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I. ОСНОВНИ НАЧАЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ
1. Въведение
Маркетинговата стратегия за популяризиране на стария градски начин на живот като
наследство за туризма в трансграничния регион е изготвена с финансова подкрепа от
Европейския съюз, Програма за трансгранично сътрудничество IPA, Референтен номер
CB006.2.21.144, в рамките на проекта „Обща история и култура - Мост отвъд границите“.
Водещ партньор по проекта е община Куманово, а партньор по проекта е община Дупница.
Стратегията обхваща двата трансгранични региона - Североизточния регион в
Северна Македония и Кюстендилския регион в България. Шест общини са разположени в
североизточния регион: Куманово, Липково, Крива паланка, Ранковце, Старо Нагоричане и
Кратово. Следните девет общини са разположени в област Кюстендил: Дупница,
Кюстендил, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Трекляно и
Бобошево.
Маркетинговата стратегия е разделена на четири основни части. Първата част
обхваща основните начела за изготвяне на стратегическия документ, целите на стратегията,
както и мисията и визията на стратегията. Представена е и методологията за изготвяне на
документа.
Във втората част е направен анализ на туризма в трансграничния регион. Обхванати
са материалите, свързани с влиянията и тенденциите в туризма, характеристиките на
туристическия пазар в трансграничния регион, организационната структура на туризма,
стратегиите и програмите за развитие в трансграничния регион, както и туристическите
обекти в трансграничния регион.
Третата част е посветена на маркетинга на туризма. Този раздел обхваща
материалите, свързани с маркетинга на туризма, брандирането на дестинации, връзките с
обществеността и популяризирането. В допълнение беше извършен SWOT анализ на
туризма в трансграничния регион. Посветена е част и на профила на туристите, които
участват в пътувания с фокус върху културния туризъм и потенциала за развитието му.
Четвъртата част се фокусира върху плана за действие на стратегическия документ.
Този раздел представя целите на маркетинговата стратегия, приоритети, мерки и дейности

6
This project is co-financed by the European Union through the Interreg - IPA CBC Programme
2014-2020 Bulgaria - The Former Yugoslav Republic of Macedonia, CB006.2.21.144 “Common
History and Culture - Bridge across borders”

за постигане на желаните резултати. В допълнение, четвъртата част съдържа препоръки за
наблюдение на изпълнението на съответните дейности.
При изготвянето на маркетинговата стратегия е използвана подходяща
професионална литература и съответни интернет източници в областта на маркетинга на
културното наследство във функция на туризма. Разгледани са примери и добри практики
от Европа и света, които допълнително се превръщат в подходящи препоръки, съдържащи
се в плана за действие на стратегическия документ. Маркетинговата стратегия се основава
на съществуващите програми и стратегии за трансграничния регион. Освен това,
маркетинговата стратегия е създадена въз основа на предварително подготвеното
проучване в рамките на проекта.
2. Цели на маркетинговата стратегия
Маркетинговата стратегия за популяризиране на стария градски начин на живот като
наследство за туризма в трансграничния регион има няколко цели:
-

-

-

Преглед на резултатите от изготвеното Проучване на съвременните маркетингови
практики за популяризиране на наследството от стария градски начин на живот в
трансграничния регион;
Анализ на програмни документи в областта на туризма в трансграничния регион;
Определяне на заинтересовани страни, чийто интерес би бил развитието на
туризма;
Идентифициране на туристическия пазар в трансграничния регион и потенциалните
пазарни конкуренти;
Конкретни предложения и препоръки за свързаност на този вид туризъм с други
отрасли на туризма;
Препоръки за управление на ресурсите, подходящи за развитието на туризма и
културното наследство на стария градски начин на живот в граничния регион;
Изготвяне на стратегически план за действие за развитие на туризма и стария
градски начин на живот като наследство в трансграничния регион за периода 20212023 г., с конкретни цели, приоритети, мерки и дейности;
Идентифициране на добри примери и практики за популяризиране на културния
туризъм;
Изследване и определяне на текущата ситуация с туристическия маркетинг в
трансграничния регион;
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-

-

Разглеждане на тенденциите на международния туристически пазар, свързани със
стария градски начин на живот и преглед на функционалните международни
подходи за неговото популяризиране; и
Изследване на най-новите тенденции в туризма, свързани с културното наследство.

3. Мисия и визия на стратегията
При създаването на документи за управление неразделна част от стратегиите е да
се постави визия и мисия като основа за по-нататъшно развитие.
Мисията на тази маркетингова стратегия е следната: да увеличи социалните и
икономическите ползи на територията на трансграничния регион, които произтичат от
туризма чрез организиран маркетинг и промоция.
Визията на Маркетинговата стратегия за популяризиране на стария градски начин на
живот като наследство за туризма в трансграничния регион е: трансграничният регион е
привлекателна дестинация за почивка и отдих, разпознаваема за туристите със своите
природни и културни богатства и организирана туристическа оферта.
4. Методология на изработване
Стратегията е важен документ, който посочва потенциала и възможностите за
маркетинг и устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион. Методологията за
изработване на стратегията произтича от посочените цели. Стъпките, предприети по време
на разработването на стратегията, са следните: иницииране на сътрудничество; проведени
срещи и поставяне на цели за изработка на маркетингова стратегия; формиране на екип,
преглед на литературата и теренни изследвания; провеждане на неструктурирани
интервюта със заинтересовани страни; писане, проектиране и представяне на стратегията.
По време на изработване на маркетинговата стратегия бяха използвани следните
изследователски методи и инструменти: анализ на съдържанието на европейски и
световни планове и стратегии за развитие на туризма и културното наследство; анализ на
статистически отчети, свързани с туризма; анализ на „добри практики“ за популяризиране
и маркетинг на културното наследство във функция на туризма; провеждане на
неструктурирани интервюта със заинтересовани страни от публичния, частния и
неправителствения сектор; креативно мислене; теренно проучване чрез посещение на
интересни места и фотографирането им; анализ на съответната съществуваща литература,
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свързана с културното наследство и туризма; анализ на интернет източници; SWOT анализ
и др.
Стратегията е разработена в съответствие със съществуващата туристическа
политика на Северна Македония и България, като се взети предвид съответните закони,
планове за развитие, програми и стратегии на национално, регионално и местно
(общинско) ниво.
В етапите на изготвяне на стратегията са взети предвид интересите на
заинтересованите страни, като например:
-

-

Местни жители, които живеят или работят в дестинацията и предоставят местни
ресурси за посетителите;
Бизнес общност, която се интересува от развитието на туристическата дестинация,
защото предоставя туристически продукти и услуги;
Публичен сектор, който се интересува от заетост, насърчаване на регионалното
развитие и увеличаване на общия доход и има важна роля в развитието на
туристическата дестинация;
Други участници като: неправителствени организации, сдружения, инвеститори,
занаятчии и др.;
Посетители и туристи (съществуващи и потенциални), които използват
туристическите продукти и услуги в дестинацията.

Определенията, използвани в стратегията за определени термини, свързани с
туризма и културното наследство, са следните:
-

-

Туризмът е съвкупност от дейности на лицата по време на тяхното пътуване и
престой на място извън обичайната им среда, но не повече от една календарна
година, за почивка, т.е. бизнес или други причини, които не са свързани с
получаване на заплата на места, които ги посещават;
Турист е лице с постоянно местоживеене извън мястото, което посещава и прекарва
поне една нощ в обект за настаняване за туристи;
Посетител е лице, което остава в дестинация, която не е неговото постоянно
местожителство в интервал от няколко часа, без да пренощува;
Туристическата дестинация е географска област, в която има всички елементи, които
са от значение за почивката (природни и културни ценности, атракции, места за
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-

-

настаняване и хранене, развлекателни съоръжения, туристическа инфраструктура и
др.)
Културно наследство - включва материални и нематериални ценности, които сме
получили от предишни поколения, които имат стойност за предаване на следващите
поколения; и
Културният туризъм е вид туризъм, при който основните мотиви за пътуване на
туристи са посещението или запознаването с културното наследство на определен
обект, място, регион и др.
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АНАЛИЗ НА ТУРИЗМА В
ТРАНСГРАНИЧНИЯ
РЕГИОН
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II. АНАЛИЗ НА ТУРИЗМА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
1. Въздействия и тенденции в туризма
Туризмът е дейност на хората, които пътуват извън постоянното си местожителство,
индустрия, която отговаря на техните нужди и въздействието, което хората и индустрията
оказват върху социално-културната, икономическата и физическата среда на домакина.
Днес туризмът е един вид феномен, феномен, който присъства във всички страни по света
и нараства по-глобално. Няма държава в света, която да не развива някакъв вид туризъм,
или държава, в която населението да не участва в туристически пътувания и движение
извън постоянното си местоживеене. Включването на туристите в пътуванията се случва по
различни причини като: бизнес, удоволствие, религия, спорт и отдих или други причини.
Голямата роля, която туризмът има, както по отношение на културния просперитет, така и
на икономическите ползи за дестинациите, ще бъде подкрепена от данни, предоставени от
Световната туристическа организация към ООН: туризмът представлява около 10% от
световния брутен вътрешен продукт; и всеки десети служител в света е нает в този сектор.
Сред континентите в света, по отношение на туристическия пазар, Европа има
водеща роля с приблизително половината от общия дял в туристическия поток, както чрез
изпращане, така и чрез посрещане на туристи. Предвижда се, Европейския континент в
който се намира трансграничен регион, в следващите години да представлява основен
източник на туристическа оферта и цел на пътуване на международни туристи.
Таблица 1. Пристигане на чуждестранни туристи и потребление за 2019г

Свят

Пристигане на
чуждестранни туристи
1 460 000 000

Потребление на чуждестранни
туристи (в щатски долари)
1 481 000 000 000

България
9 312 000
4 287 000 000
Северна Македония 758 000
396 000 000
Източник: UNWTO (2020) Tourism highlights. Madrid: UNWTO.
Според изследване на Световната туристическа организация към ООН, мотивите за
туристическо пътуване през 2019 г. са следните: почивка и отдих - 55%, посещение на
роднини и приятели, религиозни, здравни и други причини - 28%, бизнес пътувания - 18%
и 6% от туристите не са посочили причина. Според вида транспорт 59% от туристите са
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използвали въздушен транспорт, 35% автомобилен транспорт, 5% воден и 1% железопътен
транспорт. Тенденциите в пътуванията на международни туристи са следните:
-

пътувания за промяна (търсене на автентични и местни преживявания);
показни пътувания (обявени на instagram);
търсене на здравословен начин на живот;
индивидуални и туристи от различни поколения туристи; и
повишена информираност за екологията и устойчивия туризъм.

Маркетинговата стратегия има за цел да включи съвременните нужди и
съвременните тенденции на световния туристическия пазар и те са представени чрез
реалистични решения, които отчитат потенциала и възможностите на трансграничния
регион. Глобалните тенденции, които се предвиждат да бъдат от голямо значение за
бъдещото развитие на туризма, са следните:
Всички аспекти, свързани със здравето (фитнес, спа, физическа активност и др.)ще
придобият допълнително значение в близко бъдеще. Въпреки че повишената
осведоменост за здравето няма да повлияе на обема на търсенето, то със сигурност ще
повлияе на решенията относно дестинациите и поведението и дейностите по време на
почивките. Този сегмент се характеризира с увеличаване на конкуренцията, с инвестиции
на частен капитал и модернизиране на старите здравни бани и спа центрове за отдих.
Съвременното общество увеличава напрежението в ежедневието на хората и
насърчава желанието за повече свободно време за почивка и релаксация - което ще има
отрицателен ефект върху увеличаването на свободните доходи. За туризма тази тенденция
по дефиниция е неблагоприятна.
Поради големия брой реализирани пътувания, туристите са по-информирани и поуверени по отношение на своите нужди и права. За туризма това води до все по-критично
отношение към качеството и съотношението цена-качество. Тази тенденция ще допринесе
за повишаване на качеството на туристическите услуги.
Тенденцията да се използва интернет за закупуване и сравняване на туристически
продукти и услуги непрекъснато ще се увеличава. Туристите ще търсят съвет от други
туристи онлайн и ще анализират прегледи на определени съоръжения и дестинации
онлайн, преди да вземат решение да посетят някоя дестинация. Ще бъдат създадени нови
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системи за електронно плащане, сигурни кредитни карти, електронен портфейл и др. Тези
постижения ще улеснят паричните преводи и ще преодолеят опасенията относно
овърдрафтите, обменните курсове и сигурността.
Световната тенденция относно застаряващото население ще доведе то това повъзрастните възрастови групи да се увеличават. Тези „здрави“ възрастни хора ще имат
повече свободно време и туристическата индустрия ще трябва да пригоди офертата си към
нуждите на тази група туристи. Но също така и младежкият сегмент (16-35 години), който
представлява над 20% от глобалния туризъм, е важна целева група за бъдещето.
Пътуванията за хора с увреждания ще помогнат в бъдеще да се направи корекция
на туристическата инфраструктура за достъпен туризъм. Туризмът за достъп се нарича още
приобщаващ туризъм, туризъм без бариери, туризъм за всички и други. Данните на
Световната здравна организация на ООН показват, че 15% от населението на света има
някаква форма на увреждане и тези проценти се увеличават поради застаряващото
население в света.
Изменението на климата засяга и дори застрашава определени туристически
дестинации, които зависят от естествената им среда. Топенето на ледниците в Европа е
само едно доказателство за глобалното затопляне. Истинските ефекти от изменението на
климата обаче все още са под съмнение.
Глобалната икономика ще продължи да расте, а страни като Бразилия, Русия, Индия
и Китай ще претърпят икономически растеж. Глобалната търговия с потребителски стоки и
услуги ще продължи да расте. Услугите (включително туризмът) ще придобият значение в
световната икономика.
Разходите за социални, здравни, образователни, пенсионни и други услуги ще
нараснат в бъдеще, принуждавайки правителствата да вдигнат данъците. Загрижеността
относно проблемите на безопасността, здравето и имиграцията ще доведе до по-голям
контрол на пътуванията от страна на правителствата, което ще бъде пречка за свободното
движение на туристи.
Терористичните атаки срещу туристи и туристически дестинации доведоха до поголямо чувство на несигурност през последните десетилетия. Медиите допълнително
увеличават страха от тези заплахи. Освен това природните бедствия, които изглежда се
случват по-често, отколкото в миналото, вредят на туризма. Доказано е обаче, че обхватът
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на вниманието на потребителите е сравнително малък и това е така, защото хората знаят,
че не могат да направят нищо по въпроса.
Очаква се в бъдеще да има по-малко разлики в дестинациите. Уникалните
дестинации все повече ще изчезват. В миналото пътуванията са били лукс, но днес това е
нормална част от живота. Броят на ваканциите и кратките пътувания в последната минута
се увеличава. Свободата за пътуване ще се разшири до тенденцията на по-възрастните
родители и към семействата с един родител. В много страни има по-голямо търсене на
продукти за добро състояние, здраве и фитнес, управление на стреса и медицински услуги.
Ще нарастват и инвестициите в маркетингови стратегии за промотиране и нови
изследователски техники. Освен това, публично-частните партньорства стават все по-важни
за маркетинга на туризма, тъй като правителствата се стремят да увеличат участието на
частния сектор в маркетинговите бюджети.
Автомобилите са транспортно средство за повечето вътрешни туристически
пътувания и ще останат най-важното транспортно средство. Ограничената достъпност до
градските центрове и евтиният въздушен транспорт оказват негативно влияние върху
пътуванията с автобуси. Също така, увеличението на въздушните пътувания може да бъде
намалено поради разходите за гориво, сигурността и летищните такси. Правителствата
инвестират повече пари в железопътни пътувания, особено експресни линии.
1.1. Въздействие на кризата с COVID-19 върху туризма
Кризата с COVID-19 допринесе за големи ограничения по отношение на пътуванията
и намаляване на международния туризъм. Здравните протоколи и забраните за пътуване,
за да се предотврати разпространението на пандемията, повлияха негативно на туризма
през 2020 г. Според изследване на Световната туристическа организация към ООН,
пристигането на чуждестранни туристи в световен мащаб е намалено със 74% или 1,1
милиарда туристи през 2020 г. пътуват по-малко в сравнение с 2019 г. Броят на
чуждестранните туристи в света през 2020 г. е 381 милиона, което е най-ниският брой
туристи в света през последните 30 години. Прогнозира се, че съживяването на туризма и
положителният ръст на броя на туристите ще бъдат постигнати през следващите 5 години.
В изминалия период, поради кризата с COVID-19, са приети международните здравни
сертификати за пътуване, както и сертификати за безопасни дестинации и обекти в
международен план.
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Въздействието на кризата с COVID-19 върху туризма допринесе до намаляване на
пътуванията, загуба на работни места в туристическия сектор, затваряне и преобразуване
на туристически съоръжения, промяна в дейността на компаниите и други. Туристическата
индустрия е в опасност поради кризата с COVID-19 и без адекватна и непрекъсната
държавна помощ туристическите компании не биха могли да оцелеят на пазара.
Политиките и действията на правителствата по отношение на туризма поради кризата с
COVID-19 се движат в посока на следните приоритети:
-

Възстановяване на доверието за пътуване сред туристите;
Подкрепа за туристическия бизнес за адаптация и оцеляване в кризисни условия;
Насърчаване на вътрешния туризъм и подкрепа за безопасно завръщане на
международния туризъм;
Предоставяне на ясна информация за туристите и бизнеса;
Развити мерки за реагиране по отношение на капацитетите в туристическия сектор
и запълване на пропуските в предишни мерки за подкрепа;
Укрепване на сътрудничеството в рамките на държавите и международното
сътрудничество; и
Изграждане на по-устойчив туризъм.

Според изследвания на Световния съвет за пътувания и туризъм тенденциите,
възникващи от кризата с COVID-19 и свързани с туризма, са както следва:
-

-

-

Еволюция на търсенето: Предпочитанията и поведението на пътниците се
пренасочват към посещение на известни, предвидими и надеждни дестинации.
Домашните ваканции, обширното планиране на почивките и дейностите на открито
са водещите тенденции, наблюдавани сред туристите, а туристическият бизнес и
дестинациите вече се адаптират към тази промяна.
Здраве и хигиена: Здравето, безопасността и доверието са от първостепенно
значение в тази нова ера на туризма. Личните преживявания, страхът да не останете
в друга държава и притесненията за поддържане на дистанция ще присъстват в
поведението на туристите в краткосрочен и средносрочен план. Бизнесът ще трябва
да увеличи още повече посочените ценности, за да се подготви за тази тенденция.
Иновации и дигитализация: Кризата с COVID-19 се оказва неочакван катализатор в
стремежа на сектора за пътувания и туризъм към иновации и интеграция на нови
технологии. Що се отнася до домашните поръчки, цифровото персонализиране и
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-

потребление се увеличават и туристите сега очакват безконтактните технологии,
наред с други, като основна предпоставка за безопасно и безпроблемно пътуване.
Устойчивост: От широко разпространената безработица и антирасистките движение
до обновяване на природните местообитания, светът отново се фокусира върху
социалната, екологичната и институционалната устойчивост. Повишената
обществена осведоменост за опазването на дивата природа е особено остра.

Кризата с COVID-19 има отрицателен ефект върху икономиката и особено върху
туризма, но трансграничните региони могат да се опитат да се възползват от ограниченията
за пътуване. Тъй като туристите не могат лесно да пътуват в чужбина, те започват да търсят
нови места за посещение и да пътуват вътре в своите страни. Това може да помогне на
североизточната част и региона на Кюстендил да привлекат туристи, които преди са
предпочитали други дестинации и които не са преживявали трансграничните региони като
интересни дестинации за туризъм и отдих.
2. Характеристики на туристическия пазар в трансграничния регион
Туризмът и пътуванията са в основата на развитието на тази маркетингова стратегия
и поради тази причина ще бъдат показани характеристиките на туристическия пазар в
трансграничния регион. Според наличната статистика за 2019 г., в района на Кюстендил има
92 места за настаняване, предимно 2 и 3 звездни хотели и семейни къщи за гости с общ
капацитет за настаняване 3 402 легла. Въпреки бавното развитие на туризма, броят на
местата за настаняване в района на Кюстендил се увеличава в сравнение с предходните
години.
Таблица 2. Капацитет на местата за настаняване в района на Кюстендил
2015
Обекти
за 66
настаняване
Брой легла
3 186
Източник: www.nsi.bg

2016
78

2017
78

2018
87

2019
92

3 342

3 223

3 298

3 402

Туристическата инфраструктура в Североизточния регион показва още по-слабо
развитие, това е регион с най-малък брой места за настаняване в Северна Македония. През
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2016 г. в региона имаше общо 18 места за настаняване. През 2019 г. съоръженията за
настаняване в Североизточния регион са 381 стаи със 763 легла.
Таблица 3. Капацитет на местата за настаняване в Североизточния регион
2015
Брой стаи
315
Брой легла
673
Източник: www.stat.gov.mk

2016
361
727

2017
388
778

2018
380
763

2019
381
763

С нарастващата популярност на платформите за онлайн резервиране местните
жители и в двата региона инвестират в предлагане на апартаменти и настаняване за
туристи, но в много случаи тези дейности не са правилно регистрирани и следователно не
са включени в наличната статистика.
Най-големите градове в двата региона са лесно достъпни за туристи най-вече
благодарение на близостта им до столиците, летищата и развитата пътна инфраструктура.
Достъпът до някои от отдалечените туристически дестинации обаче е по-труден поради
лошите пътни условия, водещи до тях. Липсва адекватна сигнализация за туристите,
особено сигнализация на английски за чуждестранни туристи. Това води до повече
посещения на по-популярни природни и културни обекти, докато по-малките и отдалечени
места остават достъпни само за местните жители. В този случай интернет също помага до
известна степен, тъй като туристите могат да прочетат повече информация за интересни
места и могат да използват навигация, за да достигнат до повечето от тях.
Информацията, достъпна в туристическите сайтове в Интернет, не е много богата и
в много случаи е достъпна само на местния език или на английски език. Има описания на
културни, исторически и природни обекти, но в много случаи указанията не са лесно
достъпни и сайтовете трябва да бъдат допълнително проучени. Различните азбуки и
преводът на имената на чужди езици правят търсенето на места още по-трудно и
объркващо за туристите. Въпреки че регионите са предимно популярни заради своите
планини, информацията за маршрутите, които трябва да се следват, също не е лесно
достъпна и туристите трябва да използват организирани екскурзии, местни гидове или
информация от приятели, за да посетят повечето туристически дестинации в двата региона.
Често, използваните уебсайтове не са много добре проектирани, не предоставят интересна
информация и в много случаи са само на местен език.
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Ресторантите и курортите в районите на Кюстендил и Североизтока също са
предимно семейни и ресторанти с местна кухня и атмосфера. Липсва повече информация
за тяхната оферта и категория, а обслужването на чуждестранни туристи на различни езици
е трудно.
Туристическата инфраструктура в граничния регион не е модернизирана и поспециално не е лесно достъпна за хора с увреждания - предоставената информация не е
достъпна за незрящи или глухи и много места не могат да бъдат посещавани от хора в
инвалидни колички.
За 2019 г. общият брой нощувки в региона на Кюстендил е 106 607, от които само 15
224 нощувки от чуждестранни туристи, а 91 383 нощувки, реализирани от местни туристи.
През анализирания период (2015-2019 г.) броят на нощувките в региона на Кюстендил се
увеличава. Интересна информация от наличната статистика е, че повечето нощувки са
направени от домшни туристи, докато в Североизточния регион от чуждестранни туристи.
Таблица 4. Нощувки от местни и чуждестранни туристи в региона на Кюстендил
2015
76 239

Реализирани
нощувки
Нощувки от 10 700
чуждестранни
туристи
Нощувки от 65 539
местни
туристи
Източник: www.nsi.bg

2016
92 149

2017
99 255

2018
111 325

2019
106 607

12 872

14 500

15 859

15 224

79 277

84 755

95 466

91 383

За 2019 г. общият брой нощувки в Североизточния регион е 14 214, от които 11 061
нощувки от чуждестранни туристи и 3 153 нощувки, направени от местни туристи. През
анализирания период (2015-2019 г.) броят на нощувките в Североизточния регион варира.
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Таблица 5. Нощувки от местни и чуждестранни туристи в Североизточния регион
2015
15 229

Реализирани
нощувки
Нощувки от 12 366
чуждестранни
туристи
Нощувки от 2 863
местни
туристи
Източник: www.stat.gov.mk

2016
13 751

2017
17 207

2018
14 185

2019
14 214

10 286

13 924

10 905

11 061

3 465

3 283

3 280

3 153

Основният профил на туристите, които посещават и двата региона, са туристи, които
предпочитат туризъм, алпинизъм, орнитолози и хора като цяло, които предпочитат да
бъдат навън сред природата. Те идват в регионите, за да посетят планините и националните
паркове, обикновено са в организирани групи и не прекарват много време в самите
градове. В някои от градовете повечето нощувки са само за служебни цели. Много малко
от тях се дължат само на посещения на културни обекти и събития в двата задгранични
региона.
Освен това, много характерен за туризма в региона на Кюстендил е спа и
балнеоложкият туризъм. Освен спа центъра в Кюстендил, особено известна е минералната
вода в Сапарева баня, която се характеризира като хипертермална, с ниска минерализация
и съдържа сулфат-хидрокарбонат, натрий, флуор, силиций и сулфид. Минералната вода в
Сапарева баня е чиста, безцветна, с мирис на сероводород. Температурата на водата в
главния извор е 102 ° C.
Курортите и лечебните заведения в Сапарева баня са профилирани и
специализирани в лечението на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната
нервна система, лезии на централната нервна система, гинекологични заболявания, остри
и хронични отравяния със соли на тежки метали, кожни заболявания, горни дихателни
пътища и др.
В Североизточния регион има и няколко източника на минерална вода. Найизвестни са тези край село Проевци, след това край село Стърновац, близо до село
Тополович и други. Засега лечебните води от тези извори за спа туризъм се използват само
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тези в село Проевци (Кумановска баня). Температурата на изворната вода е 28 ° C, а водата
се използва за лечение на нервни заболявания, храносмилателни заболявания, диабет,
заболявания на жлъчния мехур, камъни в бъбреците и диария.
Последната причина за посещение на двата региона сред туристите са културните
съоръжения в градовете. Изключение правят Осоговският манастир край Крива паланка,
както и Рилският манастир, който е една от забележителностите не само за региона, но и
за България като цяло. Музеите, къщите и галериите се посещават най-вече от местни
жители (студенти и други организирани групи) или други туристи в свободното време след
или преди да посетят планините и националните паркове в регионите. Въпреки че
регионите имат богата култура и история, културните обекти не са добре представени пред
туристите, изложбите в музеите и паметниците не са атрактивно подредени, те показват
предимно предмети, фотографии и мебели, но не потапят посетителя в определено
историческо време и събития, което е изключително важно за привличане на интереса на
туристите.
Фестивали и събития на открито, организирани в двата региона, също са найпопулярни сред местните жители, те не са добре популяризирани и следователно не
привличат много туристи от други части на страната или от чужбина.
Един от основните фактори за развитието на туризма като масов феномен са
туристическите агенции, които се появяват на пазара като субект, който свързва търсенето
и предлагането и предоставя услуги, които туристите използват по време на пътуване и
престой в туристическата дестинация. Туристическата агенция като един от субектите на
туристическия пазар е специален тип туристическа компания, която насочва дейността си
към посредничество при предоставяне на услуги, свързани с пътувания и престой на
туристи в туристическото място и организиране на т.нар. "Пакетни сделки", които продава
на пазара като свои собствени продукти.
Таблица 6. Брой туристически агенции и туроператори в трансграничния регион
Туристически агенции, туристически агенти и
туроператори
Североизточен регион
41
Регион Кюстендил
20
Източник: Министерство за економија (2020) Регистар на туристички агенции; Национален
туристически регистър - Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти.
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Таблица 6 показва, че 61 туристически агенции са разположени в трансграничните
региони, от които 41 в североизточния регион и 20 в региона на Кюстендил. Повечето
туристически агенции се намират в по-големи градове като Куманово, Кюстендил и
Дупница. В североизточния регион са регистрирани 41 туристически агенции и трябва да се
отбележи, че повечето от тези агенции са лицензирани с лиценз "Б" и основната им дейност
е пътнически транспорт и посредничество (продажба на туристически патуваня от
туроператори).
3. Организационна структура на туризма в трансграничния регион
Организационната структура на туризма ще бъде разгледана чрез държавните
органи, отговорни за развитието и промотирането на туризма, законодателството,
свързано с туризма и туристическите информационни центрове.
3.1. Държавни органи, отговорни за развитието и насърчаването на туризма
Като индустрия туризмът и в двете страни попада в компетенцията на различни
министерства. Туризмът в Северна Македония се управлява от Сектора за туризъм към
Министерството на икономиката, а в България има Министерство на туризма.
Таблица 7. Държавни органи, отговорни за развитието и промоцията на туризма в Северна
Македония и България

Северна
Македония
България

Държавни органи, отговорни
за развитието на туризма
Министерство на икономиката,
Сектор за туризма
(economy.gov.mk)
Министерство на туризма
(tourism.government.bg)

Държавни органи, отговорни за
промоцията на туризма
Агенция за промотиране и подкрепа
на туризма
(tourismmacedonia.gov.mk)
Туристическа организация на
България
(bulgariatravel.org)

Отбелязваме, че и двете държави са създали органи, занимаващи се с промотиране
на туризма. В България това е Туристическата организация на България, а в Северна
Македония тази роля играе Държавната агенция за промотиране и подкрепа на туризма.
Тези органи са разработили официални уебсайтове и изпълняват функцията за
популяризиране на туристическия потенциал на дадена държава в международен план
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чрез промоционални кампании, участие в панаири, печатни, видео и аудио рекламни
материали и др.
3.2. Законодателство свързано с туризма
И в двете държави има подходяща правна рамка, регулираща туризма. Таблица 8
показва, че в България има Закон за туризма, а в Северна Македония законът е свързан с
туристическите услуги и дейности. Законът за туризма на България е обширен и съдържа 17
глави и 232 члена, а Законът за туризма в Северна Македония е по-малък с шест глави и 40
члена. Причината за това е законодателството в Северна Македония - в страната има и
други закони, свързани с туризма като Закона за кетъринга, Закона за къмпингите, Закона
за туристическите зони в развитие и други.
Таблица 8. Преглед на законите за туризма в Северна Македония и България
Северна
Македония

България

Закон за туризма
Закон за
туристическа
дейност.
Официален
вестник на
Северна
Македония №62
/ 2004
Закон за туризма
в България.
Държавен
вестник на
Република
България №30 /
2013

Съдържание на Закона за туризма и основни глави
I Общи положения; II Изпълнители на туристическа
дейност; III Условия и начин за извършване на
туристическа дейност; IV Надзор; V Наказателни
разпоредби; VI Преходни и заключителни разпоредби
(общо 80 члена)

I Основни разпоредби; II Държавна политика и органи
за управление на туризма; III Туристическо
райониране; IV Туристически сдружения (глава IV a,
ДВ 17 от 2020 - Национални курорти); V Туристически
информационни центрове. Национална мрежа от
туристически информационни центрове; VI
Финансово подпомагане на развитието на туризма; VII
Туроператорска и туристическа агентска дейност;
Раздел 2 - Договори за туристически пакети и
свързани туристически услуги; Раздел 3 - Отговорност
на туроператорите и търговците, които улесняват
предоставянето на свързани туристически услуги при
неплатежоспособност и несъстоятелност; Раздел 4 Мерки за гарантиране на правата на хората с
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увреждания и на хората с ограничена подвижност при
пътувания с въздушен, автобусен и воден транспорт;
VIII - Хотелиерство и ресторантьорство (Раздел 2Категоризиране на места за настаняване и
прилежащи към тях заведения за хранене и
развлечения, самостоятелни заведения за хранене и
развлечения, туристически хижи и прилежащите към
тях заведения за хранене. Регистриране за
упражнаване на дейност в стаи за гости и апартаменти
за гости. IX - Условия и ред за предоставяне на спа и
уелнес услуги. Сертифициране на балнеолечебни
(медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични
центрове, (Глава IXa - Ски училища); X Подаване на
документи по електронен път; XI Издаване на
дубликати на удостоверения и сертификати; XII Екскурзоводи, планински водачи и ски учители; XIII Ски писти и ски зони; XIV - Плажове - Видове,
ползване и обезопасяване; XV - Национален
туристически регистър. Единна система за
туристическа информация;(XVa - Национален регистър
на туристическите забележителности, фестивали и
събития); XVI - Контрол; XVII Административнонаказателни разпоредби.
Допълнителни, преходни и заключителни
разпоредби.
И в двете държави, в допълнение към законите за туризма, има редица разпоредби,
уреждащи сферата на туризма. Следва да бъде посочено, че споменатите закони и в двете
държави от момента на приемането им до днес са претърпели множество изменения и
поправки. Това показва, че държавите се грижат не само за приемането, но и за
актуалността на законовите разпоредби, както и за евентуални изменения в законите за
туризма с цел подобряване на регулирането на интересите и нуждите на всички
заинтересовани страни.
3.3. Туристически информационни центрове
Туристическите информационни центрове са места, където посетителите могат да
научат повече за дестинацията, която посещават. Информацията помага на туристите по24
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добре да изследват и да се ориентират в своите дестинации. Печатани карти, флаери,
брошури, ръководства и съвети за това какво да посетите и как да се ориентирате в
пространството могат да бъдат получени в тези центрове. Най-често тези центрове са
разположени на възлови места и места, където има най-голямо движение на туристи и се
управляват от държавните туристически организации. Туристическите информационни
центрове са едно от първите места, към което туристите се насочват, за да получат
информация за дестинацията. В България има мрежа от такива центрове, които предлагат
информация на туристите чрез свои офиси, както и на официалните уебсайтове.
В граничния регион, в региона на Кюстендил, такива центрове са разположени в
общините Кюстендил, Невестино, Рила и Сапарева баня. В Североизточния регион има два
информационни центъра за туристи, разположени в Старо Нагоричане и Кратово.
4. Стратегии и програми за развитие в трансграничния регион
Стратегията за развитие е документ - предварително определен план за действие,
създаден за постигане на конкретна цел. За нуждите на Маркетинговата стратегия за
популяризиране на стария градски начин на живот като наследство за туризма в
трансграничния регион ще бъде направен анализ на стратегиите за развитие на туризма в
Северна Македония и България на национално, регионално и местно ниво.
4.1. Стратегии за развитие на национално ниво
Таблица 9 предоставя общ преглед на стратегиите за развитие на туризма в Северна
Македония и България, от което можем да видим, че и двете страни са разработили и
приели национални стратегии за развитие на туризма, където някои видове туризъм са с
подчертан потенциал за развитие. Тези стратегии обикновено се правят за период от
няколко години.
Таблица 9. Преглед на националните стратегии за развитие на туризма и видовете туризъм
в Северна Македония и България

Северна
Македония

Национална стратегия за
развитие на туризма
Национална стратегия за
развитие на туризма
2016–2020

Видове туризъм, включени в
стратегията за развитие на туризма
Езерен туризъм; Градски туризъм;
Планински туризъм; Спа туризъм;
Винен туризъм; Национални паркове;
Културен туризъм.
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България

Стратегия за устойчиво
развитие на туризма в
България
2014–2030

Морски туризъм; Планински и ски
туризъм; Спа и уелнес туризъм;
Културен туризъм; Екотуризъм; Винен
туризъм; Голф туризъм; Събитиен
туризъм; Ловен туризъм.

Двете разгледани стратегии включват мисията и визията за нивото и развитието на
туризма в бъдеще. Стратегиите са разработени от министерства и експерти в областта на
туризма, както и от образователни и неправителствени организации. Стратегията за
развитие на туризма в Северна Македония е разработена за периода 2016-2020 г., а
Стратегията за развитие на туризма на България е по-дългосрочна - до 2030 г. Общите
видове туризъм, които участват и в двете стратегии, са следните: планински туризъм, спа
туризъм, културен туризъм и винен туризъм.
4.2. Стратегии за развитие на регионално ниво
И двата региона са разработили програми за развитие с планове за действие, които
съдържат цели, приоритети, мерки и дейности. Всички региони имат свои собствени визии
и мисии за развитие. Програмите за развитие се изготвят с участието на всички
заинтересовани страни от регионите (правителствен, частен и неправителствен сектор),
чрез семинари, дискусии, изследвания, SWOT и други анализи. Таблица 10 обхваща
програмите за развитие на двата гранични региона, които се отнасят до дейностите,
свързани с туризма, с поставените цели, приоритети и мерки. Подходящите мерки имат
свои собствени дейности, които са описани в програмите за развитие, но не са включени в
таблица 10.
Таблица 10. Анализ на програмите за развитие на регионите в областта на туризма
Регион
Североизточен регион
(Програма за развитие
на
Североизточен
регион
2021-2026)
northeastregion.gov.mk

Цел
Интеграция
на
развитието
на
селското
стопанство,
развитието
на
селските райони и
туризма в региона

Приоритет
Развитие на
селския
и
алтернативния
туризъм

Мерки
Подобряване на селската и
туристическата инфраструктура;
Привличане на инвестиции и
подкрепа за изграждане на места
за
настаняване
и
тяхната
категоризация;
Картографиране и оценка на
природното
и
културноисторическото наследство и
неговото популяризиране;
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Подобряване на видимостта чрез
обозначаване и визуализация на
туристически атрактивни места;
Създаване и популяризиране на
регионални
туристически
предложения;
Формиране на туристически
клъстер;
Въвеждане на информационна
система с база данни на туристите
и анализи;
Развитие на капацитета на
туристическите работници;
Обогатяване
на
културното
предложение и подобряване на
инфраструктурата в културата.
Регион Кюстендил
СоциалноРазвитие на Валоризация на обектите на
(Стратегия за развитие икономическо
културата,
културно-историческото
на област Кюстендил развитие,
балнеология,
наследство - възстановяване,
2014-2020)
основано
на зимни
защита, експозиция, оборудване,
kn.government.bg
устойчив
спортове,
анимация;
икономически
нови форми на Възстановяване на балнеологията
растеж,
чрез туризъм,
в Кюстендил и Сапарева баня и
развитие
на туристически
превръщането им в регионални
конкурентна
маршрути
и медицински и СПА центрове;
диверсифицирана продукти
Развитие на планински туризъм и
регионална
зимни спортове на планината
икономика,
Рила - Сапарева баня / Паничище
основана
на
- в. Кабул; Дупница и планината
"икономика
на
Осогово;
знанието"
и
Развитие
на
алтернативен
развитие
на
туризъм - аквапарк "Струма",
електронно
мотоциклетни пътеки, ловен и
управление
и
риболовен
туризъм,
селски
човешки капитал
туризъм и други видове туризъм;
Укрепване
на
културните
институции
и
тяхното
инфраструктурно осигуряване Регионален исторически музей в
Кюстендил,
Художествена
галерия "Владимир Димитров Майстора",
Регионална
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библиотека
"Емануил
Попдимитров";
Създаване и маркетинг на
регионални
туристически
продукти;
Популяризиране на природното и
културно
наследство
и
насърчаване на културния и
религиозен туризъм в района.

От таблицата по-горе можем да видим, че и двата региона в своите програми за
развитие като стратегическа цел са включили туризма. Североизточният регион дава
приоритет на развитието на селския и алтернативния туризъм, а програмата включва 9
мерки за развитие на туризма. За региона на Кюстендил развитието на културата,
балнеология, зимни спортове, нови форми на туризъм, туристически маршрути и продукти
е от приоритетно значение и програмата задава 7 мерки за развитието на този приоритет.
4.3. Стратегии за развитие на местно ниво
Общините в двата трансгранични региона са разработили интегрирани програми за
развитие и стратегии, които включват туризма. В допълнение към интегрираните програми
за развитие, повечето общини са разработили отделни стратегии за развитие на туризма.
Таблица 11. Стратегии за развитие на туризма в общините в Североизточния регион
Община
Куманово
Крива
Паланка
Кратово
Старо
Нагоричане
Ранковце
Липково

Уебсайт на общината
kumanovo.gov.mk

Стратегия за туризъм
Стратегия за развитие на туризма в община
Куманово 2020-2024
krivapalanka.gov.mk
Стратегия за развитие на туризма в община Крива
Паланка 2020-2025
opstinakratovo.gov.mk Стратегия за развитие на туризма в община
Кратово 2020-2024
staronagoricane.gov.mk Стратегия за развитие на туризма в община Старо
Нагоричане 2019-2023
rankovce.gov.mk
/
/
/

От Таблица 11 се вижда, че от 6 общини в Североизточния регион, 4 са изработили
стратегии за развитие на туризма. Тези стратегии са изготвени през последните две години.
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Таблица 12. Стратегии за развитие на туризма в общините в регион Кюстендил
Община
Бобов Дол

Уебсайт на общината
new.bobovdol.eu

Сапарева
баня

saparevabanya.bg

Кюстендил

kustendil.bg

Рила

grad-rila.bg

Дупница
Кочериново
Невестино

dupnitsa.bg
ob-kocherinovo.bg
obshtinanevestino.
kncity.info
trekliano.eu
/
obshtina-boboshevo.eu /

Трекляно
Бобошево

Стратегия за туризъм
Актуализирана стратегия за развитие на туризма
в община Бобов дол 2014-2020
Програма за развитие на туризма в община
Сапарева баня 2014-2020;
Стратегия за съвместно и устойчиво развитие на
туризма в община Сапарева баня, България и
община Сокобаня, Сърбия 2019-2024
Стратегия и план за развитие на туризма в
община Кюстендил 2010-2015;
Маркетингова стратегия за развитие на туризма в
общините Кюстендил, Крива Паланка и Щип
Стратегия за развитие на устойчив туризъм в
района на Национален парк Рила 2008 - 2013;
Програма за развитие на туризма в община Рила
2014-2020
/
/
/

От таблица 12 се вижда, че от 9 общини в област Кюстендил, 4 общини са
разработили стратегии за развитие на туризма. Трите общини Кюстендил, Рила и Сапарева
баня са изработили две туристически стратегии. Община Рила е подготвила отделна
стратегия за туризъм относно Национален парк Рила. Община Сапарева баня е изготвила
трансгранична стратегия за развитие на туризма с община Сокобаня в Сърбия, а община
Кюстендил е разработила маркетингова стратегия за развитие на туризма с
трансграничните общини Крива Паланка (Североизточен регион) и Щип (Източен регион).
5. Туристически обекти в трансграничния регион
Туризмът и в двата трансгранични региона се характеризира с богати природни
ресурси, включително защитени природни зони и национални паркове. Освен това на
територията на Североизточния регион и Кюстендилския регион са разположени редица
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културни обекти, които са защитени от закона. За нуждите на тази маркетингова стратегия
в таблици 13 и 14 ще представим най-важните туристически обекти в трансграничния
регион. От 42 туристически обекта в двата региона, 30 са обекти с културни съоръжения и
12 са природни обекти. Впечатлението е, че в трансграничния регион на културното
наследство преобладават религиозните храмове, т.е. църкви, манастири и джамия.
Православната религия в региона допринася за съществуването на повече църкви в
трансграничния регион според „Св. Никола“, т.е. в 7 църкви, „Св. Георги“ 4 църкви, „Св.
Димитър” 2 църкви. В допълнение към религиозните сгради, културните обекти включват
бани, крепости, галерия, мемориална къща, кули и мостове.
Таблица 13. Значими туристически обекти в общините в Североизточния регион
Община
Куманово

Крива
Паланка
Кратово
Старо
Нагоричане
Ранковце

Липково

Културни
Манастир „Св. Георги” в
селото Градище
Тартар Синан бей джамия
Църква „Св. Никола“
Манастир „Св. Йоаким
Осоговски“
Църква „Св. Димитрия“
Стари мостове
Средновековни кули
„Св. Великомъченик Георги“

Природни
Бислимска клисура

Станечки водопади

Обект Каменни кукли
Мегалитна обсерватория Кокино

Църква „Св. Никола“ в село
Опила
Църква „Св. Никола“ в село
Псача
Манастир Матейче

Липковска река и двете изкуствени
езера - Липково и Глажня
Източник: Kаталог на туристически обекти в област Кюстендил и Североизточен район за
планиране
От природните обекти в трансграничния регион откриваме водопади, езера, реки,
екопътеки, паркове, пирамиди, гейзери, проломи, както и обект Кокино, който е природен
обект, превърнат чрез човешко влияние и адаптация в мегалитна обсерватория. В
Североизточния регион има 16 важни туристически обекта, от които 11 са културни и 5 са
природни обекти.
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Таблица 14. Значими туристически обекти в общините в област Кюстендил
Община
Бобов Дол

Сапарева
баня
Кюстендил

Рила
Дупница

Културни
Църква „Св. Никола“
Църква „Св. Никола“ в село
Мала Фуча
Църква „Св. Никола“

Природни

Римски бани
Дервиш баня
Къща-музей Димитър Пешев
Средновековна крепост
„Хисарлъка“
Епископска църква „Успение
Богородично“
Църква „Св. Мина“
Църквата „Св. Георги“
Галерията
Рилски манастир
Църква „Св. Георги
Победоносец“
Часовникова кула

Кочериново
Невестино
Трекляно

Гейзери с гореща вода
Седемте рилски езера
Скакавишки водопад в селото Полска
Скакавица
Естествено място „Юч бунар“

Еко пътека Кирилова поляна - Рибно
езеро - Смрадливо езеро
Градски Парк „Рила“

Стобски пирамиди во село Стоб

Мост „Кадин“
Средновековна крепост
Драгойчанци
Църква „Св. Никола“ во село
Добри Дол
Бобошево
Бобошевският манастир
„Свети Димитър“
Руенският манастир „Св. Йоан
Рилски“
Източник: Kаталог на туристически обекти в област Кюстендил и Североизточен район за
планиране
В региона на Кюстендил има 26 важни туристически обекта, от които 19 са културни
обекти и 7 са природни обекти.
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ТУРИСТИЧЕСКИ
МАРКЕТИНГ
32
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III. ТУРИСТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ
1. SWOT анализ
SWOT анализ трябва да бъде направен за всяко стратегическо планиране. SWOT
анализът е ситуационен анализ на вътрешни фактори и външни условия, според които
трябва да се прогнозира развитието на туристическата дестинация. Той предоставя
основата, върху която се надграждат други техники за планиране и прогнозиране на
развитието на туризма в конкретната област.
Настоящия SWOT анализ е насочен към Предимствата, Слабостите, Възможностите
и Заплахите, установени в Проучването за съвременните маркетингови практики за
популяризиране на наследството на стария градски начин на живот в трансграничния
регион и сравнителен анализ с петте ключови елемента на маркетинга планиране на
дестинация. Тези ключови елементи са известни като 5 A: Достъп (Access), настаняване
(Accommodation), атракции (Attractions), активности (Activities) и удобства (Amenities).
Предимства - положително контролирани фактори, които трябва да бъдат надградени
• Местоположение в най-атрактивните региони на Европа;
• Относителна близост до генериращи пазари;
• Висока степен на териториална близост до природни и културни
места - възможност за съчетаване на развлекателни дейности във
времето и пространството;
Достъп
• Относително добри условия за функциониране на всички видове
транспорт - автомобилен, железопътен, морски, речен, въздушен
и интермодален;
• Добра мрежа от планински пътеки, изградена и поддържана
паркова инфраструктура за туризъм и отдих, интерпретативни
маршрути;
Настаняване
• Висока конкурентоспособност по отношение на цената;
• Голямо разнообразие от природни и културно-исторически
ресурси;
• Голям брой резервати, природни забележителности, природни и
Атракции
национални паркове и защитени територии;
• Богатство на религиозни обекти, липса на религиозни ограничения
и добро взаимодействие с църковните институции;
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•
•
•
•
•

Дейности

•
•
•

Удобства

•
•

Богато културно наследство;
Достъпна типична културно-историческа архитектура;
Иконографско и художествено наследство;
Разнообразие от фестивали и събития;
Реализирани проекти на ЕС, насочени към създаване на
туристически продукти и тяхното популяризиране на национално и
международно ниво;
Потенциал за развитие на нови видове туризъм;
Разработени основни регионални и местни туристически продукти,
съчетаващи различни възможности за туризъм;
Силно мотивирани местни общности за съвместна работа и
обогатяване на туристическите услуги в зоните на защитени
територии;
Създадени уеб сайтове с основна информация за туристите;
Наличност на финансиране съгласно различни европейски
програми и фондове.

Слабости - отрицателни фактори, които трябва да бъдат ограничени и минимизирани
• Недостатъчно
и
неравномерно
развита
транспортна
инфраструктура, голяма част от транспортната инфраструктура е в
лошо състояние
• Ограничен достъп за хора с увреждания;
• Неразвити транспортни връзки в отдалечени селски и планински
райони и затруднено придвижване на туристи с обществен
транспорт;
Достъп
• Липса на висока степен на съхранение и добра достъпност за
транспорт до културно-исторически обекти;
• Липса на туристически информационни центрове;
• Липса на функционална унифицирана система за туристическа
информация;
• Липса на надеждна информация за състоянието и достъпността до
туристически атракции;
• Формиране на конкурентно предимство, основано на широкото
използване на туристическите ресурси и фактора с ниски разходи;
Настаняване
• Бледо изображение, което не се отличава по нищо, без специални
характеристики;
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•
•

Атракции

•
•
•

Дейности

•
•
•

Удобства

•
•
•

Недостатъчно инвестиране в развитието на музейната мрежа,
малък брой посетители;
Слабо използване на религиозни места като туристически места,
малък брой програми и предложения за поклоннически туризъм,
които обхващат малък брой места
Слаб маркетинг на фолклорни събития, певчески фестивали и
традиционни български празници с потенциал за привличане на
много туристи;
Ниска популярност на винения туристически продукт на вътрешния
и външния пазар;
Ниска популярност на продукта за здравен туризъм на чужди
пазари;
Недостатъчни възможности за провеждане на големи
международни събития;
Дефицити в нормативната и поднормативна регулация,
регулиране на развитието на туризма;
Труден за намиране, тромав за използване и лошо структуриран
календар на събитията;
Липса на качествен персонал;
Липса на добре обучени водачи в различни области;
Остарял дизайн и остаряло съдържание на туристическите места;

Други слабости, които не могат да бъдат включени в концепцията 5А:
•
•
•
•
•
•

Липса на основни стратегически документи - регионален и местен маркетинг и
маркова стратегия;
Голяма част от сивия сектор, липса на реална информация за състоянието и
развитието на туристическите предприятия;
Липса на политика по отношение на управлението на качеството и устойчивостта в
развитието на туризма;
Липса на надеждни механизми за устойчива валоризация на туристическите
ресурси;
Липса на методологична подкрепа за туристическите предприятия (бизнес помощ)
Липса на създадена и действаща организация за управление на туристическия
регион;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Недостатъчно добро взаимодействие между държавната администрация и
неправителствените организации в туризма;
Липса на инвестиции за поддържане и развитие на откритите културно-исторически
места и вече съществуващите;
Недостатъчни и / или некачествени маркировки, липса на маркировки на английски
език;
Недостатъчно използван потенциал на сайтовете за активиране на директни
продажби;
Недостатъчна гъвкавост при използването на алтернативни канали за
разпространение (освен туроператори);
По-малко присъствие на хотели в Интернет в сравнение с конкурентни дестинации;
Нисък дял на онлайн продажбите в хотели;
Лошо управление на програми за лоялност (особено хотели в популярни
туристически дестинации);
Значително по-малко маркетингови и рекламни инструменти в сравнение с
конкурентите;
Ниска цена на маркетинговата ефективност в туризма;
Недостатъчно специфична и характерна реклама, липса на ясна връзка между
рекламата и дестинацията;
Недостатъчна последователност в представянето като туристическа дестинация;
Големи инвестиции в реклама на традиционни пазари, където въздействието на
рекламата има малки ефекти върху клиентите;
Недостатъчна гъвкавост при промоцията като туристическа дестинация, използваща
предимно традиционни канали;
Недостатъци по отношение на систематизиране, анализ и представяне на
съществуваща информация за развитието на туризма;
Непълна и често неподходяща за анализ информация за туристическата индустрия
и състоянието на туризма;
Липса на актуализирана информация за характеристиките на туристите;
Липса на систематизирана и представена информация за бизнес употреба за
основните конкуренти.
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Възможности - външни фактори, които трябва да бъдат проучени
• Пренасочване на туристическите потоци от конкурентни
Достъп
дестинации в резултат на новосъздадени туристически продукти;
Настаняване
Атракции

•

Подобряване на икономическото благосъстояние и жизнения
стандарт на населението;

•

Търсене на алтернативни по-малко посещавани дестинации за
социална изолация в борбата срещу COVID-19;
Отдаденост към туристическите организации и възможност за
интензивно участие в процесите, свързани с развитието на
туризма, по-добро позициониране като туристическа дестинация и
осигуряване на подкрепа за туристическата индустрия;

•
Дейности
•
•
•

Удобства

•

•
•

Създаване на нови туристически продукти с помощта на
съвременни цифрови и IT технологии;
Увеличаване на пътуването близо до дома;
Увеличаване броя на пътуванията за сметка на продължителността
и търсене на нови дестинации;
Увеличаване на броя на хората, свързани с природата и
екологичния начин на живот, с изисквания за правилно използване
на природните ресурси и практиката на устойчив туризъм;
Повишаване на ценовото предимство при заявка за туристическо
пътуване;
Повишаване на въздействието на технологиите в развитието на
туризма;

Други възможности, които не могат да бъдат включени в концепцията 5A:
•
•
•

Благоприятна и относително стабилна икономическа среда за развитие на туризма
по света;
Увеличаване на свободното време в отговор на нови технологии и промени в стила
и начин на живот;
Активиране на междукултурни отношения и сътрудничество;

37
This project is co-financed by the European Union through the Interreg - IPA CBC Programme
2014-2020 Bulgaria - The Former Yugoslav Republic of Macedonia, CB006.2.21.144 “Common
History and Culture - Bridge across borders”

•
•
•
•
•

Остаряло население и повишена популярност на възможностите за развитие на
различни форми на здравен и културен туризъм;
Нараства популярността на специализираните видове туризъм;
Оттегляне на туристи от традиционно атрактивни дестинации поради глобалните
климатични промени;
Ограничени възможности за туристи да пътуват в чужбина в резултат на наложените
забрани в борбата срещу Ковид-19;
Съгласуваност на туристическата политика в трансграничния регион с
международни пактове, конвенции и други инструменти за регулиране на
международната туристическа дейност.

Заплахи-външни фактори, с които трябва да сме наясно
Достъп
Настаняване

Атракции

Дейности

Удобства

•

Ограничителни мерки за пътуване и социална дистанция в
резултат на борбата срещу Covid-19;

•
•

По-добри условия за настаняване в близките региони;
Силни конкуренти по отношение на основните туристически
продукти;
Силни конкуренти по отношение на туристическите продукти със
значителен потенциал за развитие;

•
•

Увеличаване на броя, креативността и гъвкавостта
туристическите предложения (динамични пакети);

•

Нарастващ дял на „онлайн туристите“- нетърпеливи, любопитни,
комуникативни, със силна личност, които търсят и използват
предимно информация в Интернет.

на

Други заплахи, които не могат да бъдат включени в концепцията 5A:
•
•
•

Нестабилност в националната политика и политическата система;
Глобални климатични промени и уязвимост на географските региони;
Замърсяване на въздуха, водата и почвата, което променя материалната среда и
антропогенните ресурси, необходими за туризма.
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2. Анализ на профила на туристите
Създаването на стратегически планове в областта на туризма, особено маркетингова
стратегия за Стария градски живот в Куманово и Дупница, изисква подходяща
статистическа и информационна база или система за непрекъснато проучване на
посетителите на тези места. В това отношение има официална база данни на посетителите,
от която могат да бъдат извлечени данни по отношение на вида на туристите (местни /
чуждестранни) и по отношение на чуждестранните туристи по държави на произход. Тези
данни са получени от официалната държавна статистика. Другият тип информация не е
разработен и няма подходяща институционална форма, която да провежда непрекъснато
изследване на други демографски характеристики и нужди на туристите, които посещават
тези места.
Профилът на туристите, които предпочитат да посетят старите градски културни
забележителности, произтича от предпочитанията на туристите. Причините за посещение
могат да се дължат на културни забележителности, развлечения и отдих и други причини.
Причините да посетите Културни забележителности могат да включват обиколка на града
(посещение на паметници), Историческо наследство, Посещение на музеи и изложби и
Посещение на събития. По отношение на свободното време и развлечения причините се
дължат на развлечения (клубове, барове), развлечения (уелнес центрове, спа центрове и
др.) и спортни събития. Други причини могат да бъдат: бизнес срещи, конференции,
пазаруване, образование, сватбени тържества и т.н.
Поведението на туристите в определена туристическа дестинация, място или среда
зависи от изградените им възгледи и мнения през живота им. За да се приложи добре
изградена маркетингова стратегия, трябва да се вземат предвид възгледите и мненията на
туристите, които се различават от поколение на поколение. Световните практики използват
метод за разграничаване на тези поколения, което обобщение може да ни помогне много
при разглеждане на мненията и нагласите на туристите и тяхното поведение на мястото,
което посещават.
В Таблица 15, можем да видим характеристиките на поколенията, върху които
можем да зададем маркетинговата стратегия за този регион.
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Таблица 15. Характеристики на различните поколения

Описание

Поведение

Потребление

Поколение на
Baby Boom
(1940-59)
• Следвоенен
период

• Идеализъм
• Революционерни
• Колективизъм

• Идеология
• Винил и филми

Поколение X
(1960-1979)

Поколение Y
(1980-1994)

• Политически
преход
• Капитализъм и
социализъм
• Материализъм
• Конкуренция
• Индивидуализъм

• Глобализация
• Икономическа
стабилност
• Интернет
• Глобалисти
• Задават
въпроси
• Ориентирани
към себе си

• Статус
• Марки и коли
• Луксозни
предмети

• Опит
• Фестивали и
пътувания
• Лидери

Поколение Z
(1995-2010)
• Мобилност и
множество реалности

• Недефинирани лични
данни
• Зависими от
комуникации
• Зависими от диалози
• Реалисти
• Уникални
• Неограничени
• Етични

Въз основа на препоръките на Световната туристическа организация за културен
туризъм и посещение на културното наследство при създаване на маркетингова стратегия,
трябва да се направи сегментиране на пазара. Сегментацията на туристическия пазар за
културно наследство се отнася до четири сегмента туристи: Целеви, Заинтересовани,
Всекидневни и Случайни. Въз основа на сегментите и на базата на потребностите на
туристите от различните поколения може да се направи цялостна маркетингова стратегия.
3. Потенциали за развитие
И двата трансгранични региона имат богато природно и културно наследство, но
трябва да развият туристическото си предложение, за да използват ефективно потенциала,
отговаряйки на нуждите и интересите на съвременните местни и чуждестранни туристи.
Регионите имат подобни природни и културни курорти, които могат да се
комбинират в съвместни оферти и маршрути, за да се осигурят по-изчерпателни продукти
за туристите, които ще ги накарат да прекарват повече време в трансграничния регион или
да го посещават повече от веднъж.
Туристическите пътеки могат да бъдат въведени в онлайн платформи и приложения,
които ще улеснят избора и следването на туристите и ще направят разходките в
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националните паркове по-безопасни. Могат да бъдат въведени безплатни обиколки и
ръководства, които да улеснят новите посетители в опознаването на туристическите
дестинации. Информационните материали, таблици и табели също могат да бъдат
актуализирани и подобрени, така че всеки да може лесно да намери туристически
дестинации и маршрути.
Цялата информация трябва да бъде представена по атрактивен начин чрез
„приятелски“ уебсайтове и приложения на различни езици и с лесни упътвания до избрано
място, включително лесно GPS проследяване и онлайн карти. Туристическите
информационни центрове трябва да бъдат създадени и да функционират добре. Гидовете
и други туристически служители трябва да бъдат обучени да отговарят на всички въпроси,
които туристът може да има, включително да имат достатъчно познания по английски или
други езици, ако е възможно.
Изложбите в музеи, къщи, църкви и манастири в регионите също трябва да бъдат
организирани по по-информативен и ангажиращ начин, включително анимация и
взаимодействие с туристите, за да ги накарат наистина да усетят атмосферата и духа на
историческите времена и събития. И двата региона имат общо историческо минало и са
били ключови в различни национални движения и дори в различни войни, които също
могат да бъдат използвани за създаване на нови туристически продукти и опит. Тези
събития и информация могат да бъдат възпроизведени с помощта на актьори и съвременни
технологии, включително визуализация, 3D картографиране, игри и др.
Регионите могат да се възползват и от изключително богатата и рядка флора и фауна,
като организират образователни обиколки за студенти, научни семинари и събития за
професионалисти от различни области, както и други събития за фотографи и блогъри и
влиятелни лица във Facebook, Instagram и други платформи, които са много популярни
днес.
Раздробената туристическа инфраструктура на малките семейни хотели и
ресторанти също може да се използва ефективно чрез въвеждане на споделена визия и
маркетингов подход, който ще подобри качеството на предлаганите услуги и местата могат
лесно да бъдат идентифицирани под обща марка.
Фактът, че понастоящем туризмът в двата региона не е много развит и че те имат
много културни, исторически и природни ресурси, които да бъдат разработени и
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използвани, е много добра отправна точка за създаване на нови туристически продукти,
установяване на обща туристическа марка и въвеждане на съвременни технологии и
маркетингови практики, които трябва да бъдат добре приети от повечето организации и
работници в туристическия сектор в региона. Използването на всеки нов подход за
привличане на туристи ще бъде добре разбран от тях, защото това ще бъде нещо напълно
ново за регионите, което веднага ще привлече вниманието на желаните целеви групи.
Резултатите от проучването за текущото състояние на туризма, свързано с
културното наследство в общините Дупница и Куманово, показват, че туризмът не е във
фокуса на общините, много малко туристически обекти функционират активно, но и те не
привличат много туристи. Освен информация за няколко местни туристически обекта и
изпълнение на регионални проекти за създаване на туристически дестинации, общините
нямат специфични маркетингови дейности, насочени към привличане на местни и
чуждестранни туристи. Простото предлагане и прилагане на маркетингови практики като
създаване на приложения за пътуване, интерактивни видеоклипове, използване на
социални медии и др., няма да има желания ефект от популяризирането на общините
Дупница и Куманово като туристически дестинации, които отразяват стария градски начин
на живот от 19-ти и 20-ти век. Инструментите за маркетинг и комуникация трябва да се
комбинират с нови и модерни туристически продукти, за да се създаде цялостна
туристическа оферта и да се изгради разпознаваема марка Дупница и Куманово като
туристически дестинации.
Културно-историческите туристически обекти, които информират туристите за
миналото на двете общини, могат да бъдат обобщени като църкви, джамии, исторически
музеи и художествени галерии. Поради недостатъчно финансиране, богатото историческо
минало на общините Дупница и Куманово не е представено изцяло и много от предметите
и информацията се съхраняват в архивите. Старият градски начин на живот от 19 и 20 век в
общините Дупница и Куманово се характеризира най-вече със специфични за региона
занаяти, реконструкция на църкви и иконография, кръстовища на важни търговски пътища,
край на Османската империя, Балкански войни, специфична архитектура и известни
художници.
Двете общини имат общо минало, датиращо от векове. Интересен източник за това,
който може да се използва като тема за туристически продукти и маркетингов инструмент
са пътеписите на Евлия Челеби, османски изследовател, пътувал през Османската империя
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и съседните страни в продължение на четиридесет години. Друг интересен аспект, който
свързва двете общини, е близката им позиция с важните търговски пътища от миналото. В
миналото през общините са минавали важни древноримски търговски и военни пътища.
Като част от Османската империя двете общини също са били близо до търговски пътища.
Този аспект може да се проучи допълнително и да се дефинират специфични туристически
и маркетингови продукти с цел привличане на туристи.
Специфичните занаяти на Балканите винаги са интересни не само за чуждестранните
туристи, но и за децата и учениците, както и за хората, които търсят начини да избягат от
ежедневните си задачи и да намерят нови хобита. Много популярни в днешно време са
груповите класове по рисуване и грънчарство, които в случаите на общините Дупница и
Куманово могат да бъдат диверсифицирани в класове по пекарство, дърводелство, коване
на желязо, абаджийство (обработка на вълна за дрехи), плетене, изработване на
традиционни носии и други.
Богатото наследство на църквите и манастирите в двете общини може да се
използва за развитие на религиозен туризъм, но може и да се разнообрази, за да се
подчертае иконографията от 19-ти век. В град Куманово вече има галерия с икони, които
произхождат от няколко църкви и манастири в Кумановския регион. Снимки и
видеоклипове на икони, особено от отдалечени и недостъпни църкви, могат да бъдат
представени в цифров формат, заедно с информация за техния произход, използвани
техники, специфични характеристики и др.
Архитектурата от 19-ти век и в двете общини също е типична и интересна за
чуждестранни туристи и студенти. През периода на формиране на градската буржоазия,
градските къщи са построени в стила на бейовите къщи, с големи и високи помещения и с
висока архитектурна и естетическа стойност. На първия етаж на къщата обикновено е
построена голяма тераса (лоджия), вътре има просторни стаи, с декоративни елементи под
влиянието на ориенталски домове от 19 век, характерни за балканските домове от 19 век.
Специален акцент се отделя на големия двор, образуващ забележително място.
Тъй като много от тези домове се нуждаят от инвестиции в тяхното обновяване,
техните планове, снимки и рисунки също могат да бъдат дигитализирани и включени в
съвременните видове изложби, приложения и други материали за пътуване и маркетинг.
Тази информация може да бъде подобрена и с данни и снимки на забележителности на
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градовете през 19-ти и 20-ти век, като градски площади, основни централни улици,
училища, църкви, социалистическа архитектура, паркове и др.
Типично облекло, аксесоари, традиционни носии, мебели и уреди от 19 и 20 век
също могат да бъдат представени на туристите и посетителите чрез снимки, видеоклипове
и изложби.
Друг интересен и често срещан елемент от 19 и 20 век, който може да се използва
за създаване на нов туристически продукт за маркетинг на дестинации, са историческите
събития, свързани с Балканските войни. Информация, снимки, облекло и оръжия от
войните могат да бъдат събрани и представени на туристите на изложби или чрез
дигитални средства, може да се включи и допълнителна информация за местни личности
и герои, за да се увеличи интересът на целевите групи.
И накрая, галериите в общините също могат да се използват за привличане на
туристи по съвременен начин, като се представят творби на известни местни художници и
ги поканите на гостуващи изложби. Особено Дупница е близо до Кюстендилската
художествена галерия "Владимир Димитров - Майстор", който е един от най-известните
художници в България. Заедно с произведенията на други художници и чрез използване на
съвременни технологии за запознаване на туристите с произведенията на изкуството,
галериите могат да предложат уникални преживявания за своите посетители.
Липсата на туристически информационни центрове, екскурзоводи и
информационни услуги могат да бъдат отстранени чрез използване на местните жители
като безплатни водачи. Безплатните местни обиколки са популярна услуга в много
европейски градове, чрез която туристите, които не използват организирани екскурзии,
могат лесно да получат интересна информация и да видят градовете и техните
забележителности, без да търсят материали в Интернет.
Когато са планира маркетинга на туристически места и продукти, трябва да се вземе
предвид, че днешните потребители се "свързват" директно с туристически продукти чрез
използването на Интернет и социалните медии и не са напълно зависими от посредниците
за своите транзакции. Дистрибуционната система трябва да отразява текущите промени и
тенденции в дистрибуцията на туристически продукти.
Тъй като кризата с COVID-19 допринесе за ограниченията за пътуване и събития,
туристическите продукти и маркетинговите инструменти трябва да бъдат насочени към
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цифровите технологии, за да осигурят достъп и да привлекат повече туристи, които не могат
физически да посещават туристически обекти. Тази дигитализация ще бъде полезна и за
двете общини по отношение на липсата на средства за провеждане на постоянни изложби,
както и от гледна точка на необходимостта да се осигури достъп на хора с увреждания,
които в момента не могат да посещават повечето туристически дестинации.
4. Маркетингов план
Маркетинговият план е рамка, чрез която ще трябва да се изпълняват дейностите
съгласно тази стратегия. Дейностите трябва да са в съответствие с мисията и визията на тази
стратегия и се отнасят до развитието на туризма в трансграничния регион като
привлекателна дестинация за почивка и отдих, разпознаваема за туристите със своето
културно и природно богатство и организирано предложение, чрез организиран маркетинг
и промоция.
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ
МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ
• Трансграничният регион е привлекателна дестинация за почивка и отдих, разпознаваема за
туристите със своите природни и културни богатства и организирана туристическа оферта.

АНАЛИЗ
•SWOT
•Сегментация на пазара
•Изследваня

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН
•Брандиране
•Отбелязване
•Промотиране

ДЕЙНОСТИ
•Маркетинг
•Промоция
•Инфаструктура

МЕРКИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Брандиране
Брандирането е условие за ясно разпознаване на туристическата дестинация.
Марката предлага предимства на потребителя, запознавайки го с разпознаваемите
характеристики на дестинацията. Чрез брандирането туристите ще се чувстват по-спокойни,
приятелски настроени, любопитни и винаги готови да останат по-дълго от очакваното.
Марката ще даде принадлежност и основен характер на туристически сегмент. В случая
става въпрос за Старата градска среда на градовете от трансграничния регион. Най-добрата
техника за брандиране е Brand Pyramid, която ще даде ясна стратегия на марката, чрез
която ще се движат цялостната кампания и комуникация. Брандирането на този регион
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може да се извършва съвместно или индивидуално. Брандирането на отделни местни,
регионални или трансгранични забележителности трябва да бъде избрано от институциите,
които ще прилагат тази стратегия. Пирамидата на марката за целия трансграничен регион,
която се отнася до стария градски начин на живот като наследство, ще се отнася до:

• Същността на бранда

Всеки от
нас е
бохем
по
душа.

Гостоприемств
о, весел и
топъл дух,
отворен за
приятелство и
нови
запознанства.

• Персоналност

Приятна,
приятелска и
градска среда.

• Емоционални ползи

• Функционални
предимства

Богата стара градска
архитектура, с богато
предложение на храна.
Регион, богат на културен туризъм. Места,
които са богати на старо градско културно
наследство. Добра пътна инфраструктура и
връзка с международни пътища и различни
транспортни коридори. Конкурентни цени и
различни възможности за почивка и отдих.

• Ключови
характеристики

Пирамидата на марката е полезен начин за визуална демонстрация на
характеристиките на марката от основата до върха. Целта е да се изгради пирамида, която
да доведе до лоялност на клиентите. Пирамидата на марката включва основа, която е
надградена, както следва:
-

Ключови характеристики: описва какво прави и какви са характеристиките на
туристическия продукт. В нашия случай това е трансграничен регион, който
изобилства от културен туризъм. Места, които са богати на старо градско културно
наследство. Добра пътна инфраструктура и връзка с международни пътища и
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-

-

-

-

различни транспортни коридори. Конкурентни цени и различни възможности за
почивка и отдих.
Функционални предимства: Този раздел помага да се даде яснота относно
проблема с туристите по отношение на това как туристическото предложение би
решило техните туристически нужди. Защо турист да посети този регион и какви
резултати очакват? Районът е богат на градска архитектура и богато кетъринг
предложение.
Емоционални ползи: Как се чувстват туристите след посещение на този регион?
Туристите се интересуват не само от характеристиките на региона; те искат да им
бъде разказана история. Те искат регионът да ги накара да се почувстват малко подобре. И биха постигнали това в приятна, приятелска и градска среда, богата на
градски легенди и истории, които насърчават приятно чувство за принадлежност и
богата културна и кетъринг оферта.
Персоналност: Ако марката е човек, как бихте го описали? Кои са ценностите, които
са важни за този човек, т.е. регионът? С развитието на туристическото предложение
за този вид туризъм тези основни ценности трябва да бъдат засилени. В тази посока
гостоприемството, веселият и топъл дух, отвореност към приятелство и нови
познанства дават уникална възможност за региона да развива този вид туризъм.
Същността на бранда (марката): В тази част е показана основната причина, поради
която туристите биха се заинтересували от марката, и дава посланието, което може
да разработи допълнителна програма и план за комуникация с марката и
кампанията. Посланието на марката е че всеки е бохем по душа, обобщава
характеристиките на старото градско ядро на градовете от този регион, страхотната
градска среда с богато кетъринг предложение и истории, преплетени през
архаичното развитие на градската среда и градската култура от началото на 20-ти
век.

4.2. Отбелязване (маркиране) на дестинацията
Ефективното маркиране е ключов компонент на всяка успешна туристическа
дестинация. Маркировките трябва да са на видимо място, като предоставят кратка
подходяща информация, която посетителите могат да използват, когато намират или
посещават забележителности. Маркировката на региона трябва да се извършва
пропорционално на заложеното туристическо предложение за културен туризъм. Отнася
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се за 1. Занаяти и визуални изкуства; 2. Гастрономия и кухня; 3. Социални практики, ритуали
и празнични събития; 4. Музика и сценични изкуства; 5. Устни традиции и изрази; 6. Знания
и практики, свързани с природата. Забележителностите трябва да имат еднакви
характеристики за различните категории. Характеристиките се отнасят до региона като
дестинация, както и до всички съответни институции, които ще участват пряко или косвено
в „историята“ на развитието на този вид туризъм в този регион. Забележителностите за
региона като дестинация се отнасят до сигнализирането към туристическите места, обекти,
обекти с историческо и културно значение, туристически и заведения за хранене,
информационни центрове и др. Докато характеристиките на институциите, участващи в
програмата за развитие на културния туризъм за този регион, трябва да съдържат лозунга
или марката, уникалният дизайн, етикет и характеристики според „историята“, която се
възпитава за развитието на този вид туризъм. Тези институции биха били хотели,
национални ресторанти, музеи, галерии, домове на културата, събития и организации,
които поддържат тези характеристики, занаятчийски магазини и др.
4.3. Промотиране на туристически продукти в дестинацията
Популяризирането на този регион трябва да се осъществи чрез удовлетворяване на
трите концепции за сегментиране на културното наследство, потребностите на различните
поколенията туристи и шестте компонента на успешния културен туризъм. За тази цел е
направено матрично предложение, което може да се използва при създаването на отделни
промоционални кампании за различни видове туристи, техните нужди и фокуса на
отделните туристически предложения във връзка с културния туризъм.
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Всекидневни

E

D
Случайни

A - Занаяти и визуални изкуства
B - Гастрономия и кулинария
C - Социални практики, ритуали и празнични събития
D - Музика и сценични изкуства
E - Устни традиции и изрази
F - Природни познания и практики

BB – Поколение на Baby
Boom
X - Поколение
Y - Поколение
Z - Поколение

1. Традиционни медии
2. Дигитален маркетинг
3. Връзки с обществеността
4. Реклама
5. Събития
6. Брандиране
7. Сътрудничество
8. Кампании
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Матрицата ни дава преглед на всички видове промотиране, които могат да бъдат
използвани за определени видове пазарни сегменти. Акцентира се върху основните
рекламни инструменти, които могат да бъдат напълно използвани в точно определено
време и за конкретна цел.
4.3.1. Традиционни медии (радио, телевизия и вестници)
Традиционните медии се използват все по-често за поколения Baby Boom, X и Y.
Телевизията остава медията, която има най-голямо въздействие върху по-широка
аудитория и трябва да бъде предпочитана, ако някой иска да изпрати съобщение до поширока аудитория. Радиото е най-бързият начин за информиране на заинтересовани и
ежедневни туристи и е много полезно за популяризиране на местно, регионално и
национално ниво. Вестниците загубиха своето значение при пускането на нови новини и те
могат да бъдат използвани за даване на публичност, истории и репортажи от
туристическата дестинация, насочени към Baby Boom и X поколението.
4.3.2. Дигитален маркетинг
Дигиталният маркетинг е процес на популяризиране на продукти и услуги с помощта
на електронни медии, особено Интернет. Помага да се установят по-близки
взаимоотношения с клиентите и да се насочи информацията към специфични видове
туристи. В сравнение с традиционните маркетингови канали, дигиталният маркетинг е найрентабилният начин за популяризиране на дестинация и туристическо предложение, тъй
като може бързо да бъде адаптиран и бързо да достави определени кампании в реално
време. Дигиталният маркетинг също така позволява ефективно управление на ресурсите и
бюджета на институциите и компаниите, които го използват.
Основните техники на дигиталния маркетинг включват функционален и модерен
уебсайт, а останалите техники се отнасят до използването на социални медии, блогове,
оптимизация на търсачките, управление на заплащане на кликване, брандиране,
маркетинг на съдържание, видео маркетинг и създаване на приложения за смартфони.
Специализираните пазарни сегменти предпочитат страхотно съдържание на
уебсайтове с много информация, заинтересованите искат маркетингова видимост и
използване на социални медии и уебсайтове за определени дестинации, обикновените
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хора искат чудесен преглед на уебсайта и социалните медии, a случайните добри връзки и
партньорства с други известни туроператори или международни уебсайтове.
Според вида на туристите, Бейби бум поколението иска ясен уебсайт с възможност
за по-подробна информация и използва Facebook най-много от социалните медии.
Поколения X и Y, освен изчистения уебсайт, също обичат рекламите и визуалните ефекти и
използват повече Facebook и Twitter, а по-малко Instagram. Поколение Y използва
електронни плащания и иска да научи повече за условията, околната среда и други
атракции в региона. Активно използва приложенията, с които можете бързо да бъдете
информирани за определена дестинация, туристически и заведения за хранене,
местоположение и т.н. Докато Z поколението или така наречените милениали, предпочитат
приложения на смартфони, използват всички социални медии, предпочитат Instagram и
TikTok и искат визуализация на всяка оферта, процедура и условия. Те бързо търсят и бързо
губят интерес, ако акцентът не е върху качествено съдържание, качествено видео и
качествена реклама, в които преобладават съвременните тенденции, марки и известни
личности.
4.3.3. Връзки с обществеността
Връзките с обществеността повишават осведомеността на всички пазари и
предоставят източник на автентични съвети и вдъхновение за пътуване. Връзките с медиите
трябва да се изграждат непрекъснато и да се изгражда програма с участието на писатели,
филмови екипи и журналисти, които да осигуряват видео и редакторска промоция чрез
печат, дигитална, социална, телевизионна, филмова и радиопромоция на местно,
регионално, национално и международно ниво. Медиите са винаги отворени за
сътрудничество във връзките с обществеността и възможностите за попълване на
медийната програма.
За да съществуват добри отношения с обществеността, трябва да има
сътрудничество с всички заинтересовани страни в този вид туризъм по отношение на
ваканционни пакети, специални оферти, награди за конкретна оферта и предлагане на
свързани продукти.
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4.3.4. Реклама
Рекламата трябва да бъде редовна. Рекламата под формата на билбордове,
рекламни материали и др., трябва да е впечатляваща и да предава послание на целевата
аудитория, чрез марка и лого за дестинацията, региона и т.н. Изборът на рекламни
носители зависи от продължителността, пазарните сегменти и вида на туристите.
Рекламата може да бъде и в безплатните местни издания или безплатни издания за
дестинацията, видове оферти, свързани продукти и услуги, наградни игри и др. Тя може да
бъде поверена и на професионална рекламна институция, ако туристическата дестинация
няма професионален персонал за тази дейност.
4.3.5. Събития
Събитията играят голяма роля за утвърждаването на културния туризъм на дадена
дестинация. По-специално за този трансграничен регион има много събития, свързани с
култура, религия, музика, сценични представления и популяризиране на културното
наследство (подвижно и недвижимо). Управлението на този тип промотиране се отнася до
целта, която се иска да бъде постигната с това събитие и привличането на по-голям брой
посетители, които биха могли да останат повече от 24 часа. За да се развие този вид
туризъм, трябва да се направи календар на събитията, в който същите да бъдат
разпределени и групирани по събития за отделни групи туристи. За хората, които искат да
присъстват на събитие, важна е темата, както и участниците в събитието, докато туристите,
които се интересуват, искат смислена програма с по-голямо собствено участие.
Всекидневните искат да запълнят свободното си време, докато случайните търсят по-добра
визуализация, организация и еуфория.
Погледнато от аспект на поколенията, хората от поколението Baby Boom искат точна
програма с качествено съдържание, поколението X иска известни имена и предпочита
културни събития от всякакъв тип, поколението Y, търси по-добра програма с разнообразни
дейности и възможности за запознанства и Z поколение - финна атмосфера и модерно
съдържание (организационно и визуално).
Отворените събития трябва да бъдат предпочитани през лятото и да се отнасят до
гастрономически събития, музикални спектакли, етнографски паради, състезания (спортни,
музикални или сценични) и други видове събития. Събитията на закрито биха се отнасяли
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до:музейни изложби, художествени изложби, занаятчийски изложби и организирани
пазари за продажба на занаяти и продукти от местен и регионален характер, промоции на
определени сезонни гастрономически специалитети и конференции и конгреси.
4.3.6. Дейности по брандиране
Брандирането може да се отнася до два аспекта, брандиране на туристическата
дестинация, т.е. регион и брандиране на определени продукти, характерни за този регион.
За брандирането на туристическата дестинация в посока културен туризъм, по-специално
за старото градско културно наследство, трябва да се използва марковата пирамида,
дадена по-рано. Тази дейност трябва да бъде непрекъсната и да обхваща по-голям брой
заинтересовани страни (общини, регионални центрове, туристически и заведения за
хранене и физически лица (водачи, занаятчии и др.)). Брандирането на определени
продукти и услуги, свързани с региона, трябва да се извършва поетапно, чрез научни и
професионални изследвания, защита и подходящо популяризиране. Но никога не трябва
да се използва, за да засенчи марката на региона или да комерсиализира твърде много. За
тази цел трябва да има институционална форма в общината, региона или на национално
ниво, за да се контролира злоупотребата с определена марка.
4.3.7. Сътрудничество
Сътрудничеството е в интерес на всички и следователно матрицата не включва
отделни сегменти и туристи, но е доста важна за общото приемане на определена
промоция и за повечето хора, участващи в организацията на тази промоция.
Сътрудничеството трябва да се осъществява на местно, регионално, национално и
международно равнище. На местно ниво с бизнес общността и всички заинтересовани от
развитието на този вид туризъм (музеи, културни домове, туристически и заведения за
хранене, занаятчии, асоциации, водачи и др.). Регионално, с общините в региона, защото
се споделя една и съща или подобна историческа история. Да се използва синергията по
отношение на организация, разширяване на „историята“, броя на заинтересованите страни
и т.н. На национално ниво, в сътрудничество с институциите, които предоставят подкрепа
за такива дейности, министерства, сдружения със същия или сходен интерес и т.н. И в
международен план, в посока на сътрудничество, асоцииране във връзка с подобни
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културни и социални насочености, възможности за организиране на международни
събития и т.н.
4.3.8. Кампании
Кампаниите са предназначени да подкрепят сезонността на маркетинговата
стратегия. Те имат бърз ефект и могат бързо да разпространяват информация за определен
туристически продукт. Кампаниите трябва да бъдат точно определени и да се отнасят само
за периода, за който са предназначени. В много случаи заинтересованите сегменти могат
да бъдат насочени много бързо и всекидневните могат да бъдат заинтересовани.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА
МАРКЕТИНГОВАТА
СТРАТЕГИЯ
56
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IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ
Планът за действие на маркетинговата стратегия за популяризиране на стария
градски начин на живот като наследство за туризма в трансграничния регион е направен в
съответствие с основната цел, която произтича от визията и мисията на стратегията. Планът
за действие съдържа всички важни изводи и заключения, получени от изследването, както
и експертизата на хората, участващи в разработването и проучването на съвременните
маркетингови практики за популяризиране на наследството от стария градски начин на
живот. Основната цел на маркетинговата стратегия за популяризиране на стария градски
начин на живот като наследство за туризма в трансграничния регион е да подобри
маркетинга на този регион с цел развитие на културен туризъм в периода 2021-2023. Тази
цел ще бъде реализирана чрез три основни приоритетни дейности, които имат свои
собствени мерки за действие. Мерките са описани чрез следните параметри: дейности,
заинтересовани страни, времева рамка, приоритет и показатели за успех.
Фигура 1. Цел, дейности и мерки на маркетинговата стратегия
Цел: Подобряване на маркетинга в региона в
посока развитие на културния туризъм

Дейност 1
Маркетинг

Дейност 2
Промотиране

Дейност 3
Инфраструктура

Мерки

Мерки

Мерки

Трите основни приоритета на дейностите, свързани с маркетинговата стратегия за
популяризиране на стария градски начин на живот като наследство за туризма в
трансграничния регион, са следните: Дейност 1 - Маркетинг; Дейност 2 - Промотиране;
Дейност 3 - Инфраструктура.
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В текста по-долу е представена таблица с мерки, дейности, заинтересовани страни,
времеви рамки, приоритети и показатели за успех за всяка мярка поотделно. Според
значението приоритетите се разделят на два вида: високи и средни.
1. План за действие

ДЕЙНОСТ 1: МАРКЕТИНГ

2021-2023

2021-2023

Обявен конкурс,
събрани снимки от
региона и опазване.

2021-2023

Разработен въпросник за
проведено непрекъснато
анкетиране.

СРЕДЕН

Работна група за създаване и
изработване на лого за културен
туризъм за региона, като се
вземе предвид пирамидата на
марката.

Лого за
региона.

2021-2023

СРЕДЕН

Работна група за създаване и
разработване на лозунг за
културен туризъм за региона,
като се вземе предвид
пирамидата на марката.

Слоган за
регионот

СРЕДЕН

Общини,
министерства,
чуждестранни
дарители,
образователни, НПО.

Времева
рамка

Общини, министерства,
чуждестранни дарители,
образователни,
неправителствени.

Приоритет

Общини,
министерства,
чуждестранни
дарители и
НПО.

1.4

Показатели
за успех

Общини,
министерства,
чуждестранни
дарители и
НПО.

Фотографиране
на туристически
ресурси

1.3

Обявяване на конкурс за
събиране на снимки за региона
(Природа, обекти на културното
наследство, събития и прояви и
други забележителности,
характерни за този регион). База
данни, която ще се използва за
туристическа промоция.
Съставяне на въпросник за
проучване. ТоЙ трябва да се
състои от демографски въпроси
и въпроси относно техните
туристически нужди. План за
туристическо проучване.
Разпространение на въпросника
сред туристическите
съоръжения. Обработка на
получените въпросници.
Съхранение в специална база
данни за туристи от този регион.

Носители

Изработван
е на лого за
региона

1.2

Активност

Разработка
на лозунг за
региона

1.1

Анкетиране на туристите
в туристически обекти

Мярка

СРЕДЕН
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Разработен уебсайт с
изброеното съдържание.
Готово изслевдване за
градското културно наследство.

СРЕДЕН

Направени поне две
тематични карти.
Направени минимум 4 до 8
пътнически договорености за
региона.

Създаване на съвместна
оферта и туристически
договорености за региона

Общини, министерства,
чуждестранни дарители
и НПО.

Тематични регионални
карти (спа туризъм,
културен туризъм и др.)

1.8

Работни групи от региона,
съставени от туристически
работници и други
заинтересовани страни, които
периодично ще се срещат и
създават съвместни
туристически договорености.
Туристическите договорености
да бъдат в съответствие с
приоритетите за културен
туризъм.

Общини, министерства,
чуждестранни дарители и НПО.

1.7

Разработване на регионални
тематични карти с качествени
снимки и видеоклипове за
определени видове туризъм
(спа, културен,
гастрономически). Картите
трябва да съдържат лесни и не
объркващи маркировки,
маркировки на маршрути и
основна информация за точките
за посещение.

1.6

ВИСОК

Общини, министерства,
чуждестранни дарители и
НПО.

Регистриране на
градското културно
наследство в региона

Изследване на градското
културно наследство в региона.
Научно изследване на градското
културно наследство на региона.
Регистриране и подбор на
градско културно наследство.

1.5

Различни туристически
работници, туристически
агенции и заинтересовани
страни.

Уебсайт

Разработване на регионален
уебсайт за туризъм съдържащ:
цифрови карти, организатор на
събития, предложени маршрути,
галерия (видео и снимки от
региона), възможност за
резервации и закупуване на
билети за събития и връзки към
социални медии и сайтове за
пътуване.

2021-2023

2022-2023

ВИСОК

2021-2023

СРЕДЕН

2021-2023
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ДЕЙНОСТ 2: ПРОМОТИРАНЕ

Общини,
министерства,
чуждестранни
дарители и НПО.

Участие в поне
едно
туристическо
изложение
годишно.
Организиране на поне едно
съвместно събитие.
Създаден план за
връзки с
обществеността.
Създадени профили и
брой потребители
(последователи, приятели
и др.)

2.4

Създаване на профили в
социалните мрежи и план за
непрекъснато публикуване и
наблюдение на публикации и
дейности в социалните медии.

Общини, министерства,
чуждестранни дарители и НПО.

Организиране на съвместни
събития (които ще се редуват
на различни места в региона)

2.3

Създаване на план за връзки с
обществеността за една година за
региона, с точно определени
дейности на отделни медии.

Общини, комисии,
туристически бюра и др.

Участие в
туристически
панаири

2.2

Работни групи за анализ и подбор
на събития, които могат да се
организират съвместно и които
могат да се редуват от година на
година. Най-малко 1 община от
граничния регион от двете страни.

Носители Показатели Приоритет Времева
за успех
рамка

Лице, което отговаря за
популяризирането на
региона.

2.1

Активно участие в туристически
панаири от региона (през първата
година), а след това и в
международен план (след втората
година).

Връзки с
обществеността Съобщения за пресата

Активност

Социални мрежи
(Facebook, Instagram,
Twitter).

Мярка

СРЕДЕН

2022-2023

СРЕДЕН

2022-2023

ВИСОК

2022-2023

ВИСОК

2022-2023
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Лице, което
отговаря за
популяризирането
на региона.

Изготвен план за
една година.

Лице, което
отговаря за
популяризирането
на региона.

Ангажирани
влиятелни лица.
Направени
промоционални
обиколки (поне
една)
Печатни публикации и
брошури от региона.
База данни на екскурзоводи за
региона.

Публикации,
брошури

2.9

Качествени публикации и брошури
(ръководства, карти, флаери и др.).
Общо и целенасочено. Общо за
определени туристически атракции
и забележителности
(многогодишни) и посветено на
събития в региона. При печатане
да се използва базата от снимки и
марката на региона (лого, лозунг).
Ангажиране и стимулиране на
туристически пътеводители за
региона на различни езици
(македонски, български,
английски, сръбски, гръцки и
турски). Ангажиментът ще бъде в
съответствие с проявения интерес
на лица от сдруженията и
асоциациите за екскурзоводи, а
стимулът ще бъде допълнително
заплащане (субсидия за нови и
млади заинтересовани лица за
получаване на лиценз за
екскурзовод или ваучер система).

Лице, което
отговаря за
популяризирането
на региона.

2.8

Туристически пътеводител за
региона на различни езици

2.7

Общини,
министерства,
чуждестранни
дарители и НПО.

План за промоционални обиколки
за журналисти. Минимум един,
максимум четири годишно.
Специализирани журналисти за
туризъм от национално и
международно ниво.

Промоционални

2.6

Общини, сдружения и асоциации на
екскуроводи, образователни
институции.

Блогове
Наемане на
инфлуенсъри

Работна група за анализ на лица
(инфлуенсъри), които могат да
бъдат наемани периодично за
популяризиране на определени
туристически предложения от
региона. Избор на влиятелни лица
от различни категории (ресторанти,
хотели, културно наследство и др.).

2.5

обиколки за
журналисти

План за публикуване на блогове за
определени атракции, събития и
други туристически знаменитости в
региона.

СРЕДЕН

2022-2023

СРЕДЕН

2022-2023

СРЕДЕН

2022-2023

ВИСОК

2021-2023

СРЕДЕН

2022-2023
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Поставени поне два
билборда от двете
страни на
трансграничния регион.
Изготвен план и печатни
рекламни материали и
сувенири.
Изготвен рекламен план.
Изготвен план за
брандиране.

Брандиране

Регионален план за брандиране
или план за брандиране на
продукти, специфични за региона.

Общини, министерства,
чуждестранни дарители
и НПО.

Реклами (УЕБ,
телевизия, радио,
вестници)

2.13

Общини, министерства,
чуждестранни дарители и
НПО.

Печат на рекламен
материал и сувенири

2.12

Общини, министерства,
чуждестранни дарители и
НПО.

Поставяне на
билбордове

2.11

Общини, министерства,
чуждестранни
дарители и НПО.

2.10

Поставяне на билбордове на
кръстовища с увеличен трафик и
международни коридори, в които
ще бъдат представени
туристическите потенциали на
региона. Билбордовете трябва
ясно да показват логото и лозунга
на региона, както и всички други
маркировки съгласно плана за
брандиране.
Изготвяне на план за печат на
рекламен материал и сувенири.
Рекламните материали и сувенири
са за укрепване на Марката на
региона и трябва да се
разпространяват съгласно плана за
кампании за видимост и укрепване
на Марката за региона. Рекламните
материали и сувенири трябва да са
с марките на региона и да са
произведени в региона.
Изготвяне на план за рекламиране
чрез медиите. Избор на местни,
регионални, национални и
международни медии. Изборът на
тема за реклама и бюджет трябва
да бъде в съответствие с Плана за
промотиране на региона и да се
наблюдават пазарните сегменти и
нуждите на туристите от културен
туризъм. Рекламите трябва да
отразяват марката на региона.

СРЕДЕН

2022-2023

СРЕДЕН

2022-2023

ВИСОК

2022-2023

ВИСОК

2022-2023
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ДЕЙНОСТ 3: ИНФРАСТРУКТУРА

ВИСОК

2021-2023

СРЕДЕН

2021-2023

Изготвен план и
поставена
сигнализация.

2022-2023

Подписани
споразумения за
сътрудничество.

СРЕДЕН

Разработено
мобилно
приложение.

2021-2022

Обучение на лица, отговорни за
популяризирането на региона.
Обучения, свързани с маркетинг,
мениджмънт, туризъм и връзки с
обществеността.

Приключено обучение.

ВИСОК

Подготовка на заявление за
включване в Европейската мрежа
за културен туризъм и адаптиране
съгласно техните препоръки.

Подадено заявление.

2022-2023

Общини,
министерства.

ВИСОК

Туристически
информационни
центрове, Общини

Времева
рамка

Общини,
министерства,
чуждестранни
дарители и НПО.

сигнализация

Свързване в мрежа
на туристически
информационни
центрове

Изготвяне на план и монтаж на
туристическа сигнализация. Планът
да включва всички потенциали за
развитие на културния туризъм в
региона. Плана да се отнася до:
входна, изходна, пътна и
информативна сигнализация.

Носители Показатели Приоритет
за успех

Общини и
заинтересовани лица.

3.5

Активност

Общини, министерства,
чуждестранни дарители и
НПО.

3.4

Мобилни
приложения

3.3

Обучение на
служители по
маркетинг на
туризма

3.2

Включване в
европейските мрежи
за културен туризъм

3.1

Туристическа

Мярка

Създаване на сътрудничество на
туристически информационни
центрове в региона и създаване на
съвместен план за популяризиране
на региона.

Разработване на мобилни / и
приложения за региона за отделни
подгрупи на културния туризъм
(събития и прояви от региона,
гастрономически специалитети от
региона и др.).
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Факултети
по туризъм
и НПО.

Подготвена поне
една виртуална
обиколка.

Общини,
министерства,
чуждестранни
дарители и НПО.

Обучение на екскурзоводи за
региона. Запознаване със
спецификата и атракциите на
региона и популяризиране на нови
и млади екскурзоводи от региона.

СРЕДЕН

2022-2023

Проведено
поне едно
обучение
годишно.

Виртуални
обиколки на
съоръжения

3.7

Обучени
е на
гидове

3.6

Подготовка за използване на
виртуални обиколки в културни
обекти. Разработване на виртуални
приложения и набавяне на
оборудване от професионални
компании.

СРЕДЕН

2022-2023
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2. Изпълнение на дейности
За успешен мониторинг и реализация на маркетинговата стратегия, т.е. процесът на
изпълнение на стратегията, е необходим модел за мониторинг, оценка и прилагане на
маркетинговата стратегия за стария градски начин на живот като наследство за туризма в
трансграничния регион. Моделът е важен за крайното използване на маркетинговата
стратегия от теоретична към практическа гледна точка. Въз основа на този модел бъдещата
маркетингова стратегия може да бъде допълнена в частите, в които тя не е реализирана, за
да даде обяснения и насоки и за да бъдат продължени дейностите и изпълнени мерките в
непрекъсната приемственост.
Фигура 2. Процес на прилагане на маркетинговата стратегия за стария градски начин на
живот като наследство за туризма в трансграничния регион
Организационна структура от страна на
заинтересованите страни

Комисия за прилагане
(внедряване) на
маркетинговата стратегия

Периодични срещи и изработване на
система и показатели за мониторинг,
оценка и внедряване (прилагане)
Изработка на годишен план за дейности и
годишен доклад за маркетинговата
стратегия
Сравнение на резултатите с цел корекция
на негативните отклонения

Основата на модела е създаването на Комисия за прилагане (внедряване) на
маркетинговата стратегия, която извършва мониторинг, оценка и изпълнение на
стратегията. Тази комисия трябва да включва членове от всички заинтересовани страни,
община, бизнес общност, ръководители на проекти, дарителски агенции, образователни
институции, неправителствени организации и др. Комисията има за задача да организира
периодични срещи със заинтересованите страни, да изготвя годишен план за дейности и
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да представя доклади за маркетинговата стратегия, както и да сравнява резултатите с
целите на стратегията и да дава препоръки за корекция на отрицателните отклонения.
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