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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА 
ПОМОРИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 година 

 

Настоящата Програма за Развитие на Туризма в Община Поморие е за периода 2016 – 

2020  година. Тя представлява естествено продължение на дейностите, които не са изпълнени в 

програмите за развитие на туризма в общината до сега. Същевременно тя е съобразена с 

настоящите тенденции в развитието на туризма в световен мащаб. Програмата за развитие на 

туризма е в съответствие с националните приоритети в развитието на сектора  в България и ЕС 

до 2020 г. Тя систематизира целите, мерките и проектите, чиято реализация ще води до 

утвърждаване на устойчиви схеми  за развитие и управление на туристическите дейности в 

община Поморие. 

Програмата представлява платформа за координирани съвместни действия 

на всички заинтересовани от туризма страни за развитието на туристическия 

потенциал на общината. 

Съгласно чл.11, ал.1. от Закона за туризма в Република България, Общинският съвет 

приема програма за развитие на туризма на територията на съответната община в 

съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически 

ресурси и потребности.  

Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:  

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията 

на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и 

автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство;  

2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи, както и осигуряване на 

спокойствието на туристите през активния сезон 

3. изграждане и управление на информационни туристически центрове и организация на 

информационното обслужване на туристите, както и изграждане на нови туристически 

атракции 

4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение  

5. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на 

територията на общината. 

6. членство в туристически сдружения и побратимяване и сътрудничество с градове в други 

държави 

7. подобряване качеството на туристическите услуги от общинските туристически обекти  
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Целта на програмата е да се подкрепи и стимулира развитието на туризма - традиционно водещ 

икономически отрасъл за Община Поморие и фактор за икономически растеж, заетост и социално-

икономическо сближаване. Да се преодолеят сезонните и териториалните диспропорции и 

оптимално и отговорно да се използва туристическия потенциал и развитие на човешките 

ресурси, институционално структуриране и изграждане на партньорства.  

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2016 - 2020 

година е разработена в изпълнение на чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма. Планирането на 

развитието на туризма в Община Поморие е процес, който включва определена степен 

на предвиждане на бъдещите тенденции, постигане на желаното състояние към един 

бъдещ момент и на средствата за постигане; идентифициране на ресурси, тяхното 

разпределяне и определянето на начина на използването им; инструменти за преход от 

идеите към тяхната реализация. Този процес стартира през 2008 г., когато по 

инициатива на Общинска администрация Поморие започна изготвянето на първата 

програма за развитие на туризма. 

Туризмът е сред малкото отрасли в икономиката, които имат потенциал за растеж 

по време на криза както в регионален, така и в национален мащаб.  

Информацията за регистрираните туристически обекти на територията на Община 

Поморие в правомощията на Кмета на общината, отразени в Националния Туристически 

регистър, сочи че все още изградената туристическа база не е категоризирана или 

регистрирана в пълен размер. Поради тази причина броят на преминалите туристи и 

реализираните нощувки по официални данни не са показателни за реалното състояние 

на туристическия поток и се получава изкривена статистическа информация.  

Към днешна дата на територията на община Поморие са регистрирани 36 

туроператорски фирми, 24 от които имат регистрация и за туристически агенти, както и 

17 туристически агенти (справка в Националния Туристически Регистър). 

През последните петнадесет години развитието на туризма в Община Поморие, 

както и в страната, се диктува изключително от частната инициатива и пазарния 

механизъм. Опитите това развитие да бъде по-стратегически ориентирано чрез 

разработването на Общински програми за развитие на туризма, туристическото 

райониране и работата на Консултативния съвет по туризма са първите крачки за 
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изграждане на платформа за по-добра координация на отделните частни инициативи, 

избистряне на визията и мисията на сектора.  

Програмата за развитие на туризма в общината се опира на анализа на силните и 

слабите му страни, на откриващите се възможности и очертаващи се заплахи, изобщо на 

онова, което може да се нарече дадености към настоящия момент. При разработката на 

настоящата Програма за развитие на туризма в община Поморие бяха отчетени и взети под 

внимание:  

 Закона за туризма; 

 Общински план за развитие на Община Поморие 2014-2020 година; 

 Общинските програми за развитие на туризма в община Поморие от 

предходни години. 

 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за 

периода 2014-2030 г.  

 Националната концепция за туристическо райониране в страната. 

 Стратегическия план за развитие на културен туризъм в България 

 Програмните документи на различни организации, свързани с туризма.  

 

Беше проучена наличната статистическа и друга емпирична информация, 

отнасяща се пряко (хотелска база, посетители, нощувки, брой и разпределение на 

заведенията за хранене и пр.) или косвено към туризма (състояние на пътища, 

паркинги, транспорт и пр.). Независимо, че тази информация не дава пълна картина, тя 

бе полезна за сглобяване на общата картина на нещата и очертаване на възможните 

пътища за развитие.  

Програмата за периода 2016 - 2020г. ще се изпълнява с активното участие на 

всички заинтересовани от развитието на туризма субекти на територията на общината 

– общинска администрация, общински съвет, бизнес, НПО, държавни структури, музеи, 

читалища, училища и др. Основна роля при изпълнението на програмата ще играе 

Консултативният съвет по туризъм към кмета на Община Поморие и създадените 

работни групи и комисии в Общинския съвет. Програмата за развитие на туризма в 

Община Поморие за периода 2016 - 2020 г. отразява вижданията за развитието на 

туризма на територията на цялата община. Тъй като развитието на туризма на 

дадената територия касае широк кръг от заинтересовани страни – хора и институции. 
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Те са включени в процеса на планиране, за да се гарантира, че изработената програма 

отразява нуждите им и ще постигне баланс между интересите на всички тях. Програмата 

за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2016 - 2020 г. е в съответсвие с 

Общинския План за Развитие на Община Поморие (2014 – 2020 г.)  

Програмата за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2016 - 2020 г. e в 

съответсвие и с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в 

България за периода 2014-2030г.  

Настоящата Програма е разработена по инициатива на кмета на Община Поморие и 

Общинска администрация - Поморие. Принос за изготвянето на Програмата имат както 

служителите от администрацията на Общината, така и общински съветници и 

представители на туристическата общност в общината. 

Програмата за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2016 - 2020 г. е 

рамка, в която съвкупността от финансови, организационни и човешки ресурси 

осигурява съвкупност от свързани дейности за постигането на дадена цел или 

съвкупност от цели за определен период. Всяка програма има график и бюджет. Нейните 

цели се определят предварително и се отличават с определена съгласуваност. Когато 

изготвяме Програмата за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2016 - 

2020 г. е необходимо да посочим защо искаме развитие на туризъм. Основните причини 

за определянето на туризма като приоритетен отрасъл на икономиката в община 

Поморие са: 

• очакваните ползи от туристическото развитие като цяло  

• наличните възможности, свързани не само с местните ресурси 

(атракции), но и с пазарните възможности 

• необходимостта от диверсификация (разнообразяване) на 

съществуващото предлагане, а в регионален и национален мащаб – от развитието на 

нови дестинации (туристически места - алтернативни продукти и алтернативни 

дестинации). 

 

II. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ 

България като страна - член на Европейския съюз се утвърждава като „близка” и 

лесно достъпна туристическа дестинация, предлагаща усещане за стабилност, 

надеждност и предсказуемост. Този положителен имидж през последните години се 
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превърна във важен фактор за избор на дестинацията от традиционни европейски 

пазари. Богатият туристически потенциал на страната, основаващ се 

комбинацията от красива и разнообразна природа, природни феномени, отлични 

климатични условия, минерални извори, хилядолетно културно-историческо 

наследство, автентични занаяти и обичаи, развита туристическа 

инфраструктура, вкусна храна и отлични вина, гостоприемство и географска 

близост до основните емитиращи пазари бяха предпоставка за създаването на 

атрактивни туристически продукти, привличащи вниманието на различни целеви 

групи. Сред тях и партньорите в бранша, България утвърди имиджа си на дестинация, 

предлагаща високо качество на атрактивни цени, подходяща за семеен туризъм, 

индивидуални пътувания и за почивка на хората от третата възраст, предимно на море 

и планина. България е привлекателна дестинация за културен, спа/балнео, еко и селски 

туризъм. 

През последните години международният туризъм в България отбелязва стабилност 

като по отношение на броя на чуждестранните туристи, избрали България като място за 

почивка, така и на приходите от международен туризъм в текущата сметка на 

платежния баланс. 

Ролята на туризма като приоритетен сектор в българската икономика е видна от 

следните показатели: 

- приблизително 14 % от БВП на България, или около 11 млрд. лв. се формират от 

приходи от международен и вътрешен туризъм, 

- над 140 000 души е постоянната заетост в туризма, като в активните сезони 

заедно със временната надхвърля 250 000 души; 

- общият брой на заетите в туризма и свързаните с туризма браншове достига 

470 000 души; 

- туризмът е основен мултипликатор в българската икономика - приблизително 

16% от българската икономиката е резултат от мултиплициращия ефект на туризма. 

Съгласно проучване по проект  на МИЕТ по ОПРР са изведени следните характеристики 

на потребителите на туристически услуги в България: 

- Посетителите от Източна Европа са с най-висок дял през всички сезони; 

- Туристите у нас (и български, и чуждестранни) са приблизително равномерно 

разпределени по пол. Най-голям е делът на лицата в активна възраст (25 - 46 г.) 

Преобладаващата част от почиващите в България са работещи, т.е. хора с доходи. Делът 
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на хората на ръководни позиции сред чужденците е два пъти по-висок от този сред 

българите (съответно 24-28% срещу 13-16%). Сред българите, близо два пъти по-висок, 

в сравнение с чужденците, е делът на безработните и пенсионерите. У нас почиват 

предимно чужденци с висше образование – два пъти повече от висшистите сред 

българите (52-57% срещу 30%). 

- Различията в социалния, образователния и материалния статус на туристите са 

индикация, че в страната почиват две качествено различни групи от гледна точка на 

нагласата за почивката и начина на осъществяването й. При българите пътуванията 

са евтини, често до собствени имоти или при роднини и приятели. Голяма част 

от тях съчетават пътуванията за почивка със служебни и лични ангажименти. 

Чужденците в България са ваканционни туристи в истинския смисъл на думата 

(откъсват се от ежедневието и се съсредоточават върху почивката), техните посещения 

са по-скъпи, а пребиваването в чужда за тях страна изисква по-специфична подготовка и 

отношение към пътуванията изобщо. 

 

Характеристики на пътуванията в България: 

- Чужденците планират рано, а българите вземат решение в последния момент. 

Периодът за най-активно предлагане на летни туристически пакети за чужденци следва 

да бъде между февруари и април, а за българите – между май и юни. 

- За организацията на почивката си българите използват предимно неформални 

източници на информация. За тях е сравнително слабо популярна практиката за 

съчетаване на източниците. Интернет е по-популярен като източник на информация 

за българите през по-слабо активните сезони – пролет и есен, както и зима. Усещането 

на българина, че познава страната „като петте си пръста” е неблагоприятно за 

развитието на туристическия бизнес. Необходими са целенасочени усилия за 

популяризиране на по-специфични обекти в рамките на страната и за връщане на 

приключението в почивката в България. 

- Чужденците използват повече на брой и по-разнообразни информационни 

източници за вземане на решение за туристически пътувания. Доминиращият източник 

за чужденците е туристическата агенция. Не трябва обаче да се подценяват и 

неформалните канали (близки и познати), както и значението на предишния опит. 

Чужденците, много по-често от българите, ползват интернет като източник на 
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информация, и то през всички сезони. За тях това е един от най-подходящите 

комуникационни канали. 

- При начина на организация на почивката, българските и чуждестранните 

туристи имат различна практика - българинът предпочита да направи всичко сам, а 

чуждестранният турист обикновено използва посредник при уреждането на ваканцията 

си. Туроператорът се възприема и като гарант за осъществяването на почивка, според 

предварително обявените условия. 

- Необходим е различен подход за достигането на двете целеви групи – докато 

на чуждестранните туристи успех ще донесе активното представяне на България на 

туристически изложения и масираното предлагане на дестинацията чрез 

посредници, за българите би била по-успешна комуникационна кампания, която да 

достига пряко до потенциалните туристи. 

- Налице е нова трайна тенденция по отношение на организацията – 

„индивидуализирането” на почивките. Индивидуализацията е феномен, който, в 

дългосрочна перспектива, ще променя пазара. Това означава, че е необходимо 

туристическите агенции да променят подхода към потребителите, за да отговорят на 

променящите се модели на търсене на почивки изобщо. В по-далечна перспектива, ще 

бъде търсена възможността не само пътуването да се организира онлайн, но и да 

се „сглоби” самостоятелно – т.е. т.нар. „customized products”. 

- Почивката на българите е по-кратка от тази на чужденците. Регистрирана е 

тенденция към намаляване на продължителността на престоя. Пред 

туристическия бизнес стои задачата да преосмисли предложенията си към туристите и 

да ги съобрази с нагласите към по-кратки почивки. 

- Средният брой на пътуващите лица при българите е 3-4 души. Делът на 

семейните почивки (партньор с деца и деца /над 15г./ с родители) варира между 21 и 

29% като най висок е през летния сезон. При чужденците, средният брой на 

пътуващите лица е около 2-3. Делът на почивките с деца също е най-висок през 

летния и зимния сезон – между 16 и 20%. 

- Българите осъществяват нощувките си предимно при приятели и роднини и 

места за настаняване 1-3 звезди. За разлика от тях, чужденците предпочитат 3-5 

звездни хотели. Тенденцията българите да почиват често на места, в които нощувките 

не се заплащат т.е. при приятели и роднини, може да се превърне в сериозна заплаха за 

туристическите обекти. Необходима е допълнителна комуникация за връщане на 
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летовниците в хотелите чрез изгодни и интересни предложения. Българите 

нямат практика да закупуват предварително пакет. Делът на организиралите 

почивката си чрез посредник варира между 9 и 11 на сто за всички сезони. Чужденците 

използват пет пъти по-често от българите възможността да предплащат пакет. Делът 

на ползващите пакетна услуга е най-висок през лятото – достига до 58 на сто, и 

сравнително по-нисък през останалите сезони – между 47 и 48%. 

- Разходите на българи и чужденци за ваканция са пропорционални на доходите на 

домакинствата. Средствата, отделяни за лятна почивка от туристите са приблизително 

26-28% от средния месечен доход на домакинството, а тези през останалите сезони – 

около 13-18 на сто. Среднодневният разход на един български турист е сходен през 

всички сезони и варира между 19 и 24 евро, а този на един чуждестранен посетител е 

между 71 и 88 евро. 

- Българският турист е пасивен, няма осъзната необходимост от разнообразие 

(дял на комбиниралите практикуване на повече от един вид туризъм - между 18 и 25%). 

Чужденците са по-активни – те комбинират преживяванията и извличат 

максимума от всяка почивка (делът на съчеталите два и повече вида туризъм варира 

от 45-48% през есента и пролетта, 55-58 на сто през лятото, до 66% през зимата). 

- През активните сезони и при двете групи е налице съчетание от типа 

„масов със специализиран туризъм”, а през неактивните – комбинация от два 

специализирани вида туризъм. Най-често срещаното съчетание, и вероятно – 

съчетанието с най-голям потенциал, е това между културен и друг вид туризъм. 

- Типичните съчетания между четирите специализирани вида туризъм са: 

културен туризъм – с кулинарен, планински и морски туризъм; СПА/ балнео 

туризъм – с морски туризъм, туризъм с цел лечение и кулинарен туризъм; еко 

туризъм – с планински, кулинарен и културен туризъм; и селски туризъм – с 

кулинарен, планински и винен. 

- Необходима е активна комуникация с аудиторията по отношение на 

специализираните видове туризъм. От една страна, за да се провокира 

разнообразяването на почивката и ползване на комбинирани туристически продукти, а 

от друга, конкретно по отношение на специализираните видове туризъм – за 

подобряване на разпознаваемостта на понятията. 
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- Черноморският туристически район привлича най-голям дял 

чуждестранни и български туристи. Ако се изключи Черноморието, може да се 

твърди, че почивките на чужденците са съсредоточени предимно в Южна България. 

Непопулярни за тази група остават районите Дунавски, Стари български столици и 

Стара планина, което е учудващо предвид наличието на интересни природни и 

културно-исторически обекти. Необходимо да се направи опит за преразпределяне на 

туристопотока и към северната част на страната чрез предлагане на специализирани 

туристически пакети и промотиране на забележителности, разположени там, с цел 

повишаване на приходите в тези райони и реинвестиции в поддръжка и подобряване на 

състоянието на туристическите обекти. 

 

Мотиви за избор на България като дестинация за почивка: 

- И за чуждестранните, и за българските туристи, решението за почивка е ценово 

ориентирано. Тенденцията е устойчива във времето. 

- Рекламните форми оказват влияние върху вземането на решение за почивка, 

особено при по-непопулярните видове туризъм като еко и селски. Необходимо за тези 

видове туризъм да бъдат разработени специализирани рекламно-информационни 

материали, които да удовлетворят нуждата на туристите от допълнителна 

специализирана информация. 

 

По отношение на специализираните видове туризъм, основните фактори, които 

предопределят избора на дестинация са сходни за четирите изследвани вида: 

атрактивната природа, усещането за уникалност и специално изживяване, 

наличието на здравни услуги, достъпността на обекта и възможността за 

ползване на допълнителни туристически услуги. 

 

Удовлетвореност от престоя и лоялност към дестинацията: 

- Удовлетвореността на почивалите у нас е висока и устойчива през сезоните. 

Туристите нямат забележки по отношение на преобладаващата част от оценяваните 

елементи на почивката. Страната успява да отговори на повечето очаквания и, 

вследствие на това, да генерира нагласи за повторни посещения. 

- Причините за високата удовлетвореност на българските туристи са 

свързани най-вече с особеностите на околната среда – красива природа и чист въздух, 
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спокойствие и тишина, природни забележителности. Аспектът, зависещ от 

действията на туристическия бизнес, от който българските туристи са удовлетворени в 

най-голяма степен и е устойчив през сезоните, е качеството на обслужването. 

- При чуждестранните посетители, факторите, които водят до най-висока 

удовлетвореност са природните дадености (включително добрите плажове), 

отношенията с местното население, настаняването, местната кухня, културно- 

историческите забележителности, а през зимата и ски пистите. 

- Най-важните за удовлетвореността от почивката показатели са чистотата, 

настаняването, обслужването в местата за настаняване, отношението от 

страна на местното население - характеристики, чието подобряване би довело до 

ръст в оценките за страната като туристическа дестинация. 

- Източник на неудовлетвореност са инфраструктурата и пътищата, 

високите цени, лошото обслужване и лошото отношение, мръсотията, 

достъпността за хора с увреждания, а през зимата към тях се добавят и лошите 

условия за ски и спорт на закрито. 

- Данните от проучванията – и количествените, и качественото, не дават основание 

да се твърди, че съществува определена, хомогенна, неудовлетворена от престоя си в 

България, група. 

- Туристите изграждат лоялност и емоционална привързаност към страната, дори 

при първата ваканция у нас. 

- Причините, които биха стимулирали българските туристи отново да 

почиват в страната са ниските цени и изгодните предложения. Мотивите на 

чужденците биха били ниските цени, природните дадености, любезността на 

местното население. 

- Разнообразяването на престоя на посетителите също би неутрализирало 

част от негативните нагласи и би увеличило вероятността за повторно посещение в 

страната. 

 

Имидж на България. Пазарни бариери: 

- България има позитивен имидж и сред българските, и сред чуждестранните 

туристи. Все още обаче липсва единен и непротиворечив образ на страната, чрез който 

тя категорично да се разграничи от конкурентните туристически дестинации. 
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- Сред почивалите у нас, страната се възприема като спокойна дестинация, с 

красива природа, добра кухня, с добри условия за СПА/ балнео и алтернативен туризъм 

изобщо, добри места за настаняване. Летните туристи я възприемат и като 

дестинация, която предлага добри условия за морски туризъм. Сред чуждестранните 

туристи България има имидж на евтина дестинация. Този атрибут е нейна отличителна 

характеристика в сравнение с конкурентите. Единствената друга държава, която 

отговаря на подобно описание е Турция. 

- Както сред зимните, така и сред летните туристи (и българи, и чужденци) 

дестинацията „България” има формирани ключови силни страни, т.е. характеристики, 

върху които да бъде изграждан имиджът й и върху които да се основава предлагането 

на туристически продукти и услуги. Неоползотворен потенциал за подобряване на 

имиджа на страната е налице по отношение на алтернативните видове туризъм, в 

случай, че представянето по тези характеристики бъде подобрено. 

- Спокойствието, красивата природа и добрата кухня са базовите характеристики, 

по които България не трябва да допуска слабо представяне, за да остане предпочитана 

дестинация за активните сезони. С потенциал по отношение на предпочитанията към 

страната са и възможностите за практикуване на СПА/балнео и алтернативен туризъм 

изобщо. 

- Страната успява да отговори на очакванията на туристите и да създаде 

емоционална връзка с тях, което е предпоставка за успех в налагането на бранда 

„България”. 

- Основната физическа бариера, която според чуждестранните туристи съществува 

пред България като туристическа дестинация, е липсата на добра инфраструктура. Това 

е бариера, която страната споделя с Турция и Гърция.  

- Необходимо е да се положат усилия бариерите пред останалите държави да се 

превърнат в предимства на България – като член на ЕС пътуването към нея е свободно, 

екзотична и интересна е с обичаите и традициите си, настаняването е евтино, а цените 

на продуктите и услугите – под и около средните за Европа.  

 

Въпреки различията между десетте пазара, те могат да бъдат групирани в два вида: 

- Западноевропейските пазари (Великобритания, Германия и Швеция), които 

обикновено имат висока покупателна способност, висок интензитет на задгранични 

пътувания и високи разходи в чужбина. Също така, общо и за трите пазара е високият 
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им афинитет към почивки на море на слънчев и топъл климат - нещо, което не може да 

се намери в тези страни. Друга обща черта е, че България до сега имаше малък пазарен 

дял на тези три пазара, но и трите пазари имат потенциал за интерес, който значително 

надвишава настоящия обем на пътуванията. 

- Втората група се формира от източноевропейски, респективно съседни пазари  

(Чехия/Словакия, Русия, Украйна, Сърбия, Румъния, Гърция и Турция). Тези пазари 

показват значително по-слаби показатели по отношение на икономическите условия, 

както и общото поведение при задгранични пътувания в сравнение със 

западноевропейските пазари. Също така, за разлика от западноевропейските пазари, 

където по-голямата част от населението може действително да си позволи задгранични 

пътувания или пътувания до България, само една малка част от населението на 

източноевропейските или съседните пазари може да си позволи пътуване в чужбина 

(поради по-ниската покупателна способност ). Все пак България също има голям 

потенциал за интерес на всички тези пазари, надхвърлящ (в някои страни дори 

многократно) настоящия обем на пътуванията. Друго общо предимство на тези пазари е 

и че те имат определена "близост" с България, което означава или географската близост 

като съседна държава (което обикновено повишава пътуванията), или близост и 

познатост, базирани на сходните култура, история и език. 

 

Имидж и мотиви за пътуване до България: 

- Във всички пазари два аспекта особено ясно определят имиджът на България: 

"добри и изгодни цени, съответно евтина туристическа дестинация" и 

"туристическа дестинация за почивки на море" (последното обаче не важи за 

Гърция и Турция). Тези два аспекта доминират в имиджа на България сред 

потребителите, както и сред туроператорите и журналистите, пишещи за туризъм. 

"Добри цени", както и "море, плажове, слънце" са също основни мотиви за 

потребителите във всички изследвани пазари, за да предприемат почивка в България, (с 

изключение на Гърция и Турция). 

- Други важни положителни аспекти на имиджа на България (но не на всички 

изследвани пазари) са свързани с "гостоприемството и приятелски настроените 

хора" и "доброто предлагане на почивки със зимен спорт и каране ски", а в съседните и 

източноевропейски страни важни аспекти на имиджа са "близостта, съответно лесната 

достъпност" и "сходният манталитет и език, съответно липсата на езикови бариери". 
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- Въпреки това, имиджът на България е негативно повлиян от асоциации като 

"страна от бившия източен блок или бивша комунистическа страна", което означава по-

нисък стандарт и качество, по-стари хотели, по-слабо развита страна, престъпност и 

липса на безопасност. Аспектът "страна от бившия източен блок или бивша 

комунистическа страна" и "безопасност и престъпност" също бяха споменати и като 

причини да не се предприеме пътуване до България. 

- Допълнителна слаба страна на всичките десет пазара е, че като цяло 

черноморските дестинации (следователно и България) имат недостатъци на имиджа и 

липса на престиж в сравнение със средиземноморските дестинации. 

- Друг проблем е, че понякога потребителите нямат информация за България 

като туристическа дестинация, респективно за това, което България предлага. 

- Погледнато като цяло, има сравнително високо съответствие между отговорите 

на потребителите, туроператорите и журналистите, които пишат за туризъм, по 

отношение на имиджа на България. Обобщението на положителните и отрицателните 

имиджови асоциации в цялостен имидж на България на десетте пазара разкрива, че на 

всички източноевропейски пазари, както и в Турция, България има предимно 

положителен имидж, докато на западноевропейските пазари, съответно в съседна 

Гърция, имиджът на България се характеризира както от положителни, така и от 

отрицателни аспекти. И все пак, на нито един от десетте изследвани пазари България 

няма изцяло отрицателен имидж сред потребителите, туроператорите или 

журналистите, които пишат за туризъм. 

 

Потенциал за бъдещ интерес към България: 

- Във всички десет изследвани пазари България има потенциал за интерес, който 

надвишава настоящия обем на пътувания. Въпреки това, на повечето от тези пазари 

мнозинството от хората от потенциала за интерес към България все още не са взели 

окончателно решение да посетят България. Следователно е необходим много активен 

маркетинг, насочен към мотивиране на потенциала за интерес действително да 

предприеме пътуване до България и по този начин да се реализират перспективите за 

растеж, които България има на всички пазари. 

- Подобно на миналото, бъдещият интерес на всички пазари също е фокусиран 

върху почивките на Черно море (с изключение на Гърция и Турция). Въпреки това, 

има и интерес към почивки на море в комбинация с обиколки ориентирани към 
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разглеждане на културни и природни забележителности, обиколки за културен 

туризъм и разглеждане на природни забележителности, както и почивки със 

зимен спорт (най-вече на пазарите Гърция, Турция, Румъния и Сърбия). Други видове 

почивки като градски почивки, спа, балнео и уелнес почивки, летни почивки в 

планината или почивки със забавления също имат потенциал за интерес, но само 

на отделни пазари. 

 

Конкурентоспособност на България: 

- България има конкурентно предлагане на почивки на море на всички изследвани 

пазари с изключение на Гърция и Турция (където собственото предлагане на почивки 

на море се счита за много по-привлекателно). 

- Освен това, България има и конкурентно предлагане на почивки със зимен спорт, 

най-вече от гледна точка на съседните пазари Гърция, Турция, Румъния и Сърбия. За 

разлика от тях, на другите изследвани пазари предлагането на България на почивки със 

зимен спорт е по-малко конкурентно, защото други известни ски райони (алпийските 

страни или също така и съответната  страна) са по-близо и се смятат за по-

привлекателни. 

- Предлагането на България на културен туризъм и разглеждане на 

забележителности е оценено като по-малко конкурентно в сравнение с други европейски 

страни (преди всичко от немските, гръцките, турските и румънските граждани) или 

най-много като средно конкурентно. 

- Освен това, на всички изследвани пазари предлагането на България на летни 

почивки в планината и почивки с походи, голф почивки и селски или еко туризъм се 

оценява като по-малко конкурентно в сравнение с тези,  предлагани в други страни 

(отчасти и в сравнение със собственото предлагане на страната). Същото важи и за 

предлагането за спа, балнео и уелнес почивки, което също е оценено като по-малко 

конкурентно на почти всички пазари (с изключение на Гърция и Украйна). 

 

Когато се обобщят всички десет изследвани пазара се разкрива, че България има важни 

силни страни, като имиджа на изгодна ваканционна дестинация или нейното 

конкурентно предлагане на почивки на море и почивки със зимен спорт, но има също и 

слаби страни, като например недостатъците на имиджа, които България има на всички 

десет пазара, както и слабото медийно присъствие и дистрибуция. 
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Също така с оглед на външните фактори, има и възможности, но има също и заплахи. 

Основните заплахи за България във връзка с това са преди всичко високата 

чувствителност към цената, която съществува на всички десет пазара, силната 

конкуренция от страна на средиземноморските страни (преди всичко от Турция) и 

световният свръх-капацитет в сектора на настаняването, което допълнително засилва 

ценовата конкуренция. Продължаващата международна финансова криза и кризата в 

Украйна също са сериозна заплаха за България. 

 

Въпреки това, България също има и големи възможности на десетте пазара, например 

като цяло високият интерес към почивките на море в слънчев и топъл климат, 

както и големия потенциал за интерес към България, предлагащ перспективи за растеж, 

а също и над средното увеличение на покупателната способност в източноевропейските 

страни (в съчетание с увеличаване на обема на задграничните пътувания), както и 

близостта и познатостта на България по отношение на източноевропейските и 

съседните страни предлагат допълнителни възможности за България. 

Съпоставянето на силните и слабите страни, както и на възможностите и заплахите 

позволява да се направи следното заключение: България има важни силни страни, но 

има и слаби страни, които противодействат на тези силни страни - все пак повечето от 

тези слаби страни могат да бъдат преодолени чрез прилагане на подходящи мерки за 

комуникация и дистрибуция. Така например премахването на “недостатъците на 

имиджа”, считани за една от слабите страни, автоматично ще намали заплахата от 

"силна конкуренция от страна на средиземноморските страни". По същия начин, 

укрепването на имиджа на България като "ваканционна дестинация с най-добри цени" 

ще противодейства на заплахата "висока чувствителност към цената", която съществува 

на всички генериращи пазари. 

 

SWOT – анализ на българския туристически продукт 

 

Силни страни  

- Многообразие на природни и антропогенни ресурси, съсредоточени на 

сравнително малка територия, което предполага добра степен на достъпност и 

възможности за развитие; 
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- Красива и чиста околна среда; 

- Мек климат и умерени температури; 

- Богато и международно-признато културно-историческо наследство и съхранени 

традиции; 

- Географска близост до основните целеви пазари на България; 

- Гостоприемно отношение към чужденците; 

- Обновена настанителна база; 

- Имидж на сравнително безопасна дестинация; 

- Атрактивна кухня и качествени вина; 

 

Слаби страни 

- Липса на ясно разпознаваем имидж на България като туристическа дестинация; 

- Силна териториална диспропорция и зависимост на продукта от морския 

туризъм; 

- Недостатъчно развита инфраструктура във вътрешността на страната (летища, 

пътища, обществен транспорт); 

- Липса на туристически представителства на основни целеви пазари за България; 

- Недостатъчно опитен и обучен персонал; 

- Недостатъчно планиране на използването на територията в туристическите 

региони (прекомерно застрояване, строителство през туристическия сезон и др.); 

- Начален стадий на развитие на публично-частни партньорство (PPP); 

- Недостатъчно развитие на информационните технологии - информация за 

България в глобалните мрежи; 

- Начален стадий на модернизиране и реконструкция на преобладаващата част от 

съществуващите музеи, галерии, атракции и др., свързани с представянето на 

българското културно-историческо наследство; 

- Относително пренебрегване на вътрешния пазар 

 

Възможности  

- Наличие на богат туристически потенциал за разнообразяване на предлагането и 

преодоляване на сезонността; 

- Възможности за разнообразяване на предлаганите туристически продукти; 
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- Развитие на специализирани видове туризъм както по отделно така и в 

комбинация; 

- Възможности за увеличаване на предлаганите допълнителни туристически 

услуги; 

- Неизползвани възможности за вътрешен туризъм и туризъм от съседните страни 

за уикенд-почивки; 

- Подобряване на квалификацията и уменията на персонала в туризма; 

- Акцент върху повтарящите се форми на туризъм (напр. спа, ски и др.) и 

съчетанието им; 

- Изграждане на ефективна връзка между ранно планиране, търсене и предлагане 

на туристическия продукт чрез развитие на ефективни комуникационни 

електронни канали; 

- Възможности за привличане на чуждестранни инвестиции в туризма; 

- Преодоляване на регионалните диспропорции и развитие на туризма по цялата 

територия на страната; 

 

Опасности  

- Икономическа и финансова криза, довела до стагнация и рецесия на основни 

емитиращи пазари; 

- Повишаване на цената на предлаганите туристически услуги, което да доведе до 

загуба на едно от най-силните конкурентни предимства на България, а именно 

доброто съотношение цена – качество; 

- Въздействие на кампании, насочени към масовия туризъм, от страна на 

конкурентни дестинации; 

- Неуспешно постигане на задълбоченост на рекламните дейности поради 

недостатъчно финансиране; 

- Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, 

военни конфликти, болести и терористични атаки; 

- Влошени параметри на околната среда; 

- Липса на адекватни устройствени планове и райониране в туристическите 

региони. 

 

Маркетингови цели за периода 2016 - 2020 година 
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- Нарастване на нетните приходи от международен туризъм в България; 

- Привличане на по-платежоспособни туристи в България в съответствие с 

променената категорийна структура на хотелската база и разнообразяване на 

туристическото предлагане; 

- Нарастване на посещенията в България с цел туризъм в неактивния сезон 

- Разширяване позициите на България на целевите пазари чрез диверсификация на 

предлагания продукт /комбинирани пътувания и специализиран туризъм/ 

- Разнообразяване на предлаганите продукти с цел целогодишно използване на 

туристическия потенциал на страната; 

- Увеличаване дела на вътрешния пазар 

- Насърчаване развитието на устойчиви форми на туризъм. 

 

III. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

Община Поморие разполага с богати и разнообразни туристически ресурси – 

природни и антропогенни. Сред целевите групи и партньорите в бранша община 

Поморие утвърди имиджа си не само на морски, но и на балнеологичен туристически 

център. Поморие бе обявен за столица на балнеотуризма в България още през 2008 

година. Град Ахелой е с имидж на дестинация, предлагаща морски рекреативен туризъм 

с ниско и средно качество на оптимални, атрактивни и изгодни цени, подходяща за 

семеен туризъм, индивидуални пътувания и за почивка на хората от третата възраст, 

предимно на море. Община Поморие все още не е достатъчно популярен туристически 

обект за културни програми в региона и страната. Независимо че туристи от 

Черноморското крайбрежие включват в своите програми посещение на манастира 

«Свети Георги», Музея на солта, Античната куполна гробница както и винарските изби в 

Поморие, тези обекти имат огромен потенциал за развитие. Отчита се, че на 

международния туристически пазар е ниско равнището на информираност за Община 

Поморие. 

Туристическият потенциал на Община Поморие се оценява като много добър и 

най-разнообразен в сравнение с този на останалите черноморски общини. Като най-

важните фактори за развитието на туризма са разнообразен релеф – морско 

крайбрежие, Източна Стара планина, равнина, езера, чистата околна среда, минералните 

извори и лечебната кал – поморийска луга, единствения действащ манастир по Южното 

черноморско крайбрежие, запазените исторически атракции, гостоприемството (вкл. 
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места за настаняване, храна, услуги), стойността на продуктите и услугите в туризма. 

Необходимо е подобряване на инфраструктурата и обществените услуги (комуникации, 

канализация, чистота), актуализация и поставяне на нови обозначителни 

/пътеуказателни/ табели, разработване на нови или допълнителни туристически 

продукти и пакети, опазване и популяризиране на естествените и защитени райони и 

опазване и популяризиране на местната култура/наследство.  

Основните аспекти, отнасящи се до околната среда, които се нуждаят от 

подобрение са: 

 Събиране на твърди отпадъци/ отпъдъчни материали 

 Улавяне на отпадни води директно изливащи се в морето и река Ахелой 

 Контрола върху ресурсите на Поморийското езеро 

 Контрола върху високите нива на шум 

 

Дейностите, които имат най-голямо значение за бъдещото туристическо 

развитие на Община Поморие са:  

 Подобряване и изграждане на пътища и пешеходни алеи 

 Популяризиране, реставриране и създаване на исторически паметници  

 По-добро взаимодействие между обществения и частния сектор  

 Развитие на наличните и разработване на нови специализирани за общината 

туристически дейности (които не се предлагат в съседните общини)  

 Увеличаване на разнообразието на туристическите стоки и услуги с широко 

застъпване на развлекателните дейности на територията на общината 

 

Посетителите в Община Поморие се включват главно в следните туристически 

дейности:  

1) Морски (летен) туризъм 

2) Балнео/калолечение 

3) Дегустация на вина  

4) Участие в културни събития - Яворови дни, Фестивал на църковната песен, 

Мажоретен фестивал, Дни на виното и др. 

5) Участие в религиозни празненства  

Добър потенциал за развитие в бъдеще имат: 

1) Морски (летен) туризъм  
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2) Спортно-развлекателен туризъм 

3) Орнитоложки туризъм 

4) Балнео/калолечение – здравен туризъм 

5) Фолклорен и етноложки туризъм   

6) Дегустация на вина и национална кухня (кулинарен туризъм)  

7) Посещения на църкви / манастири – религиозен туризъм 

8) Еко туризъм 

 

Основните географски райони, от които идват туристи в Община Поморие към 

момента са: от ЕС, Русия, Балкански полуостров, големите градове в България, от 

съседни райони.  Еднодневни и двудневни посещения целогодишно осъществяват 

жителите на съседните общини – Бургас и Несебър. Посетителите в общината са 

предимно от България, Словакия, Украйна, Русия, Великобритания.   

Туристите в Община Поморие ползват целия диапазон настанителна база: 

 Самостоятелни стаи и апартаменти 

 Хотели – всички категории 

 Апартаментни хотелски комплекси - 4* и 5*  

 Приятели и роднини  

Най-активни дейности за маркетинг и реклама на туризма в Община Поморие 

извършват: 

 Общинска администрация в партньорство с туристически фирми и 

организации 

 Туристическите фирми/агенции  

 Професионалните туристически асоциации  

 Регионални туристически организации  

 

Средствата, които се използват за маркетинг и реклама на туризма в 

Община Поморие са: 

 Печатни материали: брошури, постери, пътеводители, карти и др.  

 Участие в национални туристически изложения – София, Бургас 

 Участие в международни туристически  изложения – Белград, Букурещ, 

Братислава, Москва, Будапеща 

 Online електронни маркетингови материали, например Интернет. 
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Съществен проблем за качеството на предлагания туристически продукт в Община 

Поморие има компетентността и уменията на туристическия персонал. В много 

от туристическите дейности и услуги те се оценяват като незадоволителни до добри. 

Необходимо е повишаване на професионалната подготовка на заетите в туризма в 

общината в следните области - продажби и маркетинг, чужди езици, информационни 

технологии /работа с компютър/, счетоводство, обслужване на клиенти, стратегическо 

управление и планиране, резервации, понятие за туристическия продукт, закони и 

законодателство, управление на човешките ресурси и др.  

 

Личните умения, които е необходимо да бъдат усъвършенствани от 

туристическия персонал за в бъдеще са: 

 Работа в екип и поддържане на добри отношения с колеги 

 Самодисциплина  

 Аспекти, касаещи качеството на услугите  

 Справяне с оплаквания и неудовлетворени клиенти 

 Умения за водене на разговори 

 Работа с компютърни приложения  

 

Благоприятен е фактът, че туристическото предлагане в Община Поморие не е 

идентично с това на съседните общини. То носи своята специфика, която се различава от 

това на общините Несебър, Бургас, Созопол, Приморско и Царево. Изключително 

благоприятното географско положение, разнообразният релеф, наличието на влажни 

зони, богата флора и фауна, лечебна кал, музейни комплекси, непознатата история и 

култура, уникалните фолклорни и културни прояви, обичаи, музика, танци, кухня и пр. 

са неповторимата страна на туристическия продукт на Община Поморие. 

Туризмът е структуроопределящ отрасъл на община Поморие, но с потенциални 

възможности за комплексен и уникален туристически продукт. Открояват се няколко 

нови тенденции. Едната е промяната на профила на туристите. Вече около една трета са 

младежите, които търсят тук забавления. Останалите посетители продължават да са 

представители на различните възрастови групи и семейни туристи. Те търсят най-вече 

продукта all inclusive, който вече е масово предлаган продукт в хотелите. По 

информация на туроператорите над 80 на сто от хотелите с четири звезди и поне 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2010/07/23/936710_parti_zona/


Програма за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2016 - 2020 г. 

 

половината с 3 звезди вече са на тази схема. Преди две-три години броят им беше 

значително по-малък. 

Следващ тренд – забелязват се повече отстъпки за ранни записвания с цел да се 

намалят офертите в последния момент (Last Minute). Също така и удължаване на срока 

за ранните записвания. Обикновено при ранните резервации хотелиерите дават до 20% 

отстъпка от договорената цена с туроператора, а срокът е до края на април. Тази година 

голяма част от хотелите са давали отстъпки и до 30%, и то през май. Какво означава 

това за хотелиера - по-ниска печалба, но по-голям шанс рано да продаде базата си. До 

2009 година хотелите не използваха ранните отстъпки заради очакванията да продадат 

леглата във високия сезон и срещу по-висока печалба. От гледна точка на клиента той 

може да попадне на по-атрактивна цена при оферта "в последния момент". Но в този 

случай той не може да избира свободно между хотели и стаи, защото трябва да се 

съобрази с непродадените места. Затова, ако има достатъчно стимули (атрактивни 

ранни оферти), туристът би запазил почивката си по-отрано. 

Тенденция номер три - движения по пазарите. Най-многобройните туристи 

продължават да бъдат от: Германия, Великобритания, скандинавските страни, Русия, 

Украйна. Първите три, с някои леки промени, остават константни. На руския и 

украинския пазар хотелиерите отчитаха увеличение до 2014г. За периода 2016 - 2020г 

се очаква спад в резултат на възникналите форсмажорни обстоятелства. Румънците 

стават все по-важни. В някои курорти броят им расте, в други резервациите са по-малко 

от предходното лято. Те идват с коли и затова не може да се проследи точното движение 

на пазара. Видимо обаче е, че все повече румънци пътуват вече и към южните курорти.  

Другата тенденция е завръщането на Полша на туристическия пазар. Дори има 

очаквания, ако полските туристи се запазят, а британските - продължават да намаляват, 

полският пазар да измести след време английския по значение. Въпреки големия 

спад на ранни записвания към сезона се гледа с оптимизъм. Държавата и туристическия 

бранш прави всичко възможно да компенсира спада в руския  и украинския пазар. 

Промените в климата, генетично модифицираните организми и 

здравословният начин на живот са явления, които на пръв поглед нямат много общо 

с туристическата индустрия. Те обаче могат да се отразят съществено на качеството на 

предлаганите туристически услуги, както и да променят посоката на развитие на 

бранша, показва проучване на Oxford Research. То е част от 18-те секторни доклада, 

изготвени от различни научни организации и мозъчни тръстове по поръчка на 
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Европейската комисия в опит да предвиди потребностите на пазара на труда в ЕС до 

2020 г. Променената представа за туризъм е свързана и с една друга дълбока промяна в 

мисленето на клиентите - с тяхната загриженост за здравето им, природата и климата. 

Застаряващото население на Стария континент ще изисква все по-специфична грижа и 

индивидуални услуги според потребностите на туриста. По-възрастните клиенти 

избират туристическите услуги много по-внимателно и не се задоволяват с 

традиционните семейни пакети. Много от тях вече оценяват услугите не толкова според 

цената, колкото според качеството им и искат да получат висока добавена стойност 

срещу парите си. 

Тъй като малките и средните предприятия често нямат достатъчно средства, които 

да инвестират в обучение на служителите си, е необходимо да се насърчи създаването 

на клъстери между тези компании и обучителните и изследователски институции. 

Необходими са и нови учебни курсове и дисциплини, които да съчетават преподаването 

на умения в сферата на туризма с компетенции от други области като информационни 

технологии, здравеопазване, екология. Стажовете, практиките и менторските програми 

са друг добър начин да се обучат необходимите кадри в сферата на туризма, които да 

отговарят на новите изисквания и очаквания на клиентите. 

 

IV. SWOT анализ на Община Поморие като туристическа 

дестинация 

1. Силни страни 

 Благоприятно географско положение: 

– разположение на черноморското крайбрежие,  

– разположение в Източна Стара планина,  

– преминаваща основна пътна артерия – Варна – Бургас, 

– на 10 км от международно летище – Бургас и 20 км от жп гара Бургас; 

 Благоприятен климат  

 Черно море е с ниска соленост, плажове със ситен пясък;  

 Красива и чиста природа, море и естествени плажове; 

 Наличие на лечебна кал и МТБ за балнеотуризъм; 

 Наличие на атрактивни села във вътрешността на общината; 
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 Наличие на защитени територии – Поморийското езеро - защитена 

местност, свръхсолена лагуна - гр. Поморие; Блатно кокиче - защитена 

местност, разположена край с. Горица; „Корията” - природна 

забележителност, разположена край с. Гълъбец; 

 Наличие на интересни природни туристически обекти – устието на 

река Ахелой, заливи, находища на интересни растителни и животински 

видове; 

 Наличие на интересни обекти на културно-историческото наследство 

– богато културно-историческо наследство - археологически и архитектурни 

паметници, манастир „Свети Георги”, Антична Куполна Гробница. 

 Запазени занаяти, които могат да се превърнат в туристически 

атракции – рибарство, пчеларство, бъчварство, тъкачество 

 Фолклорни традиции, които могат да се превърнат в  туристически 

атракции – Коледари, Лазарки 

 Уникална местна кухня и качествени вина; 

 Традиции в туризма в крайбрежната зона; 

 Многообразие на туристически ресурси за развитие на всички видове 

и форми туризъм, както традиционни (морски туризъм), така и 

специализирани – здравен (балнео и СПА), културен, религиозен, селски, еко-, 

ловен, приключенски и др., които могат да се развиват както самостоятелно, 

така и чрез ефективно комбиниране помежду си; 

 Изграден имидж на морски курорт – Община Поморие е позната като 

привлекателна дестинация за летни почивки в България; налице са вече 

утвърдени известни български курорти – Поморие и Ахелой; 

 Нова или реновирана туристическа база за настаняване;  

 Предлаганият продукт е на конкурентна цена  

 

2. Слаби страни 

 Задоволително състояние на техническата инфраструктура в 

общината 

 Ниска квалификация на персонала в обслужващата сфера като цяло 

 Недостатъчна реклама 
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 Недостатъчно информационно осигуряване – липса на табели и карти  

 Липса на достатъчно допълнителни туристически услуги 

 Концентрация на услугите и институциите в общинския център  

 Налице е диспропорция – концентрация на контингент на морето и 

неусвоен туристически ресурс във вътрешността на общината 

 Все още неизчистен имидж на “евтина дестинация”, включващ 

елемент на “ниско качество на ниски цени” – особено в гр. Ахелой 

 Изостава в развитието на съвременни информационни технологии и 

резервационни системи 

 Липса на адекватни устройствени планове и зониране в 

туристическите региони; 

 Липса на ефективна система за събиране, съхраняване и 

разпределение на достоверна статистическа и маркетингова информация; 

 Относително пренебрегване на вътрешния пазар; 

 Засилваща се тенденция за привличане към традиционния за 

общината морски туризъм на ниско-платежоспособни туристи, без интерес 

към специализираните видове туризъм и предлаганите допълнителни услуги 

по време на пребиваването им в Община Поморие; 

 Липса на добра координация между туристическите предприятия и 

ефективен контрол за повишаване на качеството, разнообразието и намиране 

на специфичността на туристически услуги и тяхната конкурентоспособност 

на пазара;  

 Недостатъчно планиране на използването на територията в 

туристическите региони - прекомерно застрояване, строителство през 

туристическия сезон и др.; 

 Наличие на значителен дял „сива” икономика. 

 

3. Възможности 

Възможностите отразяват външните фактори (извън контрола на 

заинтересованите страни), които могат да имат благоприятен ефект върху 

развитието на туризма в общината.  

 Промени (поощряващи туризма) в националната политика; 
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 Наличие на богат туристически потенциал за разнообразяване на 

предлагането и преодоляване на сезонността; 

 Възможности за разнообразяване на предлаганите туристически 

продукти (специализирани продукти); 

 Неизползвани възможности за вътрешен туризъм и туризъм от 

съседните страни за уикенд-почивки; 

 Подобряване на квалификацията и уменията на персонала в туризма;  

 Възможности за привличане на чуждестранни инвестиции в туризма;  

 Създаване на продукти на регионалния/местния туризъм; 

 Неизползвани възможности за реализиране на съвместни програми, 

инициативи и събития за популяризиране на специализираните видове 

туризъм съвместно с държавните и неправителствените, регионалните и 

общинските структури; 

 Използване на Европейските Структурни Фондове и други донорски 

източници на финансиране за развитие на туризма; 

 Повишаване ефективността на маркетинговите и промоционните 

програми и дейности. 

 

4. Заплахи 

Повечето външни фактори биха могли да се разглеждат и като 

възможност, и като заплаха в зависимост от ситуацията. Общото е, че и 

възможностите, и заплахите са извън директния контрол на 

заинтересованите страни и трудно могат да бъдат повлиявани. Заплахи за 

развитието на туризма могат да бъдат: 

 Регионална нестабилност и конфликти; 

 Надхвърляне на капацитета на Черноморското крайбрежие; 

 Нереално високи очаквания от туризма и печалбите;  

 Превес на лични и големи корпоративни интереси над дългосрочните 

интереси на общността; 

 Заплахата от тероризма – в световен мащаб, за България и за туризма; 
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 Икономически и законови промени, които могат да доведат до повишаване на 

цената на предлагания туристическия продукт и загуба на конкурентни позиции и 

клиентела; 

 Масирани кампании на конкурентни дестинации, предлагащи почивки с много 

големи намаления; силни кампании на конкурентни дестинации от България и 

съседните страни; 

 Поради ограничените средства за реклама, Община Поморие да не успее да 

създаде дълбочинна рекламна кампания, което от своя страна ще и попречи да се 

възползва от наплива от туристи, стимулиран от международното икономическо 

стабилизиране; 

 Непълноценно оползотворяване на природните и аптропогенни туристически 

ресурси на община Поморие; 

 Влошаване параметрите на околната среда; 

 Прекомерното и неконтролирано застрояване на отделни зони, главно по 

Черноморското крайбрежие на общината; 

 Нарушаване на принципите на устойчиво развитие – безотговорно използване 

на природните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и 

селища; 

 Неестетичен облик на голяма част от селищната среда; 

 Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, 

военни конфликти, болести и терористични атаки;  

 Отрицателно влияние върху имиджа на Община Поморие и отблъскване на 

плажежоспособни туристи, вследствие на засилващата се тенденция  и информация  зад 

граница за преобладаващи посещения на нископлатежни туристи за морски 

рекреативен туризъм; 

 Отрицателно влияние върху имиджа на Община Поморие като модерна 

туристическа дестинация на сериозното изоставане на туризма от новите 

информационни технологии, използването на Интернет и подобряване на 

интерактивната среда в туристическата анимация, музейните, екскурзоводските  и др. 

услуги; 

 Задълбочаващите се промени в климата и глобалното затопляне. 
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V. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

 

Визия - Към края на 2020 година Поморие да стане един от водещите 

туристическите центровете на Балканите чрез превръщането му в: 

 Централна дестинация за балнеотуризъм и калолечение; 

 По-нататъшното му утвърждаване като един от европейските центрове за 

екотуризъм – орнитоложки, биоразнообразие, Музей на солта;  

 Център за развитието на винен туризъм по Българското черноморие; 

 Център на конгресен туризъм – културни и спортни прояви и събития 

 

Една от основните стратегически цели за развитието на Община Поморие е 

постигане на конкурентен и печеливш модел на развитие на туризъм. 

Приоритетните направления в развитието на община Поморие са свързани с 

разумно използване на природните и културни туристически ресурси и с развитието на 

модерна туристическа инфраструктура, предопределяща целогодишно използване на 

създадената материално-техническа база в гр. Поморие и гр. Ахелой, удължаването на 

летния курортен сезон, както и усвояването на териториите за целите на туризма във 

вътрешността на общината – с. Александрово, с. Медово, с. Бата, с. Просеник, с. Горица, с. 

Гълъбец, с. Козичено, гр. Каблешково. 

По-важните дейности, предвидени за осъществяване във връзка с горепосочената 

цел, са насочени към повишаване атрактивността на предлагания туристически продукт 

в община Поморие и удължаване на туристическия сезон, свързан с предлагането 

основно на морски рекреативен туризъм и балнеоложки калолечебен туризъм. На 

практика всички предвидени дейности ще подпомогнат туристическото развитие, 

защото са свързани с подобряването на местната среда (селищна и пътна мрежа, 

устойчиво стопанисване на териториите и др.), неотменна част от туристическия 

продукт на всяка дестинация. 

 

 

 

 

 



Програма за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2016 - 2020 г. 

 

Приоритети на продуктовата политика в Община Поморие 

1. Морски туризъм 

И през следващата година морският туризъм ще продължи да има доминираща 

роля в структурата на туристическия продукт на Община Поморие.  

МЕРКИ:  

 стимулиране търсенето на ваканционен туризъм на международния и на 

вътрешния туристически пазар; 

 подобряване и разширяване предлагането на допълнителни туристически 

услуги;  

 внедряване на иновации в хотелиерството;  

 привличане на чуждестранни и български инвестиции в инфраструктурни 

проекти, не само за изграждане на хотели; 

 повишаване качеството на туристическите услуги; 

 повишаване квалификацията на туристическите кадри; 

 реализиране на серия от мерки за целогодишно привличане на кадрите в 

морските курорти и целогодишно използване на материалната база за балнеология и 

поддържане на добрата физическа форма. 

 

2. Здравен туризъм (балнеология, калолечение, СПА, уелнес) 

МЕРКИ: 

 създаване на възможности за многофункционално целогодишно използване на 

курортните територии с комплексно включване на ресурсите им; 

 засилване ролята на маркетинговите проучвания и осигуряване на адекватна, 

навременна и достоверна пазарна информация; 

 развитие на висококачествен туристически продукт в областта на 

калолечението, балнео, СПА и уелнес туризма; 

 повишаване квалификацията на кадрите; 

 разширяване диапазона на допълнителните услуги в пакет с основните; 

 предлагане на здравни програми като част от цялостната туристическа 

развлекателна програма; 
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3. Културен и религиозен туризъм 

МЕРКИ: 

 извършване на оценка и препоръки за превръщане на паметниците на 

културата в завършен туристически продукт; 

 извършване на оценка и осъществяване на промени (осъвременяване) на 

музейни експозиции с цел увеличаване на атрактивността им; 

 използване на  културните ресурси – паметници на културата, музеи, 

фестивали, етнографски комплекси и т.н. – за активизиране на туристическата 

индустрия; 

 насърчаване развитието на сувенирната индустрия; 

 организиране на обучение и преквалификация на кадри за работа в сферата на 

културния туризъм: организатори, аниматори, мениджъри, уредници др.; 

 извършване на регулярни маркетингови проучвания на туристите и 

специфичните им туристически интереси и нужди при посещение в културни 

институции и обекти на културно-историческото наследство; 

 

4. Екотуризъм /природен туризъм 

МЕРКИ: 

 гарантиране чрез плановете за управление на защитените територии и 

плановете за опазване на културното наследство, на поддържането на въздействието на 

екотуризма в границите на допустимото ползване и промяна; 

 изработване на механизмите за генериране на приходи за опазване на 

биологичното разнообразие и паметниците на културата; 

 подобряване капацитета на предприемачите за извършване на бизнес и 

обучение на местните общности, предоставящи туристическите услуги; 

 насочване развитието на екотуризма към вътрешния пазар и разширяване на 

целевите сегменти на международни пазар; 

 

5. Спортен, приключенски и хоби туризъм  

МЕРКИ: 

 насърчаване създаването на туристически спортно-развлекателни центрове; 
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 стимулиране и подпомагане провеждането на спортни състезания от 

национален и международен характер; 

 развитие на спортна инфраструктура за състезания по мотокрос; 

 развитие на професионален голф туризъм; 

 повишаване инвестициите в общината чрез голф туризма. 

 

6. Ловен туризъм 

МЕРКИ:  

 да се специализират и паспортизират ловните и риболовни стопанства за 

нуждите на туризма; 

 да се регулира практиката за даване на концесия на ловни стопанства за 

осигуряване  условия за отглеждане на повече и по-разнообразен дивеч за отстрел; 

 Да се предлагат риболовни принадлежности под наем и риболовен туризъм. 

 

Роля на общинска администрация и общински съвет Поморие 

Органите на местната власт – Кметът на общината и Общинският съвет ще 

подпомагат развитието на туризма, тъй като разполагат с достатъчно инструменти за 

въздействие, за насочване, подкрепа и контрол на туристическото развитие, а именно: 

1. Планиране на развитието (общи функции и задължения, определени по ЗМСМА, 

ЗОБ и др. и специфични функции по туристическото планиране, определени в Закона за 

туризма) 

2. Устройствено планиране (традиционен инструмент за насочване и контрол на 

туристическото развитие и съобразяването му с изискванията за опазване на средата, 

особено при наличието на територии със статут на защита) 

3. Административни услуги и процедури (тяхното облекчаване и ефективно 

предоставяне е реална подкрепа за туристическия бизнес) 

4. Общинска собственост (предоставяне на общински имоти за създаване на 

туристически информационен център или мрежа от ТИЦ). 

5. Финансови ресурси 

6. Регулиране на предлагането (функции по категоризацията и контрола по Закона 

за туризма) 
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7. Диалог с бизнеса, особено с местните туристически организации (местните 

власти като катализатор и фасилитатор на диалога, а не като пасивен участник) 

8. Създаване на положителни нагласи към туризма и туристите (туристическа 

култура) сред цялото население. 

9. Връзка с квалифицирани консултанти по туристическо развитие като помощ за 

местния туристически бизнес. 

 

Маркетинг на туристическа дестинация Поморие 

Маркетингът на туристическата дестинация се реализира на две нива:  

- І-во ниво: маркетинг на дестинацията като цяло и нейните продукти – 

отговорност на местните органи на власт и местната туристическа организация;  

- ІІ-ро ниво: маркетингови дейности на отделните туристически фирми. 

На тази основа тя трябва да изпълни маркетинговата си роля в две направления: 

  

- като популяризира дестинацията (кампании “чадър”) чрез създаване и 

налагане на привлекателен имидж на дестинацията като цяло и чрез изпращане на 

послания до потенциалните посетители, необходима основа за маркетинговата дейност 

на отделните туристически предприятия; 

- като подкрепя туристическата индустрия, чрез подпомагане създаването и 

налагането на нови продукти, консултантска дейност, контрол върху качеството на 

туристическите услуги,  информационно осигуряване на посетителите и др.  

 

Цели на Програмата за развитие на туризма в Община Поморие 

 

Главна цел: 

Създаване на комплексен туристически продукт в община Поморие за 

български и чуждестранни туристи, увеличаване на броя им и техния престой, при 

удължен летен туристически сезон и целогодишен за останалите видове туризъм.  

Акцент върху БАЛНЕОЛОЖКИ и МОРСКИ ТУРИЗЪМ! 

 

Постигането на главната цел означава: 

 Привличане на повече и по-платежоспособни туристи в Община Поморие в 

съответствие с променената категорийна структура на базата за настаняване и 
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разнообразяване на туристическото предлагане;  

 Нарастване на приходите от международен и вътрешен туризъм в Община 

Поморие; 

 Нарастване на посетителите, пътували в Община Поморие с цел балнеолечебен, 

спа и уелнес и културен туризъм; 

 Разширяване позициите на Община Поморие на целевите пазари чрез 

диверсификация на предлагания продукт (комбинирани пътувания и специализиран 

туризъм) и привличане на нови потребителски сегменти; 

 По-продължително използване на туристическите ресурси на общината на 

базата на разнообразието на предлаганите продукти. 

 

Специфични цели: 

1. Устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на база 

разнообразието от природни и антропогенни дадености на община Поморие и 

подобряване на неговото качество  

2. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и 

налагане на продукта на туристическия пазар  

3. Подобряване на състоянието на местната среда за развитие на туризма в 

община Поморие  

4. Създаване и укрепване на институционалната рамка за развитието на 

туризма в общината  

 

Мерки за изпълнение на заложените цели: 

Специфична цел 1. Устойчиво развитие на интегриран туристически продукт 

на база разнообразието от природни и антропогенни дадености на община 

Поморие и подобряване на неговото качество  

Мярка 1. Развитието на нови туристически продукти като се спазва принципа на 

поетапното разработване и тяхното взаимно допълване и интегриране към 

традиционно предлаганите в общината.  

Развитието на туристическия продукт ще е изцяло съобразено с динамичните 

промени във вкусовете и предпочитанията на туристите, за да е продаваем. Засиленият 

интерес към културното наследство ще подпомогне предлагането на тематични 

културни турове. Стремежът към здравословен живот стимулира развитието на 
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здравен и балнео, спа и уелнес туризъм. А отношението към обкръжаващата среда и 

природата стимулира интереса към екотуризма и орнитоложкия туризъм. Ясно 

изразената тенденция на избор на кратки почивки и сити турове в сравнение с дълги 

ваканции също улеснява развитието на специализирани туристически продукти. 

- Изработване на програма за развитие на алтернативните форми на туризъм на 

територията на община Поморие, включваща всички населени места; 

- Провеждане на подходящи мероприятия за квалификация на хората за развитие 

на алтернативни форми за туризъм; 

- Включване в сайтовете на общината на алтернативния туризъм и включването 

му с рекламни материали на туристическите борси. 

 

Мярка 2. Развитие на специализираната туристическа инфраструктура – 

създаване на развлекателен център, яхтени пристанища; създаване на публично-частни 

партньорства за управление на спортни съоръжения; 

Мярка 3. Подобряване на квалификацията и уменията на заетите в туризма – 

обучение и информационни срещи относно: 

 Екскурзоводското обслужване от страна на местни екскурзоводи 

 Информационно обсужване на туристите на територията на общината 

 Подобряване на чуждоезиковата подготовка 

 Подобряване на компютърните умения на заетите в обслужването 

 

Специфична цел 2. Ефективна маркетингова политика на дестинацията за 

популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар  

Мярка 1. Проучване на посетителите на община Поморие за подготовката на 

комуникационна кампания през 2016 г. 

Мярка 2. Провеждане на комуникационна кампания за представяне и 

позициониране на община Поморие на целеви пазари, включително на българския 

пазар. 

- Изработване рекламни материали – рекламен филм на общината, справочници, 

пътеводители, карти, брошури, проспекти и др. 

- Иницииране за провеждане на семинари, изложби, презентации  по въпросите на 

туризма. 

- Участие в туристически изложения и  борси. 
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Мярка 3. Събиране и поддържане на актуална информация относно 

туристическото предлагане в България 

Мярка 4. Събиране и поддържане на актуална информация относно 

туристическото предлагане в чужбина 

Мярка  5. Уеб маркетинг - създаване на уеб страница на община Поморие като 

туристическа дестинация 

Мярка 6. Подобряване на информационното обслужване на туристите чрез 

изграждане на мрежа от туристически информационни пунктове на територията на 

Община Поморие и подобряване управлението и обмена на туристическа информация 

чрез ТИЦ. 

Мярка  7. Информационно осигуряване на туристически обекти – изработване на 

табла, указателни и информационни табели, билбордове. 

 

Специфична цел 3. Подобряване на състоянието на местната среда за развитие 

на туризма в община Поморие 

Мярка 1. Стимулиране на местната инициатива и предприемачество. 

 Информационни и образователни кампании 

 Консултантска дейност 

Мярка 2. Публична кампания за промяна на нагласата сред жителите и гостите на 

общината за опазване на околната среда – информационни кампании и срещи относно: 

Законовата рамка за опазване на околната среда, Опазване на биологичното 

разнообразие и възможности за икономически растеж 

Мярка 3. Развитие на общата инфраструктура - Осъществяване на ремонт и 

реконструкция на съществуващата инфраструктура; Оказване на съдействие при 

изграждане на нови туристически обекти и доразвиване на съществуващите; 

Разработване на проекто-предложения за включване в програми за развитие на 

инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината; Разработване на 

предложение за развиване на услуги, съдействащи обслужването на туристите и гостите 

на Община Поморие; 

Мярка 4. Създаване на ефективна организация по управление на отпадъците: 

сметосъбиране, сметоизвозване, рециклиране на отпадъци; 

Мярка 5. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи - Поддържане на 

крайморската алея в стария град Поморие, изграждане на велоалеи; Организиране на 
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лекции, беседи с цел провеждане на ефективна природозащитна дейност сред жителите 

и гостите на града и района; Организация на сътрудничество между туристическите 

организации, контролноспасителни служби и природоопазващи органи с цел 

осигуряване на екологична безопасност на туристическите обекти и маршрути; 

Провеждане на дейности, свързани с подобряване на санитарно-хигиенните условия в 

зоните за отдих и в отделните туристически обекти; 

 

Специфична цел 4. Създаване и укрепване на институционалната рамка за 

развитието на туризма в общината  

Мярка 1. Укрепване на Консултативния съвет за развитие на туризма в община 

Поморие 

Мярка 2. Учебни посещения в други райони на България и силно развити 

туристически региони в Европа 

Мярка  3. Създаване на работна група за разработване  на проекти в областта на 

туризма 

Мярка 4. Укрепване на местния капацитет - Провеждане на демонстрационни 

мероприятия за трайни партньорства – кръгли маси, форуми; Общински 

информационни кампании за обществеността; 

 

 

Дейности в Програмата за развитие на туризма за периода 2016 - 2020 г. 

№ Видове мероприятия и дейности 
1.1. Представяне и обсъждане на програма за развитие на  туризъм на 

територията на община Поморие, включваща всички населени места; 
1.2. Провеждане на мероприятия за квалификация;  

1.3. 

1.4. 

Включване на информация за Община Поморие в сайтове за различни 
видове туризъм  
Включването на Община Поморие с рекламни материали на туристическите 
борси 

2.1. Създаване на публично-частни партньорства за туристически услуги и 
продукти 

3.1. Разработване на проект за създаване на развлекателен център 

3.2. Създаване на публично-частни партньорства за управление на спортни 
съоръжения; 
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4.1. Организиране на информационни срещи относно подобряване на 
информационно обсужване на туристите на територията на общината 

4.2. Обучение за подобряване на чуждоезиковата подготовка (по оперативни 
програми) 

4.3. Обучение за подобряване на компютърните умения на заетите в 
обслужването (по оперативни програми) 

  
1.1. Извършване на проучване за удовлетвореност на туристите в Община 

Поморие относно предлаганитя туристически продукт 
1.2. Извършване на проучване за търсенето на нови туристически продукти и 

услуги в Община Поморие 
2.1. Изработване рекламни материали – рекламен филм на общината, 

справочници, пътеводители, карти, брошури, проспекти и др. (по проект на 
ОПРР) 

2.2. Иницииране за провеждане на семинари, изложби, презентации  по 
въпросите на туризма. 

2.3 Участие в туристически изложения и  борси. 

3.1. Събиране и поддържане на актуална информация относно туристическите 
ресурси в България 

3.2. Събиране и поддържане на актуална информация относно туристически 
изложения, срещи, семинари, обучения и други прояви в България 

3.3. Събиране и поддържане на актуална информация относно обекти за 
настаняване и хранене в България 

3.4. Събиране и поддържане на актуална информация относно културен, 
спортен и събитиен календар на проявите в България 

3.5. Събиране и поддържане на актуална информация относно културно-
исторически обекти и музеи в България 

3.6. Събиране и поддържане на актуална информация относно транспортни 
разписания на автобуси, влакове, самолети и други в България 

3.7. Събиране и поддържане на актуална информация относно защитени 
територии и природни туристически обекти в България 

4.1. Събиране и поддържане на актуална информация относно туристически 
изложения в чужбина 

4.2. Събиране и поддържане на актуална информация относно срещи, семинари, 
конгреси, свързани с туризма в чужбина 

5.1. Създаване на уеб страница на община Поморие като туристическа 
дестинация 

5.2. Преглед и актуализация на туристическа информация в Интернет за 
Община Поморие 

6.1. Подобряване управлението и обмена на туристическа информация чрез 
ТИЦ. 

  
7.1. Изработване и поставяне на табла  

7.2. Изработване и поставяне на указателни и информационни табели 
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7.3. Изработване и поставяне на билбордове. 

1.1. Изграждане на център за информация и консултации на предприемачите в 
областта на туризма в общината 

1.2. Организиране на информационни и образователни кампании 

2.1. Организиране и провеждане на информационни кампании и срещи относно 
Законовата рамка за опазване на околната среда 

2.2. Организиране и провеждане на информационни кампании и срещи относно 
опазване на опазване на околната среда, биологичното разнообразие и 
възможности за икономически растеж 

3.1. Осъществяване на ремонт и реконструкция на съществуващата 
инфраструктура (обща техническа и туристическа) 

3.2. Оказване на съдействие при изграждане на нови туристически обекти и 
доразвиване на съществуващите; 

3.3. Разработване на проекто-предложения за включване в програми за 
развитие на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на 
общината;  

3.4. Разработване на предложение за развиване на услуги, съдействащи 
обслужването на туристите и гостите на Община Поморие; 

4.1. Организиране на среща с концесионерите на плажове в Община Поморие 

4.2. Организиране на среща – дискусия за подобряване на организацията по 
управление на отпадъците в общината 

5.1. Поддържане на крайморската алея в стария град Поморие, подготовка на 
проект за изграждане на велоалеи; 

5.2. Усъвършенстване на системата за екологично образование на населението; 

5.3. Организиране на лекции, беседи с цел провеждане на ефективна 
природозащитна дейност сред жителите и гостите на града и района; 

5.4. Организация на сътрудничество между туристическите организации, 
контролноспасителни служби и природоопазващи органи с цел осигуряване 
на екологична безопасност на туристическите обекти и маршрути; 

5.5. Провеждане на дейности, свързани с подобряване на санитарно-хигиенните 
условия в зоните за отдих и в отделните туристически обекти; 

 

 

Програмата е приета с решение № 424/13.12.2016г. на Общински съвет – Поморие. 


