
ТУРИЗЪМ 
Позиции на „Демократична България“ 

 

Основни проблеми в сектора 

1. Световната криза в туристическия бранш, повлияна от Ковид-19 и липса на 
адекватно застъпничество от страна на държавата към бизнесите и професиите в 
туризма, потърпевши от пандемията.  

2. Драстичното увеличаване цената на електроенергията създава непреодолими 
финансови затруднения пред хотелиерския и ресторантьорския бизнес. 

3. Към момента на създаването на Министерство на туризма през 2014, приносът на 
сектора към БВП възлиза на 17%, а точно преди Ковид-19 вече е 14%. 

4. Интензивното застрояване на Черноморието и ски курортите превърнаха страната 
в евтина дестинация, известна с компромисното качество на услуги. 

5. Недостиг на работна ръка в сектора и средни ниски заплати в сектора. 
6. Достъпът до някои атрактивни дестинации за туризъм в страната е ограничен 

поради лоша инфраструктура или изцяло липса на такава.  
7. Значителна част от природните и исторически ресурси не се използват ефективно 

заради фиксиране на държавната политика само върху морския и ски туризма в 
страната.  

8. Лоша междуведомствена координация по въпроси, свързани с предлагането на 
храни, мобилността на туристите или доставката на интернет.  

9. Липса на цялостна национална дългосрочна стратегия за развитие на сектора. 
10. Липсва нормален бюджет от държавата за функционирането на ОУТР и на 

практика те почти не работят.  
11. Непълнота на списъка на занаятите, които участват в туристически услуги и 

съответно могат да разчитат на подкрепа от държавата в Ковид кризата 
12. Националната статистика в туризма не отчита приходите и пътуванията в рамките 

на еднодневни екскурзии, а само при реализиране на нощувка, което позволява 
изкривяване на данните. 

13. Липсва регламент за къмпингуване извън категоризираните къмпинги, както и 
регламент за понятието „къмпингуващи“.  

14. Липсва национална велосипедна политика, юридическа рамка и координационно 
звено за реализацията на национални веломаршрути.  

15. ЖП транспортът е бавен и нередовен. Лоша жп свързаност между северна и южна 
България, както и с близките пазари на съседните държави. 

16. Не-природосъобразни и неустойчиви практики в българските природни и 
национални паркове – интензивен дърводобив, бракониерство, презастрояване, 
загуба на видове, интензивен оф-роуд.  

17. Множество територии с потенциал за устойчив, познавателен и приключенски 
туризъм не са защитени.  

18. Неустойчивост на сектора поради липса на диференциация на туристическия 
продукт и целогодишно предлагане 

19. Липса на баланс както в регионите, така и в инвестициите. 
20. Липса на гаранционен фонд, покриващ рисковете на туристическите предприятия 

в извънредна или кризисна ситуация ситуация 
21. Слабо познаване на ресурсите и възможностите за развитие на сектора и липса на 



интегриран подход  
 

Средносрочни политики (в болд – задължителни) 

1. Създаване на цялостна стратегия за развитие на туризма в България по региони, 
по сектори, според категоризираните ресурси, чрез изграждане на приоритети, 
като средство за постигане на устойчиво развитие на сектора и ясен стремеж за 
достигане на по-голям относителен дял от БВП. 

2. Включване в стратегията идеята за комплексни преживявания през територията 
ни въз основа на търсенето и интеграция на всички региони в стратегията. 

3. По-добро качеството на живот в местните общности, осигурено чрез туризма, 
посредством приоритетно включване на местната общност в услугите, вместо на 
външни агенции, оператори, водачи и др. бизнес оператори. Повече възможности 
за микро и малък бизнес на местните в туризма и програми за обучение на 
местните общности.  

4. Проучване на потенциалните възможности за експлоатация на туристическите 
ресурси на България в конкурентната среда на ЕС и Балканите 

5. Развитие на спа туризма въз основа на националното богатство от над 3600 
минерални извори, при съблюдаване на капацитета на ресурса.  

6. Проучване на инвеститорски интерес при облекчено данъчно облагане на нови 
инвести, с цел стимулиране на инвестициите в микро- и малките предприятия 

7. Развитие на конгресния и събитиен туризъм с цел защита на съществуващата 
база 

8. Развитие на здравния туризъм, в частта здравно обслужване на чужденци, при 
ясен регламент. 

9. Създаване на 2-ро ниво на категоризация – на курортите по функции и вид 
10. Нормиране на легловата база, според ресурса на курорта 
11. Създаване на публичен подробен регистър на ТО, ТА, Хотелиери, 

Ресторантьори, екскурзоводи, както и на допълнителните услуги в туризма 
(концесионери), НПО интегриран в цялата система на организация на 
туристическия сектор. 

12. Силната конкуренция на международните пазари и приоритетния статут на 
туристическия отрасъл в развитието на българската икономика, изискват 
своевременно съобразяване с процесите на еволюция към информационно 
общество и инвазията на Интернет и виртуалните мрежи.  

13.  Разработване на единна уеб-платформа с мобилно приложение, която да съчетава 
функциите на туристически пътеводител с публични регистри на обектите, 
операторите, агенциите, хотелиерите, ресторантьорите, къщите и стаите за гости, 
екскурзоводите и водачите. От тази платформа туристите трябва да получават 
„пълна картина“ за възможностите за туризъм в даден район – от местата за 
настаняване и хранене, през туристическите програми, забележителностите и 
приключенията, до местното меню, специфично предлагано в района. 

14. Създаване на система за категоризация и регистър на туристическите ресурси. 
•Антропогенните - артефакти, сгради и паметници на културата, нематериално 



културно наследство, фестивали и други културни събития, инфраструктура 

•Природни - води, гори, планини, плажове 

15. Проучване на необходимостта от развитие на трудов ресурс в сектора 
16. Създаване на правила за ангажирането на заетостта в сектора, с цел създаване 
на качествено обслужване и повишаване на работните заплати. 
17. Фокус към най-бедните райони на България - интегриран подход в стратегията 
за включване на всички области балансирано, според ресурсите. 
18. Премахване на концепцията българските плажове и ски зони да се отдават на 
концесионни договори. 
19. Създаване на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД , който да защитава туристическия бизнес в 
моменти на криза. 

  

20. Създаване на нови защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Всички подобни 
местни инициативи трябва да бъдат стимулирани и подкрепяни.  
21. Създаване на защитени занаятчийски паралелки в места с традиционни занаяти 
по примера на защитените училища в селата.  
22. Създаване на  компания за речен туристически транспорт по Дунав. 
23. Дефиниране на регионални сдружения с висок потенциал и да се начертаят 
планове за тяхното развитие. 
24. Подобряване на жп свързаността и модернизация на жп инфраструктурата. 
Създаване на нови продукти с влакове атракциони. 
25. Стимулиране на регионални пленери и тематични културни събития. 
26. Представяне на малко познати археологически обекти, създаване на 
исторически паркове в територии с висока природна атрактивност. 
27. Защита на пейзажното наследство.  
28. Класификация на видовете маркирани пешеходни и велосипедни маршрути. 
Създаване на публичен регистър, който да стане част от НТР и да бъдат нанесени върху 
горскостопанските карти. 
29. Работни групи за управление на процеса по създаване, маркиране и поддръжка на 
маршрутите, от представители на национални и регионални сдружения. 
30. Забрана за движение на МПС по част от регламентираните в момента пътища в 
защитените територии, с изключение на МПС на парковите служители. 
31. Цялостна ревизия на начините на отдаване и стопанисване на хижите и заслоните 
през годините. Да се изготви регистър на тези места за подслон и нова категоризация 
според местоположение, достъпност, сезонност. 
32. Закупуване на достатъчен брой въздушни линейки (хеликоптери), подпомагане на 
Планинската спасителна служба (ПСС) чрез промяна на техния статут и организационна 
структура. 

 

Стратегически план за развитие на устойчив и социално отговорен туризъм в България 
през 2022 - 2026г. 
 
Предпоставки: 



·          Докато ваксинационна кампания у нас продължава да е хаотична и бавна, няма 
изгледи скоро да се наредим в списъците на "зелените" държави. Прогнозите са 
международния трафик да се възстанови до предкризисните си равнища чак към 2025 
г. Това налага диверсификация на политиката ни в туризма, която да стъпи по-
стабилно на вътрешния ни туристопоток и да отключи форми на туризъм, които до 
този момент са били алтернативни. 

·          Значителна част от природните и исторически ресурси не се използват ефективно 
заради фиксиране на държавната политика само върху морския и ски туризъм в 
страната. 

·          Кулинарното ни наследство е богатство, което не използваме пълноценно и не 
развиваме. 

Програма от мерки: 

1)       От нишов в приоритетен през следващите 4 години – потенциалът на алтернативния 
туризъм трябва да бъде разгърнат. Ползи: диверсификация, по-богат микс от услуги, нови 
туристически потоци,  оползотворяване на природни, културни и исторически ресурси в 
нови възможности. 

·          Опростени изисквания за микропредприятията в туризма, отговарящи на техните нужди. 
Да се създадат възможности и за физическите лица да осъществяват туристически услуги: 
да отдават лесно стаи и къщи за гости; да могат да бъдат градски, селски, райони водачи; 
да могат да осъществяват превози с атракционна цел и др. 

·          Промяна на закона за занаятите, така че да бъде допълнен със специалности от 
хранителната и творческата индустрия, имащи и туристически потенциал. 

2)       Туризъм, щадящ околната среда, културното и историческо наследство – обща рамка на 
бранша, ангажиран с алтернативен и устойчив туризъм: 

·          Опазване на природните ресурси с повишаване на ангажираността на туристическите 
предприятия и посетителите с опазване на околната среда. Оказване на подкрепа за 
запазване на природните зони, хабитати и дивата природа, свеждане до минимум и 
възстановяване на щетите над тях. Завишен контрол над употребата на рядко срещани и 
невъзобновяеми ресурси в развитието и експлоатацията на туристически съоръжения и 
услуги. Контрол над замърсяването на въздуха, водата, почвата и произвеждането на 
отпадъци от туристическите предприятия и посетителите. 

·          Възстановяване на културно-историческото наследство, възобновяване на автентичните 
култури, традиции и особености. 

·          Насърчаване предлагането на местни продукти и храни с добавена стойност за региона. 

·          Местен контрол – въвличане и овластяване на местните общности в планирането и 
вземането на решения за управлението и бъдещото развитие на туризма в техния регион в 
диалог с другите заинтересовани страни. 

·          Развитие на туристическите продукти за подобряване на преживяването на туристите в 



дестинацията. 

3)       Подобряване на селската инфраструктура с туристическа значимост 

Достъпът до някои атрактивни дестинации за туризъм в страната е ограничен поради лоша 
инфраструктура или изцяло липса на такава. Необходимо е обсъждане с МРРБ за 
възможностите да бъдат подобрени такива пътища, както и възможността подобряването 
на частни пътища с туристическо значение да бъде подпомагано с данъчни облекчения.  

 

4)       Измерване, прозрачност и популяризиране на туризма в България 

·          Разработване на единна уеб-платформа с мобилно приложение 

(За обсъждане: потребителски оценки и ревюта със снимки, организирани чрез 
стикери с QR код, позиционирани в обектите - www.feelgreece.com.) 

·          Дигитална и TV реклама на България като привлекателна дестинация за алтернативен 
и устойчив туризъм, която да насърчава входящия туристопоток от целеви и 
перспективни пазари, както и вътрешния туризъм, включително извън активните 
месеци на летния и зимен сезон. 

·          Участия в изложения и форуми за устойчив туризъм  

5)       "От сеч към еко приключения" - проект за микро и малките предприятия в 
дърводобива. 

Насочен приоритетно към планинските общности във високите планински части. Този 
проект ще обучава местни горски работници, микро предприемачи и техните семейства за 
възможностите да развиват планински туризъм, базиран на биокултурното разнообразие, 
гостоприемството и управлението на опазването на околната среда. Ще развива умения у 
местните, свързани с туризма: да оказват първа медицинска помощ, спасяване, гмуркане, 
катерене, пещерно водене и др. Ще насърчи залесяването и агролесовъдството. Проектът 
също така ще подпомогне в горски буферни зони да бъдат разработени нови екопътеки, 
панорамни, приключенски площадки и дейности, за да се привлекат туристи и това да 
носи алтернативни източници на доходи. 

 

Спешни мерки (в болд – задължителни) 
 

 

1. Осигуряване на енергийни помощи във връзка с летящата цена на тока 
2. Включване на туризма в програмите за гарантирано или частично гарантирано 

кредитиране, с цел да инвестират в  алтернативни източници на енергия или 
спомагане на дейността им. 

3. Създаване на застрахователен или друг финансов инструмент за 
възстановяване на предплатени или надплатени суми към доставчици на 
туристическите предприятия. 

4. Създаване на регистър на всички учебни програми, които създават кадри в 



туризма, както и създаване на система за тяхната качествена заетост през 
бизнеса. 

5. Запазване на нивата на ДДС - 9% до окончателния край на Ковид-19 за 
ресторантьорството 

6. Необходимо е регламентиране на състава на Националния съвет по туризъм, 
според приноса на туристическите отрасли / сектори / в държавния бюджет. 

 

 

 

Бюджет за реализиране на политиките и мерките 

1. Създаване на условия за устойчиво развитие на дестинацията и туристическите 
райони в четири сезона; 

2. Повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор и качеството на 
туристическия продукт, на основата на партньорство между всички заинтересовани 
страни;  

3.  Развитие и прилагане на целенасочена и последователна туристическа политика за 
създаване на благоприятна политическа, правна, икономическа, екологична, 
социокултурна и технологична среда за развитие на устойчив туризъм, 
конкурентоспособен туристически сектор и качествен туристически продукт - 
Осъществяване на политика на основата на дългосрочни партньорства на 
международно, национално, регионално и местно ниво между всички заинтересовани 
страни – международни организации, държавни и общински институции, частен 
сектор, НПО сектор и общество. 

4. Осъществяване на ефективен национален маркетинг на основата на последователен 
бранд мениджмънт за утвърждаване на България като известна и предпочитана 
дестинация за целевите чуждестранни и български туристи в четири сезона.  

5. „Устойчиво развитие на туризма“ - осигуряване на облекчен достъп и оптимизирана 
система за привличане на чуждестранни туристи на територията на България чрез 
развитие на институционалната и законодателна рамка за управление на туризма, 
съответстваща на значението му за националната икономика и насоките на ЕК за 
устойчиво развитие на туризма и туристическите дестинации. 

6. Създаване на единна маркетингова концепция за налагане на бранд „Дестинация 
България“ в партньорство с националния авиопревозвач, морски и планински курорти, 
спа-дестинации, екотуризъм и др. 

6.  Диференциация на туристическия продукт; 

7. Стимулира се развитието на специализирани видове туризъм – културен, здравен 
във всичките му форми (балнео, СПА, уелнес, медицински), винено-кулинарен, 
екотуризъм, селски туризъм и други специализирани сегменти на туризъм, придаващи 
висока добавена стойност на туристическите продукти.  

8. Политиката включва законодателни и други нормативни инициативи, както и 
конкретни мерки, финансирани от бюджета на МТ и от бюджетите на Оперативните 



програми и на други финансови инструменти на ЕС. 

9. Политиката за категоризация на туристическите курорти, която ще допринесе за 
обхвата на туристическия данък, което ще освободи капитал на общините за 
инвестиции в инфраструктурата на курортите, за целите на туристическия бизнес. 

 

 


