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Abstract: The planning and constructing of successful tourist destinations is a complicated and multidimensional 
question for which an universal method of activity needs to be developed. That is why the purpose of this article is to of-
fer adequate and real opportunities, borders, principles, methods of planned development of the tourist destinations in a 
territorial aspect, in a way that they can be viewed as founds of their effective functioning. In that manner the main 
problematic areas of the science knowledge are defined, a definition of the term tourist destination is given, require-
ments of its building are drawn-out, guidelines for perfecting the tourist base and trends in innovation and investment 
activities are defined. Following predetermined recommendations and good practices in building the destinations is not 
panacea but it gives good ideas and solutions for improving and increasing the competitiveness of tourist destinations. 
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Експозе 
Планирането и изграждането на успешни ту-

ристически дестинации е сложен и многоаспек-
тен въпрос, за който не може да се разработи 
ефективен механизъм на действие, приложим 
към всички случаи. Ето защо целта на настоя-
щата статия е да предложи адекватни и действи-
телни възможности, граници, принципи, методи 
на планирано развитие на туристическите дес-
тинации в териториален аспект като основа за 
ефективното им функциониране. В тази връзка 
са определени основните проблемни области в 
научното познание, дефинирано е понятието ту-
ристическа дестинация, изведени са изисквани-
ята при планирането на нейното развитие, опре-
делени са насоките за усъвършенстване на ту-
ристическата база и тенденциите в иновацион-
но-инвестиционната дейност. Следването на оп-
ределени препоръки и добрите практики в изг-
раждането на дестинациите не е панацея, но да-
ва добри идеи и решения за подобряването на 
предлагането и повишаването на конкурентос-
пособността на туристическите дестинации. 

1. Увод 
Конкуренцията, надпреварата за осъществя-

ване на идеи, развитието на новите технологии, 
тенденциите при възприемането на околния 
свят и заобикалящото ни пространство, както и 
стремежите на хората към самоусъвършен-
стване и търсене на красивото и естетичното 
във всичките им проявления, са само част от 

предизвикателствата, с които се справят съвре-
менните предприемачи в сферата на туризма. 
Свидетели сме на туристическо търсене от нов 
тип, което по своите мащаби, тенденции и същ-
ност е резултат от нарастващата взискателност 
на клиентите и навлизането на нови конкуренти 
с иновативни модели на работа. Новите пазарни 
условия осигуряват развитие само на онези дес-
тинации и дори отделни организации, които са 
гъвкави към променящата се среда и способ-
ни да предусетят желанията на клиентите си. 
Редица грешки биха могли да бъдат избегнати, в 
случай че правилните постановки, удовлетворя-
ващи бъдещите потребности на туристите, се 
заложат още в етапа на планиране на дестина-
циите. 

Туризмът като отрасъл е съпътстван от реди-
ца дейности, който оказват пряко и косвено 
влияние върху неговото развитие и тенденции. 
В наше време той е получил признанието за 
най-голямата сфера на дейност по отношение на 
услугите в световен мащаб. Туристическата ин-
дустрия генерира 9% от глобалния БВП, 6% от 
световния износ и 30% от износа на услуги. 
Въпреки политическите и военни конфликти, 
както и терористичните атаки, международните 
задгранични пътувания са нараснали с 4,5% в 
сравнение с пътуванията през 2015 г. Броят но-
щувки отчита прираст с 3%, като средните раз-
ходи са се увеличили с 4% на нощ. Преките 
икономически последици от индустрията, 
включително настаняване, транспорт, забавле-
ния и атракции, имат стойност приблизително 
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2360 милиарда щатски долара през 2015 г. 
Международните изходящи туристически пъту-
вания се увеличават от 528 милиона през 2005 г. 
до 1,13 милиарда през 2015 г., сочат данни от 
проучване на World Travel Monitor и резултати 
от IPK International (IPK International, 
2016/2017). 

Приведените данни сочат значителна експан-
зия, което поставя пред туристическата индуст-
рия нови предизвикателства и нови възможнос-
ти за разширяване. Развитието на модерния, 
глобален туризъм, навлизането на новите тех-
нологии, даващи възможности за виртуално пъ-
туване и появата на нови и уникални в същност-
та си дестинации оказват влияние върху общата 
култура на личността, съдействат за формиране-
то на естетическото отношение, усет, вкус към 
красивото и целесъобразното и едновременно с 
това се явява едно от новите направления в кон-
курентната борба за привличането на колкото се 
може повече посетители. Планирането и изг-
раждането на съвременните туристически дес-
тинации изисква акцент върху иновациите в 
много голяма степен и следенето на актуалните 
и значими тенденции в индустрията. По наше 
мнение се очаква по-нататъшна диференциация 
на предлагането на туристическия продукт, 
имаща за цел по-голям обхват от клиенти с раз-
нообразни потребности и възможности, процес 
на концентриране на капиталите, създаване на 
големи интернационални компании и корпора-
ции, запазване процеса на интегриране в сфера-
та на туризма както в хоризонтален, така и във 
вертикален план. 

2. Постановка на проблема 
Един от най-често задаваните въпроси в ту-

ристическия бизнес е „Кои туристически места 
са успешни и предпочитани като туристическа 
цел, с кое се привличат големи и постоянни по-
тоци от туристи?“ А след това и „Защо?“ Двата 
въпроса стоят в основата на туристическата по-
литика, без значение дали тя се формира на 
международно, регионално, национално или ло-
кално ниво. 

Под съвременен туризъм обикновено се раз-
бира дейност на лица, които пътешестват и 
осъществяват пребиваване на места, намиращи 
се извън пределите на тяхното местоживеене, в 
течение на период, ненадвишаващ една година, 
с цел отдих, делови и други цели, без да се за-
нимават с трудова дейност, за която получават 

възнаграждение в посетеното място (Великова и 
кол., 2016).  

Анализът на методологичните приоми за из-
следване на туризма като обект на планирането 
разкрива няколко неща. На първо място, отсъст-
вието на единен подход към разбиране същ-
ността на туризма като съвкупност от обекти с 
различна природа и оттук комплексно планира-
не и изграждане на туристическите дестинации. 
В повечето случаи става дума за някакъв соци-
ално-икономически феномен, който има раз-
лични предметни изрази (отдих, особен вид пъ-
тешествия, вид дейности, междуотраслов комп-
лекс или пазар, отрасъл от икономиката). На 
второ място, известните и определящи туризма 
параметри (честота на туристическите посеще-
ния, обем на материално-техническите бази, на-
бор на предоставяните услуги и др.) отразяват 
няколко формални признака, но не дават предс-
тава за качествените особености на процесите и 
явленията в сферата на туризма, породени от 
динамично изменящите се и повтарящи се пот-
ребности на клиентите. Това, от своя страна, 
затруднява бъдещото предвиждане на туристо-
потоците и техните потребности. 

На трето място, в рамките на научните изс-
ледвания остават няколко системни свойства, 
иманентни за туризма, които стават все по-
очевидни във връзка с бързото развитие на тази 
сфера и формирането й като сложна, динамично 
развиваща се социално-икономическа система. 
Разглеждането на туристическите дестинации 
като система е задължително условие за бъде-
щото им съществуване. На четвърто място, съ-
ществуващото мнение, че туризмът като бъдещ 
най-бързо развиващ се пазарен отрасъл, не се 
нуждае от планиране и управление, не е оправ-
дано. Безпричинното отричане на утвърдени и 
действащи ефективно с години единни терито-
риалноустройствени планове е необосновано. 
На пето място, налице е необходимост от реша-
ване на задачите за развитието на туризма ком-
плексно, системно. Сложният подход за реша-
ване само на отделни въпроси (например разви-
тието на хотелиерството), при неразрешени 
всички останали, води до затруднени ситуации, 
изостряне на проблемите и понижение на соци-
ално-икономическото равнище в следствие на 
поддръжката им в регионите. В резултат на ра-
ботата на парче в страната ни се наблюдават 
доста негативни ситуации, свързани с презаст-
рояването на утвърдени и печеливши комплек-
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си. На шесто място, планирането на развитието 
на туризма в определена географска зона не 
може да бъде сведено само до държавно или ре-
гионално равнище. Постигането на устойчиво 
развитие изисква ангажираността на всички за-
интересовани страни.  

Ето защо в по-нататъшните изследователски 
търсения на понятието „туризъм“ трябва да ста-
ват при отчитане на необходимостта за търсене 
на адекватни и действителни възможности, 
граници, принципи, методи на планирано 
развитие на туристическите дестинации в 
териториален аспект като основа за ефек-
тивното им функциониране. В това се състои 
и основната цел на настоящата статия. В нея 
искаме да подчертаем какви акценти трябва да 
имат предвид бъдещите предприемачи в сфера-
та на туризма при изграждането на туристичес-
ките дестинации.  

Има основания да се смята, че туризмът е го-
ляма открита система, елементите на която ра-
ботят и си взаимодействат в определена среда. 
И като голяма система туризмът притежава ред 
специфични свойства, които трябва да се отчи-
тат при извършване процеса на планиране и 
развитие на дестинациите. 

Известно е, че туризмът, поддържан от влия-
нието на фактори с различна природа, се разви-
ва на определена територия. Тук е уместно да се 
отдели понятието „регионална среда“, т.е. тери-
тория, на която се осъществява цялото общест-
вено производство. Това е цялостна, неразривна 
съвкупност от условия за производство и жиз-
нена дейност. 

Следователно туризмът в определен регион 
може да се определи като голяма, открита со-
циално-икономическа система, състояща се от 
взаимосвързани и взаимодействащи под влияние 
на външни и вътрешни фактори елементи (ту-
ристи, инфраструктура, регионална среда, ту-
ристически организации и други структурни 
образувания и елементи), дейността на които 
е отправена към предоставянето на услуги на 
клиентите, в съответствие с техните потреб-
ности и възможности, на основата на дейст-
ващи норми и правила. 

Даденото определение, непретендиращо за 
пълнота и завършеност, позволява да се разг-
лежда туризмът като социална и икономическа 
категория и отразява главния и принципно ва-
жен за нас въпрос за комплексната природа на 
отрасъла като необходима предпоставка за пла-

нирането и развитието на туристическите дес-
тинации като система. Ето защо изследването на 
тенденциите при изграждането на туристичес-
ките дестинации трябва да се извършва комп-
лексно при отчитане на всички възможни ситу-
ации. От тук произтича и изследователската те-
за, защитавана в статията, а именно, че плани-
рането и изграждането на туристическите 
дестинации е комплексна задача, която след-
ва да се извършва системно, при отчитане на 
всички възможни сценарии и съобразяване 
както с текущите тенденции, така и с бъдещи 
прогнози с оглед максимално удовлетворя-
ване на потребностите на туристите. В тази 
връзка обект на изследване в настоящата раз-
работка е планирането и изграждането на прив-
лекателни за целевия сегмент туристически дес-
тинации, а предмет на изследване са тенден-
циите, които следва да се съблюдават в този 
процес. Постигането на целта и доказването на 
тезата са свързани с решаването на конкретни 
изследователски задачи. Първоначално е напра-
вен опит за дефиниране на понятието „туристи-
ческа дестинация” като отправна точка в пос-
ледващите анализи, определени са изисквания-
та, свързани с планиране развитието на турис-
тическите дестинации, дадени са насоки за усъ-
вършенстване на наличната туристическа база и 
са изведени тенденциите в иновационно-
инвестиционната дейност, касаеща туризма. 

3. Дефиниране на понятието 
„туристическа дестинация” 
Както отбелязахме в предходния параграф 

установяването на точни и еднозначни дефини-
ции в туризма е сложна и непосилна задача. 
Още повече, че динамичността на отрасъла не 
позволява утвърждаването на единна и констан-
тна терминология. Въпреки това, анализът на 
съществуваща литература ни позволява да 
обобщим някои от твърденията, отнасящи се до 
туристическата дестинация.  

Територията, към която се устремяват турис-
тите като пътуване или пребиваване, е различна, 
от тази която те определят като местожителство. 
Възприемана като туристическа цел тя се нато-
варва със социално-икономическо значение, 
тъй като от една страна, се характеризира с ту-
ристически ресурси, представляващи интерес за 
туристите, а от друга страна, използването на 
ресурсите със стопанска цел се обвързва със 
създаването на специализирана инфраструктура, 
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комуникации и материална база, които правят 
територията достъпна, а средата – благоприятна, 
обитаема и комфортна. Очевидно при изяснява-
не същността на категорията „туристическа дес-
тинация“ се налага териториално-простран-
ствената определеност. В този смисъл като си-
ноним се използва понятието „туристическа ло-
кализация“, тъй като чрез него се характеризира 
процесът на местоустановяване на материални-
те туристически обекти, разглеждани като тери-
ториално-фиксирана производствена единица на 
туристическите услуги. Като обобщено съдър-
жание, можем да кажем, че за туристическа дес-
тинация се възприема конкретното туристичес-
ко място, център, област или страна, в която има 
ресурси и условия за развитие на редица дей-
ности по приемането и обслужването на турис-
тите. В този смисъл понятието се интерпретира 
и от Световната организация по туризъм (UN-
WTO, 2011). 

Туристическата дестинация се разглежда 
най-често като съвкупност от природни, кул-
турно-исторически и антропогенни ресурси, 
въз основа на които се създава и предлага ком-
плексен продукт, чието потребление е пряко 
свързано с териториалната определеност на 
процеса на оказване на услуги, задоволяващи 
потребностите на туристите по време на пъ-
туването или по време на престоя им. Самият 
продукт се третира като интегрирано портфолио 
от услуги и атракции, предизвикващи физичес-
ко и психическо възстановяване, конкретни 
преживявания, опит или релаксация. Туристи-
ческата дестинация, възприемана като местопо-
ложение, се обвързва с характера на конкретен 
туристически продукт, които се произвежда и 
потребява на място, което се предпочита от по-
сетителите, респ. туристите. В този смисъл дес-
тинацията може да има имагинерен характер и 
може да бъде променяна или отхвърляна в съз-
нанието на туриста без изкуствено определяни 
географски граници. 

Съгласно дефиницията на СОТ (1999 г., 2007 
г.), туристическата дестинация е важно място, 
посещавано от туристи, което представлява ос-
новната единица за анализ в туризма. Въз-
можно е разграничаването на три гледни точки: 
географска (ясно разпознаваема област с геог-
рафски или административни граници, която 
туристите посещават и в пребивават по време на 
пътуването си), икономическа (мястото, където 
туристите пребивават най-дълго, изразходват 

съответна сума пари и където приходите от ту-
ризма са значителни или потенциално значи-
телни за икономиката) и психологическата 
(представлява основната причина за пътуването 
от гл.т. на туристите) (UNWTO, 2011). 

С оглед прецизиране на анализите следва да 
разграничим „дестинацията“ от „региона“, къ-
дето административните граници определят 
размера и характеристиките на разглежданото 
пространство. Всъщност регионът може да бъде 
определен като административната единица, съ-
ответстваща на първото ниво на териториално 
деление на дадена страна по отношение на ней-
ната политическа и административна организа-
ция (например провинциите в Канада и щатите 
в САЩ). 

Освен това следва да се интегрират перспек-
тивите на търсене и предлагане, като се има 
предвид, че в крайна сметка дестинацията е 
мястото, където търсенето и предлагането в ту-
ризма се срещат (Manente, 2010). В обобщение 
можем да кажем, че това твърдение е в съответ-
ствие с особеностите на туризма като икономи-
чески сектор, като изразява сложността на ту-
ристическия продукт, който може да бъде уста-
новен само, където и когато е „закупен“ от ту-
ристите.  

4. Планиране развитието на 
туристическите дестинации 
От дадените определения за туристическа 

дестинация става ясно, че тя представлява съв-
купност от елементи, които се нуждаят от комп-
лексен подход при проектирането и изгражда-
нето им. Елементите на дестинацията се подк-
репят от маркетинга, който предизвиква хората 
да посетят мястото и да използват предоставя-
ните услуги. Освен маркетинговите дейности е 
необходимо да се осигури подходяща среда 
(физическа, социална и икономическа), в коя-
то да се гарантира развитието на туризма. Съз-
даването на подходяща среда включва: плани-
ране и инфраструктура; развитие на човешки-
те ресурси; разработване на продукти, техно-
логии и системи; гарантиране на свързани от-
расли и обществени поръчки (Великова и кол. 
2011). 

Маркетингът на дестинациите трябва да е 
насочен навън, за да привлече посетители в ра-
йона. Основна негова задача е да насърчава по-
тенциалните посетители и да ги убеди да дой-
дат. Ключовите функции са: популяризиране на 
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дестинации, включително брандиране и изоб-
ражение; кампании за стимулиране на бизнеса, 
особено на малки средни и микро предприятия; 
безпристрастни информационни услуги; опера-
ция/улесняване на резервациите; CRM (Система 
за управление на взаимоотношенията с клиенти) 
(Цветкова, 2014). 

Едно от най-важните предизвикателства, 
произтичащи от целта на устойчивото развитие 
на туризма, е планирането на дестинацията. 
Планирането е законов процес, чиято цел е да 
определи визия за пространственото развитие 
на дадена област и да предложи модел за из-
ползване на земята. Това е процес, който се 
извършва на местно или регионално ниво. 

В концепцията за регионално планиране Гън 
(1993), цитиран в Дрег (2009), идентифицира 5 
ключови елементи, подчертавайки, че връзките 
между тях трябва да се вземат под внимание 
при планирането на дестинацията. Тези елемен-
ти са регионална граница, достъп от пазарите 
и вътрешен циркулационен коридор, атракци-
онни комплекси за привличане на хора, стопанс-
ки райони, входове или гейтове в региона. Мил и 
Морисън (2005), цитирани в Дрег (2009), пот-
върждават това мнение и утвърждават, че дес-
тинацията е система, която се състои от смесица 
от атракции и услуги, където „всяка част зависи 
от други части относно успеха по привличане, 
обслужване и задоволяване на туристи”. 

Гън и Вар (2002) считат, че за дадена дести-
нация е важно периодично да се подготвя отде-
лен туристически план. Освен това е от съ-
ществено значение местните власти да планират 
и проектират транспортни услуги както според 
нуждите на посетителите, така и според местни-
те нужди и предпочитания (Цветкова и Първа-
нов, 2006). Или иначе казано, всички обществе-
ни услуги трябва да служат както на туристите, 
така и на местното население. Обобщавайки 
анализите на Гън и Вар (2002), можем да опре-
делим следните основни елементи на плани-
рането на туристическите дестинации: 

1. Транспортиране и достъп от туристичес-
ките пазари до една или повече територии. 

2. Една или повече територии с подходящи 
обществени услуги и управление. 

3. Атракционни комплекси (клъстери), които 
отговарят на нуждите на пазара. 

4. Ефективни и удобни транспортни връзки 
между градовете и атракциите. 

Освен това Гън и Вар (2002) извеждат основ-
ните изводи, които могат да бъдат от полза на 
местните власти и околните райони при плани-
ране развитието на туристическата дестинация. 
На първо място, плановете на дестинацията 
трябва да бъдат интегрирани с регионалните 
планове. Местните власти и околните им райони 
трябва да планират туристическата си експанзия 
в контекста на регионалните планове. Това е та-
ка, защото дестинациите зависят от регионални-
те политики и действия като: транспортна мре-
жа, национални паркове и защитени територии, 
стимули за развитие на туризма в общината, на-
сърчаване на туризма, съвместни маркетинг 
инициативи и промоции. 

На второ място, особеностите на мястото 
са фундаментални за планирането на дестина-
цията. Всяка дестинация има уникални и харак-
терни особености (например географски факто-
ри, културни и природни ресурси, традиции, 
връзки с пазари, различни черти и проявления 
на гостоприемство), затова е важно тези факто-
ри да бъдат анализирани като основа за изграж-
дане уникалността на мястото. На трето място, 
планирането на дестинациите изисква сътруд-
ничество между община и околен район. Това е 
така, защото дестинацията включва градовете и 
техните околности, и съответно планирането на 
бъдещия туризъм трябва да обхваща географс-
кия район. Освен това туристическият потенци-
ал зависи както от градските райони в непос-
редствена близост, така и от градовете в зоната 
на дестинацията. Вероятно е многобройните 
културни ресурси да се намират в общината, до-
като повечето природни ресурси да са разполо-
жени в околността. Повечето туристически ус-
луги са в общината, където могат да се възполз-
ват от обществените услуги и преимуществата 
на местния и туристическия пазар. В крайна 
сметка, количеството и качеството на атракции-
те в града и околността са част от набора факто-
ри, които карат туристите да посетят дадена 
дестинация.  

На четвърто място, осигуряване на въз-
можности за публично-частно партньорство. 
Правителството и местните власти са ангажира-
ни с обществените си функции (например во-
доснабдяване, сметосъбиране, осигуряване на 
обществения ред и сигурност, образование и 
т.н.), които са колкото жизнено важни за мест-
ното население, толкова и за планирането и раз-
витието на туризма. Местните власти са склон-
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ни да считат, че туризмът е прерогатив само на 
бизнеса. Въпреки че бизнесът играе важна роля 
в развитието на туризма, успешна е тази дести-
нация, в която политиките и действията на пуб-
личния и частния сектор се допълват и не се 
конкурират или пречат. Освен това е необходи-
мо и сътрудничество с организации с нестопан-
ска цел. На пето място, необходимост от ново 
ръководство на ниво дестинация. Обикновено 
се изисква специален туристически съвет с ком-
петентно ръководство. Такъв съвет се нуждае от 
официалната подкрепа на юрисдикциите, които 
са част от зоната на дестинацията. В него следва 
да членуват представители на правителството, 
туристическия бизнес, граждански групи, орга-
низации с нестопанска цел и еколози. 

На шесто място, участие в планирането на 
дестинацията. Дестинациите ще бъдат успеш-
ни, ако разполагат със систематичен план, който 
да има за цел обогатяване преживяванията на 
туристите и опазване на околната среда. Този 
план следва да очертава последователно дей-
ностите стъпка по стъпка, като ключово за ус-
пеха му е комбинирането на проектния план с 
последващото планиране. Въпреки че процесите 
по планиране варират, всички имат сходни ос-
новни елементи: определяне на целите и зада-
чите, анализ на алтернативни концепции за раз-
витие и идентифициране на стратегии за дейст-
вие. Това е единственият начин, по който мест-
ните власти могат да насърчават развитието на 
устойчив туризъм, задоволявайки всички. На 
седмо място, превенция срещу деградацията на 
околната среда. Отговорността към дестинаци-
ята трябва да обхваща всички източници на дег-
радация на околната среда, не само туризма. 
Отпадъчните води и промишлени отпадъци 
трябва да бъдат поставени под контрол, ако се 
иска процъфтяване на туризма. Необходима е 
регулация за използването на земята, за да бъде 
избегнато прекомерното и несъвместимо разви-
тие. На осмо място, използване на специалните 
културни и природни ресурси. Търсенето на 
природни и културни ресурси в дадена дестина-
ция може да разкрие разнообразни възможности 
за развитие на туризма. Със своето специфично 
местоположение те са силно конкурентни. По-
сочвайки потенциала им, местните лидери могат 
да оценят въздействието им върху общността и 
възможностите, които създават. На следващ 
етап е важно спечелването на общественото 
внимание и участие. Резултатите от логичния 

процес на планиране могат да бъдат полезни за 
всички (Gunn and Var (2002) и Gunn (1994)). 

В контекста на тази разработка може да се 
заключи, че планът за туристическата дести-
нация, благодарение на местната власт, трябва 
да бъде комбинация от подхода към общинския 
план и интегрирания туристическия план. Една 
е причината в подкрепа на виждането, че пла-
нирането на дестинацията трябва да бъде интег-
рирано с традиционния общински план, който 
обикновено е фокусиран върху холистичния ас-
пект на качеството на живот на местното насе-
ление. В страната ни вече има поставени същес-
твени основи в планирането на равнище общи-
на. След дълги обсъждания се прие и концепци-
ята за туристическото райониране, а Стратегия-
та за устойчиво развитие в туризма е в сила от 
2014 г. и е разработена до 2030 г. 

Гън и Вар (2002) предлагат всички планове 
и процеси по планиране в зоната на дестина-
цията да бъдат интегрирани, тъй като общи-
ните имат важна роля за развитието на туризма 
в дестинациите. Те притежават ресурс и се счи-
тат за част от ресурсите на дестинацията. Офи-
циалните общински планове традиционно се 
фокусират върху публични нужди от физическо 
естество, особено върху актуализирането и раз-
ширяването на публичните структури и систе-
ми. Често тези нужди са предназначени за мест-
ния транспорт, водоснабдяването (питейно и 
промишлено), изхвърлянето на отпадъци (твър-
ди и течни), електро- и газоснабдяването, про-
тивопожарната охрана, полицията и обществе-
ната безопасност. Регулациите за използване на 
земята и структурите, като зониране и строи-
телни норми, са включени в повечето градски 
планове. Включени са и опасенията относно 
жилищното строителство, образованието, тър-
говските удобства и промишлеността (Gunn and 
Var (2002)). За съжаление в повечето общини 
тези традиционни планове не включват въпро-
си, свързани с туристите, независимо от това, че 
техните решения засягат туризма и обратно. 
Въпреки това традиционното общинско плани-
ране допринася за петте компонента на предла-
гането в туризма - атракции, услуги, транспорт, 
информация, промоция, но те не се разглеждат 
като отговорност на служителите в градското 
планиране. 
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5. Насоки за усъвършенстване на 
туристическата база 
Интерес представлява и анализът на състоя-

нието на базата за туризъм в нашата страна и 
възможностите за нейното усъвършенстване. 
Наличието на атракции, инфраструктурното 
осигуряване и състоянието на материално-
техническата база не са еднакви и поставят съ-
ществен отпечатък върху развитието на туризма 
в дестинациите. Обаче, както смятат редица ав-
тори и както показва практиката, повечето при-
чини, възпрепятстващи развитието на туризма, 
са свързани с хотелиерството, като по този на-
чин се въздейства в много голяма степен и вър-
ху равнището на туристическото обслужване. 

Хотелиерството, тъй като е неотменна част 
от инфраструктурата на туризма, представлява 
само по себе си самостоятелен вид бизнес. Без 
адекватното развитие на хотелиерския бизнес 
развитието на отрасъла е невъзможно. Туризмът 
и хотелите са две области на съвременния об-
ществен живот, неразривно свързани помежду 
си. Ръстът на туризма поражда развитието на 
хотелите. 

Статистическите данни за изминалата година 
сочат, че малко над 3,8 милиона са били българ-
ските граждани, които са реализирали туристи-
чески пътувания. 83,4% са пътували само в 
страната, 12,9% само в чужбина, а 3,7% - и в 
страната, и в чужбина. 8,2 милиона са били 
чуждестранните туристи, посетили България 
през 2016 г. В сравнение с 2015 година общият 
брой на туристите над 15 години нараства с 
11,5%. По-голямата част от туристическите пъ-
тувания в страната и чужбина са били с цел по-
чивка. Що се отнася до разходите, с най-голям 
относителен дял в страната са тези за храна - 
40,3%, а за чужбина – тези за транспорт - 32,7%. 
През 2016 година средният разход при пътуване 
с лична цел е бил 176 лева в страната, а в чуж-
бина - 502 лева. В същото време разходите на 
едно лице за професионално пътуване са средно 
160 лева в страната и над 1000 лева в чужбина. 

През миналата година в България са функци-
онирали 3331 места за настаняване с над 10 
легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други. 
Броят на стаите в тях е малко над 140 хиляди, а 
на леглата - 328 хиляди. В сравнение с 2015 г. 
общият брой на местата за настаняване се е уве-
личил с 4%, а леглата в тях нарастват с 1,8%. 
Общият брой на нощувките във всички места за 
настаняване през 2016 година е 25,2 милиона, 

или със 17,7% повече спрямо предходната годи-
на. Затвърждава се тенденцията за повече но-
щувки във високия клас хотели. През 2016 г. в 
хотелите с 4-5 звезди са реализирани 66,2% от 
общия брой нощувки на чужди граждани и 
31,5% на българи. В местата с 3 звезди са осъ-
ществени 25,1% от нощувките на чужденци и 
29,1% на българи. За миналата година само 
приходите от нощувки достигат 1,22 млрд. 
лева, или с 18,9% повече в сравнение с 2015 го-
дина (Маринова, 2017). 2016 г. реализира един 
своеобразен пик, като летният туризъм продъл-
жава да е водещ поради особеностите на нашата 
страна, но и зимният туризъм влиза в подем 
особено в последните две години. 

Наличната база за туризъм в България е изг-
радена посредством строителството на нови и 
реконструкцията на съществуващи хотели. Това 
се обяснява чрез нарастващата тенденция на по-
вишена инвестиционна привлекателност на хо-
телската недвижима собственост. Така по данни 
на експертите, рентабилността на съответните 
предприятия средно представлява 15-30%, което 
е сравнимо с рентабилността на жилищното 
строителство (Нанов, 2013). Равнището на рен-
табилността на хотелите в провинцията, безус-
ловно е по-ниска отколкото в София, където за-
пълването на средствата за настаняване практи-
чески е равно на 100%. За разлика от новото 
строителство, реконструкцията се отнася по-
евтино примерно с 25%. Освен това, в периода 
на реконструкция хотелът продължава да функ-
ционира и донася доход (Великова, 2006). 

Анализът на наличната леглова база в Бълга-
рия ни дава основание да обобщим състоянието 
й до следните основни положения: 

• Достиженията на хотелиерската индуст-
рия в България са много скромни на фона на 
световните тенденции на постоянен ръст. Това 
се дължи на държавното регулиране в страната 
ни до 1989 г., тогавашната политика на изола-
ция и липсата на адекватно държавно управле-
ние в настоящето. 

• Основният хотелски фонд на страната не 
съответства на международните стандарти. 
Изключение правят веригите хотели, които нав-
лязоха в страната ни, франчайзинговите обекти 
и отчасти обектите по договорите за управле-
ние, а също и изградените или модернизирани с 
участието на хотелиерските вериги обекти. 

• Въвеждането в експлоатация на високока-
тегорийни хотели в София и Пловдив с участие-
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то на чуждестранни компании, позволили съ-
ществено да се съкрати дефицита на високо-
категорийните хотели за богатите клиенти (с 
които се случва да се работи в рамките на дело-
вия туризъм). Въпреки скъпото настаняване, със 
запълването на луксозните хотели не се наблю-
дава проблем. 

• Голяма част от новите или модернизи-
рани хотели влизат в транснационалните хоте-
лиерски вериги и се управляват от професио-
нални мениджърски компании. 

• В страната ни дефицит се явяват хотели 
на равнището на две и три звезди за прием и 
настаняване както на чуждестранни, така и на 
местни туристи. 

• Голямо количество хотели е с остаряло 
оборудване, мебелировка, неквалифициран 
персонал. 

По този начин пред хотелиерството стои цял 
комплекс от задачи по възпроизводството на хо-
телската база (ново строителство, разширение, 
реконструкция, модернизация, поддръжка на 
действащите мощности). Стратегията за разви-
тие на хотелиерството е длъжна да бъде подгот-
вена за измененията, а ако е необходимо и за 
бързи промени. Така както потребностите на 
туристите се изменят динамично, хотелиерите 
следва да бъдат готови да се движат в нови нап-
равления, без да се отклоняват от установения 
стратегически план. 

Планирането и управлението на туристичес-
кото развитие и неговите елементи в дестина-
циите ще бъде ефективно при осъществяването 
на ред практически стъпки: 

1. Установяване на целите за развитие. Нап-
ример преди няколко години туристическите 
компании и хотелиерските вериги на Тайланд 
решили да удвоят продажбата и печалбата от 
реализирането на туристически предложения в 
Русия. За да осигурят тази задача, управляващи-
те хотелиерските вериги и туристическите ком-
пании стигнали до извода, че са длъжни няколко 
пъти да увеличат броя на продажбите в течение 
на петгодишен период и печалбата, добивана от 
руските туристи на 12% годишно (традиционно 
този показател представлявал 5%). За целта ту-
ристическите фирми изцяло реорганизирали 
своите усилия за новата продукция и изоставили 
програмата за ускорена автоматизация на резер-
виране и продажба на пътувания в Русия. Тези 
мерки са започнали да донасят полезно дейст-
вие, а управлението на хотелиерския и туристи-

ческия бизнес е застанало на пътя на формиране 
на петгодишната програма. 

2. Приспособяване на своята стратегия към 
измененията в регионалната икономика и усло-
вията на бизнеса. Така например в България 
преди пет-десет години е невъзможно да си 
представим купуване на туристически продукт 
на кредит. Днес в условията на нарастващото 
търсене на пътувания в чужбина много турис-
тически организации предоставят кредит за за-
купуване на пътуване за отдих или задгранично 
пътешествие. Логично е да възникне необходи-
мост да се убедят хората да използват тази въз-
можност в рамките на многообразните предло-
жения. Такава тактика способства разширението 
на контингента от туристи, а следователно и 
ръста на постъпленията и доходите. 

3. Съхраняване на приоритетните направле-
ния и развитие на нови форми на туристическа 
дейност, изпреварващи конкуренцията. За да се 
запази стратегията на ръст и да се привлече го-
лямо количество посетители, в хотелите заедно 
с основните услуги трябва да започнат да се 
предлагат и разнообразен спектър от допълни-
телни (битови, екскурзоводски, СПА-услуги, 
конферентни зали и т.н.). 

4. Оценка на алтернативите на новата дей-
ност. Както смятат експертите, идва време ко-
гато ръстът на стойността на услугите и тари-
фите в сферата на туризма ще паднат. Затова за 
осигуряване развитието на сектора възниква не-
обходимост от търсенето на алтернативни нови 
дейности. Малка стъпка ва тази посока са пред-
лаганите от железопътните компании турове с 
намаления - с включена стойност на екскурзии-
те в градовете по маршрута. 

5. Бърз отказ от административни и бю-
рократични усложнения за перспективни и пла-
тежоспособни пазари. Например преди години 
туристическият бизнес в Турция е стигнал до 
безпрецедентното опрощаване на администра-
тивни формалности за руснаците, посещаващи 
техните курорти. Рязкото поевтиняване на стой-
ността на визите, отказвайки се от бюрократич-
ните процедури и избягвайки информационното 
съпровождане, преодолявайки езиковата барие-
ра в обслужването, при неизменното гостопри-
емство на този бизнес за една-две години, Тур-
ция се сдобива с големи успехи, променяйки ту-
ристическия поток на Русия от Гърция към Тур-
ция. По такъв начин турските туристически 
компании съумяват да осигурят изключителен 
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ръст на показателите на отрасъла в течение на 
отчетените години, преодолявайки миналите 
трудности. За съжаление тази тенденция се 
промени в резултат от политически усложнения 
между двете страни. 

От казаното може да се обобщи, че за ус-
пешното изграждане на туристическите дести-
нации от съществено значение е наличието на 
адекватна туристическа база и съответства-
ща на поставените цели туристическа поли-
тика. Това е още една крачка към предлагането 
на качествен и конкурентоспособен туристичес-
ки продукт от нашите дестинации. 

6. Тенденции в иновационно-
инвестиционната дейност 
Интерес представляват и тенденциите в ино-

вациите при планирането и изграждането на ту-
ристическите комплекси. В рамките на възпро-
изводствения процес нововъведенията подобря-
ват качествените и количествените характерис-
тики на всеки елемент от системата на туризма. 
Във връзка с това възниква проблем за разкри-
ване същността и особеностите на иновациите в 
отрасъла, тяхната природа, определянето на 
възловите точки на възпроизводствения цикъл. 

За системата на туризма, където иновацион-
но-инвестиционните процеси са безкрайни и за-
висят от постоянно променящите се потребнос-
ти на почиващите, особен интерес представлява 
изследването на иновациите като процес, в 
хода на който научната идея се довежда до ста-
дия на практическото използване и започва да 
дава очакван резултат. Резултатът (нововъведе-
нието), достигнал до стадия на практическо из-
ползване, е прието да се нарича „иновация”  

В съвременния етап най-важна характерис-
тика на иновацията е пазарната й новост, чиито 
свойства са: 

− разширяване на кръга от потенциални пот-
ребители (а именно туристи); 

− увеличаване броя на изпълняваните от про-
дукта функции (например ориентиране не само 
към туристите, но и към местното население); 

− изменение на потребностите на туристите 
(Emilova, 2016). 

Към иновациите в туризма следва да причис-
лим преди всичко тези новости, които водят до: 

− възстановяване и развитие на духовните и 
физическите сили на туриста; 

− качествено нови изменения в свойствата на 
атракционите; 

− повишение на ефективността на функцио-
ниране на инфраструктурата на туризма; 

− повишаване на ефективността на управле-
ние на устойчивото развитие на туризма в дес-
тинацията; 

− повишаване на ефективността на процеси-
те на формиране, предоставяне и потребление 
на туристическите услуги; 

− прогресивно изменение на факторите на 
производство (например намаляване на времето 
за път чрез внедряване на нови, по-бързи видове 
транспорт, подобряване на условията за труд на 
работниците в туристическата индустрия, внед-
ряване на нови прогресивни методи (механиз-
ми) за преобразуване на факторите на производ-
ството в услуги и др.); 

− повишаване на имиджа и конкурентоспо-
собността на туристическото предприятие; 

− стабилизация и подобряване на качеството 
на използваната в туризма физико-географска 
среда (Emilova, 2016). 

Изучаването на тенденциите и закономер-
ностите на комплексното усвояване на инова-
циите, планирането на положителните резулта-
ти и тяхното управление е сложен методологи-
чески проблем в сферата на туризма, свързан 
преди всичко с класификацията на иновациите. 
За да се определи ефектът на иновациите в ту-
ризма се разграничават следните класификаци-
онни признаци: 

− -източник на идеята (потребности на ту-
ристите, открития, изобретения); 

− -вид на иновацията (атракциони, инфраст-
руктура, туристически продукт, начини и средс-
тва за разпределение на туристическия про-
дукт/услуга, управление на факторите на произ-
водството); 

− -степен на новост (подобряващи, радикал-
ни); 

− -въздействие, мащаб, свързаност (локални, 
глобални, системни); 

− -инвестиционното съдържание (капитало-
емки, малокапиталоемки, некапиталоемки). 

Иновациите в туризма следва да бъдат разг-
леждани като системни мероприятия, прите-
жаващи качествена новост и водещи към по-
зитивно развитие, обезпечаващи устойчивото 
функциониране и развитие на отраслите в ре-
гиона. Така откриването на комплекс от малки 
музеи, които даже не носят съществена печалба, 
може да даде тласък на развитието на туризма и 
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с това да способства за създаването на допълни-
телни работни места и ръст на доходите на на-
селението.  

Тясната връзка между елементите на туризма 
обуславя необходимостта от внедряване на ино-
вации във всеки един от тях. Например използ-
ването на най-новите модели пътнически транс-
порт с високи динамични характеристики изис-
ква разработването на съвременни пътнически 
покрития с повишени експлоатационни харак-
теристики, усъвършенствани схеми за регули-
ране на движението по пътищата, повишаване 
на мерките за безопасност (Гътовски, 2016). 

Иновациите като процес се характеризират с 
необратимост, насоченост и закономерност. 
Само едновременното наличие на тези три 
свойства в извършваните промени ги свързва с 
процеса на развитие, т.е. ги класифицира като 
реализация на „функциите на развитие” по от-
ношение на конкретния обект на управление. 
По този начин усвояването на новостите се 
нуждае от системния подход за управление на 
вътрешната и външната среда на туристическата 
фирма; за механизма на усвояване на иновации-
те; за обезпечаване с ресурси. 

Иновационният процес в туризма е особено 
специфичен. Той получава признание от една 
страна чрез туристическия пазар и степента на 
удовлетвореност на клиента, а от друга - основ-
но благодарение на приемането на съвместни 
решения от туристическите предприятия, орга-
ните на управление на отрасъла в региона, орга-
ните на местно самоуправление и обществените 
организации, чиято дейност е свързана с туриз-
ма, инвеститорите, финансовите учреждения, 
предприемачите, доставчиците, изпълнителите 
и др., а също така и благодарение на оценката на 
отрасъла от местното население. Само такова 
взаимодействие между всички елементи (субек-
ти и обекти) на иновационния процес може да 
доведе до появяването на съществен синергичен 
ефект, изразен в ръста (развитието) на туризма. 
Комплексността и трансформацията на откри-
тията, когато внедряването на новото в една об-
ласт дава ефект върху друга област, съставляват 
тяхната същност в отрасъла, защото се нуждаят 
от научно обоснована организация и управле-
ние. 

Нека изброим основните принципи на ино-
вациите в туризма.  

1. Научен принцип, заключаващ се в използ-
ването на научни знания и методи за реализация 

на иновациите, съответстващи на потребностите 
на туристите.  

2. Принцип на системността. Разработваната 
стратегия за иновационно развитие на туризма в 
дестинацията трябва да отчита: факторите и ус-
ловията, необходими за удовлетворяване на пот-
ребностите на почиващите; ресурсната осигуре-
ност на региона (икономически, финансови, 
трудови ресурси и др.); социалното въздействие 
на обществото; факторите на външната среда. 

3. Принцип на съответствието между инова-
циите и потребностите на туристите. Предлагат 
се само тези новости, които са наистина нужни 
на клиента, а не тези, които може да произведе 
и внедри предприятието (организацията, фирма-
та) от туристическия бранш. Само в този случай 
иновацията ще бъде търсена. Перспективните 
иновации, които е невъзможно да бъдат реали-
зирани по обективни причини в настоящия мо-
мент, стимулират заинтересоваността на всички 
участници в иновационния процес. 

4. Принцип на позитивните резултати. От 
наша гледна точка, този принцип е основопола-
гащ за всички субекти, занимаващи се с инова-
ционна дейност. Той се състои в предупрежде-
ние за неразумното, необмислено създаване и 
внедряване на иновацията, което може да бъде 
опасно първо за туриста; второ - за конкретното 
предприятие (средства, похарчени за нововъве-
дения, които нямат търговски потенциал, могат 
да доведат до банкрут); трето - за биосферата и 
обществото като цяло (например в случай на 
нерационално използване на природни ресурси 
за целите на туризма). 

5. Принцип на иманентността на инвестици-
онните процеси. За провеждането на необходи-
мите изследвания, разработки и материализира-
не на иновациите се използват инвестиционни 
ресурси, чиято ефективност се определя от сте-
пента на значимост и мащабност на нововъве-
денията. След завършване на търговската реали-
зация средствата се възвръщат на инвеститора и 
в бъдеще отново могат да бъдат инвестирани в 
иновационния процес. 

6. Съответствие между иновационната дей-
ност и нейните резултати и равнището на разви-
тие на обществото. Нововъведение, което за да-
дено общество или организация не съответства 
на конкретния етап на развитие, не може да до-
несе ползи или да бъде търсено. 

7. Принцип на свързаността. Процесът на но-
вовъведение завършва с появата на пазара на 
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продукт, който на определен етап от жизнения 
си цикъл трябва да предизвика появата на пот-
ребност (да стимулира идеята) за създаване на 
следваща иновация и да осигури финансирането 
на този процес. 

8. Принцип на безопасността. Всяко нововъ-
ведение трябва да гарантира отсъствието на 
вреда за човека и обкръжаващата го среда. Ор-
ганизацията на процеса предвижда вероятността 
за причиняване на вреди и мерките за тяхното 
предотвратяване (Pancholi at. al. (2015)). 

Иновационните процеси, обезпечаващи пре-
хода от едно качествено състояние на обекта 
(продукта) в друго (по-високо), изискват разход 
на ресурси, т.е. инвестиции и време. При това 
разглеждане на въпроса за развитието на туриз-
ма в региона от гледна точка на принципно но-
вия подход, ориентиращ се към съчетание на 
потребностите на туристите, разширените науч-
ни знания и организационно-икономическите 
решения, се обуславя и нов подход за инвести-
ране (изразходване на ресурси) за тези цели.  

Обикновено под инвестиции (от лат. 
Investre- обличам) е прието да се разбира влага-
не на финансови ресурси днес с идеята за полу-
чаване на доходи в бъдеще. Този подход за раз-
глеждане на инвестициите е преобладаващ в 
икономическата литература (Йорданов, 2014). 

В туризма инвестициите означават използва-
не на финансови ресурси под формата на дъл-
госрочни (за срок по-голям от 1 година) капи-
талови влогове в туристическия отрасъл както 
в страната, така и зад граница, с цел получа-
ване на желаната печалба от тези средства. С 
други думи инвестициите в туристическия 
бранш представляват процес на създаване на 
нови туристически обекти с помощта на капи-
тал, а също така и модернизация или реконст-
рукция на съществуващите, които са способни 
да предоставят определени видове туристически 
услуги. За важен източник на инвестиране в 
развитието на отрасъла в региона може да се 
приеме определена дейност на населението (из-
ползването на лични средства, собственост, ин-
телектуален потенциал във формата на безвъз-
мезден принос в културата, спонсорство и др.), 
създаваща нови ценности. Източник на инвес-
тиции са финансиранията по социални проекти 
от бюджетни и извънбюджетни нетърговски 
фондове (Йовкова, 2014). 

Инвестициите се приемат за ефективни, ако 
на първо място те имат предлагане, на второ 

място - търсене, на трето, ако интересите на 
продавачите и купувачите, а също така и на ос-
таналите участници в инвестиционния процес, 
съвпадат, т.е. наблюдава се баланс на интереси. 
Ако тези условия са спазени, то капиталовложе-
нията в сферата на туризма ще бъдат изгодни 
както за участниците в туристическия бизнес 
(хотели, ресторанти, туристически фирми и др.), 
така и за самите туристи. 

Трябва да отбележим, че понастоящем най-
голяма инвестиционна активност в сферата на 
туризма се отбелязва в тези райони, където този 
отрасъл е обявен за приоритетен и социално 
значим вид предприемаческа дейност, при това 
теглото на консолидираните бюджетни инвес-
тиции е малко.  

Анализът на регионалните програми за раз-
витие на туризма показва, че всички проблеми 
на отрасъла се свеждат до необходимостта от 
построяване на нови хотели, които се отнасят 
към най-капиталоемкия елемент на инфраструк-
турата. При това често са необходими специал-
ни намаления на равнище държава. Толкова па-
радоксална ситуация, при която високорентаби-
лен отрасъл се нуждае от отстъпки и дотации, 
не съществува никъде по света. Има и още един 
проблем. Привличането на инвестиции, в това 
число и чуждестранни, в редица случаи се за-
държа не поради отсъствието на финансови из-
точници, а заради отсъствието на материали и 
документи (например Единен туристически ка-
дастър, Главна схема за разположението на ту-
ристическите обекти, мощностна и стойностна-
та оценка на туристическите ресурси), потвърж-
даващи инвестиционната привлекателност на 
тези или други туристически обекти. 

Установилият се преимуществено в настоя-
щето търговски подход за инвестиционна дей-
ност предопределя необходимостта от изработ-
ване на ново отношение към процеса на финан-
сиране в туризма, излизащо извън рамките на 
икономическата и търговска оценка на разходи-
те и резултатите от инвестицията. В икономи-
ческата литература се предлагат методи за 
пресмятане на инвестиционните показатели, в 
това число за бюджетни капиталовложения, 
разходи и резултати, които се пресмятат и съиз-
меряват по единен финансов критерий (Йорда-
нов, 2014). Други показатели пък е препоръчи-
телно да се пресмятат по икономически харак-
теристики или ако са неизмерими чрез пазарни 
критерии, се оставят в ограничения (напр. еко-
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логични, социални). Неизмеримите чрез пазарни 
методи показатели могат да бъдат целеви, но в 
този случай инвестиционните проекти се изби-
рат измежду варианти с най-малко равнище на 
разходи. 

В сферата на туризма съществуват и други 
форми и методи за финансиране, които не се 
причисляват към търговските показатели за пе-
чалба. Например, как може да бъде оценен 
ефектът от това, че талантливият художник за 
собствена сметка е изрисувал фасадата на зда-
ние, а млади архитекти издигнали приказния 
леден дворец на злата мащеха на Снежанка, т.е. 
създали обекти, привличащи по-силно внимани-
ето на туристите? За отчитането на подобен 
разход е необходимо провеждането на дълбок 
анализ на системата „източници на инвестиране 
- видове инвестиции- способи за инвестиране - 
резултати от инвестирането”. Разширяването на 
границите на посоченото туристическо понятие 
позволява по друг начин да бъде оценен инвес-
тиционният климат в региона, да се превърне в 
по-привлекателен, така че на първо място мест-
ният жител да се превърне в инвеститор в ши-
рокия смисъл на думата. 

Новото съдържание на инвестиционния про-
цес в туризма се свежда до това, че: 

− Сферата на финансиране на отрасъла тряб-
ва да включва външната и вътрешната терито-
риална среда, в която се развива туризмът; 

− Целевите инвестиции трябва да бъдат на-
сочени към решаването на задачи, изхождащи 
от целите на устойчивото развитие на туризма в 
региона като системно образувание; при това 
особено внимание е нужно да се отдели на уп-
равлението на външните връзки, тяхното акти-
визиране, търсенето на капитал, както собствен, 
така и привлечен; 

− В условията на високо равнище на свърза-
ност между елементите на туризма като система 
от капиталовложения трябва да бъдат комплек-
сни, а не избирателни и да обхващат всички 
жизнеобезпечавщи елементи на инфраструкту-
рата на отрасъла (абсурдно е например да се 
строи хотел на свободна територия, без да се 
обезпечи нейната инфраструктура); 

− Инвестиционните процеси трябва да бъдат 
непрекъснати от обективни и субективни фак-
тори (например като промени в потребностите 
на туристите, моралното и физическо остарява-
не на елементите на туристическата инфраст-
руктура и необходимостта от разширеното им 

възпроизводство); 
− Инвестиционният процес трябва да пред-

хожда потребностите на клиентите, а също така 
и да предвижда излизането от строя на някой от 
елементите на инфраструктурата, който е спо-
собен да наруши функционирането на цялата 
система; това обуславя създаването на резерви; 

− Капиталовложенията трябва да бъдат фо-
кусирани на тези елементи и техните свойства, 
които дават най-голям синергичен ефект и пре-
дотвратяват появата на негативна синергия. 

Иновационно-инвестиционните ресурси, ко-
ито са бъдещите най-важни фактори за обезпе-
чаване на устойчивото развитие на туризма в 
дестинацията, обуславят необходимостта от 
експертиза на новостите, разработка на ино-
вационна стратегия. Обединеното и целево 
системно използване на финансирането позво-
лява намаляване на значението на факторите с 
вероятностна природа и увеличаване на тези с 
комплексен, планомерен, достатъчно точно 
прогнозируем характер. Поради това се наблю-
дава необходимост от планиране и управление 
на иновационно-инвестиционната дейност в от-
расъла, обезпечаваща разширеното възпроиз-
водство на взаимосвързаните елементи на сис-
темата на туризма в дестинацията, което на свой 
ред осигурява устойчивото й развитие. 

7. Изводи, препоръки и заключение 
Изграждането на туристическите дестинации 

е сложен и дългосрочен процес. Извеждането на 
общовалидни правила в него е нецелесъобразно 
поради редица причини, една от най-
съществените сред които е невъзможността за 
определянето на точни пространствени граници 
на дестинациите. Поради този факт изходна 
постановка при планирането и изграждането на 
дестинациите винаги трябва да бъдат предпола-
гаемите предпочитания на желания потребител-
ски сегмент по отношение на териториалната 
цялостност на дестинацията. 

Пространствата в дестинациите се изграждат 
при спазването на редица градоустройствени 
критерии, като от изключително значение е и 
подчиняването на принципите на естетиката и 
дизайна (Velikova, 2014). Важни естетически 
характеристики, които трябва да се спазват са: 
безопасност, комфорт, ландшафт и публично 
изкуство, използване на материали от високо 
качество, интегрираност с развитие, предоста-
вяне на място за търговия на дребно, достъп-
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ност. От особена важност е чрез тях да се оси-
гурява критичната енергийна инфраструктура 
(Димитров, 2012). Съгласуването на прост-
ранството следва да се извършва на различ-
ни равнища (квартал, град, регион, провин-
ция, държава, континент) по отношение на 
различни елементи (транспорт, околна среда, 
население, икономика, туризъм).  

Както видяхме и от анализите в настоящата 
публикация, от изключителна важност е разви-
тието на туристическите дестинации да бъде 
планирано предварително съобразно установени 
стандарти. Ефективност се постига при интег-
рирането на туристическите с общинските пла-
нове. На следващо място, въпреки значителния 
напредък в тази насока, е необходимостта от 
усъвършенстването на туристическата база. Тук 
от изключителна важност е следването на чел-
ния опит на утвърдените висококатегорийни ве-
риги от заведения за пребиваване и хранене. Не 
на последно място по важност е иновационно-
инвестиционната дейност. Поради изключител-
ните темпове на растеж туристическата индуст-
рия е привлекателна в инвестиционно отноше-
ние. Този факт, както и непрекъснато променя-
щите се изисквания на туристите, стимулират в 
значителна степен иновациите. 

Изследването на тенденциите в планирането 
и изграждането на туристическите дестинации 
ни дава важни насоки за усъвършенстване на 
туристическото предлагане. В този процес обаче 
не бива да забравяме, че трябва непрекъснато да 
се стремим към устойчиво развитие на прост-
ранството, което да не нарушава правата на пол-
зване и потребление на бъдещите поколения. 
Изграждането на ефективни и печеливши 
туристически дестинации означава осигуря-
ване на хармония между социалните, иконо-
мическите, правните, екологичните и естети-
ческите претенции към територията. Само по 
този начин ще успеем да предложим специали-
зирани туристически продукти, които притежа-
ват потенциал за преодоляване на сезонността 
и за създаване на специална емоционална 
връзка с България. 
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