-1.623
-255

26.616

18.743

5.368

4.783

21.248

13.960

8.259

7.919

2.998

2.858

5.260

5.061

5.844

6.024

17.357

14.497

-11.513

-8.473

3.146

3.653

1.116

1.361

2.031

2.292

4.245

4.694

4.322

4.209

-77

485

3.267

3.879

690

809

2.576

3.070

8.797

9.593

756

945

8.041

8.649

6.065

2.645

3.442

4.110

2.623

-1.466

1.154

1.184

951

974

204

210

1.369

1.437

359

398

1.009

1.039

3.320

3.512

1.691

1.838

1.629

1.675

Япония
Латвия
Люксембург
Мексико
Норвегия
Нова Зеландия
Холандия
Полша
Португалия
Словакия
Чехия
Великобритания
Словения
Швеция
Швейцария
Турция
Южна Африка
Бразилия
България
Колумбия
Коста Рика
Хърватия
Египет
Литва
Малта
Мароко
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Перу
6.260

6.556

1.402

1.457

4.857

5.099

5.272

5.139

11.343

11.275

-6.070

-6.136

1.711
8.420
371.391
728.341

1.723
7.788
843.125
740.668

2.058
34.932
659.528
598.740

2.137
23.951
683.054
624.750

-347
-26.512

-414
-16.163

1.202.000

1.226.000

1.202.000

1.226.000

Филипини
Румъния
Русия
ЕЕС28
ОИСР
Световен
мащаб

Източник: статистика на ОИСР за туризма (бази данни) и МВФ (2017)

Делът на туризма в търговията с услуги е съществен и нараства в много
страни от ОИСР. През 2016 г. приходите от международен туризъм представляват
средно 21,7% от износа на услуги на ОИСР. Този процент варира от една страна в
друга и, по отношение на икономиките на Г7, варира от 11,9% в Обединеното
кралство до 40,1% в Италия (Фигура 2). Забележителен е фактът, че между 2010 и
2016 г. делът на износа на туризъм в услугите се е увеличил с 3,1 процентни пункта
в САЩ и е намалял с 5,3 процентни пункта във Франция. Износът на туризъм играе
важна роля в икономиката, тъй като те допринасят за добавената стойност. Ако
всички приходи от туризъм не водят до увеличаване на вътрешната добавена
стойност, първите резултати от проекта на ОИСР (Tiva) за добавената стойност
показват, че те генерират над средната добавена стойност в икономиките на
получателите и имат значително въздействие върху в страните бенефициери, както
и в другата. Според оценките на TiVA около 80% от туристическия износ добавят
стойност към страните от ОИСР, а останалите 20% в други страни (внос). По този
начин се оценява, че еврото с добавена стойност в туризма създава 56 цента от
добавена стойност в секторите нагоре по веригата.
%
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Фигура 2. Принос на туризма към износа на услуги, извадка от
страните от ОИСР
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Източник: Статистика на международната търговия с услуги (база данни),
извлечена през ноември 2017 г.

Вътрешният туризъм заема много различно място в зависимост от
страната. Неговият дял е особено важен в Германия, Австралия, Канада, САЩ,
Италия, Япония, Мексико, Норвегия, Холандия и Обединеното кралство, където
представлява над 70% от вътрешното потребление на туризъм. За разлика от тази
ситуация, приемащият туризъм, като процент от това потребление, е по-висок в
Естония, Унгария, Исландия, Полша, Чешката република и Словения. Таблица 3
показва разпределението на вътрешното потребление (местни и приходи) в
извадка от страните от ОИСР.
Таблица 3
Вътрешното потребление на туризма през 2016 г. или през
последната година

Германия

2015

Разходи за
вътрешен
туризъм
Млн. $, текущи
цени
293.020

Австралия

2015

Австрия

2015

Референтна
година

Разходи за
вътрешен
туризъм

Входящ туризъм
разходи
дял в%
85

15

97.582

74

26

36.692

46

54

..

..

..

Белгия

..

Канада

2016

69.125

78

22

Чили

2013

6.579

66

34

Корея

..

..

..

..

Дания

2015

14.490

60

40

Испания

2013

151.675

52

48

Естония

2012

1.675

14

86

САЩ

2015

935.464

79

21

Финландия

2014

15.105

65

35

Франция

2015

147.236

63

37

..

..

..

6.480

39

61

Гърция

..

Унгария

2013

23

Ирландия

2007

8.978

46

54

Исландия

2015

2.838

30

70

Израел

2014

11.406

52

48

Италия

2010

149.103

74

26

Япония

2015

206.864

87

13

Латвия

..

..

..

..

Люксембург

..

..

..

..

Мексико

2016

140.366

82

18

Норвегия

2015

19.716

71

29

Нова Зеландия

2016

22.185

58

42

Холандия

2016

83.785

72

28

Полша

2013

17.033

34

66

Португалия

2008

21.933

41

59

Словакия

2014

4.705

42

58

Чехия

2015

9.904

39

61

Великобритания

2014

214.929

80

20

Словения

2014

4.663

31

69

Швеция

2016

34.572

60

40

Швейцария

2011

39.724

53

47

..

..

..

76

24

Турция

..

Средно ОИСР

Забележка: Конвертирането на щатски долари в национални валути се основава на
средногодишния обменен курс, публикуван от ОИСР за тази година. Потреблението в пътуванията
се състои от пътни разходи (парични транзакции), както и от други транзакции.

Потребление на
вътрешния
туризъм
76%

Потребление
туристически
приемници 24%
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Фигура 3. Потребление по вид туризъм и продукт, 2016 г. или
последна налична година
Източник: Статистика на туризма на ОИСР (база данни).

Като цяло вътрешният туризъм и приемащият туризъм представляват
съответно 76% и 24% от вътрешното потребление в избрани страни от ОИСР
(Фигура 1.3). Анализът на продукта показва, че пътническият транспорт (24%),
настаняване (19%) и общественото хранене (16%) представляват повече от
половината
от
общото
потребление.
Глобалният туризъм непрекъснато се разраства повече от 60 години, подхранван
от глобализацията и техническия напредък, които са намалили цената на
самолетните билети и позволили на хората да организират и запазят собствените
си пътувания. По време на този период на устойчив растеж той демонстрира
неоспорима устойчивост на няколко предизвикателства, включително само през
последното десетилетие, постоянните последици от световната икономическа
криза, геополитическата несигурност, многобройните терористични атаки,
природните бедствия и други външни шокове.
Търсенето на туризъм винаги е било тясно свързано с икономическото
развитие и от забавянето през 2009 г. световният туризъм нараства по-бавно от
година на година. Тази тенденция трябва да продължи, а международните
пристигания ще се повишат с 3.3% годишно средно до 2030 г. (4.4% в
нововъзникващите и 2.2% в развитите страни) (СТО 2017A). Въпреки това, след
много години на лошо възстановяване и през 2016 г. най-ниският общ икономически
растеж от 2009 г. насам, се появяват някои признаци на подобрение.
Ръстът на търговията и промишленото производство от много ниско ниво се
дължи на силното нарастване на вътрешното търсене в Азия и Европа, а доверието
на частния сектор се засили. Несигурността по отношение на публичните действия
остава висока, но доверието в правителството е ерозирало, растежът на заплатите
остава нисък, неравенствата продължават да съществуват, а дисбалансите и
уязвимостта продължават да съществуват на финансовите пазари. В този контекст
се очаква умерено нарастване на световния растеж на БВП: 3,5% през 2017 г. и
3,7% през 2018 г., преди леко забавяне през 2019 г. Въпреки това, в сравнение със
средното 20 години преди кризата растежът на БВП на глава от населението остава
под 0,5% в района на ОИСР, а световният растеж остава бавен (ОИСР, 2017c,
ОИСР, 2017d).
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В умерен контекст на растежа се очаква бавното възстановяване на
равнището на заетост и безработица да продължи в повечето страни от ОИСР.
Очакваше се средният процент на безработица в областта да се свие от 6,2% през
четвъртото тримесечие на 2016 г. до 5,7% през последното тримесечие на 2018 г.
Ако по-голямата част от държавите-членки се възстановиха накрая, значителният
дефицит на работни места, причинен от голямата рецесия от 2008-2009 г.,
населението нараства недоволство в много страни с икономически политики, които
насърчават международната търговия и инвестиции. Отхвърлянето на
глобализацията и международната търговия подчертава области, които изискват
засилване на политиките за заетост, умения и социална закрила и адаптирането им
към движеща се икономическа среда (ОИСР, 2017 г.).
Сектор с висока интензивност на работната сила и важен източник на заетост
в страните от ОИСР, туризмът може да допринесе значително за създаването на
нови работни места, създаващи растеж. Тя създава работни места за възрастни
хора и различни нива на квалификация и предлага възможност за навлизане на
пазара на труда, придобиване на опит и професионални умения и напредък към повисоки и по-добре платени работни места. Между 1995 и 2015 г. делът на
полуквалифицираните професии в общата заетост намалява в почти всички
сектори на икономиката в извадка от страните от ОИСР. През този период секторът
"хотели и ресторанти" показа вторият най-висок темп на растеж, с общ ръст на
заетостта с повече от 45%, и бе застигнат от 70% от "Недвижими имоти, отдаване
под наем и услуги на бизнеса ”(OECD, 2017e).

III.2. Укрепване на стратегическия подход, управлението и
модернизацията на финансирането на туризма
Предизвикателствата и възможностите, които предлагат последните
развития в туризма, подготвят контекста за разработване, преглед и прилагане на
политиките в областта на туризма и стратегическото развитие на сектора. Тези
действия изискват, доколкото това се отнася до тях, ефективни управленски
структури, които позволяват на ключовите участници да планират и координират
своите интервенции и да им осигурят достатъчно финансиране за тяхното
изпълнение. Властите продължиха да участват конструктивно в този процес, като
осъзнаха важността на сектора и неговия интерес към широкообхватна
икономическа, социална и екологична програма. Тяхната относително постоянна
подкрепа се фокусира върху следните елементи:
● Формулиране и прилагане на политиката
● Достъп до пазара и улесняване на пътуването
● Маркетинг и популяризиране на дестинацията
● Осигуряване на необходимата инфраструктура
● Мерки за насърчаване и подкрепа за развитието на продуктите и
сигурността
● Установяване и регулиране на правила, включително качество и сигурност
● Мерки, благоприятстващи устойчив и приобщаващ растеж
● Подпомагане да се подчертаят и обучат човешките ресурси
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● Решаване на екологични проблеми и управление на природни и културни
ресурси
● Реакция при кризи и бедствия, засягащи сектора.

III.2.1. Подобряване и координиране на национално равнище
Властите на всички страни напълно осъзнават важността на туристическия
сектор и са създали ясно определени министерства или администрации, посветени
на неговото развитие, насърчаване и управление. В някои страни има
самостоятелно министерство на туризма (Бразилия, Коста Рика, България,
Хърватия, Египет, Гърция, Израел, Малта, Мексико, Южна Африка, Мароко и
Филипините), което отразява значението, което правителството дава на сектора
Случаи, в които туризмът е под отговорността на администрация в рамките на
министерство, министерство на икономиката или еквивалентно министерство,
отговарящо за търговията и бизнеса, са формула, приета от по-голямата част от
страните (Канада, Съединените щати, Чили, Колумбия, Дания, Естония,
Финландия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нова Зеландия,
Норвегия, Холандия, Перу, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария).
В някои страни тя е интегрирана в Министерството на външните работи (Австралия,
Франция, Унгария); в други тя е свързана с тематични области като устойчивост,
иновации или технологии (Австрия, Испания, Исландия). В Испания например
отговорното министерство вече е известно като Министерство на енергетиката,
туризма и цифровите технологии, а в Австрия е създадено Федералното
министерство на устойчивото развитие и туризма. В малък брой страни туризмът
е свързан с културата (Корея, Русия, Италия, Румъния, Великобритания и Турция),
докато в други видове транспорт (Ирландия, Словакия) и спорта (Корея, Полша).
Министерствата и публичните администрации, които включват туризма,
носят основната отговорност за формулирането на политиките в областта на
туризма, насоки за тяхното прилагане и надзор на законодателната и регулаторна
рамка за сектора. Националните туристически власти, които са най-отговорни за
министерството, отговарят за маркетинга и промоцията, като голям брой от тях се
намесват и в някои аспекти на разработването на продукти. През последните две
години е имало ход за преструктуриране на националните туристически бюра - в
Словашката република, например, тази функция е погълната от министерството, а
във Финландия се слива с финансиращия орган, за да формира Business Finland.
В някои страни съществуват отделни органи за развитие на туризма, които
са отговорни за насърчаване на инвестициите в този сектор. Например в Мексико,
Националният фонд за развитие на туризма (FONATUR), създаден от
Министерството на финансите и координиран от Министерството на туризма, има
функции, за извършване на предпроектни проучвания, изготвяне на директории за
дестинации, управление на проекти да изпълнява инфраструктурни проекти и да
участва в различни механизми за финансиране. В Испания SEGITTUR е публичен
орган, отговорен за научните изследвания, технологиите и иновациите в
развитието на туризма; в Дания има три отделни организации за развитие на
крайбрежен и екотуризъм, бизнес и конгресен туризъм и градски туризъм.
Имайки предвид неговата трансверсалност и сложност, туризмът обхваща
много области на действие и политика на правителството. Ето защо той призовава
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за цялостен административен подход, приканващ министерствата и ведомствата,
отговарящи за транспорта, околната среда, образованието и обучението,
природното и културното наследство и отговорните за икономиката, развитието на
предприятията, сигурността и външните работи. Повечето страни са осъзнали този
императив и сега са създали междуведомствени комитети или органи, обхващащи
този сектор. В Южна Африка двустранните споразумения между Министерството
на туризма и други министерства позволяват на служителите в туризма да работят
в рамките на основните стратегически форуми, за да се гарантира, че
въздействието на публичните действия върху техния сектор се взема предвид.
Необходимостта от интегриран подход беше подчертана отново на срещата
на високо равнище по въпросите на туризма на високо равнище на ОИСР през 2017
г., когато страните приеха „Заключенията на политиката - туристическа политика за
устойчив и приобщаващ растеж“. Той подчертава значението на туризма като
движеща сила за устойчив и приобщаващ растеж и подчертава, че преминаването
към съгласуван и всеобхватен подход към публичните действия ще помогне на
страните да пренасочат растежа на туризма към по-добър начин за разпределяне
на плодовете им, неравенства и засилване на устойчивостта на икономиките. Освен
това са необходими съгласувани действия и координация на политиките и мерките
в областта на туризма между публичните органи и другите заинтересовани страни,
по-специално частния сектор и гражданското общество. Структурите, необходими
за тази цел, сега са до голяма степен установени. В някои страни представители на
туризма и други сектори участват в междуведомствени групи; в други има
консултативни органи, специфични за туризма, или общ съвет по туризм.
Координацията е постигната и чрез създаването на работни групи или групи за
действие с точната отговорност за прилагане на специфични стратегии за туризма
или за решаване на някои ключови въпроси (Австралия, Австрия, Руската
федерация и Исландия). Търговските камари и професионалните асоциации често
играят решаваща роля като представители на различните сектори на сектора, като
например настаняване, туроператори и участници в бизнес туризма, понякога в
рамките на секторните конфедерации.

III.2.2. Укрепване на регионалните и местните структури
Координацията на управлението и предоставянето на туристически услуги
не трябва да се извършва само хоризонтално на национално равнище, но и
вертикално между централното правителство и регионите и местните дестинации,
които приемат посетителите и допринасят за създаването на конкретната оферта.
Глобалните стратегии за насърчаване на устойчивия туризъм все повече
подчертават важността на ефективното управление на дестинациите в маркетинга
и разработването на нови продукти. Това предполага съществуването на
регионални и местни органи, които могат да определят и прилагат целеви мерки.
На това ниво партньорският подход е от съществено значение за сближаването
на местните власти и бизнеса в частния сектор и за предоставяне на правомощия
на местните власти и други местни заинтересовани страни.
В някои страни с федерална административна структура всяка държава или
провинция може да има министерство, отдел или друго държавно звено,
отговарящо за туризма (като Германия, Австралия, Бразилия и Съединените щати).
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В повечето страни регионалните, провинциалните или общинските власти участват
в различна степен в развитието, управлението и маркетинга на туризма, в
зависимост от техните средства и приоритети, дори ако подходите са различни.
Интервенциите на регионално и местно равнище могат да имат съществени и
решаващи резултати по отношение на доброто функциониране на туристическия
сектор. Напоследък се наблюдава движение за преструктуриране на местните
местни власти, което намали броя и разшири периметъра (Бразилия, Финландия,
Норвегия), което може да облекчи фрагментацията на туризма.
Особено важно развитие е създаването на официално установени органи за
управление на дестинациите (ОУД), които да позволят на местните общности да се
възползват от положителните ефекти от туризма, с участието на частния сектор.
ОУД могат да бъдат създадени в различни териториални ешелони и могат да бъдат
свързани в мрежа, тъй като неотдавнашното приемане на закон за създаване и
прилагане на органи за управление на дестинациите в Румъния.
Канадското правителство, което вече координира подход, който свързва
федералната администрация, също активно си сътрудничи със своите
провинциални и териториални партньори. През 2016 г. Канадският съвет на
министрите на туризма формулира Декларацията от Нунавут, в която се заявява
ангажиментът на федералните, провинциалните и териториалните власти да
работят заедно за развитието на туризма. Във Франция мисията за насърчаване
на туризма е делегирана на няколко нива на регионално и местно управление.
Механизмът за регионално развитие, Регионалният план за развитие на туризма и
отдиха (SRDTL), определя средносрочните цели за регионално развитие на
туризма и определя условията за прилагане на политиката. Всеки регион има
Регионален комитет по туризъм (CRT). Регионите отговарят за собствените си
туристически данни и координират публични и частни проекти, свързани с
развитието на туризма, популяризирането и информацията. Департаментите
разработват, когато е уместно, планове за развитие на туризма, които отразяват
приоритетите, заложени в SRDTL. Всеки от тях е длъжен да създаде Департамент
по туризъм (CDT). Общините и всяка междуобщинска организация, на която е
възложена тази отговорност, могат да създадат туристическа служба, отговаряща
за приемането и информирането на туристите и за насърчаване на туризма на
територията под нейната юрисдикция. Този комитет може да се занимава и с други
дейности, като например маркетинга на туристическите услуги.
В Швейцария през 2017 г. Федералният съвет прие нова стратегия за
туризма, разработена от Държавния секретариат по икономическите въпроси
(SECO), от името на Федералния департамент по икономическите въпроси,
образованието и научните изследвания. Координацията и сътрудничеството са
сред осемте основни области на интервенция на новата стратегия. Тя засилва
координацията на политиката в областта на туризма в рамките на конфедерацията
и нейната основна цел е да превърне Швейцарския туристически форум (FTS) в
платформа за диалог и координация. Целта е да се създадат временни работни
групи, съставени от представители на туристическия сектор, кантоните, общините
и федералната администрация. Става дума за създаване на временни по-широки
работни групи, съставени от представители на туристическия сектор, кантоните,
общините и федералната администрация. В рамките на тези работни групи
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сътрудничеството по конкретни теми и проекти има за цел да идентифицира
предизвикателствата по целенасочен начин и да предложи различни мерки и
възможни решения.
От особена важност са връзките между националното законодателство,
политиките и програмите, както и функциите и дейностите на местните власти и
ОУД. В много страни експертните познания в областта на туризма са делегирани
на региони или държави, докато функции като одит и контрол на качеството и
прилагане на правилата на Srevin често са в рамките на регионалните или местни
служби на Министерството на туризма или Националната служба по туризъм.
Въпреки това, някои от тези функции, както и различни дейности за развитие,
управление и маркетинг могат да се провеждат от местни органи в сътрудничество
и в съгласие с ONT и други национални органи.
В Мароко Министерството на туризма има мрежа от седем регионални
органа и 18 провинциални органи, които я подкрепят в неговата мисия. В Колумбия
министерството координира планирането на туризма с регионалните и местните
власти в рамките на споразуменията за конкурентоспособност, които определят
приоритетните дейности, които трябва да се предприемат заедно за период от три
години. Във Франция "договори за дестинация" имат за цел да обединят публични
и частни участници в определен регион около вдъхновяващи теми за създаване и
насърчаване на атрактивна оферта, висока национална и международна
четливост. Много държави предоставят на регионалните и местните туристически
организации съвети, помощ и често финансиране, за да могат те да изпълняват
своите функции. В Белгия нов кодекс за туризма улеснява преструктурирането и
изясняването на функциите на различните заинтересовани страни и намаляването
на броя на туристическите къщи. Необходима е и ефективна интеграция „отдолу
нагоре“, която дава възможност на местните и регионалните органи да участват в
разработването на национални политики и програми. Повечето страни включват
регионални представители в националните структури за координация на туризма.
Органите, които не принадлежат към туристическия сектор, също могат да
координират и предоставят подкрепа - в Швеция, например, Асоциацията на
местните власти и региони (SALAR) все по-често участва в тази област и подкрепя
работата на своите членове чрез платформи, мрежи и конференции.
За да се постигне по-добра координация и съвместимост на усилията,
предприети чрез европейски, национални, регионални или местни програми за
развитие, много страни осъзнаха, че сегашното управление е недостатъчно и са
предприели стъпки за нейното подобряване. В тази насока са положени румънският
закон за органите за управление на дестинациите.
Румъния осъзна, че създаването на организация за управление на
дестинации (ОУД) с цел мобилизиране на оптимално участие на всички оперативни
структури е единственият начин да се гарантира развитието и управлението на
интегриран и хомогенен туристически сектор. Ето защо прие закон за създаване и
развитие на организации за управление на дестинации, който ще установи
партньорство между публичния и частния сектор и НПО и ще повиши
осведомеността на всички заинтересовани страни за тяхната роля в цялостното
насърчаване на туризма. , Законът създава тристепенна структура за ОУД и
заявява, че най-малко 50% от техните членове трябва да идват от частния сектор:
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● Централно или национално ОУД. Този орган ще бъде основно отговорен
за функционирането и управлението на целия туристически сектор и за неговата
междусекторна координация. Нейните отговорности ще включват следните
области: политики и стратегии, управление, управление,
законодателство,
регулиране, развитие на човешките ресурси, маркетинг и насърчаване, устойчиво
развитие и контрол на качеството. Тя ще обедини съответните министерства (като
Министерството на туризма, транспорта, културата, образованието и научните
изследвания, водите и горите, регионалното развитие, публичната администрация
и европейските и екологичните фондове) и други ключови заинтересовани страни
(професионални асоциации, НПО, защитени територии, образователни и
обучаващи институции в туризма, сдружения на работодателите, регионални ОУД
и други съответни организации). Този орган на високо равнище ще има водещ
съвет.
● Регионални ОУД. Те ще поддържат тесни връзки с ОУД на национално
равнище и ще им бъде поверено управлението на определени региони. Те могат
да бъдат под формата на група от няколко местни ОУД. Те ще включват сред
членовете си местните власти, частния сектор, професионалните организации,
университетите и т.н. Водени от борда на директорите, те ще се радват на пълна
автономия в разработването и маркетинга на продукти и дестинации, човешки
ресурси, организация на събития, регионално / местно законодателство и секторни
разпоредби.
● Местни ОУД. Те ще бъдат отговорни за една дестинация - град, комуна
или тематична дестинация. Местните власти ще бъдат основните инициатори, но в
партньорство с частния сектор. Административна от местен изпълнителен комитет,
те ще работят под ръководството и подкрепата на регионалното ОУД и ще се
координират с други местни организации в региона.
Многобройни категории публични разходи - като инфраструктура, опазване
на наследството, основни услуги, сигурност, бизнес, образование и обучение,
маркетинг и промоция - влияят върху качеството на туристическите дестинации и
резултати. Следователно секторът е чувствителен към глобалната икономическа
среда, генерирането на приходи за държавната хазна и наличните ресурси. В много
страни състоянието на публичните финанси остана трудно. Що се отнася до
бюджетите, специално предназначени за туризма, картината е доста контрастна.
В някои страни годишният бюджет за сектора е паднал между 2015 г. и
2016/2017 г. (Хърватия, Фландрия / Белгия, Гърция, Чехия), докато в други страни
той нараства (Германия, Канада, Чили, Испания, Финландия, Унгария, Люксембург,
Малта, Швейцария). Различните сили включват противоположни сили: намаляване
на публичните ресурси и политика на строги икономии, от една страна, увеличаване
на осведомеността за икономическото значение на туризма, от друга. Краен пример
е Унгария, където туристическият пакет се е увеличил четирикратно през 2017 г.,
тъй като унгарските органи са превърнали сектора в стратегически приоритет. Като
цяло, по-голямата част от бюджета за пътуване е предназначена за маркетинг и
промоция - включително работата на националните туристически бюра - и често
служи като лост за насърчаване на частния сектор да развива своите маркетингови
дейности.
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В някои страни се отделят значителни суми за проекти и програми, насочени
към подобряване на инфраструктурата и валоризация на туристическия продукт.
Най-често в региони в затруднено положение или с туристически потенциал.
Фондът за туристическа инфраструктура на Нова Зеландия е красноречив пример.
В повечето страни по-голямата част от финансирането за туризъм идва от
държавния бюджет. Структурните фондове на Европейския съюз също допринасят
съществено за страните, в които са налице. Други източници на финансиране са
данъци, такси и възнаграждения за настаняване, престой, пътуване по въздух и
използване на определени ресурси.
Компаниите също понякога допринасят финансово за предоставяните
услуги. В Колумбия, например, други източници на финансиране включват
задължителни вноски от доставчиците на туристически услуги за популяризиране
на националните дестинации, приходи от използването на публични туристически
марки и глоби, налагани на туроператорите при извършване на престъпления. В
някои страни данъците и таксите са основният източник на финансиране за туризма
- в Португалия данъците върху хазарта представляват повече от половината от
бюджета на сектора, докато в Коста Рика бюджетът се финансира с повече от
половината равнището на влизане на територията, като останалата част се
допълва до голяма степен от данъци върху билети за пътуване, издадени или
закупени в страната. Правилата за евентуално разпределяне на средства от един
източник в друг на предварително определени бенефициенти и проекти като цяло
са променливи.

III.2.3. Национални политики, стратегии и програми
Вниманието и подкрепата, които една страна придава на туризма, зависи от
това как секторът се възприема в рамките на общите национални политики,
особено в по-широкия контекст на икономиката и развитието. В Мексико, например,
Националният план за развитие 2013-2018г. признава значението на туризма за
създаване на работни места и опазване на наследството. В Япония секторът се
счита за един от шестте стълба на Японската стратегия за възраждане през 2016
г., в Словашката република е включен в правителствената програма и в Швейцария
заема стратегическо място в новата регионална политика.
Голяма част от страните са публикували средносрочни и дългосрочни
туристически политики и / или стратегии. Повечето от тях са пет години, но някои
страни са създали кадри за десетилетие или повече, които служат като основа за
краткосрочни стратегии и планове (например, Ирландия). Плановете за действие и
стратегическите документи обикновено определят набор от принципи, политики и
цели, които след това са в основата на конкретни интервенции. Разработването и
прилагането на нови политики и стратегии може да стимулира сектора и да насърчи
нови ангажименти и споразумения;
Ориентирането на туристическите политики и приоритетните области има много
прилики в различните страни. Ето и повтарящите се теми:
● Повишаване на конкурентоспособността в усилията за осигуряване на
устойчивост на сектора
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● Подобряване на качеството на инфраструктурата, съоръженията и
услугите
● Укрепване на международната позиция и особеностите на страната като
туристическа дестинация
● Разработване на подходящи условия за инвестиции, растеж и иновации
● Действие върху сезонността на търсенето - развитие на извънсезонен
туризъм
● Разширяване на териториалния обхват на туризма, насърчаване на
развитието и разходите в региони с висок потенциал
● Справяне с недостига на работна ръка и увеличаване на уменията и
обучението
● Привличане на нови пазари и удовлетворяване на техните нужди
● Подобряване на транспорта и неговите връзки
● Подобряване на туристическата информация и данни.
През последните две години видяхме редица стратегически развития,
които дадоха ново или по-голямо значение на следното:
● Намаляващото значение на увеличаването на обема на туристите по
отношение на разходите и стойността на туризма, както и други социални
придобивки. В Корея например новото правителство определи стратегическа
посока, която се фокусира върху „благосъстоянието на туризма“ и насърчава
туризма като средство за подобряване на качеството на живот и стимулиране на
националната икономика. Политиките все повече интегрират общите принципи на
приобщаващия растеж с участието на местните общности, създаването на
качествени работни места и осигуряването на универсален достъп.
● Страдания, свързани с натиска, произтичащ от бързия и често хаотичен
растеж на туризма в някои места, свързани с риска от "прекомерния туризъм" и
необходимостта да се съсредоточи върху това как да се управляват и отстраняват
проблемите с капацитета за приемане. Исландия анализира или прилага различни
разпоредби за управление на растежа на туризма и подобряване на възприемането
на посетителите (Caseta 1.6).
● Неотложната необходимост от въвеждане на цифрови инструменти в много
области на развитие, управление на туризма / маркетинг и маркетинг.
● Повишаване на осведомеността по въпросите на безопасността и
сигурността, които засягат решенията и благосъстоянието на посетителите, както и
необходимостта да се гарантира, че тези въпроси ще бъдат взети предвид при
пътуване и престой.

III.2.4. Регионално и местно планиране на дестинациите
Много национални политики в областта на туризма имат забележителна
характеристика преориентирането на планираните и интегрирани интервенции
върху регионалните и местните дестинации. Различни държави са въвели
програми, базирани на избор на местни дестинации, избрани поради туристическия
си потенциал или икономическите нужди. Те виждат това като ефективно средство
за концентриране на ресурсите и включване на заинтересованите страни.
33

Дестинациите трябва на свой ред да прилагат свои собствени политики и
програми за постигане на плодотворно, добре прието и интегрирано развитие на
туризма. Правителството може да им предостави референтни рамки и насоки за
тази цел. Пример за това са исландските планове за управление на дестинациите:
те са декларации за общи принципи, ръководещи растежа и развитието, изясняване
на ролите на различните заинтересовани страни и определяне на необходимите
мерки и ресурси. Освен това дестинациите са се възползвали от различни форми
на финансиране и помощ за изпълнение на техните програми и за осъществяване
на своите проекти за развитие и други инициативи. Това е особено вярно за фонда
за туристическа инфраструктура в Нова Зеландия и за португалската програма
Valorizar. В Обединеното кралство фондът Discover England е финансирал и
финансира проекти на стойност 40 млн. Паунда между 2016-2017г. и 2019-20 г., за
да насърчи чуждестранните туристи да посетят различни дестинации в Англия.

III.3. Оферти за обновени продукти и услуги, оригинални
дестинации
Доброто функциониране на туризма се основава на предлагането на
продукти и туристически дестинации, предлагащи атрактивни, стимулиращи и
удовлетворяващи услуги, в съответствие с пазарните тенденции и очакванията на
посетителите. Също така предполага тяхното ефективно и ефективно насърчаване.
Страните са наясно с тези императиви. Те предприемат много стъпки, за да
идентифицират изискванията на новите и традиционните източници на емисии, за
да определят и разработват туристически оферти въз основа на оригинални теми
и маршрути, както и за ефективни и креативни маркетингови кампании. Тези мерки
трябва също да допринасят за постигането на стратегическите цели и приоритети.
Много
страни
подчертаха
необходимостта
от
подобряване
на
конкурентоспособността чрез специфична туристическа оферта, да се даде поголям интерес на по-слабо известните региони и да им се даде възможност и да
приемат повече разходи за тях, и по-специално да се справи с проблема за
сезонността и развитието на работните места. в различно време на годината.
Стратегическото местоположение на цифровата трансформация също играе важна
роля в прилаганите политики.

III.3.1. Акцент върху стратегическите и тематични подходи към
продуктите и дестинациите
Много страни виждат същността на своята туристическа атракция в своето
културно и природно наследство. Настоящите политики изискват запазването на
тези ценни имоти като такива и в интерес на туризма. Също така се предприемат
различни мерки за постигане на по-големи търговски ползи, особено за по-добро
разпределение на разходите за посетители на национално и целогодишно ниво.
Разработването на военни предложения, които се основават повече на
екотуризма, дивата природа и дейностите на открито, често е нещо естествено.
Няколко страни, включително Канада и Чили, създадоха доброволчески програми
за укрепване на имиджа на тяхната дестинация по отношение на техните
национални паркове.
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Други страни, с голямо разнообразие от пейзажи и разнообразни пейзажи,
виждат туризма и колоезденето като пазар от първостепенно значение. Сред
проектите им са новото разширение на колоездачната верига Nga Haerenga, както
и маршрутите до националната пешеходна мрежа на Great Walksв Нова Зеландия,
развитието на отличените с награди планински маршрути в Люксембург,
създаването на велосипедни маршрути в Израел и по-нататъшното разширяване
на европейските Велосипедни пътеки Eurovelo.
Екотуризмът се оказа полезен инструмент за устойчиво развитие в селските
райони в Румъния и други страни от Централна и Източна Европа, който предлага
силна подкрепа за техните политики. Като цяло, различните дестинации са
насърчавали селския и местния туризъм, отчасти за да дадат на посетителите
нови, типични преживявания, но също така и да подкрепят местния поминък.
В Германия продължаващ проект, наречен „Сценарии на дестинациите: как
културните пътувания постигат успех в селските райони“, породи значителен
интерес и беше разширен до шест региона, които се подкрепят, за да служат като
модел за други. Чрез обединяване на културни и артистични актьори и специалисти
по управление на дестинациите, проектът цели да създаде оригинални и устойчиви
културни марки, да създаде еластични мрежи от компетентни интервенти и да
определи програми за устойчиво финансиране.
В Перу, проект, фокусиран върху развитието на местната употреба на
продукти и занаятчиите в веригата за доставки на туризъм, и в Южна Африка,
отделът по туризъм в момента разработва референтна рамка за "развитие на
туристически комплекс", фокусирайки се върху устойчивия туризъм в селските
райони. Други страни се стремят да диверсифицират туристическото си
предложение, като се насочат към нови и алтернативни пазари, за да подобрят
заетостта по време на ниския сезон и да привлекат посетители с по-голяма
покупателна способност. Поради тези причини, здравеопазването и уелнес
туризмът е стартиран или разработен в няколко страни, включително Латвия,
Литва, Мексико и Турция, където Министерството на културата и туризма е избрало
три региона за развитие на термалния туризъм за осъществяване на пилотни
проекти.
Люксембургското правителство изтъкна значението на конгресите / бизнес
конференциите и бизнеса за Великото херцогство, както и необходимостта от
подобряване на координацията в този сегмент и повишаване на неговата
международна видимост. От тази гледна точка Министерството на икономиката
създаде MICE клъстер в Люксембург през 2015 г. На базата на SWOT анализ е
разработена съвместна стратегия на MICE (Пътувания за мотивация и конгрес),
която определя основните оси на секторното развитие, идентификацията на пазара
и сегментирането на клиентите и описва рекламните инструменти, които да се
използват. В допълнение към техническите комитети за клъстерите, властите
работят със сектора за изпълнение на различни проекти за развитие, включително
календар на събитията на MICE, харта за качество и проект за организиране на
екологични срещи за популяризиране и оценяване на екоотговорността. Неговият
водещ промоционален проект е престижното двугодишно събитие Meet Luxemburg,
стартирано през 2016 г., за да покани потенциални клиенти на MICE на съответните
пазари, да представят предимствата на дестинацията на Люксембург и да се
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свържат с търсенето и предлагането. Крайната цел е да се създаде Национално
бюро на Конгреса за сектора MICE. Освен функцията „на едно гише“, службата ще
играе ключова роля за насърчаване на икономиката на Люксембург, свързана с
приоритетните икономически сектори, които се считат за особено обещаващи за
конгреси и събития.

III.3.2. Маркетинг и ефективни рекламни кампании
Туристическият маркетинг е основна функция на националните туристически
бюра. Като цяло, тя се ръководи от общи туристически политики и стратегии,
въпреки че отделни стратегии за продажби понякога се разработват отделно. В тази
област са начертани последните развития, които са се увеличили, но те имат
различни форми в зависимост от страната:
● Осъзнаване на бързия растеж и бъдещия потенциал на няколко
нововъзникващи пазари, особено в Китай, но и в други страни, особено азиатските.
Почти всяка страна на всички континенти е идентифицирала възможностите за
продажба на тези пазари и ги е интегрирала в своите стратегии.
● Като се има предвид необходимостта от поддържане на по-емитиращи
пазари, за да се избегне прекомерната зависимост от някои от тях и рисковете от
внезапно забавяне на техния бизнес. Това е специално споменато в
маркетинговите политики на Турция и Филипините, но също така е широко отчетено
и на други места.
● Увеличаване на усилията за идентифициране и привличане на
висококачествени независими пазари (качество). Испания например се фокусира
върху "сложния" сегмент, който може да бъде описан като хора, които се
интересуват от култура, изкуство, оригинални престои, гастрономия и пазаруване.
Корея е насочена към нови независими китайски пътници, които предлагат
опростени формалности за визи.
● По-голямото съсредоточаване върху цифровите стратегии, тъй като
цифровите платформи откриват нови възможности за партньорства и нов пазарен
достъп при по-ниски разходи от тези, специфични за традиционните маркетингови
методи.
Въпреки че има натиск за намаляване на публичното финансиране за
комерсиализация, глобалните бюджети остават стабилни, отчасти поради силно
конкурентния характер на световния туристически пазар. Повечето държави обаче
признават, че трябва да намерят начини и средства за мобилизиране и
стимулиране на финансиране от частния сектор за насърчаване на техните
дестинации и участие в това. Сред предизвикателствата, пред които са изправени,
може да бъде необходимостта от идентифициране на възможностите за бизнес
партньорство, предоставяне на конкретни доказателства за въздействието,
резултатите и ефективността на вноските в натура, и по-специално за приемане на
обезщетенията в натура като подходяща възвращаемост на инвестициите. (OCDE,
2017b).
Някои държави са възприемчиви и увеличават ресурсите, които трябва да
бъдат пуснати на пазара в условията на бързо развитие на ситуацията; Франция,
например, е създала фонд за спешна помощ за насърчаване на туризма, за да се
справи с кризата на пазара в резултат на терористичните атаки през 2016 г.
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Особено творчески аспект на маркетинга на туризма е определянето и
популяризирането на нови марки дестинации. Някои държави са възприемчиви и
увеличават ресурсите, които трябва да бъдат пуснати на пазара в условията на
бързо развитие на ситуацията; Франция, например, е създала фонд за спешна
помощ за насърчаване на туризма, за да се справи с кризата на пазара в резултат
на терористичните атаки през 2016 г. Особено творчески аспект на маркетинга на
туризма е определянето и популяризирането на нови марки дестинации.
Това е особено вярно в Холандия, която осъзна, че туристическата оферта
на една страна се състои от няколко малки града с ненасилствено значение и е
възприела марката HollandCity и маркетинговата стратегия; в Полша, с Полската
Териториална къща за туристически марки; и в Ирландия, с успеха на културните
марки и регионалните схеми (Caseta 1.12).
Други страни са творчески разработили маркетингови проекти и кампании,
вдъхновени от стратегически приоритети, особено необходимостта от насърчаване
на туризма извън сезона (като кампанията на Хърватия 365), установяването на
транснационални партньорства (Visit Arctic Europe) и използването на социални
мрежи за експлоатация разширяване на пазарите. Промоционалните операции
продължават да се основават на традиционни тактики, като сътрудничество с
туристически агенции и туроператори, контакти с медии и специализирани
журналисти и участие в туристически събития..
Въпреки това, онлайн маркетингът и използването на социалните медии
заемат привилегировано място в повечето туристически маркетингови кампании.
Така кампанията Canada Destination Canada „Travel of Y Generation“ имаше за цел
да използва социалните мрежи (Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter и YouTube),
за да засили известността на Канада и да увеличи желанието да посети страната,
като се намеси в платформите за обмен на пътници към връстници. Разговори чрез
доставка на съдържание. Всъщност много национални туристически бюра поставят
цифровите технологии в центъра на своята стратегия. По този начин, VisitDenmark,
Destination Canada и NBTC Holland Marketing се опитват да създадат нови
партньорства с онлайн туристически оператори и цифрови платформи като Airbnb,
докато Visit Portugal избра всичко, което да бъде цифрово за всички търговски
операции. (OCDE, 2017b).

III.3. 3. Пълен преход към цифрова технология
Дигиталната революция имаше дълбоко и устойчиво влияние върху
туризма. В същото време той е източник на възможности и предизвикателства за
независимите туристически дестинации и бизнеса, които трябва напълно да
приемат нови технологии, ако искат да запазят своята конкурентоспособност, кои
политики и стратегии в областта на туризма трябва да поддържат много добре
сметка. Ако всички страни предприемат подходящи мерки, някои са поръчали
проучвания или са разработили специфични планове и програми за преминаване
към цифровизация в туристическия сектор, по-специално Австрия, България,
Корея, Хърватия, Дания, Испания, Руската федерация, Италия, Мексико,
Швейцария и Турция.
Съществуват две основни области, в които преминаването към цифрови
технологии има огромно въздействие върху развитието, управлението и
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маркетинга на туризма. Първата е комуникацията с туристите. Той представя
няколко аспекта, които държавите трябва да вземат под внимание, като например:
всички форми на онлайн представяне на промоционални съобщения и
информация; ефективното използване на социалните мрежи за оказване на
влияние върху изборите и насърчаване на обмена на опит чрез лични контакти и
търговски мрежи; нарастващото значение на механизмите за оценка на
туристическите съоръжения от страна на клиентите; повишаване на доминирането
на онлайн туристическите агенти при управлението на покупките на пътувания,
което има значително влияние върху бизнес резултатите; продължаващото
използване на мобилни технологии за предоставяне на информация за
посетителите по време на престоя им.
Друг аспект на прехода към дигитални технологии е възможността, която
предлага, да прибягва до използването на нови творчески начини за подобряване
на опита на посетителите, особено чрез по-пълноценно използване на виртуалната
реалност, не само за контекстуализиране на атракции, но и за добавяне нови
измерения на промоционалните и маркетингови стратегии, като Обединеното
кралство Spirit of Scotland.
Втората основна последица от цифровия преход е в възможностите, които
предлага за управление на транзакциите и за улавяне и обработка на информация
и данни за туристическото търсене и предлагане. Това е например използването
на нови източници на данни и по-големи обеми от по-сложна информация. В
сектора на туризма работата в тази област е все още ембрионална. Няколко страни
стартираха нови проекти за систематично управление на цифровата информация,
като Интегрираната туристическа информационна система в България и DATA
туристическата платформа във Франция. Платформата eVisitor, създадена в
Хърватия, е пример за интегриран подход.
При определянето на своята стратегия за цифрово туризъм държавите ще
трябва да намерят начини за справяне с пропуските в своите системи, особено по
отношение на инфраструктурата и взаимовръзките, например чрез използването
на високоскоростни мрежи и безжични Wi-Fi мрежи, достъпни за туристите, и
премахване на бариерите, свързани с високото ниво на таксите за роуминг.
Различни проекти осигуряват специално място за укрепване на цифровите умения
на малкия бизнес и техния достъп до технологии.
По този начин развитието на капацитета в сектора е привилегирована точка
на програмата за развитие и цифрова трансформация на туризма в Австрия.
Предвид неговия универсален характер, цифровият преход започва да заема
централно място в начина, по който дестинациите се възприемат, планират,
управляват и разграничават. Понятието "интелигентна дестинация", иновативна
туристическа дестинация, използваща модерни технологии за осигуряване на
устойчиво развитие, също заема своето място в практиката на туризма. Първата
световна конференция за интелигентна дестинация се проведе в Испания през
2017 г., когато тази концепция беше приложена като част от проект „Интелигентна
дестинация“.

III.4. Характеристики на настоящата туристическа индустрия:
конкурентоспособност, устойчивост и приобщаване
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В целия свят страните са изправени пред същите предизвикателства като
премахването на пречките пред конкурентоспособността в туристическия сектор и
подобряването на неговата устойчивост. По същество става дума за увеличаване
на отвореността и потока от посетители, знания и ресурси. Стратегическите
приоритети, които се отразяват в политиките и интервенциите на място, включват
подобряване на транспорта, укрепване на достъпността във всичките му форми,
подобряване на качеството, стимулиране на инвестициите и бизнес резултатите, и
развитие на умения, работни места и възможности за кариера в туризма.
В същото време е общоприето, че туризмът, когато разчита на силно участие
на заинтересованите страни и принципите на устойчивото развитие, може да
насърчи по-приобщаващ растеж, като предлага възможности за заетост и
икономическо развитие както в градските райони, така в градовете така и в
селските. Тя може също така да стимулира интереса към културата и околната
среда и може да помогне за финансирането на защитата и управлението на
защитените територии, както и за опазването на биологичното разнообразие. Като
се има предвид потенциалът му за усъвършенстване на Универсалната програма
за устойчиво развитие до 2030 г., 2017 г. бе обявен за „Международна година на
устойчивото развитие на туризма“.

III.4.1. Подобрено качество и директен транспорт
Наличието на ефективна транспортна инфраструктура и услуги е от
съществено значение за привличането на потоци от посетители, които гарантират
жизнеността на туристическия сектор. За да развият своята собствена туристическа
икономика, страните трябва да установят качествени връзки със съществуващите
и потенциални емитиращи пазари и да предоставят на посетителите практически,
ефективни и приемливи начини за пътуване до техните дестинации. Липсата на
прекъсване на пътуването включва премахване на всички видове ненужни
физически, икономически, правни или административни пречки, независимо дали
поради неблагоприятни впечатления, липса на информация, насърчаване,
сигурност и гостоприемство.
Подобряването на престоя, както преживяват посетителите, изисква
ефективни средства за достъп, визови процедури и ефективни митнически
формалности, удобен мултимодален транспорт до местоназначението, ефективно
съответствие между междурегионалните и местните условия, електронни билети,
информация и сигнализация многоезичието, както и улесняване на достъпа за
пътници с намалена подвижност (OCDE, 2016).
Сложността на визите и приеманията на територията са доказани пречки за
пътуване. Въпреки засилените мерки за сигурност в много части на света, страните
продължават да въвеждат ускорени и по-функционални процедури. Съединените
щати са разработили използването на надеждни програми за пътуване, павилиони
за самообслужване, забавен подпис и подобрени системи за изчакване и други
технически подобрения в формалностите за пристигане на входни пунктове на
тяхна територия.
В Обединеното кралство един от петте основни приоритета на Плана за
действие в областта на туризма, прилаган от властите, е да насърчи
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непрекъснатото подобряване на процедурите. През 2018 г. Франция намали
минималните визови изисквания за гражданите на 10 нови държави и ускори
митническото оформяне в пристанищата на влизане. Русия намали визовите си
изисквания за схеми с три дни или по-малко. Подобряването на формалностите за
издаване на визи и други мерки за улесняване на пътуванията понякога се постигат
чрез двустранни споразумения, като тези, договорени между Китай и много страни,
включително Австралия, Съединените щати, Нова Зеландия и 28-те държавичленки на ЕС. Много дестинации продължават да провеждат активна политика на
либерализация на въздушния транспорт. Няколко страни, като Австралия,
Бразилия, Гърция, Израел и Исландия, активно търсят нови въздушни връзки.
Случаят на Малта показва ползата от работата с местните летищни власти за
създаване на нови линии и значителен растеж, който може да произтече от това.
Интересът към пътуванията по никакъв начин не се ограничава до
въздушните маршрути. Някои страни предприеха стъпки за подобряване на набор
от инфраструктури и услуги. Оптимизирането на мултимодалните мрежи за
въздушен, сухопътен и морски транспорт е ключов приоритет във Филипините. В
Обединеното кралство основният приоритет на властите е да предоставят на
международните туристи различни транспортни услуги (железопътен, автобусен, ),
за да улеснят пътуването им извън Лондон. В Нова Зеландия правителството
публикува Декларация за правителствената политика относно сухопътния
транспорт; това политическо изявление определя правителствените приоритети,
които влияят върху инвестиционните решения в транспорта в цялата страна.
Проектът GPS от 2018г. акцентира върху туризма, така че за тази цел са
адаптирани пътищата и спомагателните съоръжения, използвани от туристите.
Продължава прегледът на проекта, за да се види дали той отразява настоящите
приоритети на правителството.
Осигуряването на инфраструктура за улесняване на пътуването на
посетителите и откриването на дестинации е не само мотивирано от подобрена
достъпност и растеж. Различни държави, включително Австрия, Италия и
Словения, започнаха проекти за мобилност, основани на туризъм, колоездене и
обществен транспорт, които са привлекателни туристически продукти, но също така
са в съответствие с политиките, насочени към намаляване на задръстванията и
въглеродните емисии, свързани с пътувания. В Италия 2016 г. бе обявена за
„Година на италианските
пътищата“ (I Cammini d'Italia) за подобряване на
културните маршрути чрез подобрени информационни и търговски действия.

III.4.2. Укрепване на вътрешния туризъм и разширяване на достъпа до
туризъм
Относителната важност на вътрешния пазар в икономиката варира
значително в зависимост от страната. В много развити страни, неговата стойност
често е значително по-висока от тази на международния пазар в общите разходи
на посетителите. Много страни, които са наясно с основния принос на вътрешния
туризъм към резултатите и рентабилността на предприятието, се стремят да го
развият. Един динамичен вътрешен пазар може да намали риска от прекомерно
разчитане на някои международни пазари, понякога по-променливи. Това също
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може да намали проблема със сезонността, въпреки че в някои страни пиковият
сезон във вътрешния туризъм е доста дълъг. Устойчивостта също така предоставя
аргументи за вътрешния пазар, тъй като вероятно произвежда по-малко
въглеродни емисии от транспорта на посетителите, дори ако политиките рядко
вземат това предвид.
Няколко страни съобщиха, че са реализирали конкретни проекти и специални
програми на вътрешния пазар, като Южна Африка, Германия, Чили, Корея, САЩ,
Франция, Италия, Мексико, Полша, Словашката република, Обединеното кралство
и Турция. Някои стартираха глобални маркетингови кампании, като
промоционалната кампания „Разходете се из Мексико“, която има за цел не само
да насърчи вътрешния туризъм, но и да насърчи диверсификацията на продуктите
и да намали сезонността. Кампанията "Да опознаеш Полша - половин цена през
уикенда", разработена от Министерството на туризма и спорта, подтиква голям
брой атракции, дейности и хостинг доставчици да предложат уикенд на цени
промоционална.
В Турция министерството на туризма се стреми да развива вътрешния
туризъм чрез подкрепа на панаири и събития, които са в състояние да изпълняват
тази дейност; той също така действа в сътрудничество с Асоциацията на турските
туристически агенции в рамките на кампанията за ранна резервация, която
предлага разумни цени за местните туристи, които запазват престоя си от четири
до седем месеца предварително.
Някои проекти за насърчаване на вътрешния туризъм имат не само
икономически край, но също са тясно свързани с политиките, насочени към
предоставяне на възможност на всички местни хора да вземат ваканция,
независимо от личното им положение, като част от програма за социален туризъм.
Това може да включва субсидирани оферти за определени групи и мерки за
насърчаване на подобряването и насърчаването на създаването на лесно
достъпни съоръжения.

III.4.3. Подобряване на производителността на предприятието, контрол
на качеството и инвестиционния процес
Политиките, насочени към повишаване на конкурентоспособността на
туризма, трябва да обърнат особено внимание на ефективността и качеството на
туристическата бизнес дейност и на обема на инвестициите в този сектор. Става
дума за подобряване на общата икономическа среда и предприемане на мерки за
определяне и насърчаване на качествени услуги и за предоставяне на различни
форми на стимули и подкрепа.
Няколко страни предприеха стъпки за намаляване на регулаторната тежест
върху дейността на туристическия бизнес и инвестициите, понякога при по-широка
законодателна реформа в сектора. Бразилия разгледа 118 предложения за
модернизиране на законодателството в областта на туризма; Малта инициира
значителна реформа, така че нейната регулаторна рамка да може по-добре да
реагира и да се адаптира към бързото развитие на сектора; Словакия проведе
проучване на въздействието на регламентите върху туристическите предприятия,
особено на МСП(малки и средни предприятия), и предприе мерки за тяхното
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смекчаване. В Гърция систематичният процес доведе до създаването на нова
законодателна рамка за туризма.
Ръстът на неформалните туристически услуги, особено платформите за
онлайн настаняване, доведе до създаването на много микропредприятия в сектора.
В много страни това прехвърляне беше добре прието и понякога спомагаше за
намаляване на жилищния дефицит. Въпреки това много дестинации сега
предприемат мерки за регулиране на тази форма на туризъм, за да се борят срещу
нелоялното конкурентно предимство, да осигурят благосъстоянието на туристите и
местните жители и да смекчат негативните ефекти върху местния пазар на имоти.
От тази гледна точка е възможно да се цитира подробно проучване в Германия,
нови закони за регистрацията на обзаведени места в региони с недостиг на жилища
във Франция и ново регулиране на частните жилища в Япония.
Друга област на действие и намеса в работата на туристическите
предприятия е установяването на стандарти и тяхното използване, за да се посочат
нивата на качество и да се насърчат подобренията. Появата на устройства, които
позволяват на клиентите да изразяват своите мнения и услуги за записване, има
значително въздействие върху механизмите за сертифициране на качеството и
качеството, които по принцип са незадължителни. Няколко страни са адаптирали и
продължават да развиват своите системи, като понякога приемат механизъм за
оценка на клиентите и свързват предоставянето на консултации с МСП. Нови
програми за осигуряване на качеството бяха въведени в Люксембург, Чешката
република и Словашката република, а Франция предприе стъпки за подобряване
на своя етикет Qualité Tourisme.
В допълнение към мерките за подобряване на бизнеса, властите в различни
страни подкрепиха по-директни интервенции в подкрепа на инвестициите и
функционирането на туристическия бизнес чрез финансиране, данъци и други
форми на подкрепа, помощ, включително големи инвестиционни проекти и
подкрепа за МСП. Въпреки че гореспоменатите програми и инициативи са насочени
към инвестиции, някои страни също са предприели финансови мерки за
увеличаване на разходите за туризъм за бизнеса.
Корея въведе карта за пътуване, която предлага на международните туристи
отстъпки за транспорт, атракции, пазаруване, празнични вечери и развлекателни
дейности; Освен това системата за автоматично възстановяване на разходите и
политиката за незабавно приспадане позволяват бързо възстановяване на данъци
и закупуване на определени артикули безплатно. В Латвия, за да се засили
конкурентоспособността на сектора, ДДС за жилищно настаняване е намален до
по-ниска от тази, прилагана като цяло.
Ако искат да реализират потенциала за преминаване към зелена икономика
и устойчив и приобщаващ растеж, публичните органи следва да предприемат
действия за по-добро насърчаване и обобщаване на инвестициите и
финансирането за развитие на устойчив туризъм. Възможните политики
предполагат предприемане на мерки като:
- улесняване на достъпа до финансиране за собствениците на
инвестиционни проекти в устойчив туризъм, независимо от техния размер;
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- насърчаване на преминаването към нисковъглеродни инвестиции, които са силно
чувствителни към последиците от изменението на климата и насърчават
предприятията в сектора да приемат по-отговорни практики;
- Укрепване на капацитета на публичната администрация и по-добро координиране
на интервенциите в различните й ешелони;
- Подобряване на данните и анализа на финансирането и инвестициите в
развитието на устойчивия туризъм.

III.4.4. Борба с недостига на работна ръка и увеличаване на човешките
ресурси
в
туризма
Липсата на работна сила и предлагането на умения в туристическия сектор
е голямо предизвикателство, което е сред приоритетите на много страни във всички
региони на света (Австралия, Австрия, Бразилия, Канада, Египет, Франция, Гърция,
Латвия, Мексико, Перу, Полша, Словакия, Обединеното кралство, Словения,
Швеция и Турция). В някои страни липсата на човешки ресурси, особено в сектора
за настаняване, затруднява икономическия растеж. В други, посредствеността на
услугите, поради липсата на квалификация на персонала, представлява особено
труден проблем.
Тази ситуация доведе до прилагането на различни програми и конкретни
коригиращи мерки. Някои страни създадоха нови структури за тази цел, включващи
компетентни държавни служби и представители на сектора, като туризма и
хотелиерството в Австралия и Комитета за професионални компетенции за
туристическия сектор в Перу. Няколко страни са приложили мерки, разработени по
различни начини, за да действат както върху настоящите, така и върху
потенциалните служители, както и върху предприятия като:
● Създаване на нови програми за обучение, евентуално субсидирани. Те
могат да се отнасят до различни нива на квалификация и до различни категории
дружества,
какъвто
е
случаят
в
Бразилия.
● Задълбочен преглед на бъдещите професионални и обучителни
изисквания в този сектор (Перу).
● Инициативи за насърчаване на работодателите да предлагат програми за
обучение. Това важи особено за стимулите, предлагани на гръцките компании, за
да помогнат на неквалифицираните работници да придобият умения и да подновят
мерките си в Обединеното кралство.
● Преглед и реформиране на архитектурната квалификация, сертифициране
и акредитация на курсове за обучение в областта на туризма с цел по-добро
справяне с настоящата ситуация (Египет, Латвия, Перу, Турция).
● Насърчаване на интерес към кариера в туризма. В Австрия е стартиран
проект за повишаване на привлекателността на работните места в сектора; той
осигурява, по-специално, професионално ориентиране в училищната среда на
вниманието на учителите, учениците и родителите. В Словакия беше организиран
конкурс за ученици от средни училища по туризъм.
● Повишаване на капацитета на институциите и фирмите да предлагат
програми за обучение.
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Турция е организирала обучителни програми за обучители и засилени
консултантски услуги. Липсата на работна сила и трудностите при набирането на
персонал в този сектор отчасти се дължат на отрицателен имидж, главно поради
посредствеността на качеството на условията на труд и възнаграждението за
предлаганите работни места. Някои страни трябва да поправят тази ситуация.
Проблемите могат да включват други въпроси, като финансова достъпност на
жилищата и маршрутите между дома и работата. Последният аспект е взет под
внимание в Мексико, където действителният план за обновяване на туристическата
дестинация в Лос Кабос има програма, наречена „Добри работодатели“, която
отговаря на нуждите на жилищата на служителите и качеството на живота им.

III.4.5. Пионери в прилагането на програми за устойчив туризъм
Много страни в своите политики предизвикват необходимостта от напредък
към устойчиво развитие и от прилагане на социалната, икономическата и
екологичната програма за осигуряване на устойчив туризъм. За тази цел
развитието и управлението на туризма трябва да вземат предвид настоящото и
бъдещото въздействие на съответните дейности върху околната среда и местните
общности, както и върху дългосрочната устойчивост на сектора..
Понякога по-широките национални или глобални политики влияят върху
акцента върху устойчивия туризъм. В Норвегия например нова инфраструктурна
политика поставя особен акцент върху намаляването на емисиите на парникови
газове от транспорта, което има отражение върху туризма. В световен мащаб,
обявяването от ООН на "Международната година на устойчивото развитие на
туризма" през 2017 г. привлече вниманието към тези въпроси, особено по
отношение на връзката между туризма и 17-те цели за устойчиво развитие.
Някои държави поеха официални ангажименти през цялата година, поспециално Мексико, където туристическите власти, представители на частния
сектор, академичните среди, екологичните организации и международните
неправителствени организации подписаха „национален ангажимент за устойчиво
развитие на туризма“. Налице са различни мерки, които да направят устойчивата
политика в областта на туризма например:
● Подобряване на знанията и наблюдение на ефектите върху устойчивостта
в този сектор. За тази цел Хърватия е създала обсерватория. Коста Рика използва
нов индекс за социален напредък, за да наблюдава благосъстоянието на местното
население в туристическите региони.
● Поддържане на механизми за сертифициране на околната среда или
устойчивост за туристическия бизнес. Някои страни съобщиха за по-голямо участие
в тези устройства; е например сертификат за хотел Green Star в Египет. Италия е
възприела интегриран подход с нов механизъм за класификация на хотелите, който
поставя особен акцент върху устойчивостта и достъпността.
● Възходяща тенденция към сертифициране и акредитация на местни
дестинации въз основа на техните устойчиви практики. В тази връзка могат да
бъдат цитирани инициативи, предприети в Испания, Швеция, Колумбия и Германия.
● Насърчаване на приемането на екологични технологии и операции в
туристическия сектор, какъвто е случаят с Филипините и Германия.
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● Използване на инвестиционни и финансови инструменти за осигуряване на
необходимите ресурси за изграждане на капацитет, насърчаване на приемането на
зелена енергия и намаляване на емисиите на парникови газове.
Мексико разполага с хотелска програма в Чили, програмата Foco Destino
развива местния капацитет за стимулиране на развитието на устойчив туризъм и е
призната Кампанията за борба с изменението на климата и енергийната
ефективност на Германската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, като
добър пример за секторна информация и стратегия за повишаване на
осведомеността относно енергийната ефективност.
Мерките, описани по-горе, могат да бъдат подкрепени от рекламни кампании
и използвани за подкрепа на имиджа на марката на дестинация. Словения има
програми за сертифициране на устойчивостта за бизнеса и дестинациите, проекти,
които насърчават зелените инвестиции в бизнеса и инфраструктурата и се
позиционират като зелена, активна и здравословна дестинация.

III.4.6. Насърчаване на сигурността и мира
През последните три години тясната връзка между туризма, мира и
сигурността придоби популярност в глобалните и национални политики в областта
на туризма. Тази тема беше сред петте стратегически оси на Международната
година на устойчивото развитие за развитие (2017).
Няколко страни предприеха мерки за повишаване на безопасността на
транспорта, граничния контрол и ключовите цели и дестинации в областта на
туризма. Съединените щати например са предприели стъпки за засилване на
мерките за сигурност, прилагани към всички търговски полети, които са били
обезлюдени в страната, и по-специално са инсталирали по-ефективни системи за
откриване. Те работят в сътрудничество със своите международни партньори,
което води до световно подобряване на стандартите в тази област.
На наднационално равнище и в съответствие с Кодекса на шенгенските
граници, няколко държави-членки от Шенгенското пространство (най-голямата зона
за свободно движение в света) временно са възстановили вътрешния граничен
контрол поради заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, като
например вторичните движения на незаконни мигранти и постоянните
терористични рискове.
Ако поддържането и подобряването на стандартите за безопасност са
приоритет за този сектор, ролята на туризма като фактор за взаимно
разбирателство и мир все повече се признава. Чрез насърчаване на
конфронтацията с други култури, обмена между домакините и посетителите, чрез
критично тълкуване на исторически теми и обекти, които представляват интерес, и
чрез международни контакти, туризмът може да насърчи култура на мира. По-общо
казано, като средство за устойчиво и потенциално бързо развитие в региони,
излизащи от конфликт, то може да допринесе за създаването на условия за
разпространение на мира. Националният план за развитие на Колумбия, който
свързва мира с туризма, е завиден пример в това отношение.
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III.5. Мегатенденции, които влияят върху бъдещето на туризма и
техните последствия
Растежът на световния туризъм е значителен през последните десетилетия,
тъй като секторът се облагодетелства от ефектите на глобализацията и
технологичния напредък, които са намалили цените на авиокомпаниите и улеснили
планирането и резервирането на полети и споделят техните преживявания в
реално време с тези в околността. Това разширяване трябва да продължи, но
развитието на околната среда, технологичните иновации и демографските промени
напълно ще променят облика на туризма до 2040 година. За да се оцени степента
на развитие, което туризмът може да има през следващите десетилетия, докладът
на ОИСР анализира най-вероятните мега-пристигащи, за да засегне сектора. Те
отразяват значителни социални, икономически, политически, екологични и
технологични развития, които се случват в дългосрочен план. Те обикновено
действат десетилетия и могат фундаментално да променят и нарушават
различните сектори на дейност, включително туризма, по целия свят.
За да се определят и оценят основните мега-пристигащи, които биха могли
да повлияят на туризма през следващите няколко години, ОИСР разчита на
отговорите на страните-членки и страните партньори на проучване на подобна тема
от 2017 г. Информацията беше предоставена от участниците в семинара. работа
по анализа на тези мегатекти (които събраха представители на правителствата,
международните организации и промишлеността) с цел по-добро познаване на
бъдещето на туризма. В него бяха идентифицирани и анализирани основните
мегатендини, които следва да ръководят еволюцията на следващите десетилетия
и които могат да трансформират туризма:
a) развитието на туристическото търсене;
б) устойчив растеж на туризма;
в) структурни технологии;
г) мобилност на пътниците.
Проучването на техните многоизмерни ефекти до хоризонта на 2040 г. е повече от
необходимо, тъй като то може да ръководи публичните действия и да насочва
бъдещето на туризма.
За всеки от мегатентите в доклада се разглежда вероятното въздействие
върху туристическия сектор и се очертават основните факти и прогнози, като се
изтъкват последиците от тези междинни споразумения за публични действия и се
предлагат редица стъпки, които служителите могат да предприемат за справяне с
тези нови предизвикателства. В същия доклад се предлагат три области на
интервенция:
- модернизиране на регулаторната и правна рамка;
- създаване на партньорства;
- идентифициране на възможности за определяне на политики, които отчитат
бъдещите тенденции.
Специфичното въздействие на тези мегатендини върху туризма до 2040 г.
остава несигурно. Въпреки това, за да възприеме перспективен подход, публичните
органи трябва първо да имат ясна представа за стойността на туризма за своята
икономика и да инвестират съответно. Те трябва да установят ясна стратегическа
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ориентация с рационални цели и да възприемат интегриран подход, включващ
ключови заинтересовани страни. Разработване на дългосрочни подробни планове
с висок политически цикъл, но запазване на необходимата гъвкавост за бързо
идентифициране на възникващите тенденции, адаптиране към тях и промяна на
приоритетите, осигуряване на стабилна основа за устойчив и приобщаващ растеж,
който отчита не само текущите и бъдещите икономически и социални последици,
но и отговаря на нуждите на посетителите, туристическите специалисти, околната
среда и приемните общности.

III.5.1. Глобални мегатенденции, които променят туризма
Има различни тенденции в света, които биха могли да променят обществото.
Най-важните от тях са мегатенденции, тъй като те са с голяма величина и дълъг
период от време, а ефектите им се усещат поне две десетилетия. Следователно те
са като цяло явления, които се разпространяват в различни страни по света и често
могат да насочват световната икономика и общество в точни посоки.
Мегатенденции обикновено произвеждат реални и трайни промени, които засягат
икономически, политически, екологични и технологични въпроси. Въпреки че те
могат да имат значителни последствия, те постепенно се развиват на относително
стабилни траектории. Глобалните междинни страни, които следва да засегнат
държавите по света през следващото десетилетие, имат връзки, наред с другото, с
демографията, икономическата взаимозависимост, публичния дълг, изменението
на климата и урбанизацията. Мегатенденцията, че например урбанизацията със
сигурност ще предложи социални и икономически възможности, но ще окаже натиск
върху инфраструктурата и ресурсите, докато градското население расте. Ако
точният резултат от това развитие не е сигурен, могат да бъдат направени точни
прогнози, които да позволят на властите да предприемат действия, за да се
подготвят за това. За да се справим с последствията от мегатенденции, трябва
първо да ги разберем в най-малкия детайл. Правителствата по света трябва да
направят стъпка нагоре, за да вземат решения, които ще имат дългосрочни ползи,
ще се справят с потенциалните предизвикателства и ще се възползват от
перспективите, които могат да ги съпътстват. Те следва да проучат въздействието
на меганизмите в областите под тяхна отговорност, особено политиките за
гарантиране на икономически просперитет, сигурност, социално сближаване и
екологична устойчивост. (KPMG și Mowat Center, 2013).
В подкрепа на правителствата при управлението на тези явления ОИСР
разработи подход, основан на четири стратегически категории: население,
планета, производителност и политическа организация (Таблица 4). Туризмът и
свързаните с него сектори са компоненти на глобалната икономика, върху която
влияят много мегатенденти. Международната асоциация за въздушен транспорт
(ATAI) например заявява, че търсенето на пътници през следващите 20 години ще
обуслови различни фактори:
- появата на средна класа в развиващите се страни
- различията в демографските перспективи
- нарастващата либерализация на въздушните пазари
- изменението на климата (ATAI, 2016).
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Световният туризъм непрекъснато се разраства повече от 60 години,
достигайки най-високото си ниво през 2016 г. с около 1,2 милиарда пристигащи.
Смята се, че тази цифра ще достигне 1,8 милиарда до 2030 г., като очакваният ръст
на международните туристи ще бъде два пъти по-бърз в развиващите се страни,
отколкото в напредналите страни. Световните пътни разходи се увеличиха повече
от два пъти между 2000 и 2016 г. от 495 млрд. Долара на 1200 млрд. Долара, което
представлява 7% от световния износ на стоки и услуги (СТО 2017A). В страните от
ОИСР туризмът представлява средно 4,2% от БВП, 6,9% от заетостта и 21,7% от
износа на услуги. Като цяло, планираният растеж на туристическия сектор може да
бъде облагодетелстван или забавен от идентифицираните мегатенденции. За да
се вземат необходимите решения и да се адаптират, държавните служители и
браншовият сектор трябва да разберат по-добре какво е тяхното въздействие
върху туризма през следващите десетилетия.
ТАБЛИЦА 4
Рамката на мега тенденциите на ОИСР
Мегатенденция Съдържание
Население

Планета

Продуктивност

Политическа
организация

Обикновено това е свързано с демографските промени, както и с
промените в здравеопазването, работата и социалното сближаване. В
контекста на туризма тази тенденция е тясно свързана с развитието на
туристическото търсене, което означава, например, демографското
застаряване и възхода на средната класа в света.
Той обикновено се отнася до състоянието на околната среда и
въздействието на изменението на климата, както и до достъпа до ресурси
- като храна, енергия и вода. В контекста на туризма тази тенденция е
основно свързана с устойчивия растеж на туризма.
Като цяло, тя се отнася до източници на растеж, като технологии,
иновации и предприемачество. В контекста на туризма, растежът на
структурните технологии е повлиял на начина, по който хората пътуват по
целия свят чрез платформи за икономика на сътрудничество, например.
Напредъкът в областта на автоматизма също трябва да трансформира
сектора.
Като цяло се отнася до състоянието на управление, доверие и
отговорност в публичната сфера. В контекста на туризма публичните
решения ще окажат въздействие в няколко области, особено
мобилността на пътниците. Това до голяма степен зависи от мерките,
предприети от националните органи за насърчаване на международния
транспорт и улесняване на пътуванията.

Що се отнася до вероятното развитие на туризма през следващите
десетилетия, ясно е, че то ще бъде повлияно от големи социални, икономически,
политически, екологични и технологични развития. тези"мегатендини" се формират
бавно, но след като се закотвят, оказват дълбоко и трайно влияние върху
човешката дейност, възприятия и процеси. Мегатенденциите са източници на
предизвикателства, заплахи и нови възможности, често безпрецедентни, които
могат да имат различно въздействие върху цялата икономика и нейните различни
сектори.
Ако е невъзможно да се знае как ще действат по отношение на туризма, няма
съмнение, че структурата на нейната икономика ще се развие значително до 2040
г., защото:
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а) нивата на доходите и проучванията напредват в развиващите се страни,
населението на света все още остарява и се появяват нови потребителски групи;
б) Продължаване на превръщането на глобалната икономика в практики за
ефективно използване на ресурсите;
в) Структурните технологии и платформите за сътрудничество продължават
да създават нови туристически пазари и нови икономически модели;
г) очакваното увеличение на броя на туристите, опасенията за безопасността и
сигурността, развитието на мерките за улесняване на пътуванията, иновациите в
транспорта, инфраструктурата за достъп и правилата за въздушното движение
оказват въздействие върху мобилността на пътниците.
Правителствата и специалистите в туристическата индустрия трябва да
анализират и идентифицират многоизмерните последици от тези междинни страни,
за да насочват политиките и да ръководят бъдещето на туризма. Подробен анализ
на тези развития ще позволи на държавните служители да включат нови въпроси,
които не са предвидени досега в стратегическата си програма за действие, да
разработват възможни сценарии и публични интервенции и да подкрепят по-добре
публичните и частните участници в използването на възможностите и проблемите,
които могат да възникнат.
III.5.1.1. Еволюция на туристическото търсене: реалности, прогнози и
последици за туристическия сектор
През следващите десетилетия нарастващите доходи и образованието в
развиващите се страни, балансът между половете, постоянното застаряване на
населението на света и появата на нови потребителски групи ще променят
структурата на туристическата икономика. Комбинацията от тези фактори ще
повлияе както на тенденцията на пътуване, така и на очакванията на пътниците.
Въпреки че растежът се очаква да бъде по-бавен от преди, се очаква населението
на света да нарасне от 7.4 милиарда през 2015 г. до 9.7 милиарда през 2050 г. в
резултат на демографското развитие в развиващите се страни.
Демографските промени ще засилят търсенето на туризъм през следващите
години. Някои тенденции, като например непрекъснатото увеличаване на средния
световен клас и застаряването на населението, означават, че населението на света
като цяло ще бъде по-богато и по-старо през идните десетилетия. Освен това
растежът на новите поколения ще засегне критериите, които в момента управляват
туристическия пазар. Поколенията Y и Z ще се превърнат в ключови играчи в
мобилността и тяхното поведение при пътуване може да доведе до значителни
промени. В резултат на това развитие не само поведението на пътниците ще се
промени, но и техните изисквания вероятно ще бъдат много различни от това, което
са днес, което ще създаде нови възможности и нови предизвикателства за
бъдещето и вероятно ще доведе до спад в Западната концепция, която в момента
доминира пътуванията, празниците и практиките, свързани с тях (Kyyrä și Rantala,
2016).
Обогатяването на развиващите се страни е до голяма степен отговорно за
сегашното и бързото значително разширяване на средната класа в света.
Значителното нарастване на покупателната способност и потреблението на
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средната класа се очаква да окаже значително влияние върху световната
икономика през следващите години. Смята се, че само за няколко години се счита,
че по-голямата част от световното население принадлежи към средната класа
(Kharas, 2017). Това не само се развива, но и това се случва много бързо. Това
развитие ще има важни последствия, особено тъй като тази разширяваща се
категория ще има по-висока покупателна способност. Под комбинирания ефект на
този растеж ис напредъка на технологиите членовете на средната класа ще имат
по-лесен достъп до стоки и услуги по целия свят.
о края на 2016 г. броят на хората от средната класа в света се оценява на
около 3,2 милиарда. Приблизително 150 милиона души се добавят всяка година
към това стадо, повечето от които (88% като оценени) живеят в Азия (Kharas, 2017).
През 2015 г. средната класа в световен мащаб изразходва 35 000 милиарда долара
годишно, около една трета от световната икономика. Очаква се тази цифра да се
удвои до 2030 г. (29 млрд. Долара), като развитите страни генерират само 1 млрд.
Долара от този растеж (Kharas, 2017). Други прогнози показват, че до 2030 г.
бързото развитие на този клас ще доведе до увеличаване на населението на
големите градове, особено в Азия. (ESPAS, 2015).
Въпреки бързото нарастване на световната средна стойност,
предизвикателствата ще се увеличат през следващите десетилетия.
Въздействието на технологичния напредък и автоматизацията върху активното
население по този начин би могло фундаментално да промени персонала на
средната класа (Bremmer, 2016). Всъщност този демографски сегмент може да
продължи да увеличава неравенствата. Всъщност кривите на растежа варират в
зависимост от регионите на света. Средата на средната класа се дължи главно на
развиващите се страни. Нейният напредък ще бъде много по-бавен в развитите
страни, докато в някои западни страни той е в стагнация или намалява. Тъй като
продължава да расте, ролята на развиващите се страни в световните емитиращи
пазари ще става все по-важна.
руг нарастващ демографски сегмент е този на възрастните хора в резултат
на комбинирания ефект от увеличаването на продължителността на живота и
намаляването на раждаемостта (ESPAS, 2015). Поради застаряването на
населението се смята, че делът на хората над 60 години от световното население
ще се удвои през следващите 35 години, като това развитие е по-изразено в някои
региони, отколкото в други. През следващите половин век застаряването на
населението ще засегне повечето страни от ОИСР. Развиващите се страни,
особено в Африка и Южна Азия, ще видят значително нарастване на населението.
Степента на раждаемост е по-ниска от процента на заместване в много напреднали
страни и в някои развиващи се страни като Китай и Бразилия. Между 2010 и 2060 г.
населението на ОИСР се очаква да нарасне с 17%, но активното население (15-64
години) може да падне със 7%, което може да доведе до недостиг на работна ръка
и да застраши растежа на търсенето. пътуване. Застаряващата работна сила може
да има отрицателни дългосрочни последици, застрашавайки системите за
социална защита и дълбоко променящите се потоци на потребление и инвестиции.
Обединените нации прогнозират, че близо една четвърт от населението ще
бъде на възраст 60 или повече години през 2050 г. в почти всички региони на света.
Понастоящем тази демографска група показва годишен ръст от около 3%, което
50

означава, че се очаква той да достигне 1,4 милиарда души до 2030 г. и 2,1 милиарда
до 2050 г. (ООН , 2017).
Скоростта на стареене не трябва да бъде еднаква навсякъде. В Европа
например 25% от населението е на възраст 60 или повече години, като тази цифра
се очаква да достигне 35% през 2050 г. (ООН, 2017 г.). Растежът не се очаква да
бъде еднакво висок в други региони, но тази възрастова група ще се разшири по
целия свят. Според някои проучвания, туризмът е един от секторите, които ще се
възползват най-много от застаряващото население, което е готово да прекарва
повече време от предишните поколения. Старшите пазари наистина биха
предложили печеливши перспективи и особено висок растеж в този сектор. В
Обединеното кралство, например, разходите за хора на възраст над 65 години за
пътувания в чужбина са се увеличили с 1,3 милиарда британски лири между 1999
и 2011 г., докато хората на възраст между 16 и 34 години са намалели от за един и
същ период (Kingman, 2012).
В резултат на това обхватът и обемът на стоките и услугите, които повъзрастните потребители могат да консумират, включително туризма, също следва
да се увеличат значително. Инфраструктурата и допълнителните услуги ще трябва
да бъдат адаптирани, за да отговарят на растежа на търсенето и променящите се
изисквания и предпочитания на посетителите. Следователно е предвидимо, че
възрастните туристи обръщат особено внимание на въпросите, свързани с
достъпността (независимо дали са физически или информационни).
В същия дух неотдавнашно проучване, поръчано от Европейската комисия,
подчертава потенциала за растеж на туризма за достъпност в Европа. Това
показва, че адаптираното туристическо търсене, произтичащо от гражданите на ЕС
със специални нужди за достъпност, понастоящем има икономически принос от 394
милиарда евро за ЕС по отношение на БВП (т.е. около 3% от БВП на ЕС-27 в 2012
г.). От това следва също, че ако туристическите дестинации на ЕС бъдат
подобрени, за да осигурят почти пълен достъп до сгради, хотели, ресторанти, музеи
и различни услуги, търсенето ще достигне около 44% през 2020 г., с потенциален
растеж от 39% от икономическия принос на туризма (Miller, 2014). Това развитие се
илюстрира от нарастващия брой турове с много поколения, често включващи
семейства, подхранвани от възрастни туристи с висока покупателна способност и
дълго време. Приблизително една трета от пенсионерите са пътували до хора от
други поколения. (AgeWave и Merrill Lynch, 2016). Този разширяващ се пазар
представлява специално предизвикателство за дестинации, които трябва да
организират и предлагат интересни дейности за всички членове на групата.
Друга специализирана ниша, която се очаква да нарасне значително през
следващите години, е тази на медицинския туризъм. Тъй като разходите за
застраховки и медицински процедури за терапевтични или естетически цели
продължават да растат в развитите страни, нововъзникващите страни ще станат
привлекателни в това отношение. Качеството на услугите от този тип се подобрява
в тези страни и разходите остават ниски в сравнение с тези на емитиращите пазари.
В резултат на това туристите ще бъдат по-склонни да обмислят престой в чужбина
за тяхното благополучие или да комбинират медицинска процедура с краткосрочен
отпуск (Alén ș.a., 2015).
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Бъдещите поколения са демографски групи, които се появяват на хоризонта.
Поколението Z (родено между края на 90-те години и началото на 2010 г.) и
поколението Y (родено между 1980 г. и средата на 90-те години) ще се превърне в
първостепенно значение за сектора на туризма до 2040 г. Тези две поколения са се
развили с нови технологии и интернет, което ще има решаващо влияние върху
начина, по който техните членове ще получат достъп до туристическите продукти и
услуги, ще се развива и ще общува с тях. След като се развият в среда,
характеризираща се с бърз и директен достъп до информация чрез цифрови
технологии, те трябва да бъдат по-взискателни в това отношение от предишните
поколения. Също така е по-вероятно те да пътуват независимо и временно да имат
достъп до стоки или услуги (като например транспорт или настаняване) или да ги
наемат, вместо да ги притежават. Еволюцията на тези демографски групи, всяка
със своите специфични предпочитания за пътуване, ще окаже различен натиск
върху публичните органи и професионалистите в туристическия сектор.
Понастоящем поколението Y е дом на 20% от международните пътувания,
като се очаква да бъдат изразходвани 203 милиарда долара по света. През 2040 г.
хората, които го представляват днес, ще бъдат на възраст между 45 и 60 години,
най-старите от тях ще наближат пенсионната възраст и ще увеличат богатството
си през следващите 25 години, като се очаква техният дял да се увеличи по
същество. Успоредно с това следващото поколение (Z), на възраст между 30 и 45
години през 2040 г., също ще бъде сила в туризма и пазара на труда. До 2020 г.
това трябва да представлява, с 2.6 милиарда души, по-голямата част от световното
население, надвишаващо поколението Y, което трябва да бъде 2,3 милиарда души
(Weinswig, 2016).
Според съществуващите статистически данни Y поколението генерира
повече пътувания от други поколения (четири или повече) всяка година, въпреки че
те са по-кратки от тези на други демографски групи (Globetrender, 2017). Неговите
членове също са по-склонни да изберат пътувания, които считат за "автентични",
предпочитайки да излязат от градската среда и "да живеят по същия начин като
местните хора" (Future Foundation, 2016). Проучване на Airbnb заключи, че за много
от членовете на поколението Y пътуванията са по-напред от всички други
приоритетни приоритети, включително закупуването на жилище или кола. Освен
това проучванията в Съединените щати, Обединеното кралство и Китай показват,
че те се фокусират повече върху живите преживявания, отколкото върху
недвижимите имоти (Airbnb, 2016). Използването на дигитални технологии е второ
естество за тях, така че членовете на тази група са по-склонни да създават свои
собствени маршрути за пътувания, отколкото да разчитат на съветите на
пътническите агенции или да използват организирано пътуване.
III.5.1.2. Развитие на устойчив туризъм, необходимост
Широко признато е, че туризмът е човешка дейност, която зависи от
природните ресурси, но в същото време допринася за тяхното изчерпване. Подобно
на много други сектори, туризмът допринася значително за потреблението на
енергия и емисиите на парникови газове. Той също така води до увеличаване на
използването на сладка вода и почва, има последици за влошаването на околната
среда и поддържа неустойчива консумация на храни. Тя има различни инциденти
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за глобалното биоразнообразие. Неговото взаимодействие с тези ресурси може да
бъде пряко или непряко, и дори ако всички туристически дейности са евентуално
местни, те допринасят за явления от световно значение.
Същевременно обаче туризмът може да повиши осведомеността на
гражданите относно културните и екологичните ценности, да допринесе за
финансирането на защитата и управлението на защитените територии и да засили
тяхната икономическа стойност и значение. Когато туризмът се основава на пошироко участие на заинтересованите страни и принципи на устойчивото развитие,
той може да насърчи по-приобщаващ растеж чрез създаване на работни места и
възможности за икономическо развитие както в градските райони, така и в
областите развитие на селските райони и в крайна сметка стимулиране на
социалната интеграция.
Туризмът може да бъде жизненоважен механизъм за преход към
нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите. Имайки
предвид неговия хоризонтален характер и връзките му с много сектори, дори малки
подобрения ще имат значителни последици. Отчитайки потенциала й за напредък
по Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. - чрез генериране на устойчиви
модели на потребление и производство, които са едновременно ефективни по
отношение на ресурсите и генерират икономически, социални и екологични
резултати -2017 е обявена за "Международната година на устойчивия туризъм за
развитието на Обединените Нации".
Приблизителните оценки за туризма обхващат всички вътрешни и
международни развлечения и бизнес пътувания и се фокусират предимно върху
пътуването до и от дестинацията и на място. Като цяло секторът на туризма е
отговорен за около 5% от глобалните емисии на парникови газове (UNWTO 2017b).
По-задълбочен анализ ще обхване и възстановяването, изграждането и
поддръжката на инфраструктурни, търговски и туристически услуги. Транспортът
възлиза на около три четвърти от емисиите, генерирани от туризма (40% по въздух
и 32% по шосе), следвани от настаняване (над 20%) и круизни кораби. Емисиите от
въюдушният транспорт са се увеличили с 83% от 1990 г. насам и са произвели 781
милиона тона въглерод през 2015 г. (ATAG, 2016). Ако ситуацията остане
непроменена, секторът трябва да произведе този обем три пъти през 2035 г.
(CREST,
2016).
Туризмът е приток на сладководни ресурси и в същото време е важен фактор
за местното потребление на това богатство. Туристите се нуждаят от вода и я
консумират при душ или при използване на тоалетни, когато практикуват дейности
като каране на ски (изкуствен сняг), когато става дума за минерални извори, сауни,
уелнес зони или басейни. Сладководната вода също е необходима за поддържане
на хотелски градини, голф игрища, за развитие на туристическа инфраструктура
(включително настаняване) и за производство на храни и горива. Промените в
наличността или качеството на водните ресурси могат да имат отрицателно
въздействие върху туризма (OCDE, 2015).
Увеличаването на туризма, общата тенденция към по-висок стандарт на
настаняване, популярността на водопотребяващите дейности и тяхното
намаляване ще окажат силен натиск върху тези водни ресурси в няколко
дестинации. Намаляването на качеството на водата и разходите, свързани с
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разпределението на питейната вода, може да компрометира или да изключи всеки
потенциал за развитие на туризма. Ефектите в крайна сметка ще зависят от редица
фактори, включително относителния недостиг на прясна вода в съществуващите и
потенциалните туристически обекти, конкуренцията с други икономически сектори
като селското стопанство или биогоривата, структурата на туристическата
индустрия (малки стаи за гости / комплексни стаи за гости). огромни хотели) и
обемът на водата, използвана за една нощ. Поради тези причини регионалните
водни конфликти вече са докладвани (ITP, 2013) и се очаква да се увеличат в
бъдеще, тъй като търсенето нараства и доставките намаляват.
Производството на храни и намаляването на отпадъците имат много
екологични последствия. Докладът на OMT-UNEP (2008) изчислява например, 25
милиарда , броят на туристическите дни се отчитат само през 2005 г. При средно
три хранения на турист на ден, това е около 200 милиона хранения на ден. Тъй като
броят на международните пристигания е нараснал с повече от 50% между 2005 и
2016 г., сега тази цифра е около 300 милиона на ден. По този начин хотелите имат
значителна власт над производството на храни и намаляването на отпадъците и
могат да имат пряко влияние върху устойчивото производство на храни чрез
политики за закупуване на регионални или биологични продукти. Така, решението
на хотелската верига на Scandic да купува само кафе от биологично земеделие и
справедлива търговия се отнася до 20 милиона чаши кафе, сервирани годишно
(Gössling ș.a., 2011).
По същия начин, както добре планираното развитие на туризма може да
допринесе за икономическото и социално-културното благосъстояние на
приемащото население, бързият и нерегулиран туризъм може да има отрицателни
последици, като например прекомерно размножаване, което може да засегне
местните местообитания и околната среда от която зависи. Ето защо още
проучвания корелират растежа на туризма с деградацията на традиционната
култура, както и с разширяването на хазарта, трафика на наркотици и дори
проституцията. Има и доказателства, че туризмът може да увеличи данъците върху
недвижимите имоти и разходите за живот на местно ниво, като понякога ги прави
недостъпни за местните жители (Kim ș.a., 2013).
Добър пример е експоненциалният растеж на икономиката на
сътрудничество в този сектор. Съвместният туризъм може да стимулира растежа и
създаването на работни места и да добави стойност, като насърчава посетителите
да се насочват към по-малко известни дестинации. От друга страна, тя може да
доведе и до отрицателни външни фактори. По-специално, услугите за колокиране
могат да имат последици за кварталите и жителите, поради шум и други неудобства
и влошаване на напрежението на местния жилищен пазар. В най-лошия случай
лошото управление на развитието на тези услуги може да има и отрицателно
въздействие върху историческата структура на дестинациите и може да намали
привлекателността им като места за живот и туризъм. (OCDE, 2016b).
Докладът за иновации в областта на зеления туризъм (ОИСР, 2013 г.)
подчертава схващането за сектора, след което клиентите не са склонни да плащат
допълнително за биологични продукти или услуги. Въпреки това, тяхната гледна
точка може да се промени. Според проучване, проведено през 2015 г., 66% от
световните потребители биха били склонни да плащат повече за екологично
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отговорни марки, в сравнение с 55% през 2014 г. За X поколение тази цифра е
значително по-висока (73%, в сравнение с едва 50% през 2014 г.) (Nielsen, 2015).
Въпреки това, ако все повече пътници са готови да поемат тази допълнителна цена,
процентът на тези, които няма да останат високи на някои пазари (López-Sánchez
și Pulido-Fernández, 2016).
Доверието на марката е определящ фактор при вземането на решения за
покупка; Ето защо програмите за сертифициране от специализирани органи са
станали важни в областта на устойчивия туризъм. Всяка година Световният съвет
по туризъм и пътувания (WTTC) отличава туристическите дестинации и бизнеса,
които са въвели примерни екологични практики, които се отнасят до общността,
околната среда, иновациите и населението. В последния си доклад той
идентифицира редица основни тенденции, които дават представа за бъдещето на
устойчивия туризъм (WTTC, 2016):
● Наблюдава се значително повишаване на качеството на приложенията на
градските дестинации, както и на техния брой, което подчертава растежа на
градския туризъм, както и увеличеното използване на туризма от общините за
целите на икономическото развитие.
● Запазването и опазването на биологичното разнообразие никога не е
преставало да бъде приоритет. Въпреки това, в резултат на глобалното изменение
на климата, изменението на климата и емисиите на парникови газове стават все поважни компоненти на екологичните инициативи.
● Социалните предприятия все повече участват в туристическия сектор,
отчасти поради ролята на социалните медии и мобилните технологии, които
позволяват на хората бързо и лесно да установят контакти.
● "Човешкият" аспект става все по-важен в туристическия сектор, което
доведе до насърчаване на заетостта, обучението и участието на пазара на труда
като основни фактори в развитието на туристическия сектор.
● По-голямо внимание се отделя на измерването и оценката на екологичните
инициативи, което повиши общото ниво на стандартите в тази област.
III.5.1.3. Структурни технологии
Новите технологии продължават да преконфигурират пазарите и районите
по света, а темпото и големината на тези промени изглежда се засилват. От
съвместна икономика до обект на Интернет, автономни превозни средства и
изкуствен интелект и от blockchain технология до масивен анализ на данни,
множество новаторски и нововъзникващи технологии обещават нови перспективи
за хората по целия свят. Заедно това развитие може да направи пътуването попривързано, по-ефективно и по-достъпно за много хора.
С реконцептуализацията на посредниците радикалната трансформация на старите
модели на туризъм в области като настаняване или туристически агенции
несъмнено ще продължи, тъй като все повече пътници ще влязат в пряк контакт с
доставчик на услуги чрез технологична платформа, вместо да се третират с хотел
с резервационен агент или професионален туристически агент.
Държавните служители ще трябва да обмислят средствата за създаване на
благоприятна за иновациите среда, тъй като възникват нови технологии, които биха
могли да имат предимството да улеснят свързването на туристите с по-широк кръг
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от бизнес партньори и партньори. Тези технологии обаче ще имат сложни и помалко известни ефекти в туристическия сектор. Появата на технологии, които биха
могли да автоматизират човешките задачи чрез автоматично обучение и изкуствен
интелект, биха могли напълно да променят методите на работа, съдържанието на
работата и като цяло броя на наличните работни места. Държавните служители
също трябва да обмислят как да се справят с тези бързи промени, за да смекчат
потенциалните си негативни последици.
През последните десетилетия технологичният напредък направи пътуването
по-достъпно, по-достъпно и по-леко за всички и може да промени в бъдеще всичко,
което се счита за туризъм (например интегрираната система за издаване на билети,
мобилните платежни системи). По този начин непрекъснатото усъвършенстване на
техниката на виртуалната реалност дава възможност да се схване, че виртуалният
туризъм ще допълни или замени в някои случаи физически пътувания. Напротив,
тъй като начинът на живот става все по-дигитален и свързан, възможността за
„слизане“ и преживяване на естествен, неприроден опит по време на пътуването
може да бъде по-привлекателен от чисто цифров опит. Не е ясно как ще се развие
поведението, за да се промени парадигмата, създадена от тези технологии, но те
създават както възможности, така и трудности за държавните служители, които
искат да позиционират по-добре своите национални и местни икономики за успех в
света на туризма през 2040 г.
Цифровите платформи често се използват за насочване на решенията за
пътуване и тяхното влияние се очаква да нарасне през следващите десетилетия.
Те често се използват за търговия и резервиране на онлайн празници, което
улеснява и опростява организацията на пътуването. Социалните медии често се
използват, за да влияят върху решенията на следващите поколения, като
поколенията Y и Z. Ако обобщаването на тези медии отваря възможности за
търговски дестинации, те могат също да представляват заплаха за уязвимите
дестинации (популации, културни забележителности или околната среда), които не
са нито подготвени, нито адаптирани към бързо увеличаване на туристическия
трафик поради внезапна публичност, причинена от една или повече платформи. От
друга страна, тъй като дейностите за опазване на околната среда трябва да бъдат
по-гъвкави, технологията също може да бъде решение. Въпреки проблемите, които
биха могли да създадат, цифровата трансформация трябва да бъде много полезна
за туристическия сектор и да генерира приблизително 305 млрд. Долара между
2016 и 2025 г..
През същия период се очаква преходът към секторите на въздухоплаването,
на пътувания и туризма в цифровата сфера да прехвърли приходи от 100 милиарда
долара от традиционни участници към нови конкуренти и да генерира 700 милиарда
долара за клиенти и общество като цяло (WEF, 2017).
Въпреки това, докато цифровите платформи могат да облекчат живота на
потребителите и да увеличат възможностите на пътниците да се настанят,
нарушаването
на
традиционната
система
също
е
съпроводено
с
предизвикателства. През последните пет години икономиката на сътрудничество се
разрасна бързо и завоюва значителен процент от икономическата активност.
Неговият растеж е особено впечатляващ в транспорта и настаняването, но
продължава да расте и да расте в много други сектори. Световните приходи от
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първите пет сектора биха могли да скочат от 15 млрд. Долара през 2014 г. до 335
млрд. Долара през 2025 г. (PwC, 2015). Съвместните платформи за настаняване,
като Airbnb, Homeaway и CouchSurfing, сега са тежка категория в хотелския сектор.
Стойността на Airbnb се оценява на 30 милиарда долара, което е благоприятно за
сравнението с веригата Hilton (19 милиарда долара) и Marriott (35 милиарда
долара). Броят на резервациите, направени чрез посредника на Airbnb, продължава
да нараства бързо: от 4 милиона нощувки през 2011 г. до 40 милиона през 2014 г.
и се очаква да достигне 80 милиона през 2017 г. (Duryee, 2012; Somerville, 2015).
Само един на всеки десет американски пътешественици е използвал частно
настаняване през 2011 г., което е нараснало с една трета през 2015 г. (Quinby,
2016). Въпреки това, качеството на съвместния хостинг в сравнение с хотелите
предизвика някои опасения. Някои страни постигнаха напредък в регулирането на
този сектор, но много други все още се опитват да определят пътя напред, за да се
справят с неговото появяване и разширяване..
Същото се отнася и за платформите за VTS и споделянето на транспорта,
които са срещнали сходни трудности въпреки значителното увеличение през
последните години. Непрекъснатият и бърз растеж на компаниите в тези сектори
(като Uber, Lyft и BlaBlaCar) предлага на пътниците повече възможности, понякога
по-евтини и по-ефективни. Броят на работните места, създадени от американските
корабни компании, се е увеличил с 69% между 2010 и 2014 г. и с 63% през 2015 г.
(Hathaway and Muro, 2017). Компаниите VTC тестват нови услуги - шофиране от
владеещи английски език или трансгранични пътници, например - за да се подобрят
на туристическия пазар (Sawers, 2016).
Също така се очаква да развие гастрономия и споделени пътувания, тъй като
потребителите са по-склонни да приемат идеята за хранене на индивида по време
на пътуване и са свикнали с тази практика (чрез платформи като BonAppetour и
VizEat) или Възползвайте се от организирани или персонализирани схеми като
Vayable, ToursbyLocals и, по-наскоро, услугата "Trips" на Airbnb, която предоставя
на посетителите уникални обиколки и преживявания, организирани от местни
жители.
Бързият напредък в автоматизацията в полза на роботиката,
автоматизираното обучение и изкуствения интелект се очаква да повлияят
негативно на пазарите на труда по целия свят през следващите 20 години и да
премахнат до 69% от съществуващите работни места в Индия, 47% САЩ и 30% в
Обединеното кралство (Frey și Osborne, 2013, Kim, 2016).
Въпреки това прекъсванията, които различните сектори знаят, от
индустрията до търговията на дребно и администрацията, следва да доведат до
по-ефективни и достъпни продукти и услуги в различни области. През 2015 г. в
Япония бе открит първият в света робот хотел. Компанията зад тази концепция
планира да отвори още 100 до 2021 година (Kikuchi, 2017). Очаква се много работни
места в туристическата индустрия - от туристически агенти до хотелски персонал да бъдат засегнати от по-широкото внедряване на автоматизацията в икономиката.
В същото време софтуерът за превод в реално време улеснява туристите да
пътуват до области, в които не знаят езика. Всъщност заявленията за превод вече
имат възможност да превеждат знаците и да могат да превеждат устни изявления
през следващите години (NITB, 2013). Това развитие може да разшири
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възможностите за избор, предлагани на пътниците, но също така може да повлияе
на функциите на екскурзоводите. Всъщност компаниите в сектора разчитат на
прогнозни данни и анализи, за да разберат по-добре поведението на
потребителите и да персонализират предложените пътувания.
Всъщност клонът вече разработва виртуални асистенти, задвижвани от
изкуствен интелект, за да помогне на клиентите да направят пътуването побезопасно (Boztas 2017, Levere 2016). Те също така използват важни данни за
подобряване на ефективността и насочването на услугите, които се използват за
проследяване на поведението на купувачите и предвиждане на търсенето на услуги
(Song and Liu, 2017). Данните, предоставени от сайтовете на социалните медии,
например, могат да повлияят на моделите за вземане на решения в този сектор
(Miah et al., 2017). Използването на данни подчертава обаче опасенията относно
поверителността, неточността и злоупотребата с тази информация.
Автономните превозни средства вече са били успешно тествани по пътищата
на много страни, а по-широкото приложение на тази технология може да се
осъществи още през 2025 г. или дори по-рано (Keating 2017, Assis 2017).
Продажбите на автомобили могат да достигнат над 20 милиона единици през 2035
г. (IHS Markit, 2016). Широкото приемане на тези превозни средства би могло да
има значително въздействие върху мобилността на пътниците и туризма, както в
големите градски центрове, така и в междуградските или регионалните пътувания.
Технологията Blockchain, известна главно като базата криптомонети като
bitcoin, предлага широка гама от приложения в много индустрии. Това е споделена
и децентрализирана технология за регистрация. Регистърът е списък с транзакции,
които се дублират на определен брой компютри, а не на централен сървър. Всяка
транзакция (или често набор от транзакции за даден период) се нарича блок. Всеки
блок има времева отметка, която е свързана с предишния блок. Тази технология
позволява на човек да регистрира и защити собствеността на данните и да направи
транзакциите по-ефективни и по-надеждни.
В областта на туризма, нейните приложения могат да бъдат използвани за
подобряване на системите за управление на идентичността и за осигуряване на побезопасни и по-ефективни комуникации за пътниците от целия спектър на
доставчиците на туристически услуги, от авиокомпаниите до програми за лоялност
(Gjerding 2017, Aitken 2016). Тя може също така да намали разходите за обменния
курс по време на пътуване в чужбина. Всъщност използването на криптомонади,
като биткойн, елиминира всички обменни такси или необходимостта от обмен на
валута по време на пътуване, което може да увеличи привлекателността на
международните пътувания. Това е особено вярно за нововъзникващите страни,
тъй като криптомонадите могат да осигурят ефективна защита срещу нарастването
на оценките и следователно по-голяма сигурност и сигурност. Технологията
Blockchain може също така да модифицира и опрости програмите за лоялност за
големи туристи(заклети туристи) (Kowalewski et al., 2017).
В момента техниката на виртуалната реалност (VR) се използва главно във
видео игри. Но туризмът е област, в която това очевидно би имало въздействие,
ако хората имат възможност лесно да посещават нови и екзотични места, без да
напускат уюта на своя дом. В този сектор, балансирането на потенциала на
виртуалното посещение с насърчаването на дестинации, от една страна, и
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интересите на тези, които участват в традиционната верига на стойността на
туризма, от друга страна, вероятно ще се превърне в елемент на стратегическо
решение за много маркетингови органи.
В Канада, Destination BC завърши потапяне във виртуалната реалност на
крайбрежната гора на Голямата мечка, която е предназначена предимно за нейните
туристически и медийни партньори. По същия начин, туризъм Австралия е заснет
най-популярните висок клас туристически дестинации за потапяне във виртуална
реалност. Някои хотелски вериги предлагат и устройство за виртуална реалност,
което позволява на клиентите да посещават дестинации, без дори да напускат
стаята си. Виртуалният туризъм може все повече да предоставя други средства за
посещение на сайтове, които са твърде екологични или културно нестабилни, за да
позволят физически достъп за посетителите. От 26 октомври 2019 г., например,
вече няма да е възможно да се изкачи на мономента Улуру, разположен в
Националния парк Улуру-Ката, включен в Списъка на световното наследство на
ЮНЕСКО, за да се приспособи към свещения му характер за населението на
Анангури на аборигените. които са традиционните собственици на парка.
Виртуалната реалност може да предложи на бъдещите посетители възможността
да посетят сайта, като същевременно допринесат за местната икономика.
Операциите с виртуална реалност не биха били ограничени до района на
ескалация на Улуру, но би обхванал и други части на парка, които са неразделни
от неговите културни и природни ценности.
Обширната
реалност
може
преди
всичко
да
благоприятства
трансформацията на сектора, пътниците и доставчиците на услуги да се адаптират
към технологии като холограми или мобилни приложения, които добавят виртуални
елементи от реални ситуации. Тази техника предлага много начини за подобряване
на опита на посетителите, например чрез осигуряване на по-лесен достъп до
навигационна информация, преводи и дори виртуални обмени с исторически
символи. По този начин Международният център за изкуство на париетал,
разположен близо до Монтиняк в югозападна Франция, е огромен, интегриран в
ландшафта обект, който предлага реплика на пещерната система Lascaux, която
включва най-новите цифрови технологии за защита на останките археологически
обекти.

IV. ЕВОЛЮЦИЯТА НА ТУРИЗМА В РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ
Считаме за необходимо нашето проучване да направи кратък анализ на
профила и статистиката на туристическата дейност в Румъния и България и
позициониране на двете страни в група от 51 страни членки или партньори,
присъединени към ОИСР и / или част от Европейския съюз и развиващите се
туристически икономики, какъвто е случаят с Южна Африка, Албания, Египет,
Индия, Индонезия, Черна гора и Сърбия.
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Профилът подчертава мястото на туризма в икономиката, организацията,
бюджета, политиките и програмите, които координират развитието на този важен
сектор на дейност. Това показва намесата, която правителството и другите
публични и частни органи проявяват към туризма в по-широкия контекст на нейната
глобална и европейска еволюция. Постигнатият статистически профил се фокусира
върху международния туризъм от двете гледни точки, приемника и предавателя,
като добавя бизнес информация, мястото и приноса на този сектор към БВП.

IV.1. Последни развития в румънския туризъм
IV.1.1. Мястото на туризма в икономиката
Румъния регистрира 10,2 милиона международни пристигания през 2016 г.,
което е увеличение от 9,6% в сравнение с 2015 г. От тези международни посетители
2,5 милиона души са останали повече от 24 часа в търговските помещения. 10.6%
повече в сравнение с 2015 г.). Германия, Италия, Франция и Обединеното кралство
бяха основните емитенти през 2016 г., което представлява общо 32,4% от
международните посетители с нощувки. През 2016 г. са извършени над 47 милиона
пътувания в страната, от които 15 милиона анюитета (-7,3%), които генерират близо
20 милиона нощувки в хотел или подобно съоръжение ( + 8.2%). Въпреки
намалението от почти 3,9% на приходите от туризъм през 2016 г., което възлиза на
около 14,5 милиарда леи, вътрешните печалби от туризъм нараснаха силно през
последните години, като почти се удвоиха 2010 г., когато те възлизат на 6.9 млрд.
Леи. През 2014 г. прекият принос на туризма към БВП е 12,5 млрд. Леи (7,6% повече
в сравнение с 2013 г.), или 2% от БВП.

IV.1.2. Управление и финансиране на туризма
Централната структура на туризма (министерството) изпълнява различни
функции, особено по отношение на:
● насърчаване на туризма и маркетингови политики и стратегии, насочени
към вътрешния и международния пазар, включително популяризиране на
националната марка;
● Политики и стратегии за развитие и разработване на продукти,
включително инвестиционни програми и сътрудничество с публични и частни
организации;
● политики и стратегии за подобряване на конкурентоспособността на
дестинациите чрез насърчаване на природните и културните ценности и чрез
сътрудничество с бизнеса за подобряване на качеството на услугите;
● процедури за одобрение и контрол на дейностите в туристическия сектор;
● Оценяване и подбор на кандидатури за европейски програми.
астният сектор е организиран в няколко сдружения на национално ниво, по
тематични области (селски туризъм, спа туризъм, бизнес туризъм, екотуризъм) или
по професии (туроператори, туристически агенции, хотели, къщи за гости,
екскурзоводи, готвачи и пекари). Освен това има Федерация на работодателите в
туризма. Беше създаден Междуведомствен комитет по туризма, чиято основна цел
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беше да насърчи интеграцията и устойчивото развитие на този сектор, поспециално опазването на околната среда, икономическите мерки и опазването на
природното и културно наследство.
Консултативният съвет по туризъм обединява национални и частни
представители на НПО, за да проучи аспектите на туристическата политика.
Отделите по туризъм могат да бъдат създадени в рамките на местните общности,
без да са под егидата на министерството или други централни органи, което
означава, че връзката се основава на сътрудничество. В същото време
министерството отговаря за законодателството и регулациите в областта на
туризма, които трябва да се прилагат на местно ниво. Асоциациите на активния
туризъм в регионалните, окръжните, общинските и други населени места
обединяват публичния и частния сектор и НПО. Министерството на туризма
разполага с бюджет от 80 милиона леи, от които 25 милиона са предназначени за
инвестиции в туристическа инфраструктура.
Междуведомствен комитет по
туризма
Обществени
политически
звена

Министерство на туризма

Консултативен съвет по
туризма

Министерски
контролен орган

Държавен секретар
Главен секретар
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Фигура 4. Организационната схема на румънските туристически организации
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Източник: ОИСР, Обработка от Министерството на туризма, 2016

IV.1.3. Политики и програми, свързани с туризма
Туризмът е изправен пред много предизвикателства в Румъния,
особено необходимостта от развитие на туристическа инфраструктура и
подобряване на популяризирането, липсата на финансови ресурси, липсата
на колективна визия и пасивното отношение на туристическите специалисти.
Много проблеми са структурни, по-специално необходимостта от създаване
на правна рамка за туристическите дейности, чести промени в данъчната
политика, неадекватно сътрудничество на заинтересованите страни и
липсата на професионални мениджъри, способни ефективно да управляват
туризма.
Основният ръководен документ за този сектор е Националният план за
развитие на туризма за периода 2007-2026 г., разработен в сътрудничество със
Световната туристическа организация на ООН. Той се подсилва от секторни
стратегии, по-специално чрез Националната стратегия за екотуризъм (разработена
през 2009 г.) и Националната стратегия за опазване на туризма (разработена през
2009 г.) и Стратегическия и оперативен план за търговия 2011-2015.
Стратегическата ориентация е насочена към устойчиво развитие на туризма и
модел на по-висока добавена стойност, основан на знания, иновации, подобряване
на условията на живот и хармония с околната среда. Краткосрочните и
средносрочните стратегически цели са следните:
● промени в Закона за туризма;
● приемане на плана на директора за туристически инвестиции;
● прилагането на закона за ваучерите за почивка за служителите на
обществените услуги;
● разработване на интегрирана туристическа стратегия, която се адаптира
към световните тенденции в туристическия сектор;
● asigurarea de resurse umane calificate, care va duce la îmbunătățirea calității
serviciilor turistice și a competitivității turismului românesc;
● приемане на закона на организациите за управление на дестинациите;
● подобряване на позицията на Румъния като туристическа дестинация на
европейските пазари;
● привличане на нови сегменти и нови пазари, като се спазват принципите на
устойчивост
и
етика
în
turism.
Развитието на по-устойчив туризъм е напреднало, особено в областта на
екотуризма, с разработването на Националната стратегия за екотуризъм, с
признаването на екотуристически дестинации въз основа на специфични критерии,
сертифициране на 50 екологични продукта (16 са в процес на сертифициране) както
и развитието на маршрути и туристически пътеки. Създадени са и програми за
обучение на туристически специалисти.
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Румъния е особено активен партньор в областта на програмите за
международно сътрудничество, както се вижда от следните дейности:
● Координация с българското министерство на туризма за насърчаване на
културата, туризма и контактите между хората в рамките на Стратегията на ЕС за
Дунавския регион;
● Сътрудничество между министерствата на туризма и културата в рамките
на Частичното споразумение за културните маршрути, създадено от Съвета на
Европа;
● Сътрудничество с Министерството на околната среда в контекста на
Карпатската конвенция за насърчаване на сътрудничеството за опазване и
устойчиво развитие на Карпатите с цел подобряване качеството на живот и
опазване на природните и културни ценности.
Особено важна инициатива за 2017 г. беше приемането на закон за
подготовката и създаването на орган за управление на дестинациите, който е
тристепенна структура (национално, регионално и местно). Този закон всъщност
беше приет през 2018 г., за да се създаде партньорство между публичния и частния
сектор и НПО за повишаване на осведомеността относно тяхната роля в
популяризирането на туристическите дестинации като цяло.
Основните резултати, регистрирани в Румъния през периода 2012—2016 г.,
т.нар. „Статистически профил“ в термините на ОИСР, са включени в следващите
три таблици. Трябва да се отбележи, че много информация не възниква поради
недостатъците в румънската туристическа информационна система, които не
налагат необходимите правила за правилното събиране на данни от всички
участници и не следват това.
Таблица 5
Румъния: Вътрешен туризъм, приемник и емитер
2012
2013
2014
2015
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТОК, MII
Вътрешен туризъм
Общо вътрешни туристически
53513 52411 50084 52762
пътувания
Посетители оставаши през ноща 15833 16358 15840 16194
(туристи)
Посетители за един ден
37680 36053 34244 36568
Нощувки във всички категории на 15800 15831 16468 18895
настаняване
Хотели и подобни заведения
15361 15438 16049 18471
Специализирани институции
Други колективни институции
439
393
419
514
Частни квартири
-Туристически приемници
Общо международни пристигания
7937
8019
8442
9331
Нощувки (туристи)
1653
1715
1912
2235
Посетители за един ден
Основни пазари
Германия
230
229
234
267
Италия
182
182
185
211

2016

46986
15015
31971
20463
19990
472
10223
2471
282
234
63

Франция
Великобритания
Унгария
Нощувки във всички категории на
настаняване
Хотели и подобни заведения
Специализирани институции
Други колективни институции
Частни квартири
Туристически емитер
Общо международни заминавания
Нощувки (туристи)
Посетители за един ден
Основни дестинации
Гърция
България
Турция
Испания
Италия
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА
ТУРИЗЪМ, МИЛИОН $
Туристически приемници
Общо международни доходи

118
92
90
3292

119
93
99
3471

124
112
217
3762

134
126
120
4460

146
141
138
4812

3215
77
-

3405
67
-

3746
16
-

4428
33
-

4782
30
-

9874
9474
399

10608
10228
380

11307 11153
11021 10988
286
165

9895
9782
113

147
139
197
122
-

98
101
117
53
45

106
86
105
56
37

137
111
99
60
47

136
133
103
65
52

1466

2006

2225

2097

Приходи, свързани с международни
пътувания
Приходи
от
международен
пътнически транспорт
Туристически емитер
Общо международни разходи

1466

1590

1827

1711

-

416

398

386

1723
e
1723
e
-

1832

2164

2641

2330

Разходи
за
международни
1832
пътувания
Разходи
за
международен
пътнически транспорт
- = не е наличен; e = прогнозна стойност

2057

2417

2058

108

224

272

Таблица 6
Румъния: Предприятия и заетост в туризма
Брой
Брой заети лица
институции1
2014
2012
2013
2014
2015
Общо
Туристически
43993 368952 348871 349385
индустрии
Услуга за настаняване
11083
46501
45837
50035
на посетители
Хотели и други подобни
6206
институции

2137
e
2137
e
-

2016
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Хранително-вкусова
16445 122478 114097 111812
промишленост
Превоз на пътници
6626 152249 139552 131894
Въздушен транспорт
53
8982
7817
5938
Превоз по железопътен
26
42883
35855
37228
транспорт
Автомобилен транспорт
6507
98124
93175
86824
Воден транспорт
40
2260
2705
1904
Услуги за пътнически
транспорт
Отдаване под наем на
405
814
250
1013
транспортно
оборудване
Индустрията на
2237
6753
10366
14707
туристическата агенция
и кетъринга
Индустрията на
846
12264
11652
15427
културните дейности
Производство на
3154
27893
27117
24487
спортни и
развлекателни дейности
Взема се под внимание
3197
търговията на дребно с
туристически продукти,
специфични за всяка
страна
Разглеждат се и други
туристически отрасли,
специфични за всяка
страна
Други индустрии
1 = данните се отнасят за броя на предприятията; - = не е наличен

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 7
Румъния: Вътрешно потребление в туризма
Млн. леи
Разходи за
вътрешен
туризъм
Общо
Потребителски продукти
Типични туристически продукти

5316
4806

2014
Разходи за
туристически
приемници
27741
24160

Потребление
на вътрешен
туризъм
33410
29249

65

Услуги за настаняване на
посетители
Хранително-вкусова
промишленост
Превоз на пътници
Въздушен транспорт
Превоз по железопътен
транспорт
Автомобилен транспорт
Воден транспорт
Услуги за пътнически транспорт
Отдаване под наем на
транспортно оборудване
Индустрия за туристически
агенции и други услуги за
резервации
Индустрията на културните
дейности
Производство на спортни и
развлекателни дейности
Типични стоки, специфични за
туризма в съответната страна
Специфични за страната
туристически услуги
Други потребителски продукти
Продукти, свързани с туризма
Потребителски продукти,
които не са свързани с туризма
Продукти,
различни
от
потребителски продукти
- = не е наличен; p = временни данни

2464

5864

8508

1036

6969

8108

164
36
8

6924
2426
366

7088
2462
374

111
9
154

4118
14
-

4229
23
154

-

3006

3006

121

328

448

433

444

877

267

-

267

168

626

793

510
-

3581
-

4161
-

-

-

-

IV.2. Последни развития в българския туризъм
IV.2.1. Мястото на туризма в икономиката
Туризмът в България е приоритетен сектор, тъй като допринася за
устойчивото развитие, опазването на природата, просперитета на местните
общности и икономическия растеж. През 2016 г. прекият принос на туризма към БВП
е 3,4%, а туризмът - 3,2% от общата заетост. Според оценките на Световния съвет
по туризъм и пътувания (CMTV) туризмът е съставлявал 12,8% от БВП и 11,9% от
заетостта (включително нейните косвени и предизвикани резултати).
През 2016 г. България е получила 8,3 милиона чуждестранни посетители,
които са пребивавали повече от 24 часа в страната, което представлява годишен
ръст от 16,2% в сравнение с 2015 г. Броят на посетителите на почивка нараства. с
19,9%, достигайки 5,1 милиона. Бизнес посещенията възлизат на 1,4 милиона,
което е с 19,4% повече от 2015 година. Броят на нощувките, направени от
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международни посетители, е 16,2 млн. Души, като всички видове настаняване са
комбинирани, т.е. Страните от Европейския съюз остават най-важните пазари на
произход, с почти две трети от общите нощувки (61%). Първите три местни пазара
са Румъния (1.1 милиона), Гърция (1.1 милиона) и Германия (827.000), които заедно
съставляват повече от една трета от общия брой нощувки (36%).

IV.2.2. Управление и финансиране на туризма
Министерският съвет отговаря за формулирането на националната политика
в областта на туризма в България. Министерството на туризма прилага тази
политика и координира свързаните дейности на други министерства и институции.
Той също така отговаря за регулирането, разработването на продукти,
популяризирането, провеждането на проучвания и информация, управлението на
външното финансиране на проекти и консултирането на регионалните лидери.
Националният съвет по туризъм е публичен консултативен орган в рамките
на министерството, който се състои от представители на министерствата на
туризма и националните, регионалните и местните туристически асоциации,
представители на транспортни фирми и представители на потребителски
асоциации. На национално равнище регионалните власти разработват и прилагат
стратегии и програми в съответствие с националната стратегия за туризма и
стратегиите за регионално развитие.
Законът за туризма предвижда също, че местните власти могат да приемат
програми за развитие на туризма. Участието на местните власти се осигурява чрез
разширяване на обхвата на общинските програми за развитие на туризма. Кметът
е отговорен за създаването на туристически консултативен съвет и комитет от
общински експерти, които да класифицират туристическите съоръжения и да
подкрепят инициативи, които действат в посока на националната политика в
областта на туризма.
Съгласно новата законодателна рамка девет междинни структури ще бъдат
създадени като Организации за управление на дестинациите. Това са юридически
лица, чиито членове ще бъдат туристически сдружения, областни и общински
администрации, институти, музеи, научни организации и туристически училища. Те
ще отговарят за създаването на регионални туристически продукти и за
популяризирането на деветте признати туристически региона в България.
Министерството работи в тясно сътрудничество с частния сектор и
различните заинтересовани страни. На национално, регионално и местно ниво,
туристическите сдружения, регистрирани в Националния регистър на туризма,
участват в дейността на компетентните туристически органи и са представени в
Националния съвет по туризъм, като по този начин активно участват в планирането
и управлението на туризма. Те допринасят за разработването на стратегии и
програми на национално, регионално и общинско ниво, като привличат
конкуренцията в процеса на подобряване на уменията в сектора, провеждат
консултантски и промоционални дейности, насърчават подобряването на
туристическите продукти и услуги и действат за защита интересите на
потребителите.
През 2016 г. бюджетът на министерството на туризма е 17 милиона лева, от
които 10,8 милиона са предназначени за промоционални дейности.
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Министерството управлява приходите от държавата и от Европейския съюз.
Оперативните програми за 2014-2020 г. също предоставят финансова подкрепа.

Министерски съвет

Министерство на туризма

Други
министерства

Национален съвет по туризъм

Регионални власти
Областен управител

Туристически асоциации
c

Научни органи,
асоциации на
потребителите,
други

Органи, управляващи
туристически региони

Местни власти:
кметство
Общински съвет

Туристически информационни
центрове

Консултативен
съвет по туризъм

Фигура 5. България: Организационна схема на туристическите организации
Източник: ОИСР, обработване от Министерството на туризма, 2018г

IV.2.3. Политики и програми, свързани с туризма
България се ангажира с хомогенна политика в областта на туризма, основана
на партньорства между правителството и местните власти, НПО, бизнеса и
гражданското общество. Най-важните въпроси за туристическия сектор в България
като част от новата дългосрочна стратегия за устойчиво развитие са следните:
● отстраняване на сезонната и пространствена концентрация;
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● адаптиране на националния туристически продукт към изменението на
климата
● опазване на околната среда чрез подпомагане на прилагането на мерки за
енергийна ефективност, управление на отпадъците и опазване на биологичното
разнообразие и ландшафта;
● разработване на показатели за капацитет на натоварване за нестабилни
природни зони и много често посещавани туристически райони;
● регулиране на строителството в морски и планински курорти.
Стратегическата цел е да се засили конкурентоспособността и ефективността на
туристическия сектор в България чрез най-ефективно използване на природните и
човешките ресурси, съобразно нуждите на пазара и очакванията на потребителите
по отношение на устойчивото развитие на туризма. Става въпрос за:
● създаване на съгласувани и оригинални туристически продукти за
различни категории туристи, като се вземат предвид естествените приоритети на
България;
● насърчаване на качеството на услугите и защита на правата и гарантиране
на безопасността на потребителите;
● Осигуряване на добра координация между институциите и интегриране на
туризма в свързани секторни политики;
● превръщане на България в признат лидер в областта на развитието на
туризма в Европейския съюз и създаване на положителни чувства към тази страна;
● Да популяризира България като лятна и зимна дестинация чрез използване
на старата култура, богатството на историческото и архитектурно наследство,
нейните минерални ресурси, красотата и естествения му характер и сигурността и
спокойствието, които предлага на своите посетители;
● Да се проведат ефективни национални промоционални действия, за да се
позиционира и направи България туристическа дестинация, която да посещава
през цялата година, като работи с секторни органи и туроператори, работещи на
ключови пазари и използвайки специфични съобщения..
Министерството има за цел да стимулира туристическия сектор чрез
разработване на нови разпоредби за туристически дейности, чрез улесняване на
административните процедури и чрез подкрепа на регионалните, местните и
професионалните организации в техните дейности. Министерството също така
подпомага МСП чрез предоставяне на институционална подкрепа и финансиране
на органите за управление на дестинациите, определени в Закона за туризма. Това
е най-вече за:
● дейности за укрепване на способността на фирмите за достъп до
националните и международните пазари;
● създаване на единна национална информационна система в областта на
туризма, която ще служи като платформа за свързване на бизнеса и туристическите
органи и други институции;
● подкрепа за внедряване на информационни и комуникационни технологии
(ИКТ);
● провеждане на пазарни проучвания, анализи и прогнози;
● разработване на продукти, маркетинг и инвестиционни идеи, стратегии,
планове и др.
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● организиране на професионални форуми в България и чужбина и подкрепа
за участие в регионални, национални и международни събития и панаири.

IV.2.4. Интегриране на туристическа информация и данни в България
Министерството на туризма разработва интегрирана информационна
система в областта на туризма под формата на електронна база данни, която
включва информация за:
● оторизирани оператори и туристически агенции;
● места за настаняване, хранене и отдих, класифицирани по категории;
● организации за управление на дестинациите и туристически асоциации;
● туристически информационни центрове;
● екскурзоводи, планински водачи и ски инструктори;
● сертифицирани спа, термални, уелнес и таласотерапевтични съоръжения;
● туристически атракции и фестивали;
● Статистически данни, съвместими с тези на Евростат и Световната
туристическа организация.
Амбицията на министерството е да създаде онлайн платформа, която
обединява големи обеми от данни на всички нива и институции за проследяване на
дневни и седмични пристигания, както и редица допълнителни регионални
показатели. Това е уникален комуникационен интерфейс между участващите
централни и местни власти, "едно гише" за ежедневна информация и друга редовна
информация, предоставена от участниците, регистрирани в Националния
туристически регистър. Тази платформа ще даде възможност за иновативен и
сигурен трансфер на данни между институциите, което ще доведе до по-добър
мониторинг и сравнителен анализ с най-добрите и чрез подобрен процес на
вземане на решения на всички нива.
Таблица 8
България: Вътрешен туризъм, приемник и емитер
2012
2013
2014
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТОК, MII
Вътрешен туризъм
Общо вътрешни туристически пътувания
Посетители оставаши през ноща (туристи)
2862
3027
3154
Посетители за един ден
Нощувки
във
всички
категории
на
6801
7247
7621
настаняване
Хотели и подобни заведения
Специализирани институции
Други колективни институции
Частни квартири
Туристически приемници
Общо международни пристигания
8867
9192
9409
Нощувки (туристи)
6541
6897
7311
Посетители за един ден
2326
2294
2098
Основни пазари
-

2015
3415
8046

2016

9317
7099
2218
-

10604
8252
2352
-

3809
9035
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Румъния
Гърция
Германия
Русия
Турция
Нощувки във всички категории на
настаняване
Хотели и подобни заведения
Специализирани институции
Други колективни институции
Частни квартири
Туристически емитер
Общо международни заминавания
Нощувки (туристи)
Посетители за един ден
Основни дестинации
Турция
Гърция
Румъния
Сърбия
Бивша югославска република
Македония
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ТУРИЗЪМ,
МИЛИОН $
Туристически приемници
Общо международни доходи
Приходи, свързани с международни
пътувания
Приходи от международен пътнически
транспорт
Туристически емитер
Общо международни разходи
Разходи за международни пътувания
Разходи за международен пътнически
транспорт
- = не е наличен; e = прогнозна стойност

932
929
650
598
294
13451

941
935
683
682
382
14370

947
987
1032
973
714
623
656
485
438
519
14078 13352

1097
1067
827
580
565
16151

3758
1091
790
318
302
362

3930
1061
829
308
300
316

4158
1107
867
322
316
327

4632
1242
1043
333
315
316

5392
1219
1201
423
405
360

-

-

-

-

-

4043

4419

4494

3574

3519

3837

3908

3146

524

583

587

428

3653
e
3653
e
-

1101

1345

1454

1345

927

1115

1199

1116

174

230

256

230

1361
e
1361
e
-

Таблица 9
България: Предприятия и заетост в туризма
Брой
Брой заети лица
институции1
2016
2012
2013
2014
2015
Общо
Туристически индустрии
Услуга за настаняване на
посетители
3331

2016
-
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Хотели и други подобни
2158
39320
41331
институции
Хранително-вкусова
- 101530 101266
промишленост
Превоз на пътници
Въздушен транспорт
Превоз по железопътен
транспорт
Автомобилен транспорт
Воден транспорт
Услуги за пътнически
транспорт
Отдаване под наем на
транспортно оборудване
Индустрията на туристическата
агенция и кетъринга
Индустрията на културните
дейности
Производство на спортни и
развлекателни дейности
Взема се под внимание
търговията на дребно с
туристически продукти,
специфични за всяка страна
Разглеждат се и други
туристически отрасли,
специфични за всяка страна
Други индустрии
1 = данните се отнасят за броя на предприятията; - = не е наличен

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 10
България: Вътрешно потребление в туризма
Млн. лева
Разходи за
вътрешен
туризъм
Общо
Потребителски продукти
Типични туристически продукти
Услуги за настаняване на
посетители

1177 p
1051 p
287 p

2014
Разходи за
туристически
приемници
6626 p
4706 p
1448 p

Потребление
на вътрешен
туризъм
7803 p
5757 p
1735 p

72

Хранително-вкусова
промишленост
Превоз на пътници
Въздушен транспорт
Превоз по железопътен
транспорт
Автомобилен транспорт
Воден транспорт
Услуги за пътнически транспорт
Отдаване под наем на
транспортно оборудване
Индустрия за туристически
агенции и други услуги за
резервации
Индустрията на културните
дейности
Производство на спортни и
развлекателни дейности
Типични стоки, специфични за
туризма в съответната страна
Специфични за страната
туристически услуги
Други потребителски продукти
Продукти, свързани с туризма
Потребителски продукти,
които не са свързани с туризма
Продукти,
различни
от
потребителски продукти
- = не е наличен; p = временни данни

318 p

1997 p

2315 p

312 p
-

643 p
-

956 p
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V. ВЕЛОТУРИЗЪМ И НЕГОВАТА ЕВОЛЮЦИЯ
Преди да развием повече аспекти на велотуризма, ние считаме, че е
необходимо да представим конкретни термини и концепции, които позволяват подобро разбиране на този сектор на туризма.
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V.1. Специфични термини и понятия
Велотуризмът е свързан специално с велосипедно пътуване между
няколко места за развлекателни цели. В този случай колоезденето е
неразделна част от туристическия опит.
Устойчив туризъм. Интерес представляват последиците от
развитието на туризма по маршрутите, използвани за достигане до
дестинацията или за пътуване около него. Икономическите ползи, които
туризмът може да донесе на местните икономики, са изследвани от
десетилетия. Научните изследвания на свързаните социални въздействия от
самото начало са добре обхванати от научната литература (Tao and Wall,
2009).
Въпреки това все по-неотложната необходимост от справяне с последиците
от изменението на климата е най-голямото предизвикателство за сектора на
туризма, който тя трябва да интегрира по измерим начин във всички аспекти на
своето развитие (Peeters, Gösling и Becken, 2006). От съществено значение е да се
разработят зелени и нисковъглеродни продукти в духа на устойчивия туризъм в
Европа, за да се насърчат съществуващите пазари и нови пазари да се откажат от
най-замърсяващите и интензивни форми на туристически ресурси (Simpson,
Gössling, Scott Hall și Gladin 2008 ).
Предвид значението на Европа като регион, генериращ международен
туризъм, удвоен от високия процент на вътрешнорегионален туризъм, търговският
потенциал на тези нови продукти е значителен.Проектирането на велосипедни
маршрути на дълги разстояния трябва да спазва принципите за устойчиво развитие
на туризма; Организаторите на велотуризъм трябва да са наясно с необходимостта
от запазване на естествените причини, подобряване на местните умения и
потенциал и намаляване на използването на ресурсите, генерирането на отпадъци
и замърсяването. Транспортът за достигане на маршрут може да има значително
отрицателно въздействие върху околната среда, а проектът на маршрута трябва
да вземе това предвид, като осигури вълнуващи екскурзии в близост до населени
места и влак, автобус или ферибот на дълги разстояния.
Общоприетата дефиниция за устойчив туризъм подчертава необходимостта
от постигане на баланс между икономическите, социалните и екологичните аспекти
(СТО, 2005): "Принципите за устойчиво развитие на туризма и методите за
управление се прилагат за всички форми на туризъм и всички видове дестинации,
включително масов туризъм и различни специализирани сегменти. Принципите на
устойчивостта обхващат всички екологични, икономически и социалнокултурни аспекти на развитието на туризма; целта е да се намери добър
баланс между тези три измерения, за да се гарантира дългосрочната
жизнеспособност
на
туристическия
сектор".
Съответните показатели за устойчив туризъм са следните:
 оптимално използване на ресурсите на околната среда;
 зачитане на социално-културната автентичност на приемащите общности;
 Социално-икономически ползи, справедливо разпределени между всички
участници;
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 информирано участие на всички заинтересовани страни;
 постоянен контрол на различните ефекти;
 високо ниво на удовлетвореност за туристите.
EuroVelo е европейска мрежа от велосипедни маршрути, предназначени
да осигурят набор от трансевропейски устойчиви пътища. Той включва 14
дълги велосипедни маршрута, обхващащи 70 000 км, от които вече близо 45
000 са създадени. Мрежата се управлява от Европейската федерация по
колоездене, която отговаря за гарантиране, че всички маршрути отговарят
на високи стандарти за дизайн, обозначения и реклама в Европа.
Велосипедни пътувания. Това е пътуване с удоволствие, което се
отклонява от мястото на пребиваване или настаняване, от които
велосипедът е неразделна част. Говори се и за еднодневни пътувания.
Интегриране в обществения транспорт. Целта на мрежата EuroVelo е
да се движи лесно от колоездене към други видове транспорт, особено
трамваи, влакове, автобуси или фериботи. В идеалния случай преминаването
трябва да бъде лесно и наличната инфраструктура да чака и да паркира
велосипеда безопасно. В по-широк контекст интеграцията се отнася до
свързаността между секторите на туризма и транспорта по отношение на
цените и разпространението на информация.
Бавен туризъм (Slow Travel). Slow travel или бавният туризъм е термин,
който се отнася до използването на устойчиви видове транспорт, като например
влакове или автобуси, за достигане до местоназначение, където посетителят се
насърчава да прекарва повече време, за да открие кухнята, културата и местното
наследство. За предпочитане при ходене, колоездене или обществен транспорт.
Според нейните поддръжници тази форма на туризъм предлага по-богат опит и
по-малко въздействие върху околната среда.

V.2. Типология на велосипедистите
Пешеходният туризъм е специфичен, преди всичко, към семейно
ориентирана клиентела, която търси леки и сигурни маршрути, вариращи от 5
до 30 км / ден. Този вид практика е особено в съответствие със споразумението
за „зелени пътища“, главно на местно равнище.
Велотуризъм. Практиката на този отрасъл на туризма е два вида:
 средства за пътуване, преди всяка друга полезност, на място за почивка, с
търсене на безопасни пътища и пейзажи в близост до туристически обекти. Това е
основно селски или културен туризъм. Броят на тези туристи също е бавен, средно
с 30 км на ден;
 маршрут, със средно 300 км, в рамките на 5-8 дни. Тази практика, например
в малцинство във Франция (от 2 до 3%), е в разгара си и е много силно привличане
сред чуждестранните клиенти. Почти 5,5 милиона души казват, че се интересуват
от колоездачни пътувания за няколко дни в туристически райони. Ако тази
клиентела изисква високо ниво на обслужване, то генерира най-важните
икономически ползи. Франция е първата дестинация в света поради туристите от
съседни европейски страни (Германия, Холандия, Швейцария, Белгия и др.).
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Спортна практика. Тази практика е малък сегмент от туризма. Франция
има 336 000 лицензирани, неоторизирани практики за развитие (VTT, фитнес). Тя
включва колоездачи, велосипедисти и потребители на планинско колоездене, които
правят пътувания в групи от 50 до 130 км при високи скорости. Велосипедистът ще
практикува своята страст в дух на откритие. Велотуризъм ще добави по-голяма
физическа конотация, дори и хронометрично предизвикателство или конкуренция.
 Планинското колоездене е основно спортно, има около 6,6 милиона
потребители, особено млади хора, които търсят техническо измерение, различно
от това на публичната практика. Този тип колоездене може да бъде сегментиран по
две оси:
- значението на техническата и игривата страна на аспекта
"откриване". Този елемент се отнася до духа на практикуващия и неговата връзка
с полето. Потомъкът се развива на „детска площадка“, често изкуствена, с търсене
на силни усещания. Екскурсионерът (разходка) ще бъде по-чувствителен към
разнообразието от пейзажи и откриването на нови пътеки.
- нивото на практика. Офертата за планинско колоездене се фокусира
основно върху спортисти. Те са по-малкобройни, но имат по-високи изисквания,
защото имат все повече време за работа. Този критерий има по-голяма
типология.
Cross Country (sau X-Country) е най-практикуваният вариант. Тя се
практикува главно в звездата. Осигуреното усилие е важно, но трябва да бъде
съизмеримо с удовлетворението от откритието, пейзажите и забавната страна на
спускането.
All-Mountain е почти X-Country практика, с по-важни изисквания по
отношение на качеството на маршрута. Превключването от един вариант на друг е
възможно, ако има свързано възнаграждение. Говори се и за "планинско
колоездене", където техническата страна е приоритетната, за която велосипедите
имат суспензии, които могат да направят по-големи деформации.
Enduro е друг вариант, който благоприятства спускането в естествена среда.
Изкачването се извършва по най-простия и най-директен път (коловоз или път и по
възможност механични инсталации).
Спускането е повтаряща се практика на често изкуствен и сигурен маршрут.
Изкачването не е възможно с велосипеди. Това се прави с автомобил или с
асансьори.
Разходка. Това е най-голямата потенциална група клиенти. Офертата за
начинаещи обаче е по-малко важна, особено по отношение на оборудването. От
една страна, планирането в планинските райони често е много ограничително:
маршрутът не трябва да бъде технически труден и трябва да има склонове. От
друга страна, тази аудитория няма съществено количествено изискване, защото
нейната практика е точна и краткотрайна. Офертата трябва да бъде добре
разпределена в близост до жилището.
Ваканции с велосипед, като например екскурзии, обикновено се считат за
устойчив туристически продукт, който отговаря на повечето от горните критерии
(Lumsdon, 2000). Това изследване е конкретно ограничено до практиката на
колоездене като транспортно средство за развлекателни цели. Британската
неправителствена организация Sustrans, която насърчава устойчивия транспорт,
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разделя
пазара
за
велотуризъм
с
три
места:
 Ваканции с велосипед, които включват поне една нощ извън обичайното
жилище, включват колоездене като основна цел на престоя. Може да има няколко
разходки започвайки от база, вместо да пътувате по маршрути, живеещи на
различни места. Велосипедните празници могат да се разделят на организирани и
безплатни пътувания;
Ваканция на велосипед означава ежедневно колоездене, от място за
настаняване или друго място (например, услугата велосипеди под наем в гарата).
Колоезденето е част от ваканцията, но не е задължително единственото хоби;
 Дневните велосипедни пътувания са повече от три часа екскурзии, главно
от обичайната обичайна почивка и релаксация.
Участието в колоездачни състезания или случайни ATV вози е включено в
тези категории, но не и спортни практики (колоездене, състезания по планинско
колоездене), които изискват специално оборудване и умения на високо ниво.
Терминът "колоездене" се използва за описване на колоездене (например
пътуване) или колоездене на почивка (еднодневни екскурзии от настаняване). И в
двата случая колоезденето е основен мотивиращ фактор и е основната дейност,
извършвана по време на ваканциите. Велосипедните разходки от обичайното
местоживеене или на мястото на престой се наричат „еднодневни екскурзии с
велосипед".
В този контекст колоезденето не е само транспортно средство и е
неразделна част от туристическия опит (Lumsdon, 2000). Пътуването е също
толкова важно, колкото и дестинацията и понякога дори се бърка с нея. Това е
визионер, планиращ колоезденето, като "пътуващ пейзаж" (Grimshaw 1998).
Велосипедистите са мотивирани от много фактори, особено възможността
да се възползват от природата и да се отпуснат във връзка с ежедневието. Дори
ако велотуризмът е в съответствие с настоящата политика на ЕС за устойчив
туризъм, съществуват много пречки пред неговото развитие, като липсата на
интерфейс между видовете транспорт или намаленият брой търговски оферти. По
отношение на устойчивото развитие, свързването на влака и велосипеда е от
съществено значение. Въпреки това, ако транспортирането на велосипед с влак не
струва прекалено много, то не винаги е възможно и в повечето случаи е трудно.
Друга пречка е липсата на мрежи и маршрути на дълги разстояния и качествени
маршрути в много страни, които заемат господстващо положение на туристическия
пазар. И накрая, туроператорите и другите доставчици на туристически услуги не
участват в достатъчна степен в развитието на велотуризма.
Данните, анализирани за това проучване, показват, че велотуристите носят
съществени ползи за населени места, които понастоящем не се ползват от
„класическия“ туризъм. Те също така показват, че разходите на туристите са
съпоставими с тези на другите посетители. Понастоящем EuroVelo не е голям
туристически актив в повечето страни, тъй като не е достатъчно развит, за да
предложи широк кръг от дестинации или да представи силна идентичност на
марката. Развитието на мрежата има значителен потенциал, но ще изисква
ангажираност и планиране от страна на нейните ръководители. На практика това
изисква силни ресурси за подобряване и развитие на цялата мрежа през
следващите десет години.
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Ограничения за маршрутите за велосипеди. Основната установена пречка
е физическата способност за участие в такъв престой. Колоезденето за един ден
не е същото усилие, както през тези 5 дни, особено в планините. В допълнение към
това, за практиката на планинското колоездене, уменията за шофиране,
необходими за развитието на планинските пътеки. Организацията също е спирачка:
пътуващите велосипедисти трябва да определят етапите и да намерят мястото,
което най-добре подхожда на групата, да управляват постепенно тяхната
наличност и да осигурят транспортирането на багажа. Връщането към началната
точка с велосипед се оказва много трудно в планинските райони, които се
обслужват слабо от обществения транспорт. Повечето групи са 2 души, за да се
избегнат усложнения.

V.3. Пазарът за колоездене
Франция е далеч основната дестинация, предложена от туроператорите,
следвана от Австрия, докато Германия и Обединеното кралство са основните
източници на велотуризъм в Европа. Изискването за непрекъснат, безопасен,
приятен и добре маркиран маршрут е универсален. Литературата няма стабилна
тенденция в това отношение. Колоезденето не е включено в статистиката за
туризма на Евростат, нито в други общи проучвания на националния или
международния туризъм. Трябва да се отбележи, че развитието на колоезденето,
както по отношение на предлагането, така и по отношение на търсенето, е
неравномерно в Европа. В страни като Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия,
Швейцария и Нидерландия, велотуризмът е важен. Повтарянето на проучването от
2009 г. показва, че повечето специалисти смятат, че този велотуризъмсе развива в
съответните страни (докато нейната еволюция се счита за "стабилна" през 2006
г.)предишното разследване), въпреки трудната икономическа ситуация. Няма
окончателен отговор на въпроса за стойността на европейския пазар за
колоездене. Разработен е модел, който използва сегашните фракции от
туристически потоци в Европа, за да оцени стойността и обема на туризма. С него
се оценява годишният брой на туристите на нива от 2.295 млрд. Евро в Европа, на
стойност над 44 млрд. Евро. Това е общата сума на националните и международни
велосипедни пътувания. Броят на колоездачите туристи, чийто престой включва
поне една нощ, е 20,4 милиона, което заедно изразходват около 9 милиарда евро
годишно.
Lumsdon (1999) изчислява, че колоезденето (колоездене и ваканционни
празници) представлява 2 до 4% от общия празник в Европа. Той достигна този
диапазон в края на серия от експертни интервюта и след проучване на оператори,
специализирани в колоезденето. След това той прогнозира, че този дял може да
варира от 6 до 12% през 2009 г., като същевременно признава, че някои страни,
като Германия или Дания, ще имат по-високи темпове на растеж от други, ако
излитането на велотуризма отнеме повече много.
Въпреки че все още няма надеждни данни за обема и стойността на пазара
на туризма като цяло (в повечето страни няма систематично регионално или
национално събиране), ограничените данни на национално или регионално
равнище показват, че оценките на Lumsdon са твърде оптимистични. Въпреки че
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тези цифри се отнасят до различните икономически ефекти от колоезденето, те са
относително надеждни източници на обявени обеми.
В Дания, например, делът на колоезденето в общия туристически оборот е
много висок: 13% през 2008 г. (Møller Munch, 2010), но тази цифра включва „меки“
велосипедни модели. В Австрия велотуризмът се оценява на между 5,5% и 6% от
работните места на пълно работно време за летния туристически сезон (Miglbauer,
Pfaffenbichler и Feilmayr, 2009). В Германия годишният оборот от колоездене (3,9
милиарда евро) представлява 3% от оборота на пътуванията за пътуване или
почивка (BMWi, 2009). Във Франция 5,5 милиона почивки за почивка, или 3,3% от
всички почивки във Франция, са квалифицирани като колоездачен туризъм. Той
включва всички празници, в които велосипедът играе важна роля, дори и да са само
еднодневни пътувания (Mercat, 2009). Следователно действителният брой на
велосипедните пътувания е много по-нисък. Различните доклади на Mintel относно
колоезденето (Millington, 2009; Mintel, 2003, 2007) не предоставят оценка на
агрегираното търсене за Европа.
Пазарът на велосипедисти е основно вътрешен и разчита главно на
свободното пътуване. Но предложението „velo“ е доказателство за истинско
разширяване
на
полуорганизираните
пътувания.
Специализираните
преподаватели предлагат модели за колоездене в много европейски страни, а
понякога и в далечни дестинации (Millington 2009, Mintel 2007). Неизчерпателен
списък на основните оператори и покрити туристически дестинации показва, че
Франция е най-важната дестинация за специализирани туроператори, следвана от
Австрия.
При липсата на сравними данни между страните, няколко специалисти са
прегледали съществуващата документация в страните, в които е оценено
търсенето на велотуризъм. Това се отнася главно за Германия, Швейцария,
Нидерландия, Франция и Обединеното кралство, които публикуват относително
подробни научни изследвания по тези въпроси. Тогава е било възможно те да
бъдат допълнени с резултатите от пазарните проучвания в Дания, Белгия, Чешката
република и Испания. Анализът на тази документация дава преглед на търсенето
на велосипеди в цяла Европа. Това обобщение е възможно, тъй като колоездачите
имат много близки характеристики и очаквания, независимо от тяхната страна на
произход: искат непрекъснати, безопасни, приятни и добре маркирани маршрути.
Основните "излъчващи" пазари на европейската туристическа индустрия са
Германия и Обединеното кралство. Например, британският туристически оператор
Inghams предлага постоянни велосипедни вериги на Дунав (Donauradweg), както и
Thomson в продължение на много години. Thomson днес организира велосипедни
обиколки чрез филиала на Headwaters. В Германия TUI предлага велосипедни
продукти като част от "формулите за активна почивка".
Въпреки това, в контекста на световния пазар на емисии, велотуризмът
продължава да работи в малък мащаб. Основните дестинации са Австрия, Дания,
Швейцария и Франция (вж. Таблица 11). Що се отнася до оборота, датският пазар
поглъща много висок процент (68%) от международните велосипедисти. Повечето
от тези посетители са от Германия (Møller Munch, 2009), а пазарът се оценява на
1,8 млрд. DKK (Urfe, 2007).
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Таблица 11
Обем по категории потребители: колоездачи (престой) и туристи
(ежедневно)
Маршрут /
Регион /
Мрежа

Обем
14
960
256
55
117
212
4004 400
Туристите 70
колоездачи
(x 1000)
2
17400 153
2470 2500
383
4629 685700 5400
Туристи за 420
ден ( x 1000)
490
16
18400 409
2525 3035
500
4841 689704 5800
Общо ( x
1000)
ute/
Националните статистически данни показват, че пазарът на туристически
туризъм е до голяма степен национален, особено в Германия и Холандия.
Обединеното кралство се стреми да развие вътрешния си пазарСъздаването на
Националната циклична мрежа и други инициативи бяха проведени и в Шотландия
и Уелс, понякога във връзка с центровете за АТВ. Въпреки това, делът на
колоезденето (всички практики) остава почти непроменен - между 2 и 4%. Mintel
(2007) представя две причини за тази инволюция.
Първо, всеки четвърти човек не е склонен да пътува с велосипед по
британските пътища поради страхове от трафик. Второ, има силна тенденция към
това заседнал живот и затлъстяване: хората практикуват по-малко ходене и
колоездене в ежедневието си, отколкото в предишните десетилетия. Когато
Sustrans и неговите партньори са създали офроуд велосипедни пътища, търсенето
на еднодневни екскурзии е силно, например Camel Trail ("Camel Path") в Югоизточна
Англия, който генерира над 250 000 походи на година (Weston și Lumsdon, 2006).
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В Скандинавия предложенията за колоездене се развиха през последните
години и пазарът на велосипеди
повишено търсене както на полезност, така и на отдих и туризъм - въпреки че
изследователите не успяха да получат актуална информация за Дания, където
спадът на оборота в колоезденето между 2004 и 2008 г. се дължи главно на
велосипедистите Датски (Møller Munch, 2010). Въпреки това, Дания е все още една
от десетте най-предпочитани дестинации за немските велосипедисти (Giebeler si
Froitzheim, 2012).
Що се отнася до тенденциите на пазара на велосипеди в Европа,
документирането на подобна тема е доста трудно. Колоезденето не е предмет на
отделна категория в статистиката на Евростат, нито в други общи проучвания на
националния или международния туризъм. Следователно няма преглед на
тенденциите в тази област. Като част от процеса на консултации в проучването
EuroVelo от 2009 г. проучване на мнението по интернет позволи на 348 експерти да
поставят под въпрос своите виждания за развитието и перспективите за
предлагането и търсенето в колоезденето. Това разследване беше подновено с
актуализация за 2012 г. въз основа на 426 отговора. В първото разследване имаше
консенсус за слабо развитие в повечето страни.
В проучването през 2012 г. общото мнение беше съвсем различно, а именно,
че велотуризмът се разгръща въпреки намаляването на финансовата подкрепа от
местните и регионалните власти. Важно е да се отбележи, че маргиналното
развитие на велотуризма, както по отношение на предлагането, така и по
отношение на търсенето, е неравномерно в Европа. В страни като Австрия и
Франция колоезденето е важен сектор, който продължава да расте, докато в други
страни, като Дания, Германия, Холандия и Швейцария, той несъмнено е достигнал
точката на насищане.
Данните за 2011 г. оценяват броя на престоя и колоездачните пътувания в
Европа на 2,295 милиарда, които биха останали или биха могли да нараснат леко
през следващите години. Икономическите приходи от тези престоя са оценени на
около 44 милиарда евро. Таблица 12 обобщава и детайлизира тези данни за
търсенето и икономическото въздействие, получено чрез различни изчисления.

Таблица 12

Оценка на икономическата стойност на колоезденето в Европа (ЕС +
Норвегия + Швейцария)
Страна
Туристи Почивка Туристи Почивка Общо
(106)
(млд
(млд
за ден
за ден
(106)
Австрия
Белгия
България
Швейцария

62
39
12
55

0,46
0,21
0,13
0,42

(млд
евро)
0,96
0,60
0,19
0,85

евро)

0,20
0,09
0,06
0,18

евро)

1,16
0,69
0,25
1,03
81

Кипър
Чехия
Германия
Дания
Естония
Испания
Финландия
Франция
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Литва
Люксембург
Латвия
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Швеция
Словения
Словакия
Великобритания
Общо

0
55
607
42
1
80
112
373
21
98
13
103
5
1
9
138
23
101
7
9
134
9
17
149
2247

0,00
0,56
4,62
0,32
0,01
0,89
1,14
4,01
0,23
1,00
0,09
1,05
0,04
0,00
0,10
1,01
0,20
1,06
0,07
0,10
1,20
0,07
0,14
1,23
20,36

0,01
0,85
9,34
0,65
0,02
1,23
1,72
5,73
0,32
1,50
0,20
1,59
0,07
0,01
0,14
2,12
0,35
1,56
0,10
0,14
2,06
0,15
0,26
2,29
35,00

0,00
0,24
2,03
0,14
0,00
0,39
0,50
1,76
0,10
0,44
0,04
0,46
0,02
0,00
0,04
0,44
0,09
0,47
0,03
0,04
0,53
0,03
0,06
0,54
8,94

0,01
1,09
11,37
0,79
0,02
1,62
2,22
7,49
0,42
1,94
0,24
2,05
0,09
0,01
0,19
2,57
0,44
2,02
0,14
0,18
2,58
0,18
0,32
2,83
43,94

Източник: Експертни оценки; Eurostat (2008); Peeters т.н. (2004); The Gallup
Organization (2011).

VI. СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПОДХОД
Концепция, основана на две гръцки думи (stratos-армия и agos-ръководство),
първоначално означаваше изкуството да се води армия. От 1960-те години, със
специален акцент върху конкуренцията, терминът стратегия непременно се
появява в управленското мислене.
Според Микаел Портър, стратегията е съзнателен избор на комбинация от
цели, които една фирма се опитва да постигне и средствата, които използва за тази
цел. Стратегията позволява на фирмата да се съсредоточи върху най-важните
неща, за да спечели или да оцелее в конкурентна ситуация. Тя използва
материалните, човешките и финансовите ресурси на компанията и ги разпределя в
дългосрочен план.
Хенри Минцберг вярва, че една стратегия може да бъде умишлена, когато е
проектирана и планирана, или възниква, когато е резултат от непредвидени
събития, на които обществото трябва да реагира. Тези две стратегии съществуват
най-често в рамките на компанията и заедно представляват така наречената
стратегия, която се изпълнява или изпълнява.
Стратегическият подход може да има три нива на намеса:
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• глобално, в резултат на което се разработва цялостна корпоративна или
корпоративна стратегия, която се отнася до всички нейни дейности / продукти /
услуги;
• по стратегически области на бизнеса, наричани още "бизнес стратегия",
която е ограничена до сфера на дейност;
• оперативна, намаляваща глобална стратегия и бизнес стратегии на ниво
предприятие, което означава появата на търговски / маркетингови, производствени,
финансови, социални (човешки ресурси) стратегии и др..
Стратегическият подход се основава на модела LCAG или SWOT,
разработен през 1965 г. от четирима учители от Харвард, който подчертава силните
и слабите страни на компанията, възможностите и заплахите, които възникват от
външната среда.
Стратегическият подход се различава в зависимост от това дали е МСП или
голяма компания, която има само една дейност или няколко дейности. В случай на
предприятие с множество дейности диагностичният етап трябва да бъде
предшестван от стратегическата сегментация, защото само по този начин може да
се формулира подходяща стратегия.

VI.1. Стратегическа диагноза
Бяха предприети няколко подготвителни действия за осъществяване на
SWOT анализ, който имаше за цел да се запознае с интереса на проекта, ключовите
участници и заинтересованите страни, заинтересовани от развитието на устойчив
туризъм. Част от информацията за природното и културно наследство беше
осигурена от предварително проведени проучвания, чиято основна цел беше да се
идентифицират потенциалните маршрути, благоприятни за колоезденето,
разглеждани от гледна точка на нов продукт, който може да се превърне в основен
двигател за устойчив туризъм. в трансграничния район Мехединци-Видин-Монтана.
Друга част от информацията е събрана от Интернет, от министерства
(туризъм, икономика, транспорт, регионално развитие, здравеопазване,
образование, култура и др.), От други правителствени, регионални, областни,
частни организации, които участват пряко или непряко в развитието на туризма в
района, от публични или частни международни организации и т.н.
Особено внимание бе отделено на идентифицирането на законодателството
на двете страни и на регламентите, насърчавани през последните години в
областта на туризма, как се прилагат техните разпоредби. Този анализ е допълнен
от силен законодателен и регулаторен компонент на Европейския съюз и основните
държави, в които туризмът е постигнал забележителни икономически и социални
резултати (Франция, Германия, Испания, Италия, САЩ, Канада, Китай,
Великобритания, Швейцария, Холандия и т.н.), която се ангажира да приложи
бенчмаркинг в изпълнението на този проект.

VI.1.1. Туристическо предложение и подобряване на планинската
туристическа дейност
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Освен гореспоменатите източници, които имат важен статистически
компонент (са исторически), пряката информация е получена чрез проучвания,
базирани на онлайн въпросници.
Първият въпросник, Q1, озаглавен „Проучване за идентифициране на
планинския туризъм и подобряване на дейността на този сектор в окръг Мехединци
и в отделите Видин и Монтана, насочен към опознаване на положението на
основните участници в трансграничния регион, техните проблеми и възгледи за
тяхното подобрение, съответно:
- предлагани продукти и туристически услуги;
- настоящата комуникационна система;
- собствени предимства в конкуренция с другите конкуренти;
- слабостите, които засягат техните икономически и социални резултати,
- срещаните възможности и заплахите, идващи от външната среда;
- становища за обновяване на гамата от продукти и услуги и стартиране в
колоездене;
- становища за подобряване на собствената им дейност;
- текущо управление.
Въпросникът беше насочен към голяма част от туристическите фирми и
сдружения в района, като предварително бе установен контакт по телефона или по
телефона с техните законни представители (Приложение 1). Администрирането на
въпросника беше направено онлайн за румънската страна, след като преди това се
свърза с фирмите и асоциациите, включени в извадката и по електронна поща за
българската страна след превода й на английски език. От българска страна в
проучването са участвали пет фирми от областите Видин и Монтана.
Първият въпрос, който беше разгледан във въпросника, беше анализът на
разнообразието и богатството на предложението, представено от трансграничните
туроператори (Фигура 6). Освен вездесъщите услуги за настаняване (100%),
офертата включва пешеходни пътеки в природни резервати и / или в равнини,
планини (40,9%, от които 58,3% румънски, само 20 , 0% от българската страна),
риболовни и плажни партии, които също имат същите цифри, след това
обществено хранене, велосипедни маршрути и водни разходки (общо 36,4%, от
които 41,7% 0% български). Посещения в музеи и религиозни домове остават друга
важна услуга, осигурена от 31,8% от извадката. Организацията на културни и
спортни събития се споменава от 31,8% от туроператорите, така че спа услугите,
еднодневните екскурзии в района и лова не се споменават изобщо.
Въпреки че положението с доставките не изглежда скромно от гледна точка
на наличието на услуги на потребителите в тази област, фактът, че обществените
храни, разходките (водните екскурзии), организираните пешеходни преходи за
спускане, предлагат маршрути за колоездене и организиране на културни и спортни
събития рекордно нива до 41% или много по-ниски, показват, че тяхната дисперсия
е доста висока и че е вероятно да се срещнат от един и същ туристически агент или
в териториална област достатъчно големи по размер, за да бъдат минимални.
Една от точките, които поставят и продължават да затрудняват туристите в
трансграничния регион Мехединци-Видин-Монтана, е комуникационната система.
Ползите от NTIC се експлоатират максимално от клиентите, които искат да получат
най-много информация, да решат резервацията и достъпа до сайта, каквито
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предлагат района и туристическите агенции. За планинските велосипедисти трябва
да има и богата информация за съществуващите маршрути, карти и GPS за найдългите и най-трудните от тях.
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Фигура 6. Специфичното предложение за трансграничен туристически
бизнес
Следва да се отбележи, че над 90,1% от запитаните единици имат собствен
сайт или се намират на платформа, чрез която могат да бъдат достъпни
специфична основна информация, а именно "Turist Info.ro" (около 22.7% от общия
брой), след Както е показано на фигура 7. Приблизително 45% от тези единици имат
брошури, 36.4% карти на района, а 40.1% дават достъп до интернет компютър. Поподробен анализ на съдържанието на сайтовете показва, че те не предоставят
достатъчно информация за специфичното за тях природно и културно наследство,
за собственото им предложение, да не споменаваме тук карти или GPS програми
за пешеходни маршрути или с велосипед.
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Фигура 7. Спецификата на трансграничната комуникационна
система
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Несъмнено настоящият напредък в бизнеса ще има положителни
кумулативни ефекти за привличане на туристи в района, но това развитие няма да
бъде достатъчно за устойчивото развитие в своя потенциал. Според нас (на базата
на анализа на подобен опит на други подобни региони във водещите страни в
туризма), комуникацията трябва да се подходи и на ниво трансграничен регион,
отделно или в двете страни, чрез марки, които синтезират квинтесенцията на
богатството и предлагането на района. Брандирането може да продължи до местни
или икономически субекти, когато има елементи на диференциация, които могат да
бъдат привлекателни за туристите. Значителен факт в това отношение може да
бъде, например, входа на Рим в Дачия, портата към Дакия.
Посещения на място и дискусии с ръководството на няколко туристически
фирми, анализ на съществуващата им комуникационна система, състоянието на
туристическите потоци в района, развитието на европейския туризъм и др.
позволяват оценка на техните силни и слаби страни, както и идентифициране на
възможностите и заплахите, които запазва външната среда. С цел по-нататъшно
достоверно оценяване на тези оценки, запитването е запазило няколко въпроса,
които са дали отговори от източника (фигура 8).
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Фигура 8. Силни страни на района, идентифицирани от
фирмите в извадката
Най-често използваните козми от фирмите, участващи в проучването, са
местоположението в район със специално природно наследство (86,4%), следвано
от географското положение в близост до Дунав (68,2%) и местоположението в
района с историческо наследство (50,0%). Други елементи, които биха могли да се
считат за силни страни, не са били под внимание от респондентите, какъвто е
случаят с богатото културно наследство и органичната и естествената гастрономия
(по 25,0% всяка). Потенциалът на лозята и балнеолечението се споменава само от
една или две компании в извадката.
Състоянието на пътищата за достъп в района (54,5%), липсата на маршрути
и маршрути, организирани на европейско ниво (50,0%), относително лошото
предлагане на туристически субекти (45,5%), несигурността на системата
комуникация (36,4%) и неподходящо използване на природното, културното и
историческото наследство (фигура 9).
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Фигура 9. Слабостите на туристическата зона
По отношение на възможностите, които предлага екосистемата на туризма в
окръг Мехединци и в областите Видин и Монтана, получените отговори от същите
респонденти не са толкова ентусиазирани, тъй като медиите в двете страни са
положили усилия за устойчиво и устойчиво развитие на тази област на активност
(Фигура 10). На първо място се подчертава позиционирането в трансграничен
регион, който се радва на съществуването на специфични европейски програми
(68,2%), последвано от стартирането на европейски програми за подкрепа и
финансиране на туризма в страните-членки на Съюза (59,1%), пресичане на района
от ЕвроВело 6 (45,5%) и разработване на европейски и национални стратегии за
координиране на развитието на туризма във всяка страна и регион (40,9%). Появата
на нови национални, регионални и областни органи, които координират своите
туристически дейности на ниво отговорност (31,8%), все още не е добре приета от
участниците в туризма поради забавянето на тяхната дейност и липсата им досега.
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Фигура 10. Възможности,
трансграничния туристически район
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Фигура 11. Заплахи, които могат да засегнат туристическата зона,
получена от единиците в извадката
Заплахите, съпътстващи туристическата дейност, бяха получени от няколко
въпроса с множество, но отворени отговори, в които анкетираната аудитория
можеше да добави други елементи, които не бяха взети под внимание при
проектирането на въпросника, някои свързани с възможностите. Като заплахи се
споменава най-вече за трудната координация на туристическите дейности на ниво
министерства и на регионалните и окръжните органи (фигура 11) и закъснелите,
изолирани и некоррелирани действия на различните органи, които носят
отговорност за развитието на туризма, всеки на ниво 59.1%, след това разделение
на управлението и управлението на развитието на туризма (27.3%). Националната
и международната конкуренция не се счита за сериозна заплаха, тъй като тя се
споменава само от три компании (13,6%).
Фактът, че туризмът на двете страни не е на нивото на очакванията, не е
изненада, защото нивото на предприемачеството в двете съседни страни не е на
европейските стандарти поради исторически, културни и др. Тъй като нивото на
инвестициите е намалено причината за материалното състояние на участниците,
но също и за качеството на управленските процеси на всички нива с отговорности
в тази област. Членовете на извадката бяха призовани да отговорят свободно колко
органа на регионално ниво и окръг се познават и колко от тях са плодотворно
сътрудничили в продължение на много години. Повечето от тези организми (повече
от 72.0%) са признати, но процентът е спаднал рязко (над 63.0%) по отношение на
сътрудничеството с тях. Така в Мехединци бяха споменати ANTREC, GAL , делтата
на река Дунав, окръжният съвет, докато ОУД, клъстерите и полюсите на
конкурентоспособността изобщо не бяха използвани.
Засилването на предлагането, подкрепено от всички стратегически
документи на национално и регионално равнище, е мярка, която трябва да включва
всички заинтересовани страни с инвестиции в инфраструктура, но също и в
управлението (особено човешките ресурси) и в комуникацията. Един интересен и
публично заявен продукт може да бъде претекст за големи промени в отношението.
В тази връзка подготовката и включването на велосипедния и неговия вариант на
електрозадвижване в офертата може да бъде добро съживяване на цялата
туристическа дейност на трансграничния регион, положителен сигнал за
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румънските клиенти, но особено за чуждестранните, желаещи да познават нови и
нови територии. Повече от 90% от анкетираните смятат, че подобна инициатива е
нещо добро, а разликата всъщност е избрана от опцията "не знам".
Участието на трансграничния туристически бизнес в въпросите на
инициативите, които подкрепят тяхното развитие, е от полза преди всичко да се
получи нова информация от източника, защото тук те всъщност се усещат и усещат.
Във въпрос с няколко въпроса, формулиран след конкретни теоретични анализи,
но потвърден и от предварителния тест (Фигура 12), членовете на извадката се
съгласиха с всички предложения, но в различни пропорции. Най-много от тях бяха
привличането на европейски фондове (77.3%), следвано от по-добро управление
на териториалното развитие и нови публични и частни инвестиции (72.7%),
проектиране и стартиране на нови продукти / услуги , което е вектор на растежа
(63,6%). На последно място, но с доста добър процент (45,5%) се споменава и подобрата комуникация с пазара.
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Фигура 12. Мерки, които могат да съживят устойчивия планински
туризъм
И двете страни предприеха законодателни действия и създадоха органи,
които да позволят по-добра координация и сътрудничество в инвестиционния
процес и други важни стъпки, насочени към развитие на устойчив планински
туризъм. Тези мерки имат за цел да включат всички заинтересовани страни и
заинтересовани страни, които могат да участват в това развитие и да подобрят
управлението. Ако досега са направили подобрения в разглежданата
трансгранична зона, ние се опитахме да разберем чрез включване на три въпроса
в въпросника.
Проектът ARIES предлага велотуризъм като фактор за устойчивото развитие
на планинския туризъм в разглеждания трансграничен регион. Подобно
предложение е от голямо значение поне по две причини. Първият е, че този
сравнително нов продукт на колоезденето постигна силно развитие във всички
европейски страни с традиция в тази област, като Германия, Франция, Холандия,
Италия, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и т.н. Стартиран
първоначално в планински райони, известни със зимната си скиорска оферта и
други спортове със сняг или лед, които са регистрирали прекомерна сезонност и не
са толкова посещавани през лятото, велотуризмът се превърна във вектор на
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развитието на туризма, който отдавна е преминал Първоначален импулс. Неговият
пример е поет от почти всички планински / платови курорти и се счита за добра
възможност да се направи устойчив туризъм, където той е проникнал. СТО, ОИСР
и Европейският съюз се справят с възможността за колоездене и са предприели
проучвания и изследвания, за да подкрепят страните-членки и партньорите в
процеса на развитие, както и практически действия, програми за финансиране и
европейски маршрути, какъвто е случаят мрежата EuroVelo.

Влияние на велотуризма върху
туризма в зоната
Pozitiv

Negativ

Nu stiu

0% 9%

91%

Фигура 13. Влияние на стартирането на велосипедния туризъм в
трансграничната туристическа оферта
Втората важна причина е и промените в поведението на туристическия
потребител в момент, когато NTIC напълно е променил работния процес, ставайки
по-статичен, по-стресиращ и по-добре платен в наши дни. За да се противодейства
на въздействието на стреса върху здравето, хората прекарват почивните дни извън
почивката на ежедневието, където могат да видят нещо вълнуващо, екологично,
здравословно хранене, къде да отидат и къде могат да правят спорта. Или найдобрият отговор на тези изисквания е до голяма степен отдаден на велотуризма.
Това, че подобна гледна точка е съгласувана и с участниците в туризма, е
съвсем ясно от отговорите, които избраната извадка даде на въпроса "Как според
вас ситуацията в туризма във вашия район ще повлияе на велотуризма?"
Преобладаващата част от респондентите (Фигура 13), които отговориха (83,7%),
считат, че обогатяването на предлагането с този продукт ще има положително
въздействие върху туризма, а разликата в 16,3% не отрече такава точка оглед (не
знам).
Мнението на всички участници в изследването на развитието на туризма в
окръг Мехединци и в областите Видин и Монтана е, че разликата между
туристическия потенциал на трансграничния регион и реалността съществува и е
голяма. Мнозинството от тях са съгласни, че процесът на развитие на туризма е
прекъснат и без логична логика, което означава, че стратегиите, приети на различни
нива, каквито бяха, дори не са приети от никого. Подобна ситуация произтича и от
отговорите, свързани с идентифицирането и сътрудничеството на участниците в
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туризма в региона с организации / органи, създадени на национално, регионално
или областно ниво за подпомагане на развитието на устойчив туризъм.
Следователно възниква въпросът дали наличието на нова федерална
структура на областно или регионално равнище, която има отговорности и средства
за координиране на хармонично, съвместимо и цялостно развитие, приоритизиране
според реалностите на място, да поеме ролята на интерфейс между
министерството / министерствата и икономическите агенти в туризма и да приложи
на практика жизнеспособни стратегии е необходимо или ненужно. Отговорите бяха
положителни в съотношение 86.0%, а останалите 14.0% не са изразиха (фигура 14).

Становище относно създаването на
нова федерална структура на
туризма
Pozitiv

Negativ

Nu stiu

14%
0%
86%

Фигура 14. Мнението на респондентите за създаването на нова
федерална структура на туризма

VI.1.2. Клиентски профил и привлекателност на района
Вторият въпросник, второ тримесечие, с много по-голям размер и сложност, имаше
за цел главно да идентифицира профила на клиентела на планинския туризъм,
привлекателността на такъв продукт и планинската туристическа зона на
Мехединци. Тя също се управлява онлайн и се осъществява с подкрепата на важни
румънски асоциации, които се занимават с развитието на велотуризма у нас
(Приложение 2). Повечето от тях насочиха въпросника към важна част от членовете
си, така че бяха попълнени и изпратени 153 въпросника, които според нас са
достатъчно добри за представителността на данните и резултатите от проучването.
Избраните въпроси се стремят да получат важна информация като:
- профила на потенциалните клиенти на колоезденето на класически
планински велосипеди;
- средната дължина, обичайно избрана за престой в планината;
- Предпочитания, свързани с вида на настаняването;
- Как да резервирате мястото и продуктите / услугите, които искате по време
на престоя си;
- нивото на познаване на района, в който се провежда престоя;
- привлекателността на района, количествено изразена от елементи като
достъпност, природно и историческо наследство и културно наследство,
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дейностите, организирани по време на престоя, планираните събития, качеството
и разнообразието на предлаганите продукти / услуги;
- бюджет, изразходван за един ден от престоя, освен настаняване;
- пропуски в областта, които влияят отрицателно на привлекателността му.
По своя размер (153 респондента) и от лицата, принадлежащи към добре
познати асоциации за колоездене в Румъния, извадката може да се счита за
представителна за резултатите от нея и може да се счита, както е посочено по-горе,
за извличане на най-много подходящи заключения, които да се използват за
установяване на жизнеспособна стратегия за търгуемост на трансграничната зона,
включена в проекта.
Преобладаващата част от участниците в извадката, които са велосипедисти
и практикуват колоездене, идват от градската зона (91.4%), като селската среда е
много лоша (8.6%) от тази гледна точка..
Що се отнася до възрастта на членовете на извадката (Фигура 15), има
няколко интересни аспекта:
- най-значима е възрастовата група 30-40 години (42.9%), следвана от
групата от 40 до 50 години, с 25.7%;
- възрастните хора и тези във възрастовата група 50-60 години съответно
имат относително нисък дял от 11,4%, докато групата над 60 години дори не
съществува; много вероятно е развитието на колоезденето с електрическа помощ
да бъде привлечено в бъдеще, чрез съоръженията, които носи, и повече хора от
тези групи към това хоби);
- обхваща енергичното присъствие на младежката група (20,0%), което може
да доведе до първото положително предположение относно бъдещето на
колоезденето и колоезденето в Румъния; ако този дял продължи да нараства, това
означава, че неговите тенденции за развитие са повече от предвидими, което
потвърждава тенденциите в водещите европейски страни от тази гледна точка.
50%
45%
40%
35%

20-30 ani

30%

30-40 ani

25%

40-50 ani

20%

50-60 ani

15%

60+ ani

10%

5%
0%
Varsta membrilor esantionului

Фигура 15. Разбивка на респондентите по възрастови групи
По-голямата част от респондентите са мъже (71,4%), но тези проценти не се
различават много от тези в други европейски страни, а по отношение на
дипломираните изследвания реалността е още по-ясна, в смисъл, че любителите
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на колоезденето са непреодолими завършили факултет (88,6%), докато останалите
11,4% имат средно образование.
Друг аспект на разследването е гражданското положение на членовете на
извадката, което е довело до 51,4% от омъжената група, следвана от неомъжената
група (34,3%) по ред, и накрая, групата на живеещите в наложница (14.3%). Що се
отнася до гражданското състояние на звената в извадката, бяха въведени и
въпросите, свързани с присъствието на децата и възрастта им, което може да
предостави интересна информация при установяване на профила на колоездача в
Румъния. Съотношенията между тези с деца (40.0%) и тези без деца (60.0%) не
установяват ясна връзка между „колоезденето“ на хобито и една от двете ситуации.
Интересното е, че велосипедистите с деца до 10-годишна възраст са по-голямата
част от извадката (64,7%), следвана от деца на възраст 10-15 години (17,6%), след
това тези с деца на възраст 15-20 години (11.8%), така че списъкът се сключва от
тези с деца на издръжка над 20 години (5.9%).
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Vârsta copii în întreținere

Фигура 16. Разпределение на анкетираните според възрастта на
зависимите деца
Тези резултати са корелирани с и с възрастта на членовете на извадката,
подчертавайки още веднъж факта, че велосипедистите до 40-годишна възраст
също са мнозинство (62,9%), повечето от които имат деца с вероятно до 10 години.
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Vechimea utilizării bicicletei
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Фигура 17 Структура на велосипедистите в Румъния в зависимост от
възрастта на използване на велосипеди
Втора поредица от въпроси във въпросника се отнася до аспекти, свързани
с връзките между членовете на извадката с колоезденето, обстоятелствата и
начините за използване на велосипеда, тяхното мнение за електрическия
велосипед.
За да се разбере структурата на колоездачите в Румъния според възрастта
на използването на велосипеди (Фигура 17), въпросът за такава информация
изглежда доста интересен: 40,0% от респондентите практикуват колоездене повече
от 10 години, 20,0% е в диапазона от 5-10 години, 25,7% в периода 1-5 години, така
че групата на новаците (под 1 година) има по-интересен резултат от 14,3%.
Всъщност такова ниво е интересно в своите пропорции, защото подчертава
момент на интензивна инфлексия на хора, които искат да практикуват колоездене
като хоби. Ако приемем, че такъв процент ще остане в продължение на пет години,
това би означавало значително увеличение на теглото на групата от 1 до 5 години,
а след това в другата. Този впечатляващ растеж на потребителите на велосипеди
се подкрепя и от годишния ръст на продажбите на този продукт и е интересен актив
в развитието на колоезденето у нас. Данните, предоставени от "Финансов вестник"
от 21 ноември 2017 г., твърдят, че през 2016 г. продажбите на велосипеди в
Румъния са достигнали 82 милиона евро, след удвояване в сравнение с 2016 г., а
през 2017 г. биха се увеличили до 96 милиона евро. милион.
Необходима е информация за използването на велосипеда навреме, за да
се определи интензивността, с която се изхвърля такъв инструмент и връзките му
с потенциална връзка с планинското колоездене (Фигура 18). Сравнително малка
част от извадковите единици (16,9%) използват велосипеда като средство за
придвижване напред и назад, докато през седмицата, при чести разходки,
процентът се увеличава до 25,4%. Интересни в днешно време са използването на
велосипеди през уикенда (32.3%) и на почивка за почивка (25,4%).
Тълкуването на тези показатели съвсем не е трудно: последните две групи
от извадката заедно записват процент повече от интересен, които трябва да бъдат
в вниманието на участниците в планинския туризъм. Този процент е част от
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потенциалните клиенти на туризма за трансграничната зона, анализирана в
проекта.
Utilizarea bicicletei
35,00%
30,00%
25,00%
Zilnic, la serviciu

20,00%

La plimări peste săptămână
15,00%
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10,00%

În concediu

5,00%
0,00%
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Фигура 18. Структура на респондентите според начина на използване
на велосипеда във времето
Интересната информация за поведението на клиентите беше получена чрез
задаване на въпрос за това как да карате колело през уикендите и празниците
(Фигура 19).Повечето от анкетираните пътуват с групата приятели (44.3%), доста
са самотни (30.7%), съпругата / съпругът са 17.3%, а със семейството само 7.7%.
Същата глава включва също информация за вида велосипед, избран от
членовете на извадката (Фигура 20). Повечето от тях избират здрав и устойчив
планински мотор, който никога не ви оставя (46.8%), следван от тези, които са
избрали лиги, по-спортни (23.4%), класически (21). 3%) и електрическа помощ
(8,5%). Подобно разпределение разкрива предпочитанията на велосипедистите за
велосипеди, които могат да се използват на всеки терен и които на практика се
стремят да преминат през по-тежки пътеки, като тези, предлагани от планинските
райони. От тази гледна точка тази група велосипедисти е основен компонент на
потенциалната клиентела за планинско колоездене.

95

Deplasarea în week-end cu bicicleta
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Фигура 19. Разпределение на велосипедистите в зависимост от това как
пътуват през почивните и празничните дни
Ce fel de bicicletă utilizați
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Фигура 20. Структура на велосипедистите в зависимост от вида на
използвания велосипед
Проектът "Съвместни планински приключения", Кодекс e-MS 384, има за цел
да подпомогне развитието на устойчив планински туризъм в трансграничния
регион, специфичен за планинските и планинските райони в окръг Мехединци
(Румъния) и в специфичните райони на Видин и Монтана България) чрез
популяризиране на нов продукт, който е много успешен в европейските страни с
традиция в това отношение, а именно колоездене, особено с помощта на
електрическата му версия.
Вече участвали в колоездене и добри познати на тази интересна
велосипедна индустрия, членовете на извадката се съгласиха с преобладаващата
част, че електрическият велосипед е полезен в техните маршрути (80.0%) в
сравнение с останалите 20.0% , които остават верни на класическата версия с
различни дизайни. Въпреки това, полезността на този вариант на велосипеда
записва леко противоречиво разпределение (Фигура 21).
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Повечето респонденти (39,5%) смятат, че електрическият велосипед е
подходящ за пътуване към работа и обратно, 27,3% го смятат за най-доброто
решение за планински пътеки на почивка / уикенд, докато 18,1% са избрали опция
за разходка или почивка (15,1%).
Bicicleta electrică este utilă?
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40%

Nu

30%
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10%
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Фигура 21. Избор между класически велосипед и електрически
велосипед
Що се отнася до решението за закупуване или наемане на велосипед за полесен туризъм, 62.9% от отговорилите са заинтересовани, а останалите 37.1% не
са с такава инициатива.
Motivele pentru care nu ați achiziționa/utiliza bicicletă cu asistență
electrică
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Фигура 22. Нивото на мотивация при избора / използването на електрически
велосипед
Мотивацията на последните (Фигура 22) е твърде скъпа (47,6%), вярност към
класиката (40,5%) или предвидими съображения за поддръжка на батериите
чудесно за промяна на начинанието.
Какво е интересно и за практикуването на колоездене в планинските райони
и което трябва да се разглежда от трансграничните туристически зони, е наличието
(закупуването / наемането) на такива велосипеди на мястото на престой или
началото на маршрут. Комфортното мнозинство от участниците в извадката
(65,7%) биха искали да наемат велосипед от или близо до мястото за настаняване,
в сравнение с 34,3%, които не биха прибягнали до такъв жест.
Друг въпрос, насочен към разследването, беше идентифицирането на
условията за транспортиране и използване на велосипеда от дома на респондента
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до мястото на престой и в зоната, избрана за уикенда или за почивка за почивка
(Фигура 23). Пътуването до мястото на престой се извършва предимно от собствен
автомобил (61.3%), следван от велосипед (20.4%), влак (16.3%) и други превозни
средства (2 %). Сравнително високият процент на използване на велосипеди
изглежда, че според нас е малко по-висок, отколкото в действителност, като
мотивацията е на голям брой респонденти от анализираната област, които могат
да пътуват с педалите до местата и маршрутите на района. Допълнителен въпрос,
който по-добре е филтрирал тези практики, предостави малко по-различни
отговори, които подкрепят горните предположения. По този начин велосипедът се
използва в много голяма част (86,7%) само на мястото на престой / маршрут, и само
16,5% от респондентите в пътуванията до дестинацията.
Ce mijloc de transport ați utiliza între domiciliul dvs și locul de sejur?
70,00%
60,00%
50,00%

Bicicletă

40,00%

Tren

30,00%

Auto

20,00%

Altele

10,00%
0,00%

Фигура 23. Предпочитания за пътуване до мястото на престой
Темата за поведението на мястото на престой или в нощувките по време на
избрания курс беше анализирана чрез включване в въпросника на няколко въпроса,
свързани с няколко интересни аспекта, включително как да се отнасят до
жилищните единици. Повечето от участниците в извадката предпочитат маршрута
(60,5%), а важна част искат да прекарат престой в планинските райони (39,5%).
Средната продължителност на престоя не надвишава 5 дни за 71.4% от
изследваната общност, докато за период от 5 до 10 дни, 28.6% от респондентите.
Независимо от продължителността и нивото на мобилност, която те избират
от гледна точка на настаняване, туристите, които предпочитат колоезденето в
планинските райони, са привлечени (фигура 24) предимно от пансиони (40.0%), а
след това в низходящ ред на къмпингите 27,7%), жилища, предлагани от физически
лица, предлагайки им специфични природни условия (15,4%), хотели (13,8%), да
сключат с тези, които имат второ жилище в тези райони. (3,1%).
Изборът на велосипедисти, желаещи да практикуват планински туризъм, са
100% зависими от наличието на природни резервати / паркове в тези райони или в
околностите им, за да им осигурят интересна, уникална фауна, флора и пейзажи.
Всъщност, 88.6% от тези, които предпочитат съществуването на резервати /
природни паркове, са заинтересовани и решават да изберат място въз основа на
тяхното присъствие в района, избран за уикенда или празника и много по-малък
процент (11). , 4%) не отчитат непременно такъв аспект.
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Unde preferați să înnoptați?
50,00%
40,00%
30,00%

Hotel
Pensiune
Camping

20,00%
10,00%

Locuințe individuali
Rezidențe secundare

0,00%

Фигура 24. Разпределение на респондентите по вид настаняване
А специфичните дейности в планинските райони, предпочитани от
велосипедистите, които отговориха на въпросника, предоставят интересна
информация и на двете страни, участващи в туризма (Фигура 25). Ако разполагат с
информация, че се предлагат любимите им дейности, има голяма вероятност
срещата да се предлага. От своя страна, туристите, които познават
предпочитанията на туристите по отношение на дейностите, които извършват на
почивката си, трябва да ги включат в тяхната собствена оферта. Повечето от
туристите са привлечени от наличието на планински пътеки, които могат да бъдат
пресичани от полеви велосипеди (46.4), други са лоялни към пешеходни пътеки
(32.2%), а 21.4% от Общото им количество е благоприятно за електрически
велосипеди.
Care sunt activitățile pe care doriți să le desfășurați în
concediu/week-end?
50,00%
40,00%
30,00%

Odihnă și plimbări pedestre
Trasee cu biciclete de teren

20,00%

Trasee cu acționare electrică

10,00%
0,00%

Фигура 25. Предпочитанията на респондентите за определени дейности,
предложени по време на престоя
Друг важен аспект за дефиниране на поведението на купувача при покупката
е по-ясно как те резервират желания престой или маршрут (Фигура 26). Повечето
от тези клиенти имат достъп и резервират престоя си с интернет инструменти
(58.7%), а важна група (21.7%) управлява на място (според нас тези, които
използват по-дългите) други познават района и местата и идват директно с
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обикновен телефонен разговор (17.4%), така че малък брой (2.2%) могат да се
обадят на посредник. Очевидно е, че използването на интернет инструменти, найчесто добре развит компютърен сайт, е най-доброто решение за привличане на
клиенти в района. В същата област на интерес е и информацията за бюджета, който
туристът желае да харчи ежедневно на мястото на престой / маршрут, извън
размера на сумите за настаняване (фиг. 27). Повечето хора в извадката (60%) са
спрели в диапазона 100-300 леи, нивото под 100 леи е споменато от 31,4% от
анкетираните, а в т места има групи, които харчат между 300-500 леи (5,7%) и над
500 леи (2,9%).
Cum faceți rezervarea sejurului sau a itinerariului?
70,00%
60,00%

La fața locului

50,00%
40,00%

Cunoașteți zona și
hotelul/pers

30,00%

Apelați la un intermediar

20,00%

De pe internet-direct

10,00%
0,00%

Фигура 26. Как да резервирате престой / маршрут от туристи
велосипедисти
Care este bugetul cheltuit zilnic/persoană pentru cazare?
70,00%
60,00%
50,00%
0-100lei
40,00%

100-300 lei

30,00%

300-500 lei
500+ lei

20,00%
10,00%
0,00%

Фигура 27. Информация за дневния бюджет за туристи велосипедистите
(извън мястото на настаняване)
За да разберем по-интересни неща за привлекателността на
трансграничната планинска зона за хора, които практикуват аматьорска
колоездене, тази глава на въпросника и този аспект са получена чрез няколко
характерни въпроси. Първият от тях се отнася до факта, че членовете на извадката
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се чувстват привлечени от някои естествени или организирани елементи на хората
в платото или планинската област на окръг Мехединци. Повечето от тях
споменават, че се чувстват привлечени от красотите и природните богатства
(57.5%), от историята / културата на района (23.0%), а разликата от 19.6% припомни
културните и спортните събития. които могат да бъдат организирани на различни
места в тази част на страната. Посещенията и престоя в областта
на
респондентите са доста чести, въпреки че на пръв поглед могат да заблудят, но
подобна ситуация може да означава, че или броят на велосипедистите,
практикуващи туризъм в Румъния, е доста нисък, но активно, дали техният интерес
е насочен към други места и практики, различни от колоезденето (Фигура 28), но
също така и запитаните членове са повече в тази област. Така около 72,5% от
респондентите са били в района, 20,0% от тях твърдят, че са били тук веднъж, а
останалите 7,5% са отричали всяко преминаване през планините или Плато
Мехединци.
Ați mai fost în zonă?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Niciodată

40,00%

O singură dată

30,00%

De mai multe ori

20,00%
10,00%
0,00%

Фигура 28. Структура на респондентите според посещенията им в окръг
Мехединци
Привлекателността на района е количествено изразена с бележки, дадени
на няколко от компонентите, чрез които тя може да бъде измерена, а именно
достъпност, начин на приемане от туристически агенти, съществуващ релеф и
неговата красота и разнообразие, дейности, в които могат да бъдат обучени
туристите и количеството и качеството на получените услуги.
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9,5
7,2

6,5

6,35

6,1

Media obținută
Accesibilitate

Mod primire

Relief

Activitățile pe care le susține zona

Serviciile primite

Фигура 29. Цитиране на елементите, на които привличат туристи
велосипедисти в Мехединци
Ако релефът с неговите разнообразни и красиви носители е около 9,50, при
други размери започва да намалява значително, започвайки от 7,20 до достъпност,
при 6,50 при приемане, при 6,35 за дейностите. предлагани от туристически агенти
и 6,10 за количеството и качеството на получените услуги. Всъщност нивото на
комуникация на туристическите агенции в района се счита за повече от скромен с
повече от 60,0% от членовете на извадката.
На въпроса за липсващите елементи в района, за да привлекат колкото се
може повече велосипедисти, предоставените отговори отново потвърждават
предишния анализ на неговата привлекателност (Фигура 29). Повечето
респонденти (25,2%) смятат, че определянето на интересни и добре поддържани
планински пътеки представлява основната липса на района, следвана отблизо
(20,6%) чрез адекватно популяризиране на ниво туроператори и несигурността на
съществуващите национални и окръжни пътища (19,6%). Бяха идентифицирани
следните елементи като липса на адекватна инфраструктура за поддръжка на
велосипеди (13,1%), наличие на природни резервати / паркове (4,7%), природно и
културно наследство, с 3,7%.
Като цяло проучването на специализираната литература в тази област,
сравненията с опита на страните и организациите с богат опит и завършването му
със специфични проучвания, постигнаха целите си, подчертавайки профила на
клиентела, заинтересован от колоезденето, характеризиращ част от офертата на
района, както е представена понастоящем той се интересува от привлекателността
на района и неговия потенциал в това отношение, а също така предоставя основите
на SWOT анализа.
Проучването, проведено в групата на любителските велосипедни асоциации,
също позволи да се очертае профил на велосипедистите в планинския туризъм в
Румъния чрез въвеждане на въпроси, чиито отговори разкриха демографски,
социални и икономически критерии, както и някои въпроси, които предоставят
информация за поведението от тези клиенти. От отговорите, предлагани и
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анализирани по-горе, профилът на планинския велосипедист в района на
Мехединци-Видин-Монтана може да се характеризира като:
Градски човек на възраст 30-50 години, но също така и с интересни записи от групата на
20-30 години, предимно мъже (71,4%), с висше образование (88,6%), женен или неженен,
без или с деца и който е използвал велосипеда в продължение на най-малко 1 година.
Такъв човек обича предпочита да кара велосипед през уикенд или за почивка, с група
приятели, но и индивидуално, е по-строг за планинското колоездене, но също така е
благоприятен за използване на електрически велосипед. Тя често избира да пренощува в
къща за гости и къмпинги, да прави резервации през интернет и да предпочита
планинските райони, които имат природни резервати / паркове. По правило дневният й
бюджет, без настаняване, е между 100 и 300 леи, но може дори да е по-нисък.
Като цяло, офертата на района е по-скоро лоша, защото освен услугите за
настаняване, които изглеждат на всички участници в проучването, всички останали
имат ниска честота (планинско колоездене или планинска разходка пеша,
посещения на музеи) , дори обществено хранене, организиране на събития и т.н.).
Всъщност туристите са поискали само настаняване и обществено хранене, а
останалите услуги, с няколко изключения, са доста ниско избрани от тях..
Маршрутите на района Мехединци-Видин-Монтана не се ползват с
положителен образ в туристическия свят и сред тях и на велосипедистите, тъй като
няколко сравнително лесни за предвиждане причини. На първо място, интересът
на района на колоезденето е сравнително скорошна дата, тъй като самият настоящ
проект е сериозно начинание за развитие на този отрасъл на туризма тук. Второ,
разпръскването на заинтересованите страни и участници в региона (МСП и малките
сдружения) не позволи богата и ефективна комуникация поради липса на средства,
но и техния интерес.
Същото разделение се прояви и в управлението на туризма в района,
белязано от индивидуализъм и несигурно съществуване, което доведе до
изолирани, некоординирани и неефективни действия и резултати за хармонично
развитие на този отрасъл в района. Друга важна причина е слабият интерес на
българите и българите към колоезденето и велотуризма.
Целевата аудитория е много ограничена (нишова клиентела), а широката
общественост не се интересува от колоездене поради липсата на национална
култура за този инструмент, от една страна, и разликата в доходите, която все още
сънува при покупка на автомобил.
На пръв поглед вторичен фактор, но с подобно влияние, е състоянието на
националната пътна инфраструктура, която не предизвиква колоездене поради
липсата на безопасност на движението (липса на велосипедни алеи, липса на
специфични маркировки, отношение на водача и органите за движение по
пътищата и т.н.).
В заключение, развитието на колоезденето и велотуризма в Румъния и
България трябва да отговори на много материални и поведенчески
предизвикателства, като поддържа тяхната постоянна и убедителна практика с
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подкрепата на множество източници с общи интереси (туризъм, развитие, устойчив
транспорт и екология, транспорт, спорт, здравеопазване, образование, култура,
правителство като цяло, регионални, областни и местни организации и очевидно
самите туристически участници).
VI.2. SWOT анализ, конкурентно предимство, визия и стратегически оси
За да се определят осите и действията, които трябва да се прилагат за
насърчаване на развитието на туризма, колоезденето и неговия вариант за
електрическа помощ по определените и предложени за използване маршрути, ние
взехме предвид историята на предприетите през последните години действия в
тази област. Този баланс позволи SWOT анализ (силни страни, слабости,
възможности, заплахи) за идентифициране на основните начини за развитие на
велотуризъм в трансграничния регион Мехединци-Видин-Монтана. Фигура 30
включва основните елементи, идентифицирани от този анализ в неговите известни
глави.
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 Голям брой различни маршрути с различна
дължина със специални пейзажи• Наличие на
защитени територии и природни паркове по
тези маршрути
 Позиция, благоприятствана от присъствието
на Дунав и EuroVelo 6• Местоположение в
близост до национални и европейски пътища
 Опазване в много добро състояние на богато
и
разнообразно
природно
и
културно
наследство
 Пристсъвието на Дунавското дефиле, с
исторически паметници и специални пейзажи
 Наличие на язовири "Железни врата" I и II,
които осигуряват бърз преход до двете страни
 Важна област за историята на двете страни
 Единодушно изразено желание за развитие
на туризма в района
 Наличие на биологично земеделие и
здравословна местна гастрономия
 Икономическото влияние е незначително в
проявлението на търсенето

 Сравнително нови маршрути, непознати за
обществеността
 Планински зона за туризъм в планината и в
платото без добре дефиниран имидж на
марката за обществеността
 Слаба, фрагментирана комуникация, която не
използва или използва няколко NTIC
инструмента
 Неравномерни или лошо организирани
маршрути, които нямат европейска оценка
 Сравнително малко, малки участници, които
не формират истинска мрежа
 Малка практика на велотуризъм, във фазата
на стартиране на пазара за съживяване на
планинския туризъм
 Малък брой местни и национални културни
или спортни събития
 Лош обществен транспорт
 Липса на търговска мрежа по-близо до
маршрута
 Лошо управление на областно, регионално и
национално ниво
 Броят на клиентите е намален, непроменен и
несравним с класическия маркетинг
 Сервиз почти не съществува за велосипеди
 Дефицитно настаняване от гледна точка на
разнообразието от негови форми
 Ниска оферта на туристически продукти и
услуги, без привличане на клиенти
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ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 Търсенето на устойчиво развитие на
туризма на национално и местно ниво,
диверсификация на доставките, особено за
развлечение и колоездене с електрическа
помощ
 Наличието на европейски велосипеден
маршрут, EuroVelo 6, който благоприятства
присъствието на европейски велосипедисти в
трансграничния регион
 Появата на законодателство,
благоприятстващо развитието на туризма и
колоезденето в двете страни партньори по
проекта
 Разработване и желание за прилагане на
благоприятни национални, регионални и
местни стратегии
 Силно развитие на колоезденето и неговия
туристически вариант във всички страни на
света, в отговор на все по-заседнало
съществуване
 Безпрецедентното развитие на NTC и
възможностите за достъп до техните
специфични инструменти, което улеснява
хората да ги приемат и използват
 Създаване на местни, регионални, местни
органи, които могат значително да подобрят
ефективното и ефикасно управление на
устойчивия туризъм и велотуризма
 Бумът на колоезденето и по-новата му
форма, електрически велосипеди, като и
двете имат положително влияние върху
развитието на устойчив планински туризъм
 Умножаване на видовете транспорт и
намаляване на транспортните разходи от
всички категории
 Желанието (необходимостта) да се извлече
полза от висококачественото природно и
културно наследство
 Препоръки на ЕС за трансгранично
сътрудничество между федерации на
практикуващи и специалисти за разработване
на синергии за развитие на устойчив туризъм

 Разширяване на настоящите трудности при
прилагането на стратегии на национално,
регионално и местно равнище• Умножаване на
подобни оферти от национална и международна
конкуренция
 По-нисък и по-труден за привличане на
човешки
потенциал
в
резултат
на
международната конкуренция на пазара на
труда
 Национален
клиент,
специфичен
за
колоезденето, който все още се обучава, не е
достатъчно убеден от комуникацията
 Важни национални, но трудни за подпомагане
от гледна точка на инфраструктурата на района
(пътища, ленти и велосипедни маршрути)
 Хронични трудности при координиране на
дейностите за подпомагане на туризма на
браншово ниво (туризъм, транспорт, регионално
развитие, здравеопазване, спорт, култура и др.).
 Сложността на планинското време,
което изисква специално маршрутно и
териториално планиране
 Поддържане на пистите в добро
състояние
 Глобално затопляне и необичайни
метеорологични събития

Фигура 30. Резултати от SWOT анализа за развитие на устойчив
туризъм в трансграничния район Мехединци-Видин-Монтана
Горепосоченият анализ идентифицира начини, които трябва да бъдат
следвани от всички участници и заинтересовани страни, заинтересовани от
съживяването на планинския туризъм в трансграничния регион, който е предмет на
проучването. Всъщност основната цел на стратегическото достойнство е да се
определи за икономическото и социално образувание конкурентно предимство,
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което трябва да бъде лесно разпознаваемо от потребителите, трайно, устойчиво
към конкурентите и незаменима.
Considerăm că poziționarea într-o zonă geografică foarte interesantă, de o frumusețe aparte, lângă Dunăre,
parte a EuroVelo 6, bogăția patrimoniilor natural, cultural și istoric sunt atuuri prin a căror exploatare mai interesantă,
mai variată, cu un management unitar și de calitate și cu investiții normale din punct de vedere valoric, regiunea
transfrontalieră Mehedinți-Vidin-Montana poate deveni, în următorii cinci ani, unul din principalii poli de atracție ai
turismului montan durabil din România și din Bulgaria.

Резултатите от SWOT анализа, съществуващото състояние на туризма в
района и сравненията с положителния опит на някои европейски страни,
разработени в тази област, позволяват формулирането на някои стратегически
предложения, които могат да формират основата на положителна еволюция за
трансграничния регион Мехединци-Видин-Монтана. Предварителните проучвания
на туристическия потенциал на региона подчертаха съществуването на живописни
планински пътеки, които с минимални мерки могат да бъдат подходящи за
колоездене и могат да бъдат нова атракция за румънски, български и особено
европейски велосипедисти.
В това отношение могат да бъдат определени пет ключови цели на
политиката за развитие на устойчив планински туризъм за периода 2019-2024 г.,
чрез разнообразяване на доставките и развитие на колоезденето по планинските
маршрути в района. Използвайки мотори с електрическо задвижване, те разчитат
на разширяването на клиентела, като поемат по-възрастните групи (над 50 години)
и жените. Тези основни очаквания за периода 2019-2024 г., в сравнение с периода
2013—2018 г., могат да бъдат количествено определени като такива:
- Превръщане на зоната в топ устойчива туристическа дестинация в Румъния и
България, наред с други неща, чрез стартиране на нови туристически маршрути и 4-5 нови
туристически продукти / услуги, особено колоездене;
- Утвърждаване на позициониране на качеството, природата, културата и историята
чрез марка / специфични марки;
- подпомагане на интеграцията и нарастването на качеството на новите
туристически дестинации в района, нови маршрути;
- Класиране на едно от първите места сред планинските туристически региони в
Румъния и България;
- Подобряване на икономическите и социалните резултати от устойчивия туризъм в
района (приходите от планински туризъм с около 55.0- 65.0% по-високи в хоризонта на 2024 г.,
увеличаване на броя на туристите с 50-60%, увеличаване на заетостта особено в селските
райони, с 25-35% за същия период, по-високи публични и частни инвестиции с 50%, получени чрез
привличане на европейски и частни средства).
Тази визия за това, което трябва да стане в трансграничен район МехединциВидин-Монтана на хоризонта 2019-2024 г., намалява през пет стратегически оси:



Подпомагане на видима национална и международна дестинация и структуриране106
на територията на базата на съответните туристически дестинации;
• Структуриране на стратегическа и конкурентна оферта за четири приоритетни
сектора (природно, културно и историческо наследство, природен туризъм, колоездене със
специфични / електрически велосипеди и подобряване на офертата за настаняване;

VI.3. Конкретни насоки и важни действия
VI.3.1. Подпомагане на видима национална и международна дестинация
и структуриране на територията въз основа на съответните
туристически дестинации
Въпреки, че това е зона, пресечена изцяло от EuroVelo 6, с нейното
природно, културно и историческо наследство, сравнимо с това на основните
европейски дестинации в планинския туризъм, трансграничният район МехединциВидин-Монтана не се ползва със своята известност. Ситуацията се дължи главно
на предприемаческата плахост, специфична за румънските и българските
бизнесмени, липса на опит след социалистическия експеримент, ниски доходи и
натрупване, законодател и липсата на опит на държавни органи и румънски
политици в управлението на туризма в икономиката на пазар. Негативният ефект
е и прекомерното политизиране на туризма, което води или до прекратяване на
дългосрочните стратегии с изборите, така и до липсата на инициатива и
координация във времето и пространството на реализацията на важни проекти.
В Румъния например няма достатъчно подробна статистика за туризма,
необходима за анализиране на нейната еволюция според различни типологии
(планински, селски, спа, велотуризъм, здравеопазване и др.). Или да започнете
каквато и да е инициатива, трябва да знаете къде отивате и къде искате да отидете.
Реалността е, че в много статистически данни на Европейския съюз или други
международни органи, участващи в туризма, Румъния и много пъти България също
се появяват на последните места или техните данни липсват, защото не се събират
на национално ниво.
За да се превърне в видима дестинация на национално и международно равнище, горепосочената
трансгранична зона трябва да започне и да подобри това, което е в момента, но преди всичко трябва да
намери своята идентичност и / или под-идентичности на ниво окръг , регион, компактни места по
отношение на разработената оферта и др. Тези стъпки трябва да бъдат спешни и подкрепени от
европейски фондове или други проекти на съответните министерства (споменати по-горе).
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Например, местната GAL може да има достъп до средства за развитие на
планински разходки или колоездене, за паркинги за велосипеди и др. Друг проект
може да е насочен към възстановяване на местни, окръжни или национални
пътища.
Като инициативи (важни действия) могат да се споменат:

1. Създаване на марка / марки за целия трансграничен или хомогенен географски район от гледна
точка на спецификата / разнообразието на офертата, чрез проекти с културни и маркетингови
специалисти;
2. Насърчаване на областта чрез създаване на брандирани изображения и проектиране на
страници, послания и лозунги, предавани чрез съвременни цифрови инструменти: уеб сайтове,
Facebook, GPS карти и др.; рекламата трябва да вземе предвид специфичната информация за района,
географските райони на туризма и тези, специфични за икономическия субект като такъв;
3. По-силна статистика. Въпреки че е по-трудно, доказателствата за услугите, предоставяни
на ниво икономически агент, следва да следват нивото на детайлност, съществуващо в Евростат;
тази инициатива може да бъде независима от изискванията на министерството, която понастоящем
не може да обобщава данни на национално ниво по различни причини, като най-много, според нас, е дори
липсата на сътрудничество на микроикономическо ниво; Тази дисфункционалност в района е
следствие от липсата на надеждна информация за туризма и предложенията за района,
икономическите и социалните резултати, посоката и интензивността на развитието;
4. Да поддържат постоянна връзка с отговорните органи на Eurovelo, Eurovelo 6, Европейската
федерация по колоездене, с основните туристически агенции на Запад, с туристически агенции в
Румъния и България, за да се въведе в тяхната трансгранична област на това проучване.;
5. Във всички предприети действия трябва да се реализира междусекторният подход за
включване на всички национални и регионални и местни публични и частни органи, икономически
агенти в областта на привличането на европейски, национални или местни средства за подкрепа на
устойчивото развитие на планинския туризъм.
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VI.3.2. Структуриране на стратегическа и конкурентна оферта за четири
приоритетни отрасли
VI.3.2.1. Направление природно, културно и историческо наследство
Приоритетната цел на клоновете е да се структурира туристическата оферта на района около
големите наследствени обекти, като се спазват условията за устойчиво развитие.
В трансграничния район има много защитени територии от национален
интерес (31 само в окръг Мехединци, повечето от които заемат плато и планински
райони), с доста разнообразна типология (геоложки и ландшафтни, ботанически,
горски, палеонтологични, горски и флористични, спелеологични и смесени), но
също така и музеи, паметници на природата, културни, религиозни и исторически
мономенти.
Ясно е, че тези сайтове могат да бъдат групирани според
хомогенността / взаимното допълване на тяхната оферта, те могат да бъдат
избрани и могат да бъдат асоциирани с марка, която ще улесни тяхното
популяризиране и позициониране в страната и чужбина. В този смисъл, чрез
придобиване на известност, тези обекти ще участват в хармонично развитие на
дестинацията и компонентната географска област / зони ще бъдат признати за
примерни места за устойчив туризъм.
Като насоки за действие можем да определим:
- проследяване и акцентиране на националната и международната дестинация на
големите наследствени обекти в района, като се настоява за качеството на иновациите;
- Укрепване и подпомагане на популяризирането на марка / марка за сайта и за групите от
уеб сайтове, благодарение на уеб устройствата;
- насърчаване на капилярността между родовите обекти, благодарение на средствата за
комуникация и действията за мрежова интеграция, за по-хармонично и балансирано развитие във
всички туристически дестинации в района;
- подкрепа на важни събития за популяризиране на световното наследство на ЮНЕСКО;
- повишаване на привлекателността на наследствените и културните обекти благодарение
на качеството на иновациите;
- организиране на мрежа от участници в туризма около колективни проекти;- подпомагане
на туристическите предложения, съчетаващи природата и културата;
- подпомагане, от името на регионалната културна политика, на изложбите и събитията в
подкрепа на валоризацията на местни обекти и местата за посещения.

Примерите за важни действия включват следното:
- идентифициране на конкретни обекти на географски райони в съответствие с хомогенността
/ допълняемостта на наследството и тяхната оферта, за създаване на специфични марки и
изображения, получени / свързани с марката на района;
- взаимна подкрепа на обектите в комуникацията с туристите, препоръка на
други партньори в района за балансиране на заетостта и икономическите резултати;
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VI.3.2.2. Направление "Туризъм в природата"
В това напраление развитието на туристическите дейности трябва да се осъществява в хармония с опазването
на природното наследство и устойчивото развитие на териториите, проектирането, структурирането и
квалифицирането на ново предложение на туристически продукти / услуги в натура, което ще даде смисъл на
туристите и жителите на района.

Основните направления на действие могат да бъдат следните:
1. Укрепване и развитие на минимум пет дестинации от всяка административна единица в областта
"туризъм в натура";
2. Сътрудничество и развитие на мрежа от ръководства за туризъм в натура и използването им за
популяризиране на този вид туризъм;
3. Да развие на избраните дестинации специфични представителни трасета (места) за наблюдение
и интерпретиране на природното наследство и подобряване на достъпността до забележителни места;
4. Оценка на други форми на сладък маршрут (ходене, вода, кану-каяк) за откриването на природата;
5. Работа в мрежа / изграждане на мрежи от участници в туризма в натура и съвместно предприятие
за повишаване на осведомеността на клиентите за конкретни продукти / услуги;
6. Развитие на туристически продукти "природа, култура и история" за уикенди и кратки престои;
7. Подпомагане развитието на природни комплекси за настаняване (тип агротуризъм).

Важни действия, които трябва да бъдат предприети, включват:
а) идентифициране и избор на най-добрите дестинации за туризъм в природата;
б) организиране на маршрути и най-добри места за наблюдение на природата;
в) популяризиране на всеки туристически маршрут с най-ефективните инструменти:
уеб сайт, късометражни филми, facebook, листовки;
г) създаване на мрежа от участници в областта за взаимна подкрепа и балансиране на
туристическите дейности в района.
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VI.3.2.3. Направление ”Велотуризъм”

Трансграничният район Мехединци-Видин-Монтана трябва да даде предимство на
велосипедните обиколки, за да открие богатствата на пейзажи и културно-исторически богатства
без двигатели и без прекъсване на достъпа / пътищата, при желаните темпове и без неприятни
събития. Районът трябва да предложи за избрания стратегически хоризонт да се превърне в една
от трите най-големи колоездачни дестинации в страната и да се отчита все повече и повече на
този европейски пазар.
Необходими са множество направления на действие, за да се координира
разработването на леки маршрути в цялата туристическа зона:

1. Подбор, подреждане и маркиране на велосипедни маршрути на европейско ниво
според тяхната специализация;
2. Изисквания за влизане в туристическата зона между първите три велосипедни зони в
страната;
3. Приемане на нова концепция за маркетингова комуникация на национално и
международно ниво;
4. Създаване на пътна карта, богата на информация за велосипедната туристическа
зона, която като основна ос е пътят ЕвроВело 6 и която позволява лесен достъп до всички
избрани и уредени маршрути за колоездене.;
5. Специализира велосипедните маршрути според типологията на техните практики, за
да привлече възможно най-много велосипедисти;
6. Подпомагане и организиране на колоездене и споделяне на най-добри практики в
тази област;
7. Координиране на развитието на колоезденето в смисъл на планиране на целия
процес, определяне на приоритети, сътрудничество с всичките им министерства / местни
организации, достъп до множество програми за финансиране, специфични за други отрасли,
които са пряко свързани с туризма.

Като основни действия могат да се споменат:

а) идентифициране и пускане на най-интересните маршрути, които отговарят на изискванията за
използването им за колоездене;
б) стартиране на 4-5 нови туристически продукта / услуги, особено колоездене;
в) подреждане на маршрутите и тяхното балансиране в съответствие с европейските правила за
строителство и маркиране и според тяхната типология;
г) Насърчаване на велосипедни туристически продукти / услуги чрез по-ниски цени, организиране на
велосипедни мероприятия (състезания, игри, подаръци), държавни помощи за първа покупка на 111
велосипеди и представяне на GPS коучинг маршрути за по-добра ориентация на местните туристи и
международни;
д) организиране на спортни, културни, смесени периодични издания (колоездачна обиколка на района),
за да се подпомогне комуникацията с маркетолозите, да се привлече и увеличи лоялността на

VI.3.3. По-добро управление за устойчив развит туризъм
Упоритите търсения на правителствата на двете страни за създаване на найдобрите организационни структури и подобряване на правната рамка в областта на
туризма разкриват доста недоволство от настоящата ситуация в тази важна област
на икономиката и обществото. Трудността при управлението на система, която все
още няма значителен икономически и социален дял, на пръв поглед изглежда
малко вероятна, но тя е реална, настояща и агресивна във всички страни, дори и
на първите места по отношение на резултатите от туризма. Фрустрациите са още
по-важни, тъй като туризмът се получава в световен мащаб, като един от найважните поддръжници на икономическия и социалния растеж и от тази гледна точка
трябва да се придава все по-голямо значение за страни, които не използват
възможно най-много своя туристически потенциал.
Липсата на призната дефиниция от страна на общността на изследователите
показва трудността за постигане на консенсус и представлява друга голяма пречка
за оформянето на научната идентичност на туризма. В продължение на повече от
четири десетилетия имаше редица предложения, в които всяка дисциплина, която
се интересува от изучаването на туризма (антропология и психология, наред с
другото) е разработила собствено, но редуктивно определение на някои от
изследваните аспекти, произвеждайки известен "семиологичен дефицит" (Boyer). ,
1999). Сложността на явлението, изразена по-специално от разнообразието на
заинтересованите страни (промишленост, услуги, население, туристи) и техните
взаимоотношения, подкрепя трудността да се осигури всеобхватно определение,
прието от всички заинтересовани страни. (Goeldner şi Ritchie, 2006).
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Тези опасения относно туризма могат да бъдат изразени по-лесно чрез някои
въпроси, където е трудно да се дадат ясни отговори:
- кой може да се счита за турист, като се има предвид времето на
заминаване, разстоянието от дома, целта на пътуването (почивка или услуга, или
едното и другото), използваното настаняване (ваканционно селище, приятели)?
- кой прави туризъм, кои икономически сектори участват (транспорт,
здравеопазване, култура, външни отношения, спорт и др.) и къде са получените
резултати?
- Кой води това поле с дейности, в които участват други икономически и
социални отрасли;
- усилията и резултатите от туризма, идващи от различни други отрасли на
икономиката и т.н., могат лесно да бъдат идентифицирани.?
Тези статистически данни трябва да бъдат разгледани и от статистиката на
туризма, която до определена стандартизация в рамките на координацията на
Eurostast продължава да изостава в много страни, включително Румъния и
България. Така че статистиката за туризма не винаги е ясна.
Очевидно подобна сложна ситуация има последици за управлението на
туризма, което трябва да се намесва в управлението на всички останали сектори,
свързани с туризма. Какво е много трудно и неприятно за неговата хармонична и
устойчива координация и развитие.
В Румъния, например, всички икономически и социални отрасли по-горе,
които структурно принадлежат на министерствата, занимаващи се с транспорта,
социалното развитие, културата, здравеопазването, спорта, околната среда,
външните отношения, селското стопанство, вътрешните работи и др.
Министерството на туризма е начело, което трябва да работи с всички останали
министри по линия на развитие и бюджетиране на клона, който координира.
Въпреки всички законодателни и организационни усилия, предприети в двете
партньорски страни по проекта, управлението на туризма продължава да се приема
на задоволително ниво от участниците и партньорите, заинтересовани от туризма
в трансграничния регион Мехединци-Видин-Монтана. Те не познават всички
участващи обществени и частни структури и с повечето от тях дори не са
сътрудничили. Ето защо, ефективността на тези организми е незадоволителна. В
Румъния например бяха създадени много публични и частни организации за
развитие на туризма, като например полюси на конкурентоспособността,
туристически клъстери, местни инициативни групи (GAL), организации за
управление на дестинациите (ОУД),
асоциации на работодателите,
професионални сдружения и др. и има специфични стратегии на национално,
регионално, областно ниво и др.
Закон № 275 / 23.22.2018 г. за установяване на ОУД беше приет с достатъчно
забавяне и неговото прилагане на практика също. Според него, туристическата
дестинация се счита за "област с разнообразни туристически продукти, имащи
единна и последователна маркетингова представа, която има обща и специфична
мрежа от услуги, която допринася за развитието на туристически продукти" и
"управленската организация" местоназначението на юридическо лице, което
извършва политиката за развитие на туризма на дестинацията, включително
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маркетинговата политика на дестинацията, в съответствие с действащите законови
разпоредби”.
Въпреки тази експлозия на публични и частни организации, които са
насочени към развитие и иновации в туризма, въпросът за управлението остава
труден на местно, туристическо, областно и туристическо ниво, тъй като
резултатите от развитието са незадоволително. Законът не уточнява към кои
административно-териториални мащаби се формира ОУД (на какво ниво можем да
говорим за дестинация) и не уточнява точните отговорности за координацията на
всички дейности / сектори, свързани с туризма (транспорт, регионално развитие,
здравеопазване, селско стопанство) , култура, спорт, образование и др.).
Също така, за да се постигне политиката за развитие на дестинацията, ОУД
трябва да играе ключова роля в стратегическия подход на ниво област и да направи
желаните предложения за регионите / министерството / министерствата. Доколкото
тези предложения са включени в одобрената регионална и национална стратегия,
те ще трябва да следват тяхното прилагане. Много е важно да се установи областта
на влияние на ОУД, тъй като появата на много такива организации означава
разпръскване на техния потенциал за действие и трудност при координирането им,
като по този начин се увеличава бюрокрацията в ущърб на тяхната ефективност.
Съдържанието на бъдещ ОУД проект на нивото на община Дробета Турну Северин,
започнато през януари 2019 г., не изглежда съвместимо с деградиралото и
устойчиво развитие на туризма в окръг Мехединци. ОУД на ниво окръг Мехединци,
за да се обединят икономическите агенти и заинтересовани страни в района и да
се работи в тясно сътрудничество с тях, да се наблюдават и решават проблемите
като цяло и да се представи интерфейсът с регионалните и правителствени
форуми, изглежда много по-приемливо решение.
Като такава, амбицията на тази стратегическа ос е да се определи най-добрата формула и найдобрата управленска структура на ниво област, за да се координират напълно усилията на
всички икономически сектори, участващи в развитието на устойчив туризъм и неговото
популяризиране.
Насоките на действие, ограничени до тази амбиция, оставят малко място за
избор:
1. Идентифицирането и възприемането на най-добрата форма на управление на
туризма на ниво окръг е решение, което трябва да се вземе предвид, за да се
гарантира развитието на устойчив туризъм;
2. Подобна формула трябва да бъде приета с необходимите адаптации на равнището
на трите субекта от трансграничната зона, включени в проекта;
3. Увеличаване на отзивчивостта и сътрудничеството на органите, участващи в
туристическата дейност в района (правителство, министерство на туризма,
регионално развитие, околна среда, транспорт, битови, здравни, културни,
регионални клъстери и полюси, GAL, ОУД, и т.н..)
Що се отнася до основните действия, те не са трудни за предвиждане:
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а) да анализира отговорностите, обхвата на закона за насърчаване на ОУД, настоящите
практики, за да изясни дали тази структура е ефективна за развитието на устойчив
туризъм, както се смяташе и / или прилагаше на практика;
б) Създаване на нова окръжна структура за мислене и прилагане на конкурентно, единно и
ефективно управление за развитието и насърчаването на туризма, ако проектът OУД не
предлага слънчеви резултати;
в) непрекъсната комуникация на тази структура с европейските туристически партньори
за привличане на международни клиенти в трансграничния регион;
г) създаване на ефективна управленска структура на равнището на трансграничния
регион.

VI.3.4. Подпомагане на иновациите и обучението с цел повишаване на
професионализацията и подобряването на конкурентоспособността на
публичните и частните участници в туризма и насърчаване на културата
от ранна възраст
Структурата / структурите, които ще приемат тази стратегия, ще / ще трябва да създадат
благоприятна за иновациите среда в трансграничния туристически район и да засилят
професионализма и уменията на заинтересованите страни и заинтересованите страни в
туризма.
Иновациите са постоянен източник на развитие във всичките три
административни единици, включени в проекта и най-лесно достъпни, ако се
обръщаме към опита на водещите страни в планинския туризъм и особено в
колоезденето, което може да бъде прието доста лесно.
Може да се наложи насочване на действията, които може да се изискват:

1. Подпомагане на иновативните проекти на туристическите предприятия чрез привличането им в
процеса на подбор и дефиниране;
2. Създаване / съживяване на конкурентни поляци и специални туристически гробища и / или
насърчаването им да популяризират най-новите теории и практики, които подкрепят иновациите в
туризма;
3. Подпомагане на туристически изследователски проекти с цел получаване на възможно найточни познания за съществуващата ситуация, най-новите познания в тази област, тенденциите в
развитието, т.е. необходимите елементи за избор на най-добрите решения за развитието на
туризма в района,
4. Укрепване на професионализацията на туристическите икономически оператори чрез подходящо
обучение и практика в сътрудничество с туристически органи, агенции и фирми от страни с
традиции в тази област;
5. Промоция на културата Вело от ранна възраст.

Действията са основите на посочените по-горе посоки, например:
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а) при избора на туристически проекти трябва да се вземат предвид, първо, необходимостта и
приоритетът на реализацията в туристическата област и тежестта и ефективността на техния иновационен
компонент;
б) както полюсите на конкурентоспособността, така и клъстерите имат много важен научен и
изследователски компонент; необходимостта от тяхното активиране (те вече са създадени в Олтения) е
строга, докато се желае устойчивото развитие за възстановяване на изостаналостта на туризма в района
и страната ни;
в) обучение на туристическия персонал чрез усвояване на най-новите основни познания и
професионални умения, електронния туризъм и устойчивото развитие, управлението, с особен акцент
върху практическата част на водещи компании в страните с традиция в тази област;
г) насърчаване на велосипедната култура чрез въвеждането й в незадължителни дейности в основното
и средното образование, чрез включване на сектора на труда и здравеопазването, който трябва да
насърчава използването на колоездене за поддържане на форма и тонус, за шофиране на болести и др.

VI.3.5. Цифрово развитие
Интернет е истински изложбен прозорец, място за промоция и известност.
Днес компаниите, които нямат уебсайт, стават все по-редки. Този инструмент е
много полезен за развитието на маркетинга и комуникациите, който днес е
основната цел на дигиталната стратегия. Но дигиталната стратегия може да се
насочи и към приемането на така наречените структурни технологии, тези
технологии, които чрез своята ефективност и ефективност променят организацията
на туристическите агенти. Приемането на сложни програми, като ERP, може
напълно да информира ръководството на една компания. Целта на тази ос е да се
разшири представянето и реализацията на маркетинговата стратегия на уебсайта,
чрез оптимално използване на новите информационни и комуникационни
технологии, както и въвеждането на софтуерни програми на една или повече
функции: счетоводство, взаимоотношения с клиентите, човешки ресурси и др.
Цифровата трансформация за заинтересованите страни и заинтересованите партньори в района
означава преосмисляне на комуникационната и управленска стратегия за адаптиране към цифровите
технологии, както и записване и представяне на GPS трасета за колоездене или ходене. Това е промяна
в разбирането на маркетинговата комуникация и използваните инструменти.
Има много посоки за действие в тази смисъл:
1 Препроектиране на маркетинга на продукти и услуги;
2. Внедряване на решение за управление на връзките с клиентите (CRM);
3. Осигуряване на онлайн присъствие чрез социални мрежи;
4. възлагане на софтуер за управление;
5. Запис и възпроизвеждане на GPS трасета за велосипедисти;
6. Въвеждане на оборудване, свързано с смартфон.
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Тези действия имат за цел да генерират трафик на сайта, да привличат нови
клиенти, да повишават осведомеността за марката чрез онлайн присъствие, да
подобряват електронната репутация, да повишават лоялността на клиентите и др.
Начините на действие и средствата за комуникация, които могат да бъдат използвани в
дигиталната стратегия, могат да бъдат:
- инвестиране в социални медии (социални мрежи);
- Създаване на видеоклипове и поставянето им на YouTube
- стартиране на бюлетин по електронната поща;
- проектиране и стартиране на уебсайт или блог, който ще служи като витрина за марката
или като подкрепа за електронната търговия;
- Велосипед, оборудван с кормило, свързано с смартфона, който води велосипедиста по
маршрута, позволява местоположението в случай на кражба, има интелигентни фарове и т.н.
Дигиталното приемане в рамките на участниците в туризма изисква
непрекъснато обучение на целия персонал, от директора до сервитьора, за да се
усвоят уменията, необходими за адаптиране към тези технологии. Нейното влияние
върху кризата с човешките ресурси е от полза, от една страна, защото те намаляват
изискванията чрез повтарящи се задачи чрез компютърни програми и инструменти
(статистика, комуникация, резервация и др.) И повишават нивото на обучение на
служителите. От друга страна, ефектите върху местния пазар на труда са
отрицателни, тъй като в района ще се използва по-малко персонал, дори и да е поквалифициран.

VII.

ПРЕПОРЪКИ, ПОЛИТИКА И МЕРКИ

Развитието на туризма се превърна в необходимост от идентифицирането
на новите му добродетели по отношение на потенциала му да подкрепя глобалния
растеж, неговите положителни влияния върху районите с недостиг на заетост и
склонността му да уважава екологията и устойчивостта. Тези възможности, които
предлагат туризма, не могат да бъдат пропуснати от всяка страна или регион, който
иска да расте и просперира.
Румъния и България са държави, които са определили стратегии за
възможно най-много от тези възможности, но те все още имат проблеми с тяхното
прилагане. Един от секторите, които далеч не предлагат очакваните резултати, е
планинският туризъм, и това въпреки естествения, културния и историческия
потенциал на европейско равнище.
Настоящият проект има за цел да предостави на трансграничната зона
Мехединци-Видин-Монтана нова възможност да се развива и да се учи от нов
експеримент, който иска да бъде успешен. Богатото,
красиво планинско
наследство, придружено от стара и интересна култура и история, може да бъде
представено на румънци, българи и европейци като цяло по иновативен, елегантен,
устойчив и полезен туристически път. икономически и социален поглед върху тази
област. Това желание трябва действително да представлява амбицията (визията),
която тези фактори трябва да представляват, представляващи този конкретен
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трансграничен регион за следващите пет години на трансформация. Друг ценен
актив, който е съвместим с амбициите на трансграничния регион, е ценното и важно
присъствие на голяма велосипедна мрежа EuroVelo и EuroVelo 6.
Основната цел на този подход е да се разработи и изпълни маркетингова
стратегия, която да позволи на района да преодолее пречките пред труден период
за нейното развитие, където съществуването на няколко подобни подхода на
национално, регионално и областно равнище не е имало очакваните резултати.
Залогът е от значение за развитието на класическия планински колоездене и
електрическа помощ в няколко от техните варианти и превръщането им в бъдещи
продукти / услуги, които скоро ще станат лидери на офертата.
Документацията се фокусира върху специализирани произведения на
известни туристически и маркетингови автори, мениджмънт, публикации на
специализираните комисии на Европейския съюз, Евростат, СТО и ОИСР, както и
проучвания от организации от висококвалифицирани страни. на място, на базата
на интересни подходи за сравнителен анализ.
Основните развития в световния туризъм бяха допълнени от интересна
глава от мегатенденция, която ще повлияе на неговия ход до хоризонта на 2040
година.
Подходът, възприет за идентифициране на жизнеспособна маркетингова
стратегия в този трансграничен регион, отговаря на всички етапи и условия, които
гарантират точността и качеството на неговите резултати. Документацията от
литературата беше допълнена с директни теренни проучвания, под формата на
дискусии с представители на участници и заинтересовани страни, и двойно
проучване, основано на въпросник за намиране на интересни неща за офертата и
за туристическото търсене.
Стратегическият маркетингов подход в проучването следва класически
начин, а именно:
- зонална диагностика;
- извършване на SWOT анализ;
- идентифициране на конкурентноспособно и конкурентно предимство, което не
може да се подценява;
- създаване на визия (амбиция) за следващия период на развитие;
- определяне на целите, които материализират визията.
Настоящият проект има за цел да разработи и наблюдава част от
постиженията си, но отговорностите за финализиране трябва да бъдат поети от
структурата, която ще бъде определена на областно и регионално ниво в това
отношение.
По практически съображения и за да се отговори на изричните изисквания на
проекта, съдържанието на тази стратегия ще бъде разкрито в други форми, както и
конкретни препоръки за решаване на общи проблеми в трите административни
единици в трансграничния регион, примерни политики за планиране и организиране
за развитие на екологичен туризъм по неоткритите планински маршрути, създаване
на пилотен модел за изследване, запазване и интегриране на особената красота
на планинския пейзаж в управлението на устойчивия туризъм в трансграничния
регион на проекта и др.
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Преди да преминем към тези развития, се нуждаем от важно изясняване. По
своята дефиниция, стратегията винаги принадлежи на субект, който иска да осигури
по-добра позиция в състезанието си с конкуренцията. Този субект поема
стратегията, управлява ресурсите и носи пълната отговорност за неговото
изпълнение. Като действа от свое име или от името на няколко заинтересовани
страни по стратегията, предприятието координира, разпределя ресурси, определя
отговорностите за своите членове, ако е федерална структура, но тя е тази, която,
в крайна сметка, се оценява за успеха или неуспеха на подхода му. Освен това
може да се говори само за стратегически проект, който не може да бъде успешен.
В настоящия случай стратегията не може да бъде успешна без участието на
структура, която да поеме управлението и да гарантира нейното функциониране.
Сегашните структури, предложени от румънското законодателство, нямат никакъв
обхват или не са поели отговорността за разработване на комплексни стратегии,
включващи много министерства, участващи в туристическата дейност в Румъния.

VII.1. Препоръки за решаване на общи проблеми и развитие на
регионалния потенциал за планински туризъм
1. Идентифициране на планинските пътеки за разходки или колоездене,
създаване, маркиране и одобряване на европейските изисквания.
2. Обогатяване на предлагането чрез разработване и въвеждане на нови
туристически / велосипедни / туристически продукти / услуги, които ще станат
лидери на гамата и ще подобрят икономическото и социалното положение на
района.
3. Увеличаване на видимостта на района чрез създаване на марка / марки,
които подчертават неговите силни страни и привличат клиенти.
4. Нови, публични и частни инвестиции, направени в съответствие със
стратегическите изисквания на района, с оглед на тяхната необходимост
от развитие на устойчив туризъм.
5. Да популяризира района чрез подходяща комуникация, проектирана
около избраната марка / марки, чрез съвременни интернет инструменти,
чрез организиране на периодични културни, спортни, традиционни
празници, целящи повишаване на привлекателността на района и броя на
клиентите.
6. Увеличаване на отзивчивостта и сътрудничеството на органите,
участващи в туристическата дейност в района (правителство,
министерство на туризма, регионално развитие, околна среда, транспорт,
битови, здравни, културни, регионални клъстери и полюси, ОУД, и т.н..).
7. Тъй като всички органи, посочени в предходния параграф, действат в
определена област и капилярността между тях не работи, създаването на нова
НПО, осигуряваща федерализация на всички заинтересовани страни в района,
налага строга необходимост от развитие на туризма на ниво окръг. регионален,
национален или трансграничен. Тази НПО ще представлява връзката с
правителството и министерствата, от една страна, с икономическите субекти и с
органите в областта, занимаващи се с туризъм, от друга. Този нов орган ще
координира развитието, съвместимо с развитието на устойчив туризъм в района.
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Неговите отговорности трябва да започнат с участие в процеса на обсъждане и
вземане на решения, одобряващ всички проекти за развитие, а именно туризъм,
транспорт, регионално развитие, селско стопанство, околна среда и вода, култура,
спорт, министерство на вътрешните работи, здраве и т.н.
8. Предложената стратегия трябва да бъде взета от икономическите агенти
и заинтересованите страни в развитието на устойчив планински туризъм, но
крайната отговорност трябва да принадлежи на структурата, описана в предходния
параграф.
9. Все по-често привличане на проекти, финансирани от Европа, които могат
да отговорят на голяма част от тези препоръки, при условие че техните
цели са съгласувани и важни с предложената стратегия.
10. Информационната система на почти всички туристически агенти в района
е слаба и не предоставя подробна информация, необходима за обобщени
информационни анализи на областно, регионално или национално ниво.
Дори и да не са необходими на тези нива, липсата им обяснява защо
статистиката на Румъния и България за ЕС, ОССЕ и др. липсват или имат
много непълни полета. Поради това се изисква и извършва първичен
компютъризиран запис съгласно изискванията на Евростат.
11. Връщайки се към проблемите на комуникацията, наличието на собствен
уебсайт, моделиран от туристическите агенти от развитите европейски
страни, е важно условие за повишаване на видимостта и интереса на
румънските клиенти, особено на международните, които са цел по-важно,
количествено и стойностно.
12. Всички тези препоръки включват подходящ персонал и умения, тоест
деликатни теми за света на туризма. Обучението и развитието на
човешките ресурси трябва да иновации, за да се преодолеят
стереотипите и скуката. Създаването на адекватни програми за обучение,
така наречените модерни методи на преподаване, не е достатъчно.
Практически периоди на обучение в най-добрите туристически участници
във Франция, Италия, Испания, Германия могат да разчитат повече от
цялата теория и методология на преподаване заедно.

VII.2. Разработване на политики за планиране и управление на
екологичен планински туризъм чрез неоткрити планински
маршрути
Туристическият потенциал на трансграничния регион Мехединци-ВидинМонтана е далеч от правилното използване. Икономическите и социални резултати
от туризма в Румъния са скромни. Още по-скромни са специфичните показатели за
туризма на ниво Мехединци. Така че има достатъчно място за положителна
еволюция на туризма в регион, който е особено богат във всички отношения. Ако
някои окръзи нямат какво да предложат на туристите, окръг Мехединци все още
може да предложи прекрасни пътеки за екскурзианти, велосипедисти, любители на
природата (прекрасни пейзажи, уникални пещери, различни геоложки образувания,
природни паметници, исторически и религиозни паметници, разнообразна и
стабилна култура, богата флора и фауна и др.
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На практика, за бъдещото развитие на политиките не се различават много от
настоящите, като разликата е, че изпълнението на дейностите по този проект може
да донесе плюс благоприятен опит.
1. Ние вярваме, че идентифицирането на нови планински и планински пътеки
трябва да продължи, защото то със сигурност ще допринесе за обогатяване на
офертата на района и следователно ще отговори положително на все поусъвършенстваната клиентела по отношение на нейните партийни изисквания на
свободното време, на здравето, на чувството, че се чувстват добре в средата на
природата.
2. Обогатяването на предложението чрез практикуване на различни варианти
на аматьорско колоездене (крос-кънтри, всички планини, ендуро, спускане и
т.н.) ще привлече по-богати клиенти, най-скромните, разделени от
изискванията.
3. Насърчаването на нови пътеки трябва да бъде придружено и от подготовка
на услуги, които все още не са добре известни: органична гастрономия,
балнеоложки туризъм, плаж в специално изградени заведения и др..
4. Бъдещото развитие на туризма в района зависи до голяма степен от
инфраструктурните инвестиции (пътища, мостове, велосипедни алеи, заведения и
др.), които трябва да подкрепят правителството, министерствата, регионалните
органи и общинските съвети, местните съвети и икономическите агенти. Без това
постижение обогатяването на офертата и непрекъснатото развитие на планинския
туризъм в района са почти невъзможни.
5. Цифровизацията на туризма също позволява проектирането и
функционирането на богата информационна система, без която туристическият
бизнес обикновено не може да бъде управляван. В допълнение към класическите
рекламни инструменти (уеб-сайтове, интерактивни карти, GPS-карти), ERP
софтуерът може да поддържа почти всички дейности и напълно да променя
организационната структура на икономическите агенти в смисъл на опростяване.
6. Информационната система трябва да предоставя множество
информация, за да даде възможност на предприятието, окръга, региона, клона и
правителството да предоставят информация в реално време за приходите,
разходите, номерата на клиентите, типологията и т.н.
7. Непрекъснатото обучение трябва да бъде приоритет на всяко ниво на
преследване или осъществяване на туристическа дейност, което е нормално при
обстоятелствата, при които специализираните, информационни, управленски и
човешки ресурси са с високо качество. Един добре определен бюджет за обучение
може понякога да се брои повече от инвестиция, която няма подходящи човешки
ресурси.
8. Подреждането, маркирането и поддържането на новите маршрути са
действия, които могат да бъдат подкрепени от областните и окръжните съвети, но
също така и от туристическите фирми в района, които всъщност ги използват..

VII.3. Създаване на трансграничен пилотен модел за изследване,
запазване и интегриране на специалната красота на планинския
пейзаж при управлението на устойчивото развитие на туризма в
трансграничния регион на проекта
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Проучването, предприето за разработване на маркетингова стратегия за
стартирането и популяризирането на маршрути за планинско колоездене в района
на Мехединци-Видин-Монтана, стратегия, която може да създаде синергия,
необходима за развитието на устойчив планински туризъм, се основава, наред с
други неща, на бенчмаркинга, който позволява някои подобен положителен опит от
Франция, Швейцария и Германия. Голяма част от този опит съдържа цели,
дейности и резултати, които са били приети или записани с малки специфични
промени в други курорти и туристически райони и всъщност са модели на успех,
които могат да бъдат умножени.
Такъв модел може да бъде извлечен от настоящото проучване по отношение
на изследването, опазването и интегрирането на планинския потенциал в
управлението на устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион на
проекта (фигура 31).
1. Проектът цели да създаде иновативна и устойчива оферта, базирана на
научното наблюдение на природното наследство на окръг Мехединци в
Румъния и регионите Видин и Монтана в България.
2. Специфичните цели бяха избрани по-специално, както следва:
- избор и разработване на иновативни и относително лесни за
мултиплициране екотуристически продукти / услуги;
- Популяризиране на имиджа на трите туристически дестинации, евентуално
повторно свързване на марката / марките чрез призоваване към научни
изследвания и специалисти в областта на научните изследвания;
- Насърчаване на стартирането на нови продукти / услуги за съживяване на
гамата и устойчив туризъм в трансграничния регион.
Дейности, осъществявани за постигане на целите:
- изучаване на природното, културното и историческото наследство на
района и определяне на възможностите за екологично използване в устойчив
планински туризъм;
- идентифициране / избор на потенциални планински пътеки, които могат да
осигурят добри условия за устойчив туризъм (ходене, колоездене и др.)
- анализира съществуващия опит в чужбина и ги сравнява с местните
условия, като поема най-подходящата ситуация;
- Пазарно проучване (развитие на устойчив туризъм, мегатендини,
проучвания и анализи за идентифициране на потребителския профил);
- предложение за група екотуристически продукти / услуги, чието приемане
от обществеността / клиентела е благоприятно след провеждане на различни
тестове;
- насърчаване на екотуристическите продукти / услуги чрез различни
промоционални канали и обобщаване на използването на инструментите на NTIC
(собствен уебсайт, интерактивни карти, GPS за избрани планински маршрути);
- проектиране / преконфигуриране на информационна система, способна да
доведе до най-добро управление на дейността на фирмите и заинтересованите
лица.
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- оперативна документация, способна да отговори с данни и информация на
изискванията на Евростат, както и свои собствени анализи на количеството и
качеството на получените резултати;
- Оценка на постигането на целите на проекта.
И накрая, предложен е инструмент за синтез (модел), който може да служи
на процеса на умножение с други територии или участници и който се превръща в
възможност за теория и практика за екотуризъм.
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• ПРОЕКТ - ОПРЕДЕЛЯНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ
НА ПЛАНИНСКИЯ ПЕЙЗАЖ В УСТОЙЧИВИЯ ТУРИЗЪМ

ГЛАВНА
ЦЕЛ

СПЕЦИФИЧ
НА ЦЕЛ

•СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНА И УСТОЙЧИВА ОФЕРТА, ОСНОВАНА НА
НАУЧНОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО

•Избор и развитие на иновативни и лесни за мултиплициране са екотуристически
процеси / услуги
•Насърчаване на имидж на дестинация, помирение на марката / марката, изискване
за научни изследвания на територията
•Насърчаване на стартирането на нови продукти / услуги за съживяване на гамата и
устойчив туризъм в района

• Проучване

на природното наследство и идентифициране на екологичното използване в

устойчивия туризъм;

• Идентифициране / подбор на потенциални планински пътеки, подходящи за провеждане на
устойчива туристическа дейност;

ДЕЙНОСТИ,
ОСЪЩЕСТВЯВ
АНИ ЗА
ПОСТИГАНЕ
НА ЦЕЛИТЕ

• Анализ на съществуващия опит в чужбина и сравнителен анализ
• Пазарно проучване
• Предложението за група продукти за екотуризъм да бъде приветствано от обществеността
• Промотиране на избрани продукти чрез различни канали, обобщаващи използването в NTIC
• Проектиране / реконструкция на информационна система за по-добро управление на задачи
• Подкрепа на оперативни доказателства, способни да отговорят на изискванията на ЕВРОСТАТ
и на собствения анализ на усилията и резултатите

• Оценка на постигането на целите на проекта

•МОДЕЛ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА МУТИПЛИКАЦИЯ

Фигура 31. Трансграничен пилотен модел за научни изследвания, опазване и
интеграция
планински пейзаж за развитие на устойчив туризъм
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VII.4. Препоръки в подкрепа на устойчивото развитие на
трансграничния туризъм в Румъния и България и за засилване на
популяризирането на планинския район в окръг Мехединци и
областите Видин и Монтана
Масовото явление в туризма е и се смята за дестабилизиращ фактор за
природата и много градски конгломерати, които са започнали да се сблъскват със
замърсяване, задръствания, голямо потребление на устойчиви ресурси и др.
Влиянието на туризма върху околната среда обаче е по-ниско от това на други
икономически дейности. Основан, наред с други неща, върху откриването и
оценката на природното наследство, туризмът насърчава неговата защита, помага
за поддържането на населението в района и е вектор на екологичното съзнание и
образование за широката общественост. Изискванията на населението са насочени
към по-автентичен туризъм, по-близо до природата, по-зачитащ околната среда.
Това преминава отчасти чрез развитието на нови форми на туризъм.
Настоящият проект, "Съвместни планински приключения", Code e-MS 384, е
отличен пример за възможност за развитие на устойчиви туристически дейности,
основани на природни, исторически и екологични културни ценности в
трансграничния регион Мехединци-Видин-Монтана ,
В тази връзка, маршрутите, избрани за тяхното развитие / споразумение, се
превеждат в голяма част от защитените територии на национално ниво и трябва да
позволяват на посетителите да открият това многоизмерно наследство, без да го
увреждат.
Трансграничният туристически район Мехединци-Видин-Монтана има за цел
да стане и да бъде признат като устойчива дестинация на национално и
международно ниво. Тя иска да управлява собствения си бизнес, като дава
приоритет на опазването на околната среда, допринася за ефективно развитие и
устойчиво планиране на туризма.
По този начин пешеходните и велосипедни маршрути не влошават природните
ресурси. Екологичните цикли на района се спазват и панелите, монтирани по всички
маршрути, информират посетителите за стойността на защитените територии и
природните паркове - брой видове птици, бозайници, пеперуди, прилепи и
растения. Освен това, проектът е насочен към селските общности, за да получат
своя ангажимент за по-добро разбиране на добавената стойност и потенциалните
търговски обекти за опазване на природата и екосистемата на района.
1. Ползи за местната икономика
Проектът ще има пряко и положително въздействие върху местната
икономика. Велосипедните маршрути са специално създадени, за да доведат
посетителите до няколко села в близост до защитени зони и природни паркове.
Сайтовете трябва да съдържат конкретна информация за настаняването и
услугите, предоставяни от местните участници по маршрута. В допълнение, много
местни предприятия могат да разработват своите продукти и услуги, за да се
насочат към потребителите на велосипедните маршрути. Ето защо, като избират и
създават колоездачни маршрути, местните фирми могат да регистрират ръст на
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продажбите, а районът може да бъде позициониран като потенциален
"екотуристически център" в югозападна Румъния и Северозападна България.
2. Ангажиментът за устойчиво развитие гарантира бъдещето на планинския
туризъм
Румъния и България са особено уязвими към изменението на климата. Тези
промени ще засегнат двете страни като сложни природни и културни пространства
в много отношения. Ето защо е важно те да заемат важна роля в устойчивото
(социално, екологично и икономическо) развитие и да прилагат препоръките на
ООН и ЕС в тази област.
Планинските региони имат ценни активи, за да посрещнат тези
предизвикателства, например в областта на възобновяемите енергийни източници,
местното производство на храни и опазването на културното и природно
наследство. Ефективното изпълнение на проекти за устойчиво развитие обаче
често е компрометирано от конкурентните интереси на съответните партньори
(туризъм, опазване на околната среда и наследството, селско стопанство, власти и
т.н.). Тъй като тези конфликти рядко се разглеждат конструктивно, управлението и
координацията между участниците трябва да бъдат подобрени.
Важно е да се гарантира запазването на природното и културното
наследство, както и местните традиции в планинските райони. Изсушените каменни
стени, планинските пасища, девствената природа, традициите като алпийските
хълмове и други компоненти на природното и културно наследство са неоспорими
предимства от туристическа гледна точка. За да се използват по най-добрия начин,
за заинтересованите страни е от съществено значение да си сътрудничат тясно и
областите, интересите и местностите, за да поемат изцяло ролята си на
координатор, за да се избегнат конфликти на интереси.
Препоръките на проекта за устойчиво развитие на туризма са групирани в
съответните области на действие, а именно съоръжение / съоръжения, отпадъци,
транспорт, енергия, вода, социални въпроси. Те обхващат и начини за подкрепа и
насърчаване на устойчивото развитие на туризма.
1. Транспортът в района трябва да обърне специално внимание на
намаляването на замърсяването. В този смисъл:
- трябва да се създадат условия за функционирането на обществения
транспорт след много подобрени разписания, което позволява на туристите да
спрат да използват собствените си автомобили.
- използваните автобуси трябва да се поддържат в най-доброто възможно
състояние или, доколкото е възможно, да се заменят с електрически ключалки;
- Предлагат се спирки за спиране, възможност за паркиране на велосипеди
- използване на нови видове транспорт (две семейства, една кола)
- наличието на участници в наемането на велосипеди, електрически
превозни средства (ако има такива),
2. Планинските пътеки трябва да отговарят на европейските стандарти от
техническа гледна точка и да съдържат пано за повишаване на чувствителността
на туристите при спазване на екологичните условия и изискванията, наложени от
регламентите на защитените територии и природните паркове.
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3. Туристите не трябва да се отклоняват, от маркирани пътеки, тъй като това
ще засегне защитената зона
4. Проблем с отпадъците:
- необходимо е да има възможно най-много места за събиране на отпадъци
в зависимост от тяхната типология;
- препоръчва се, следвайки примера в много страни с традиции в туризма, да се
проведат една или две кампании за обезвреждане на отпадъци в района,
обикновено с местни фактори.
5. Енергетиката. Въпросите за устойчива енергия могат да бъдат разгледани
по различни начини:
- използването на оборудване / инсталации / инструменти, които намаляват
потреблението на енергия и не замърсяват експлоатацията им
6. Вода. Потреблението на вода е започнало да бъде глобален проблем, а на
места, където туристите увеличават значително населението на района, той се
проявява в неговата пълнота. Инсталирането на инструменти, които помагат за
дозиране на водата, без да се засяга комфорта на гостите, е елегантно решение.
7. Правилник за опазване на планинските пътеки и прилежащите им зони, голяма
част от съдържанието им се излагат върху панели, привличащи вниманието на
посетителите.
8. Включване на някои офиси / туристически агенции и фирми за получаване
на сертификат ISO 14001 за различни дейности като настаняване, действия за
насърчаване на природата
9. Прилагане на екологичен подход към местата за настаняване, планиране и
реализиране на Dream Nature Week, за да се повиши информираността на децата
за околната среда
10. Насърчаване на устойчивото развитие чрез разпространение на електронни
обиколки през USB носители
11. Разработване и прилагане на „екохид“, в който са изброени действията,
предприети в областта на устойчивото развитие на курортите, разположени в
трансграничния регион.
12. Осъществяване на еко-приятелски наръчник за планинско оборудване
(най-специалните марки за устойчиво развитие)
13. Насърчаване на закупуването на велосипеди с електронно подпомагане чрез
държавна или местна подкрепа
14. Подкрепа за учене на вело мобилност от детска градина до начално училище
15. Развитие на шофьорски училища за възрастни
16. Разработване на сигурни и отзивчиви места за паркиране, които отговарят на
вело правилата
17. Насърчаването на устойчивото развитие в планинските курорти, както и на
уебсайта, повишава информираността на широката общественост.

VII.5. Методи за повишаване на обществената информираност за
общото природно наследство на планината от границата на река
Дунав
Неоценимо е естественото страдание на трансграничния район, разделен от
Дунав в района на дефилето на Желязната врата, поради което голяма част от
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неговата територия са защитените територии от национално значение и
природните паркове, които са под закрилата на ЮНЕСКО. , Река Дунав е тук, в едно
от най-красивите и интересни места от изворите си, всъщност счупвайки
планината, за да достигне Черно море.
Релефът на окръг Мехединци, например, се състои от планини, плата и
равнини и е представен под формата на стъпаловиден амфитеатър, спускащ се от
север-северозапад към югозапад. Последователното подреждане на релефите на
ниво разлика от над 1 400 m, между връх Стан (1448 m) и около 40 m в Дунавските
зимни площи, доказва голямото разнообразие на релефа, характерен за цялата
територия на страната. Най-високата точка е разположена в западната и
северозападната част на страната и е представена от източните и южните върхове
на планината Алмаж и планината Мехедин.
Въпреки че цялостният аспект на релефа е гладък, релефът вече е широко
фрагментиран, пресичан от множество дълбоки и тесни долини със стръмни
склонове, които са трудно достъпни. Най-просветителни примери са долините на
Тополница, Кошуще и Бахней. Кристалните скали и варовици, действащи по
различни начини, имат различна морфология с много разнообразни пейзажи. На
няколко десетки метра се прави преходът към най-ниското ниво на окръга, от
южната му страна, съставен от равнината на Бланите, равнината Пунгина и малка
част от равнината Бъйлещи.
На територията на окръг Мехединци има много различни геоложки формации
като възраст и петерграфска конституция. Най-старите образувания се състоят от
кристални шисти (гнайс, слюдени храсти, амфиболити и др.), С широко разширение
в платото Мехединци, особено по долината на река Бана и контактът между
Пиемонт и платото Мехединци. Тук се намират и най-старите изкопаеми геоложки
образувания в Карпатите (в регионс на Обършия и Клошани), от силурски век, към
които се добавят шисти с граптолити.
Широкото разпространение има и мезозойни седиментни отлагания, много от
които са направени от варовикови скали, които предлагат специален карстов
пейзаж с широки разширения в Плато Мехединци и Дунавското дефиле. В района
на депресионния контакт между платото Мехединци и Пиемонт Мотрулуй, както и
в цялата хълмиста зона, се отлагат неозонови седиментни отлагания, образувани
главно от пясъци, глини и камъни, с често вкаменели гнезда.
По своето местоположение в югозападната част на страната, окръг
Мехединци има умерено континентален климат, в който има субмитериални
влияния. През цялата година, но най-вече през зимата, над младостта, има инвазии
на маси от мокър и топъл въздух със средиземноморски и океански произход. По
този начин зимите в тази част на страната са по-меки; валежите се появяват под
формата на суграшица и сняг. Преобладават ветровете в западните и югозападните
ветрове, а по-рядко и с по-малка интензивност. Летата обикновено са топли,
понякога с температура над 35 ° C, поради нахлуването на тропически горещ
въздух. В някои лета в югоизточната част на окръга се наблюдават сзасушавания и
суша, дължащи се на проникването на континенталния въздух на изтоксевероизток.
Язовирът "Железни врата" е с дължина 430 м и ширина 60 м. Има две шлюза
за навигация - една до румънската, друга за сръбската страна, които осигуряват
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оптимален непрекъснат поток на вода. Мощността на хидроцентралата от
румънската страна е над 1000000 kW и годишно производство от 5 милиарда kw.
Езерната система е представена от язовира "Железни врата" със специално
икономическо значение, езерото е образувано след изграждането на язовира Гура
Въи-Сип. Езерото е с дължина над 230 км, площ от около 700 км2 и обем на водата
от 12 км3. В карстовата зонана плато Мехединци са някои временни езера: Зътон
маре, Затон мик, Поноаре, Горновица и Балта.
Съществуването на мезозойни варовици и конгломерати позволява
съхраняването на големи количества подземни и дълбоки води, които понякога се
появяват на повърхността под формата на извори (извора Кошуще, извора
Бребина, извора Булбей, извора Ръиенилор и др.), които стават основни източници
на реките в района.
На територията на областта има 2 основни защитени зони: природен парк
"Железни врата" и геопарк "Мехединци" (включително зоната от значение за
общността ROSCI0198 плато Мехединци)..
В Природния парк на Желязната врата се припокриват 3 зони по Натура 2000,
т.е.:
a) ROSPA0026 Течението на р. Дунав- Базиаш- Железни врата, с площ
10120.4 хектара, в съответствие с Правителствено решение №. 1284/2007,
впоследствие изменено и допълнено;
b) ROSPA0080 Планинините Алмажулуй- Локвей с площ 118141,6 хектара, в
съответствие с Правителствено решение №. 1284/2007, впоследствие изменено и
допълнено;
c) ROSCI0206 Железни врата, на площ от 124293,0 хектара, съгласно
Заповед на министъра на околната среда и устойчивото развитие №. 1964/2007,
изменен.
Това кратко описание е достатъчно, за да подчертае разнообразието,
богатството и красотата на тази област и да подтикне населението на страната ни и
на всички европейски страни и навсякъде другаде да го посетят. Очевидно е, че тези
посещения трябва да се провеждат за всеки предлог, който може да предложи
единственият туризъм.
1. Обществената осведоменост може да бъде подкрепена на няколко нива. Тя
трябва да започва от общообразователни, географски уроци или други
образователни дейности, но също и чрез организиране на екскурзии за
култивиране на вкуса за красива и богата природа..
2. Съобщението за наследството на природното наследство трябва да бъде
организирано на няколко нива:
- Министерството на туризма трябва да представлява първият източник на
рекламни послания за тези райони с конкретен туристически потенциал. Неговият
сайт, ежегодни изложби и събития, туристически панаири, телевизия, радио, са
възможност за подкрепа от привилегировано положение на контакти и
популяризиране на красотата и богатството на наследството на Мехединци.
- регионалните органи (ADR, клъстери, полюси на конкурентоспособността,
туристически организации и т.н.) също следва да насърчават тази област, поне като
координатор и стратегически контролер на развитието на туризма в региона.
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- областните и местните органи, които искат и координират общото развитие на
района и където туризмът има специален потенциал, също носят отговорност за
насърчаването му.
3. Комуникацията на туристически агенти (фирми, агенции, други
организации) трябва да бъде тази, която има най- голям интерес към привличането
на клиенти. Насърчаването на устойчив туризъм означава преди всичко
съществуването на уебсайт, брошури, карти на маршрути и територии, GPS и др.
4. Насърчаването на устойчивия туризъм в района може също така да се
хареса на методи за насърчаване на продажбите, като по-ниски цени за резервации,
ценови промоции в различни форми, награди, присъдени на спортни състезания,
безплатни услуги (транспорт, в музеи) чрез раздаване на специални карти.
5. Обогатяването на офертата с нови продукти като колоездене с неговите
варианти, разходки, специални природни пътеки и туризъм за обучение и тийм
билдинг са добре дошли, за да се повиши привлекателността на туристическата
зона и да се увеличи броят на туристите в района.
6. Подходящата политика за брандиране може също да бъде от полза за
туристическия имидж на района. Общата марка за всяка област, придружена от помалки географски марки, които имат подобна оферта, може да се окаже ефективна
в повишаването на осведомеността и привличането на обществеността.

VII.6. Предложения за разработване на общи маршрути с
трансграничните атракции в района на проекта, които са насочени
към планинските приключенски туристически сегмент и начините
за капитализиране на тези общи маршрути в туристическите
продукти
В предишните проучвания на планинския район Мехединци-Видин-Монтана
бяха идентифицирани десет маршрута с голям туристически потенциал след
труден процес на подбор поради наличието на много такива пътеки, които от своя
страна стават интересни маршрути за различни туристически продукти / услуги.
Идентифицираните маршрути се намират в средата на защитени зони или
паркове, което им дава гаранция за красива природа, богата и интересна флора и
фауна, карстови образувания и уникални пещери в света. Историята и културата на
района са елементите, които допълват тези прекрасни зони за развитието на
туризма, без да са остарели. Всички тези характеристики добавят присъствието на
Дунав, неговите красиви ждрела, пейзажи и висока култура.
Това развитие няма алтернатива, освен да бъде устойчиво, защото само по
този начин това природно, културно и историческо наследство на тази прекрасна
област може да бъде запазено непокътнато, заетостта може да бъде подобрена, а
жизненият му стандарт да се подобри. По този начин се осигурява устойчив
социален баланс, тъй като населението вече няма тенденция да мигрира.
Следвайки подходящ стратегически подход, настоящото проучване
разработи няколко стратегически оси, насоки на действие и действия, способни да
насърчат развитието на устойчив планински туризъм в тази конкретна област. Те
представляват набор от знания, от които лесно могат да бъдат извлечени
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необходимите стъпки за това развитие под формата на препоръки, мерки,
предложения, модели на действие и др.
По-нататъшното развитие на основните предложения за развитие на общи
маршрути за привличане на туристи, желаещи планинско приключение, и начините,
по които тези маршрути могат да бъдат развити, са атрактивни туристически
продукти / услуги.
1. Очевидно е, че основното условие за развитието на тези маршрути е
тяхното идентифициране и подбор според целите на този проект. Процесът на
идентифициране и подбор беше започнат след предварителни проучвания във
всяка трансгранична подзона. Тъй като първоначално определеният брой беше
доста висок, последва процес на подбор, основан на критерии, вдъхновени от
основните характеристики на успешните трасета в европейските страни с традиция
в тази област. И накрая, всяка подзона е избрала десет маршрута за планински
туризъм.
2. Очевидно тези маршрути понастоящем не се подготвят в подкрепа на
устойчиви туристически продукти / услуги. Тяхното подреждане означава усилията
на местни и икономически субекти, чиито продукти / услуги използват. Това
всъщност означава тяхното техническо възстановяване, но също така и тяхното
маркиране на европейско равнище. В нашата страна има няколко инициативи за
регулиране на маркирането на тези маршрути, но те не са се материализирали. От
гледна точка на привличането на европейски клиенти, най-подходящи са
маркировките, приети от развитите страни и одобрени от Европейския съюз.
3. Преди подготовката на маршрутите всъщност трябва да бъдат избрани
новите продукти / услуги, които ще бъдат включени в туристическата оферта.
Настоящият проект има за цел да съживи устойчивия планински туризъм чрез
насърчаване на колоезденето и използването на електрически велосипеди. В
допълнение към колоезденето, тези относително дълги пътеки могат да се
използват и за любители на природата.
4. Предложенията за велосипеди могат да бъдат разработени, за да
отговорят на доста разнообразна клиентела от тази гледна точка. Ето защо някои
пътеки могат да съдържат части или могат да бъдат подредени главно, за да
отговорят на много варианти на колоездене, които, вариращи от обикновени
разходки до по-спортни състезания, имат широка палитра (кръстосано покритие,
цялата планина, ендуро, спускане и др..)
5. Насърчаването на туристическите продукти / услуги трябва да се
извършва чрез широк спектър от инструменти и чрез специфични канали. Тяхното
присъствие на сайта, във Facebook, на големите международни сайтове за
промоция и резервация е абсолютно необходимо. В централата на актьорите
трябва да има брошури, карти на маршрутите и района, тъй като много туристи
предпочитат компютъра или смартфона.
6. Текущите уеб сайтове, където съществуват, трябва да бъдат
преразгледани, за да се подчертае красотата на района, туристическото
предложение и измерението за устойчив туризъм.
7. Засилване на сътрудничеството между участниците в туризма и органите,
които ги представляват, с основните европейски туристически агенции, които се
интересуват от предложението на района. Наличието на НПО от типа, предложен
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в стратегията за популяризиране на туристическата зона, е крайно необходима за
постигането на такова желание.
8. Насърчаването на NТIC означава, придобиване на софтуер, който
улеснява управлението на клиентите, предоставянето на услуги, предоставянето
на необходимите познания за резултатите, но включването на маршрути в GPS
картите и др.
9. Привличането на средства чрез множество програми, специфични за
туризма, транспорта, социалното развитие, културата, здравеопазването, спорта,
селското стопанство, околната среда, външното министерство, вътрешните работи
и т.н. от участниците в района и заинтересованите партньори могат да дадат
решителен принос за постигане на най-смелите стратегии, при условие че
направените инвестиции са своевременни и навременни. Федерална НПО, като
споменатата по-горе, може да играе важна роля при избора на необходимите
инвестиции в областта и реда на реализацията им.
10. Присъствието на EuroVelo 6 е несъмнено потенциален елемент от
туристическата подкрепа за трансграничния регион Мехединци-Видин-Монтана. Но
инициативата за популяризиране на своите продукти / услуги минава през
иницииране и поддържане на близки приятелски и съвместни отношения с
структурите на EuroVelo, и преди всичко с Eurovelo 6.

VII.7. Описание на информационните канали за популяризиране на
специалната красота на планинския пейзаж и привличане на
туристи
Успехът на пускането на нови продукти / услуги на пазара зависи от
качеството на цялостната комуникационна и промоционална програма.
Предавателят, в случай на нашите участници в туризма и заинтересованите страни,
трябва да идентифицира аудиторията (клиентите), да определи целите на
комуникацията, да разработи посланието, да избере най-добрите канали за
комуникация, да разпредели подходящ бюджет, да вземе решение за
промоционалния микс, оценява резултатите и координира този сложен подход.
Идентифицирането на аудиторията има за цел, наред с други неща, да
познава навиците на потребление, на начините му на информиране, на найподходящите възможности за получаване на послание. Целите на съобщението са
свързани с привличането на клиентите и започването на покупка, като правило, с
количествен характер. Разработването на съобщението означава предаване на
писмена информация или изображения в сбит и предизвикателен начин, който
предизвиква търсенето на клиента. Често големите компании аутсорсват тази
операция, а понякога и целия процес на маркетингова комуникация.
Комуникационните канали за популяризиране на туристическите продукти
могат да бъдат лични и нелични. И двете категории могат да се използват и за
популяризиране на планинския пейзаж в трансграничния район, към който е
насочен проектът, и за привличане на любители на колоезденето или ходенето
пеша.
1. Използването на лични комуникационни канали е подходящо решение в
това отношение, тъй като двамата участници могат да обсъждат по електронна
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поща, във Facebook, какви лични неща имат значение при решаването дали да се
повтори или откаже даден продукт или курорт, бизнес. В рамките на тази група има
няколко вида канали, а именно медиация, експертна и социална. Посредническите
канали означават интерполация между доставчика на туристически продукти и
търговските агенти на клиента и се използват широко. Можем да обмислим
туристически агенции, големи сайтове като Booking.com, Trivago и др. практикуващи
такава комуникация. Експертните канали са тези, в които независими експерти, като
например колоездене от цял свят, препоръчват едно или друго място. Социалните
канали се състоят от сигнали, насърчавани от съседи, групи приятели или услуги
на един или друг продукт, на едно място или друго.
2. Не-личните канали използват няколко инструмента, които се прилагат и за
въпросната трансгранична зона:
- информационни медии като телевизия, радио, уеб сайтове, вестници,
списания, дисплеи (билбордове, лога, плакати) представляват отличен
комуникационен канал за съобщенията на туристическите фирми.
- организиране на културни, спортни събития и др. периодично да приканва
целевата аудитория да укрепи имиджа на марката, за да създава навици сред
клиентите, които също могат ефективно да комуникират с приятели, колеги,
професионални асоциации и др.
- поддържане на добри отношения и взаимна комуникация с туристически
агенции, международни органи, професионални велосипедни сдружения,
представители
на
участващите
министерства
(регионално
развитие,
здравеопазване, култура, транспорт и др.), което може значително да разшири
предаването на съобщения и потенциалните клиенти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фирми и туристически асоциации, участващи в проучването за
идентифициране на офертата за планински туризъм и подобряване на
дейността на този сектор в окръг Мехединци и в областите Видин и Монтана
№
Наименование
на Законен
телефон/e-mail/website
Заб
сдружението
предствав
еле
ител
жка
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

Туристическа
асоциация
ПроМехединци
Асоциация по планински
и екологичен туризъм
"Спео-Алпин МХ"
Сдружение "Екология,
здраве, спорт, туризъм
за местната общност"
Асоциация
Еко
Югозападна Румъния
Асоциация ”Floare de
colț”
Ваканционно
селище
Bell Ale

0252311126
www.promehedinți.ro
Попа A.

0252317999

Меилеск К.

0726189016

Поп M.

0745123753

Костеску С

0252325042

Кунете К.

0744316060
0743109883
cosmin_cunete@yahoo.com
0747935122
nicuroman67@yahoo.com
0722506476
semendoina69@yahoo.com
0729350893
lucia.soimu@yahoo.es
0740550027
0755341777
giursagherghe@yahoo.com
0722230789, 0722565478
ana.antonya@yahoo.com
0722871636
janeta.megan@yahoo.com
0726213968
stella_5610@yahoo.com
0741674450
sorin4u2000@yahoo.com
contact@dunavis-turism.ro
0740242416
cristi_robert_1@yahoo.com
0743106602
botilaeduard@yahoo.com
0726382246
contact@pensiuneaoliver.ro
0752234522
adi.prod.com.serv@gmail.com
0752112711
nicoletaploscaru@yahoo.com
0740057390

7.

Къща за гости Alegria

Роман Н.

8.

Къща за гости Doina

Семин Д.

9.

Къща за гости Exclusive

Шойму Л.

10.

Ваканционна
Ешелница

11.
12.

Ваканционна къща La Фулга A.
Moara
Къща Megan Ешелница Меган Дж.

13.

Къща Стела

14.
15.
16.

Къща
за
Аlina&Sorin
Къща за гости Dunavis
Къща за гости Paloș

Зорила К.
Палош К.

17.

Къща за гости Wanted

Ботила E.

18.

Къща за гости Oliver

19.
20.
21.

къща Джурса E.

Пъкурариу
С.
гости Манеа С.

Първулеск
у O.
Къща за гости Casa Albă Плоскару
A.
Къщичка Maria Elena
Плоскару
Н.
Конак Boierului
Доман И.
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24.

Къща за гости Steaua Балачи M.
Munților
Ваканционна
къща Къвеску C.
Arena
Къща за гости Decebal
Мъдван M.

25.

Къща Panoramic

26.

Къща BeaSara

Негреа Р.

27.

Къща за гости Melba

Вамву И.

28.
29.

Къща
за
Philadelphia
Къща Verde

30.

Хотел Meridian

Ушурелу В.

31.

Апартаменти „Домино“
Белоградчик
Domos LTD, Стакевци
GHETTO A Ltd, Къща
за гости „Gheto”,
Белоградчик
Хотел Magura, село
Рабиша, Belogradchik
municipality
Parvotsvet Ltd.,
Belogradchik
Хотел ATA, Вършец
Хотел Europe, Монтана
ET IRKA TOUR –
Димитер Иванов,
Монтана
Хотел Парк Jitomir,
Монтана
Хотел RING, Монтана,

*

pensiuneaconaculboierului@g
mail. Com
0756322095
marianbalaci29@yahoo.com
0742329258
ccavescu@yahoo.com
0747808585
pensiuneadecebal@gmail.com
0745323343
mh82avo@yahoo.com
0724315202
remuscarmen@yahoo.com
0727474179
pensiuneamelba@gmail.com
0741484848
darisuarbanasu@yahoo.com
0744954191
casaverde_orsova@yahoo.co
m
0252362800
contact@hotelmeridianorsova.
ro
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

22.
23.

32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

Туфа C.

гости Арбанашу
Д.
Раска Л.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Асоциации по колоездене в Румъния, включени в проучването за
идентифициране на профила на клиентите на планинското колоездене и
привлекателността на велотуризма за устойчивото развитие на окръг
Мехединци
№
Наименование на Законен
телефон/e-mail/website Забе
сдружението
предствавител
лежк
а
1.
Carpat Bike Букурещ Соаре Ана
www.Carpatbike.ro
2.
Bikes Attack Решица Гаврила
www.bikesattack.ro
Кътълин
3.
Pelikan Bike Тулчеа
Паскале Сорин pelicabiketulcea@
yahoo.ro
4.
Trix Bike Търгу Жиу
Драгота
www.trixbike.com
Клаудиу
5.
Истински
Денеш Михай
mihai@adevaratiiprieteni.r
Велоприятели
o
Букурещ
6.
Bicheru Cycling Алба
*
office@bicheru-cycling.ro
Юлия/Чугуд
7.
Клуб по колоездене
Мититеан Раду
office@ccn.ro
"Напока", КлужНапока
8.
Асоциация На
Андрей Михай
andreimihai_mail@yahoo.
Планинският
com
туризъм „ Хайде в
планината„ Яш
9.
Про-Мехединци
Ръдеску Кармен promehedinți@gmail.com
Дробета Турну
Северин
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10.

11.

12.

13.

Cyclomaniacs
Дробета Турну
Северин
Обществотот на
велосипедистите
Букурещ
Асоциация на
Велосипедистите
Аматьори Арад
Асоциация ”Брашов
на Педале”

14.

Green Revolution
Букурещ

15.

Асоциация
”Обиколка в
природата” Сибиу

Лашку
Джеордже

Дан dglascu@gmail.com

*

www.facebook/CBBuc

*

www.facebook.com/group
s/BiciclistiiAmatori/

Лазър Роберт

*
Михай Прока

robert@brasovulpedaleaza.r
o
office@greenrevolution.ro
info@turainnatura.ro
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