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УВОД
Община Банско е най-бързо развиващата се община за зимен туризъм в България през
последните 10 години и предпочитана туристическа дестинация за зимни спортове в
България и на Балканите. Красивата природа, модерната хотелска база и все пообогатяващите се възможности за отдих и развлечения привличат все повече туристи от
Европа и света.
Необходимостта от планиране и оттам, от интегрална стратегия за устойчиво развитие на
туризма в Общината, се налага от много фактори - както външни, така и вътрешни. Такава
стратегия, от една страна, ще помогне на Община Банско в следването на устойчиви
политики и практики в управлението на икономиката на туризма, а от друга страна - ще
допринесе за развитието на просперираща местна туристическа индустрия.

ФАКТОРИ НАЛАГАЩИ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ТУРИЗМА В БАНСКО
Външни фактори
Външните фактори, налагащи планирането на туризма в Банско са свързани с много аспекти
на развитието на туристическата индустрия, не само в България но и в света. Това са
факторите, на които Община Банско не може да повлияе директно. Такива са поведението
на туристите, така и факторите определящи действията на заинтересованите страни в
туризма - външни доставчици и дистрибутори на туристически услуги и продукти и
тенденции в управлението и маркетинга на дестинациите.
Фактори, определящи поведението на туристите
В световен мащаб, се наблюдават следните основни фактори, влияещи на избора на
дестинация за пътуване, не само за зимни спортове, но и изобщо при всички видове туризъм:
•
•
•
•
•
•

Увеличаване на броя на пътуванията в годината, за сметка на намаляване на престоя на
всяко едно пътуване
Увеличаване на международните пътувания с цел отдих и туризъм
Стремеж към практикуване на повече от един вид туризъм по време на едно пътуване,
с цел оптимизиране на времето и увеличаване на "ползите" от пътуването
Стремеж към индивидуализиране туристическите услуги, водещо до намаляване на
делът на груповите пътувания
Стремеж към избягването на посредници при закупуването на пътуванията
Стремеж към намиране на изживявания и споделяне по време на пътуванията, а не
само
продукти и услуги (хотели, турове, ресторанти) - т.н. Икономика на
изживяванията.
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Фактори свързани с туристическата индустрия
•

•

•

Силно увеличение на "типови", масови,
туристически продукти с глобално
разпространение, конкуриращи се единствено на база понижаване на цените и оттам
натиск към местните доставчици.
Огромен избор на туристически продукти и услуги, достъпни в глобален мащаб,
водещ до необходимостта от силен маркетинг в туристическата индустрия, като
основен инструмент за увеличаване на конкурентоспособността
Намаляване и оптимизация на бюджетите за традиционна реклама в туристическата
индустрия благодарение на технически постижения в социалния, гео-социалния и
мобилен маркетинг в Интернет.

Фактори свързани с управлението и маркетинга на туристическите дестинации
•

•

•
•

•
•

Увеличение на броя и разнообразието на ценово достъпните туристически дестинации,
предлагащи сходни продукти, благодарение на увеличения достъп до тях чрез
нискотарифни полети
Все повече осъзната нужда от планиран и фокусиран маркетинг на дестинациите,
задоволяваща стремежът им да наложат имидж на уникалност и неповторимост и
оттам да повишат конкурентоспособността си на глобалния пазар
Увеличаване на значението на бранда на дестинациите като главна предпоставка за
увеличаване на конкурентоспособността
Увеличаване на натиска на "враждебни" към туризма общности, стремящи се да
затруднят развитието на дестинациите, преследвайки различни политически,
икономически и социални цели
Все по-голямо политизиране в управлението на туризма, водещо понякога до
противоречие с икономическите и социални ползи от туризма в дадена дестинация
Глобална тенденция сред управляващи органи на дестинациите да докажат екологична
и социална отговорност към местните общества, водещ понякога до решения
намаляващи конкурентоспособността на местния туристически бизнес.

•
Фактори свързани с развитието на ски дестинациите
•
•
•

Висока концентрация на пазара за ски туризъм, водещ до необходимостта за силен
маркетинг на дестинациите
Висока обвързаност между ски, природния и приключенски туризъм с социална и
екологична отговорност, налагаща интерактивен маркетингов подход
Глобално затопляне водещо до редуциране на продължителността на ски сезона и от там
- свиване на доходността от туризма на зимните спортове

Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 10 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

•

Висока сезонност, налагаща разнообразяването на туристическото предлагане чрез
въвеждане на други видове туризъм и използването на базите през останалите сезони с
цел увеличаване приходите от туризъм в ски дестинациите

Вътрешни фактори
Вътрешни са факторите, които изтичат директно от нуждите за стратегическо планиране на
туризма в Община Банско. Те са свързани не само с местното самоуправление, но и с
нуждите на населението, на туристическата и сателитните и индустрии, както и факторите
влияещи на цялостното икономическо, културно и социално развитие на Общината.
•
•
•
•
•

Приоритизиране на туризма като водещ фактор за развитието на икономиката на
Община Банско от страна на местното самоуправление
Висока ангажираност на местното население към осигуряване на условия за развитие
на конкурентоспособна туристическа индустрия
Стремеж на заинтересованите страни от туристическата индустрия за
осигуряване на устойчивост в развитието на туризма в общината.
Високо активна местна общност, поддържаща интензивно развитие на разнообразни
видове туризъм
Ентусиазирани заинтересовани страни в областта на културата и неправителствените
сектори, желаещи да окажат помощ при изграждането и развитието на имидж на Община
Банско като културен център на Пирин

Вследствие на всички горепосочени дадености и тенденции, Стратегия за туризъм на
Банско е изправена пред необходимостта да отразява глобални тенденции, но като се
прилагат микро-локални и индивидуални решения.
Този принцип определя и основните цели, които Стратегията за устойчивото Развитие на
туризма в Банско през периода 2014-2020 си поставя:
•
•
•
•
•

Да допринася за икономически, социален и културен растеж на Община Банско през
периода 2014-2020;
Да осигури база за висока конкурентоспособност на туристическите индустрии в
Общината
Да бъде създадена на принципите на устойчивото развитие във всичките му
аспекти - просперитет на местните общности и икономически растеж;
Да следва ясни приоритети за развитие на туристическите продукти и целеви пазари;
Да се фокусира върху реалистични, финансируеми и икономически ефективни мерки и
действия за осъществяване на стратегията;
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•

Да отчита въздействиетo, значимостта и партньорствата между всички
заинтересовани страни - националните, регионалните и местните власти, бизнесът,
неправителствените организации, местните общности и международните партньори.”1

При разработването на “Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Банско за
периода 2014-2020”, екипът изхожда от следните принципи:
•

•

•
•

•

•

•

Стратегията трябва да очертае приоритети и мерки за постигане на трайна
конкурентоспособност на Община Банско като туристическа дестинация за посочения
период.
Стратегията трябва да се опира в максимална степен на признати и доказани научни и
емпирични методи на събиране и анализ на информацията за състоянието на
туристическата индустрия в Банско.
При разработването на стратегията се отчитат идеите, очакванията, намеренията на
всички заинтересовани страни.
Предвид силно динамичната среда, в която се развива и от която зависи туристическият
бранш, стратегията трябва да е гъвкава – тя трябва да предполага задействането на
различни сценарии, като при всеки от тях се извлича максимална полза за Община
Банско като туристическа дестинация.
Обособен елемент на стратегията е мониторингът на изпълнението й, който трябва да
включва: избор на ключови обективно измерими индикатори, методика за измерването
на техните стойности, както и методика за одитиране на дейностите по изпълнението й.
Стратегията трябва да е фокусирана и реалистична: от една страна, тя трябва да
бъде изпълнима като залегнали цели; от друга страна, тя трябва да бъде осъществима с
разполагаемите ресурси.
Стратегията да следва насоките и най-добрите Европейски и световни практики при
създаване на стратегически документи в областта на туризма и маркетинга на
дестинациите.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
Стратегическа рамка

Документът "Туризма към 2030" на Световната Организация по Туризъм към ООН (Tourism
Towards 2030)2, послужил за основна стратегическа рамка както на Националната стратегия

1

Национална стратегия за устойчивото развитие на туризма в Р. България 2009-2013 г.

2

2011. UNTWO. Tourism Towards 2030. A global overview. Annual Assembly October 2011. Madrid, Spain
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на България за устойчиво развитие на туризма до 2030 г., така и на много други Европейски
документи акцентира върху пет са ключови фактора, които определят развитието на туризма:
•

•

•

•

•

За много страни, туризмът представлява мощен инструмент за социално и
икономическо развитие и намаление на бедността чрез създаването на работни места,
предприятия, инфраструктурно развитие и експорт чрез туризъм;
За да се възползват от този потенциал, важно е страните да продължават да създават
интерес, да повишават информираността за възможностите, които предлага
туристическата индустрия и да превърнат туризма в приоритетна политическа цел;
Устойчивостта (социална, икономическа и тази на природната среда) е много поважна сега, отколкото когато и да е било, адресирайки такива сфери като енергийна
независимост, промяна в климата, зелената икономика, управление на рисковете;
Продължаване на наблюдението и съобразяване с постоянно променящия се
консуматор: много по-опитни и взискателни клиенти, демографски промени (остаряване
на населението, миграции, диверсифициране на семейната структура), променящи се
ценности и начин на живот, промяна от “Икономика на услугите” в “Икономика на
Изживяванията”;
Подобряване на конкурентоспособността чрез оформянето на адекватна бизнес среда:
иновация, диверсификация на продуктите, пазарите и сегментите, развитие на
продуктите, информационна и компютърна технологии, маркетинга и рекламата,
научните изследвания, реалистичната оценка на пазарите, развитие на качествени
човешките ресурси.

Върху тези 5 фактора се градят стратегиите, целите, визиите и мисиите в повечето
национални стратегии за развитието на туризма във всички страни. Те са залегнали в
Европейския вариант на Визията за Туризъм в Европа 2020.
Много от тези фактори (за социална, икономическа и еко- устойчивост, иновации и т.н.) са
засегнати в Регионалните планове за развитие (РПР), от Областните планове за развитие
(ОблПР) и от Общинските планове за развитие в България (ОПР) създадени още в първата
половина на 2013 г. На базата на тези документи, както и на 5-те фактора, определящи
бъдещето на туризма, се определя средата, в която се създава Стратегията и плана за
устойчивото развитие на туризма в Община Банско за периода 2014-2020.
Среда в която се създава “Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Община
Банско за периода 2014 – 2020 година”
Настоящата “Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Община Банско за
периода 2014 – 2020 година” е документ, чието главно предназначение е да представлява
“пътна карта” или “мастер план” за постигането на трайна конкурентоспособност на Община
Банско като туристическа дестинация.
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Тази стратегия се подготвя в момент, когато Национална Стратегия за туризъм е приета, но
нито има областна стратегия за туризъм, нито съществува стратегия за развитието на
туризъм в регион "Рила и Пирин".
От друга страна, Регионалният План за Развитие, Областният План за Развитие, както и
Общинския План за развитие за посочения период (2014-2020 г.) са вече готови. Всички те
включват стратегически цели и мерки за осъществяването им в областта на туризма. Налице
е и "Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен
туризъм".
Освен това, “Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Община Банско за
периода 2014 – 2020 година” е координирана с основните принципи, засегнати в следните
стратегически документи:
Стратегията Европа 2020
Приоритетите на този стратегически документ са през 2020 година да се постигне една
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. За да се постигнат тези приоритети,
Стратегията Европа 2020 си поставя амбициозни цели в областта на заетостта, иновациите,
образованието, социалното приобщаване и климата/енергията.
Национална програма за развитие „България 2020"
Националната програма за развитие „България 2020" отразява целите на Стратегията Европа
2020 чрез избора на национални цели и набелязване на национални мерки за постигането им.
Стратегията за туризъм на Банско ще допринесе в общински мащаб за постигането на тези
цели чрез повишаването на заетостта, увеличаване на нивата на иновациите и подобряването
на образованието в местната туристическа индустрия. Тя е съобразена със социалното
приобщаване чрез туризъм и подобряване на екологичната среда чрез разумно използване на
климатичните и енергийни ресурси.
Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 - 2022
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е
основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване
на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на
Стратегията “Европа 2020” и “България 2020”. В нея Община Банско е включена във
второстепенна ос за урбанистично развитие, но се отчитат огромните ресурси на общината в
областта на материалното културно наследство и културния живот на региона.
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Национална концепция за пространствено развитие
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е
средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и
опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено
ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за
регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и
дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено,
икономическо и социално развитие. Това е особено важен документ за развитието на
туризма поради факта, че третира туризма предимно в аспекта на неговото териториално
развитие и насочване. В него се посочва: Много често културното наследство се разглежда
като „генератор на туристическа инфраструктура, която от своя страна генерира процеси и
дейности в населените места”. Затова освен интегрирания подход при управлението на
културното наследство, трябва да се изследват и възможните клъстери, в които може да
участват разнообразните културни ценности. Банско се явява част от клъстер "Ски туризъм",
който се развива паралелно с културните активи на общината.
Анализ на териториалното развитие на туризма
Анализът на териториалното развитие на туризма е обширен документ изследващ
териториалните концентрации по видове туризъм и по други показатели, важни за неговото
териториално управление. Община Банско е част от един от двата района с най-висока
концентрация на ресурси за природните туристически ресурси. В този Анализ, Община
Банско се явява една от 5-те структуроопределящи общини за зимния туризъм в България,
като се отчита 5-кратно увеличение на броя на леглата на кв. километър.
Стратегия за устойчивото развитие на туризма в България, Хоризонт 2030
Стратегията обосновава туризма на зимните спортове като един от главните приоритетни
видове туризъм и подчертава, че увеличаването на ски структурите в Банско се явява
положителна възможност за развитието на ски туризма в България. В този документ се
отчита и Европейското значение на Община Банско като център на зимните спортове.
Регионален план за развитие на Югозападен район (ниво 2)
Регионалният план за развитие (РПР) на Югозападния район (ЮЗР) за периода 2014–2020 г.
определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно
развитие на територията на района, отчитайки специфичните му характеристики. В него ясно
е формулирана стратегическата цел – Устойчив икономически растеж чрез
конкурентоспособност, инвестиционна атрактивност, подобрена жизнена среда и укрепен
човешки ресурс при съхранено природно и културно наследство.”. С тази визия се

съобразява и настоящата Стратегия, особено при формулирането на стратегическите цели,
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засягащи конкурентоспособността на Банско в туризма, както и атрактивността на Общината
да привлече инвестиции в туризма, като в същото време запази своето природно и културно
наследство.
Областна стратегия за развитие на област Благоевград 2014 - 2020
В разработената през 2012 г. Областна стратегия за развитието на област Благоевград през
периода 2014 - 2020 г, туризмът е един от най-главните приоритети за област Благоевград в
програмния период. Стратегическа цел 3 е: "Развитие на туризма, като стратегически
отрасъл за областта, при използване на наличните природни, културни, исторически и други
ресурси". Важно е да се отбележи, че туристическото развитие не е част от общото
икономическо развитие, а подчертано като отделен приоритет. За реализацията на тази
стратегическа цел са набелязани 4 мерки:
Мярка 3.1. Реализиране на съвместна стратегическа и инвестиционна програма за
изграждане и развитие на туристически обекти в областта
Мярка 3.2. Създаване и развитие на диверсифициран туристически продукт в областта
Мярка 3.3. Изпълнение на маркетингови дейности за популяризиране на областта като
туристическа дестинация
Мярка 3.4. Създаване и развитие на интегрирани туристически продукти
За осъществяване на тези мерки са набелязани следните проекти:
1. Формиране на разнообразен туристически продукт, обединяващ зимни спортове,
екотуризъм, рекреация с балнеолечение, селски туризъм и културен туризъм;
2. Координиране на действията в сферата на туризма между местната власт и бизнеса;
3. Разработване на туристически маршрути обвързващи в единна система културноисторическите пътища и еко коридорите в областта;
4. Използване на транспортния и туристически потенциал на теснолинейката РазлогСептември при разработване на съвместни проекти с други общини от долината на Места;
5. Планиране и изграждане на необходимите туристически структури при постигането на
баланс между екологичните и икономически съображения;
6. Развитие на фестивален туризъм;
7. Археологически разкопки, реставрации, реконструкции и социализиране на паметници на
културата или други ценни обекти;
8. Реализиране на познавателни кампании за общото наследство на региона;
9. Маркетингови кампании, участия и организиране на туристически изложения;
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10. Реализиране на интегриран пакетен продукт туристически услуги;
11. Разработване на пакети от туристически услуги за общините в областта;
12. Асфалтиране на горски пътища за насърчаване на туризма;
13. Рехабилитация и благоустрояване на пространството около минералните извори за
превръщане в атрактивна туристическа дестинация;
14. Инвентаризация на водоеми и язовири на територията на община Симитли, планиране и
създаване на ПЧП за обособяването им като места за развитие на туризма;
15. Изграждане на информационни туристически центрове;
16. Изграждане и маркировка на туристически пътеки;
В по-голямата си част тези мерки директно засягат община Банско.
Общински план за развитие на Община Банско 2014-2020 (ОПР на Банско)
В проекта за Общинския план за развитие на Община Банско на туризма се отделя
приоритетно място. Подчертават се ресурсите на общината, както и възможностите тя да се
превърне в център на многопрофилен туристически център на Пиринския район и клъстер за
развитието на туризма. Във формулираната визия за Банско 2020, туризмът заема водещо
място:
ВИЗИЯ: “Община Банско – динамично развиваща се,

икономически силна

и

сигурна териториална единица - желана Европейска туристическа дестинация,
привлекателна територия за живот - населена от хора проспериращи, спокойни
за работата си, живота си и бъдещето на децата си.”
По Приоритет 1, “Създаване на условия за благоприятна бизнес среда и за повишаване на
конкурентоспособността на местната икономика“ и от формулировката на "Специфична цел
1.1.3." - “Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността туристическия сектор и
свързания с него малък и среден бизнес, подобряване на средата за правене на бизнес"
става ясно, че основният фокус на ОПР на Банско е конкурентоспособността на
туристическата индустрия, в рамките на икономически силна община.
По Приоритет 1.2. “Запазване и доразвиване на водещите позиции на общината като
национален туристически център" са предвидени следните специфични цели:
•

•

Специфична цел 1.2.1 “Разширяване на туристическата инфраструктура в ски зоните
Банско и Добринище с капацитет, съответстващ на потенциалния (проектния) брой
туристи”;
Специфична цел 1.2.2. “По-пълно използване на балнеоложкия ресурс за развитие на
съвременно балнеолечение и други форми на балнеоложки туризъм”;
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•

•

Специфична цел 1.2.3. “Стимулирано насочване на инвестиции в развитие и промоциране
на алтернативни форми на зимния туризъм, базирани на културно-историческото
наследство и на уникални природни дадености на общината”
В проекта на ОПР на Банско има и други цели, директно свързани с развитието на
туризма, които са разгледани и анализирани в настоящата Стратегия и, в някои случаи,
адаптирани към целите на развитието на туризма на общината.

Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен
туризъм (2010)
Въпреки, че този документ е сравнително стар и тясно насочен към ски туризма, той дава
представа за някои от даденостите на туризма в Банско, които продължават да съществуват
като проблеми, особено в маркетингово отношение.
Настоящата “Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Община Банско за
периода 2014 – 2020 година” е координирана с всички тези стратегически документи.

Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 18 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА
БАНСКО
Ситуационният анализ на Община Банско като туристическа дестинация изследва
състоянието на всички ресурси и фактори за туристическо развитие към момента на
създаването на стратегията, а именно:
•

•

Основни природни и антропогенни ресурси, които са или могат да се превърнат в
активи при образуването на конкурентен туристически продукт, съобразен с нуждите на
целевите пазари. Тези активи и ресурси се оценят по качество и разнообразие;
Капацитетът на Община Банско и туристическата индустрия в общината да обслужват
качествено богата гама от видове туризъм и специфичен набор от целеви
туристически пазари.

В процеса на оценка на потенциала и ресурсите за туризъм е задължително тези ресурси да
се преценят от гледна точка на филтъра "Пазарни нужди + Капаците + Качество". (Графика
1).
За тази цел е необходимо да се направи профил на Община Банско като туристическа
дестинация.
Първата част на анализа на ресурсите спира на твърдите дадености на Община Банско
(местоположение, физико - географски характеристики, принадлежност към защитетени
територии, транспортни връзки и достъпност, културно наследство), които са налице към
дадения момент. Някои от тези дадености са непроменими във времето и не се поддават на
контрола и усилията за подобрение на местните власти. Такива са местоположението и
физико-географските характеристики, както и принадлежността към защитени територии.
Други, като транспортните връзки, достъпността, културурното наследсво могат да се
променят във времето в положителна или отрицателна насока. В Стратегията е отделено
повече внимание на втория вид ресурси и дадености - тези, които чрез стратегически мерки
могат да се превърнат в активи за развитието на туризма.
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Фигура 1: Процес на анализ и синтез при определянето на ресурсите и активите за развитието на
туризма и създаването на устойчиви туристически продукти
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА: ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БАНСКО КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
Географско положение и достъпност
Географско положение
Географското положение на община Банско в сърцето на долина обградена от 3 от найкрасивите планини в Европа е благоприятствало развитието на интензивен живот на тези
земи още от праисторически времена. Това положение и до днес определя много
положителни характеристики, които са се превърнали в активи за развитието на
разнообразни видове туризъм:
•

Климат, благоприятстващ развитието на всички видове здравен туризъм - балнео, Спа,
уелнес и медицински

•

Северни планински склонове, благоприятстващи по-дълъг сезон на снеговалежите,
благоприятстващ туризма на зимните спортове

•

Красиви планински пейзажи, способстващи за многосезонен планински и екотуризъм

Достъпност
•
•

Достъпност до община Банско като туристическа дестинация
Достъпност от Банско до други дестинации, атракции и места от интерес за туризма,
които са ресурс за обогатяване на туристическия продукт на община Банско

Достъпност от генериращите туристически пазари
Докато в средните векове и по време на Възраждането Банско е бил разположен на жизненоважни търговски пътища свързващи Севера с Юга и Изтока със Запада, то в последните
години тези функции замират поради повишената роля на въздушния транспорт и
многолентовите пътни магистрали. С намаляването на ролята на пътническия железопътен
превоз в България през последните 25 години, продължава да се задълбочава и проблемът за
достъпност на общината.
От друга страна, сравнителната близост на 4 международни летища - тези на София (2 ч. и 30
мин,), на Пловдив ( 2ч. и 20 мин.), на Кавала (около 3 ч.), на Солун, Гърция (около 4 ч),
прави община Банско достъпна до най-големите генериращи европейски пазари.
Особено важна е достъпността на община Банско от съседните балкански страни, които
генерират голяма част от международния туризъм към България - Гърция, Македония и
Сърбия.

Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 21 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

Oбщина Банско попада в рамката за достъпност на 61 до 90 минути до областен център и на
повече от 2 часа от генериращите пазари - София, Пловдив, Бургас, Варна и т.н. Това се
дължи главно на факта, че общината не е разположена на главни пътни артерии от
национален мащаб.
Наличието на теснолинейката Септември - Добринище, свързваща община Банско с пътя
Пловдив - София - Бургас по-скоро се разглежда като туристически атракцион, отколкото
като средство за транспорт до и от община Банско и като фактор, увеличаващ достъпността
на общината.
Сравнително високото време на достъпност до община Банско от генериращите
пазари в България представлява проблем както за вътрешния туризъм, така и за
международния туризъм. Този проблем ще се разреши до известна степен чрез
завършването на AM Струма в рамките на програмния период, в който действа тази
Стратегия, както и рехабилитацията на други пътища, особено тези свързващи
Банско с основните пътни артерии на страната.
Достъпност до туристически дестинации и атракции, допълващи туристическия продукт на
община Банско
Освен на собствените ресурси и активи, община Банско разчита и на множеството близки
туристически дестинации и атракции, допълващи туристическия продукт общината и
възможностите за развититие на комплексни интегрирани туристически услуги,
разнообразяващи туристическия продукт.
Природен и еко туризъм
Освен достъпа до природни чудеса и изключително красиви местности в самата община, на
разстояние 1.5 часа от Банско се намират множество природни феномени. Това позволява на
община Банско да разнообразява своя туристически продукт в посока на природния,
приключенския и еко туризъм. Тези природни чудеса в много голяма близост също
позволяват обогатяването на туристическия продукт на Банско с нишови видове туризъм спелеоложки, орнитоложки и много други, както и интегрирането на природния туризъм в
един по-голям мащаб - приключенския туризъм във всичките му измерения.
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Карта 1. Достъпност от община Банско до скални забележителности и водопади. ГИС & Картография:
Мария Новакова. Източник: БЪЛГАРИЯ. ГЕОГРАФСКИ АТЛАС. © ТАНГРА ТанНакРа Издателска къща
ООД, 2009 ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ

Както се вижда от Карта 3., възможностите за приключенски туризъм - от най-меката му
форма - наблюдения на природни забележителности, до екстремното покоряване и катерене
по скални образования - са само на около час и половина от Банско.
На Карта 4. са показани природните паркове и техните забележителности, включително и
защитени зони. Това са идеални места за природен и еко туризъм, само на 1.5 часа път от
община Банско.
В съчетанието с модерната хотелска база, наличието на планински водачи и възможности за
множество нишови видове туризъм - орнитоложки, спелеоложки, и др. Банско може да се
превърне и в столица на природния туризъм и по този начин да привлича туристич от
България и чужбина извън ски сезона.
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Карта 2. Достъпност от община Банско до природни паркове, природни атракции, резервати и защитени
местности. ГИС & Картография: Мария Новакова. Източник: Картография ЕООД

Културен и религиозен туризъм
Банско е център на известна живописна школа, множоество шедьоври на християнското
изкуство, както и на много високопрофилни културни събития в района. Освен тези
културни атракции на територията на общината, само на разстояние от един час и половина
и по-малко са множество туристически центрове и атракции свързани с културния туризъм
във всичките негови аспекти, както и на религиозния туризъм в неговите културни и
поклоннически аспекти. Това позволява да се създават диверсифицирани регионални
продукти на културния и религиозен туризъм и по-този начин да се увеличи качесството и
разнообразието на туристическия продукт.
От друга страна, такава близост до множество културни дестинации и атракции прави
възможно Банско да бъде включен в интегрираните продукти на културен туризъм от други
дестинации. Така община Банско се превръща в реален център за културен и религиозен
туризъм с изявена национална идентичност.
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Карта 3. Обекти и атракции за културен туризъм отстоящи на окило 90 минути от община Банско. ГИС
& Картография: Мария Новакова.

Здравен туризъм - СПА, Уелнес, балнеология
Община Банско (Добринище) и окръжаващия район на Разложката долина (с. Баня, с.
Елешница), е център на переспектино развитие в областта на СПА, уелнес и балнеоложки
туризъм. Освен тези ресурси, само на 90 и по-малко минути до общината се намират
множество центрове и миниерални извори от национално и регионално значение. Това
позволява включването им в комбинация с други видове туризъм – културен, природен,
планински, винен & гурме, еко-туризъм – с цел създаване на висококонкурентен
туристически продукт.
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Карта 4. Балнео и СПА курорти и минерални извори на разстояние до 90 минути от Банско. ГИС &
Картография: Мария Новакова.

Достъпност на Банско в международен мащаб
Три летища (това на София, Пловдив и Солун) осигуряват най-бързата достъпност в
международен мащаб. От друга страна, сухопътният транспорт, свързващ Банско с Гърция и
Македония, се осъществява за по-малко от 2 часа.
Това дава възможност на Банско да развива първични международни пазари, а не само
вторични.
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Природни ресурси за развитието на туризма
Района на Разложката долина, където се намира община Банско е един от най-богатите на
природни ресурси за развитието на туризма не само в България, но и в Европа. За това
свидетелсвтува марката ЮНЕСКО, под която е Национален Прак "Пирин". Тези ресурси все
повече се облагородяват и социализират, така че да могат да бъдат включени във
висококачествен туристически продукт.
Ландшафт и биоразнообразие

Карта 5. Релеф и транспортни връзки на община Банско. ГИС & Картография: Мария Новакова.

В геоморфоложко отношение, община Банско разполага с много разнообразни ландшафти от високопланински пейзажи, до поречието на р. Места, и от идиличния ландшафт на
Разложката котловина, до склоновете на Западните Родопи. Този богат и красив релеф е
наситен с уникална флора и фауна.
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Планини
Национален Парк "Пирин"
Националния парк "Пирин" е най-важният ресурс за развитието на структуроопределящи
видове туризъм в Община Банско.
НП "Пирин" е едно от двата обекта в България, вписани в листата на ЮНЕСКО (1983) за
световното природно наследство и един от трита национални парка в България. В момента
паркът заема значителна част от планина Пирин. В община Банско се намира 31% от
територията на НП "Пирин".
В рамките на националния парк се намират два природни резервата - Баюви дупки Джинджирица, който е един от най-старите резервати в България, и резерват Юлен. Резерват
Баюви дупки - Джинджирица е част от мрежата на биосферните резервати по програмата
"Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.
Релефът, богатството на пейзажите, флората и фауната на Парка представляват огромен
ресурс за развитието на ски, природен, еко и приключенски туризъм. Те са били обект и на
научен туризъм още в 19-ти век, както свидетелствуват произведенията на ботаника Аугуст
Гризебах.
Флора
В НП "Пирин" има над 1300 вида висши растения, което съставлява повече от 30% от всички
висши растения, които се срещат на територията на България. Освен тези висши растения са
установени още над 300 вида мъхове и голямо количество водорасли.
В Национален Парк "Пирин" има и много редки, единствени в България или на Балканите
растения: 18 вида локални ендемити (които не се срещат другаде в света, които са:
Пирински мак, Пиринска ливадина, Урумов и Кожухаров окситропис, Йорданово зеле
Бъндеришко шапиче, Пиринско шапиче, Келерерова асинеума, Пиринска песъчарка,
Пиринска острица, Пиринска злолетица, Давидов лопен, Малка пиринска власатка ,
Стояновов еньовче, Пирински девесил, Яворкова клопачка, Пиринска мащерка , Кошаниново
бясно дърво. Българските ендимити са 15 и се срещат много балкански ендемити като
пирински мак, пиринска ливадина, урумов и кожухаров окситропис, яворкова клопачка,
пиринска мащерка, давидов лопен, пиринска власатка и други. От българските ендемити
интерес представляват видовете фердинандова гъшарка, урумов кривец, българско вятърче,
костова тлъстига и др. Балканските ендемити, които се срещат тук са няколко десетки.
Такива видове са бялата мура, златистата кандилка, дребнолюспестият карамфил,
балканският зановец и др.
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В НП "Пирин" има голям брой видове защитени от Закона за защита на природата или
включени в списъци на защитени или редки растения, като еделвайса, който с времето се е
превърнал в символ на Пирин планина. Общият брой на защитените от закона видове е близо
60, а броят на видовете, присъстващи в Червената книга на България - 126.
Гъби
В НП “Пирин” се развиват редица гъби с превъзходни вкусови качества като: Agaricus
arvensis(анасонова печурка), A. silvaticus (кафява горска печурка), Boletus edulis (обикновена
манатарка), B. pinophillus (борова манатарака), Cantharellus cibarius (пачи крак), Lepista
nuda (виолетка),Macrolepiota procera (сърнела), Marasmius oreades (челядинка) и др.
Гъбите в НП "Пирин" са важен ресурс за развитието на еко туризъм. Те са 375 вида. Шест
от видовете са включени в Червен списък на гъбите в България, европейския Червен списък
и в Приложение І на Бернската конвенция.
Лечебни растения
На територията на НП “Пирин” са установени 182 вида лечебни растения, от които 2 са
включени в списъка на ендемитите (балканска пищялка и пиринска мащерка като част
от Thymus sp. diversa) и един реликтен вид Orchis pallens (като част от Orchis sp. diversa). От
лечебните растения, 10 вида са включени в Червената книга на България, 6 са защитени от
закона лечебни видове и 17 са под специален режим на стопанисване. От всички видове
лечебни растения в НП "Пирин", включени в Червената книга на България и защитените от
закона, най-голямо разпространение имат петнистата тинтява (Gentiana punctata L.) и
златовръх (Rodiola rosea L.), а мечото грозде е локализирано в района на х. Яворов.
Дирекция НП "Пирин” е картирала всички находища на лечебните растения на
територията на Парка, което благоприятства развитието на приключенския, еко и
природния туризъм.
За природния и екотуризма са от от особено стопанско заначение са черната боровинка
(Vaccinium myrthillus L.), която заема най-голяма площ от лечебните растения на
територията на Парка и различните видовете мащерка (Thymus sp. diversa), очанка (Euphrasia
officinalis complex), алпийския лапад (Rumex alpinus L.), чувена и др.
Бране на гъби и лечебни растения
Като част от екотуризма, а не само като част от икономическите активности на Община
Банско, брането на гъби и лечебни растения, въпреки ограничителните режими,
представлява огромен интерес както за специалисти, така и за любители.
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Независимо от факта, че има много защитени видове и в НП "Пирин" не се позволява
брането на цветя и билки без специално разрешение. Въпреки това, красивите цветя,
величествените гори, спиращи дъха върхове и бързите ручеи прекрасна предпоставкя за
фотографски сафарита, пленери по фотография и видео заснимане. Това от своя
страна представлява сериозен ресурс за два вида туризъм - природен и културен.
Наличието и бъдещите проекти за екологически чист транспорт до местата за
наблюдения и снимки, наличието на специализирани планински водачи и инструктори,
са предпоставка за превръщането на тези ресурси в конкурентоспособни активи за
природен, приключенски, творчески и много видове нишов туризъм.
Фауна
Релефът на Пирин планина е алпийски тип, с много голямо разнообразие на формите и
ландшафтите. Той включва добре изразена високопланинска част, осеяна с множество езера,
гори, поляни и малки рекички, които определят уникалното богатство на фауната в НП
"Пирин.
В Национален парк "Пирин" има повече от 2000 вида и подвида безгръбначни животни
(паяци, многоножки, насекоми, охлюви и др.), в това число 294 редки вида, 216 ендемита,
176 реликта и 15 вида присъстващи в световни и европейски списъци на застрашените
видове.
От гръбначните животни се срещат 247 вида. Това включва 6 вида риби, 8 вида земноводни,
11 вида влечуги, 159 вида птици, 45 вида бозайници.
В Червения списък на Международния съюз за защита на природата са включени 2 вида
земноводни и влечуги - жабата дървесница и шипоопоашатата костенурка.
От бозайниците 5 вида са включени в Червената книга на България, в Червения списък на
Международния съюз за защита на природата -12 вида, в Европейската конвенция за
опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания - 37 вида, а в Европейската
директива за опазване на природните местообитания - 24 вида. От особено внимание и
защита се нуждаят кафявата мечка и балканската дива коза.
Така ловът на територията на НП "Пирин" не може да се препоръча като дейност,
която да бъде включена в туристически продукт за ловен туризъм.

Птици
В НП "Пирин" има 31 вида включени в Червената книга на България, 2 вида - в Червения
списък на Международния съюз за защита на природата, 148 вида - в Европейската
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конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания и 40 вида в
Европейската директива за опазване на птиците - 40 вида.
Скалният орел, ловният сокол, трипръстият кълвач, глухарят, лещарката, ливадният
дърдавец са част от това многообразие и се нуждаят от специална защита.
Затова, развитието на
за високоспециализирания орнитоложки туризъм, който
привлича все по-голям брой туристи в света, има прекрасни ресурси за развитие.
По-голямата част на НП "Пирин" е достъпен за туристи - 82% от него. Едва 15% е със статут
на "строг режим" - териториите, заети от резервати. От достъпните за туристи райони, с найразвита туристичекса мрежя е парков район „Вихрен", който е в непосредствената близост на
парковия район с град Банско. Уникални туристически забележителности в парков район
„Вихрен“ са реките Демяница и Бъндерица и езерата Василашки езера, Типицки езера,
Дългото, Рибното и други езера, както и различни скални порти. В този район се намира една
от най-големите природни забележителност на националния парк - Байкушевата мура, която
със своята възраст от над 1300 години е едно от най-старите дървета в България. (виж Карти
3. и 4.)
В границите на парков район „Вихрен“ се намира и вр. Вихрен, който е най-високият връх в
Пирин планина - 2914 метра, вторият по височина в България и третия на Балканския
полуостров. Въпреки трудното изкачване, вр. Вихрен привлича много планинари и
алпинисти.
Оценка на НП "Пирин" като ресурс за туризъм
Поради статута си на Национален парк, обект на ЮНЕСКО, и включването на парка в
НАТУРА 2000, много от дейностите в парка са ограничени и под специален контрол от
страна на парка.
Въпреки тяхното излкючително богатство, те могат да се разглеждат само частично
като активи за развитието на природен, еко и прикюченски туризъм. Поради
специалните ограничения, е изключително важно, когато каквато и част или зона от
територията на НП "Пирин" се включва в определен туристически или културен
продукт, събитие или каквато е да било човешка дейност на територията на парка,
тази дейност да бъде писмено разрешена от управата на НП "Пирин" и съобразена с
ограниченията и специалните режими, действащи на територията на парка в
пълната му цялост, а не само зоните свързани с ЮНЕСКО или НАТУРА 2000.
Въпреки този проблем, който засяга най-вече външни туроператори, културни оператори,
продуцентски и други компании, положителният аспект е че в управлението на НП "Пирин"
има специален отдел "Туристически дейности", който при необходимост може да съдейства
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с информация за процесите по разрешение на човешки дейности, включително и такива
свързани с туристически продукти.
Родопи
В Община Банско влиза също така част и от друга емблематична за България планина Родопите. С коренно различния си релеф, пейзажи, флора и фауна, тези територии на
планината увеличават потенциала за развитие на природен и приключенски туризъм.
Вода и водни ресурси
Реки и езера
Множеството притоци на река Места и самата река са играли роля на контактна зона за
множество цивилизации. И до ден днешен тази речна мрежа привлича множество любители
на риболова, рафтинга, и др. и се явява основен ресурс на община Банско за природен,
приключенски и еко туризъм.
На територията на Община Банско има над 180 езера и язовири с различна площ и надморска
височина. Те представляват огромен ресурс не само за риболовен туризъм, но и за
фотографски, планински пешеходен, еко и приключенски видове туризъм.
Климат
Един от най-положителните аспекти на природните ресурси за туризъм в община Банско е
климатът. Той позволява приятни изживявания по време на всички сезони. През късната есен,
зимата и ранната пролет той позволява община Банско да има курортите с най-дълга снежна
покривка, а през късната пролет, лятото и ранната есен да бъде убежище от горещините.
Климат на Банско: Среднмесечни температури в Банско
Средномесечна температура в Банско
месец

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

дневна

-7

-6

-4

0

3

7

10

12

8

4

0

-4

нощна

-12

-10

-9

-5

-1

2

4

5

2

0

-6

-10

Таблица 1. Източник:НИМХ

Природните ресурси за развитието на туризма в община Банско - синтез
Община Банско и заедно с близките и достъпни до нея за много кратко време райони
включват огромни и уникални не само в страната, но и на Балканския полуостров,
природни ресурси за развитието на туризма. Много от тях са в прекрасно екологично
състояние, в автентичен, недокоснат от човешката намеса среда, и в същото време
достъпни чрез мрежа от екологични средства за транспорт - лифтове, влекове,
Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 32 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

теснолинейка, маркирани екопътеки и т.н. Те се явяват и най-големият актив на
общината за развитието на природен, приключенски, ски туризъм, туризъм на
зимните и летни спортове, и множество нишови видове туризъм - научен и
изследователски, пещерен, алпинизъм, орнитоложки, фото и видео сафари туризъм и
много други. Включването на тези активи в конкурентен туристически продукт е
предмет на тази Стратегия, както и на усилията на Община Банско за устойчиво
развитие на туризма.
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Антропогенни ресурси за развитието на туризма
Освен многобройните движими и недвижими културни ценности, свидетелствуващи за
динамичното развитие на обществото в Община Банско в продължение на хилядолетия,
съвременната култура, образование и ориентацията на населението към бързо развиваща се
туристическа индустрия предопределят нивото на развитие на антропогенните ресурси,
които в голяма степен са и един от основните активи база за устойчива туризъм.
Културни ценности
Община Банско е център на уникална самобитна култура, със своя собствена школа по
иконопис, свой собствен стил на възрожденски къщи и със свой собствен бит и ритуали,
които са се превърнали в макра на "българщината". Тези ценности са движими, недвижими,
материални и нематериални. Фолклорът, традициите и ритуалите, някои от които останали
непокътнати в продължение на векове допринасят за чара на общината и представляват
сериозна предпоставка за развитие на туризма.
Недвижими културни ценности
Археология
От най-отдалечените времена на праисторията до наши дни, обитателите на това което е
днес територията на община разложката долина и поречието на р. Места, са оставяли своите
следи от култура, начин на живот и традиции. Откритите 78 археологически находища от
различни исторически епохи са ярък доказателствен материал за историята на земите на
община Банско от неолита (Добринище), до наши дни. По населени места, тези
археологически находища се разпределят както следва: гр. Банско са 32, гр. Добринище - 15,
с. Обидим - 10, с. Кремен - 5, с. Гостун - 9, с. Осеново - 3 и с. Филипово - 4.3
От тях, най-голямо значение имат:
Археологически комплекс „Свети Никола”

Това е лесно достъпен археологически обект между Банско и Добринище. Най-важните
находки в него са основите на раннохристиянска църква от базиликален тип от края на IV началото, на V в. сл. Хр. и прилежащия към нея некропол, от който са проучени 28 гроба.
След съгласуване с НИПК, върху основите на старите каменни стени, запазени на височина
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Съвместен план за управление на културните ценности в общините Банско и Виница, Проект
2007CB16IPO007-2009-61 “Изграждане на трансгранично културно сътрудничество” по ПРОГРАМА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БИВША ЮГОСЛАВСКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ, Бюджетна
линия № 2007CB16IPO007-2009-1
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0,40 - 0,60 м, е изграден храм-параклис. Мястото е трайно обвързано с културата на
обитаване и историческата памет на региона, свързано е с местни легенди. Предвид спомена
и популярността му на старо християнско място, след разкопки върху останките от зидовете
на раннохристиянска базилика е изграден параклис, посещаван и честван със събор на
храмовия празник.	
   4 .Поради красивата заобикаляща природа, лесния достъп и големият
обхват на селището, както и интересните находки, този археологически резерват, след
подходяща социализация и създаване на информационна инфраструктура, може да се
превърне в актив не само за българския, но и за международния културен туризъм или екотуризъм в съчетание с културен туризъм. Поради интереса към чистия археологичен и
учебния археотуризъм, финансирането на по-нататъшни разкопки може да се увеличи
многократно.
Късноантична Крепост "Стана/Ситан/Кале"

Този обект, е свидетел за разцвета на късноримската епоха в поречието на р.Места, който по
византийско време е бил известен като "забележителен град". При подходяща реставрация и
социализация, този обект може да се превърне в актив за развитието на културния туризъм.
Преди тази социализация, той има потенциала за развитие на вътрешен приключенски и
международен археологически туризъм
Късноантична Крепост "Момина Кула"

Този археологически паметник е с национално значение и е разположен в една от найживописните местности - Момина Клисура. Обектът е достъпен със специализиран водачархеолог, и представлява интерес за археологическия, научния, и приключенски туризъм.
Късноантична работилница за строителна керамика

Датираща от периода 4-6 в. Н.Е., е сравнително леснодостъпен археологически обект, който
вече е на пътя да се превърне в туристическа атракция. Отново, за това са нужни подходяща
реставрация, социализация и информационно обезпечаване, както и включването му в
подходящи туристически продукти на археоложкия, приключенски и културно-исторически
туризъм.
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Други археологически обекти

Следните археологически обекти са отчасти проучени и в различна степен достъпни за
включването им в туристически продукт:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Праисторическо селище /неолит/
Обитавана пещера под крепостта Момина кула
Тракийска крепост в мест. „Юлен” - 12 км Ю.
Тракийско светилище, средновековен и възрожденски оброк „Св. Иван”
Антично селище и некропол, раннохристиянска и средновековна църква "Св. Марина" в
мест. „Карагонско”
Антично светилище в местността „Св. Варвара”
Късноантична базилика в мест. „Св. Кирил и Методий”
Късноантична базилика в мест. „Св.Атанас”
Късносредновековна църква „Св. Георги”
Средновековните църкви „Св. Текла”, „Св. пророк Илия”, параклисите край старите
търговски пътища – „Св. Св. Петър и Павел”, „Св. Катерина”, „Св. София”, „Св. Сряда”,
и оброците „Св. Димитър”, „Св. Влас”, „Св. Харалампий”, „Св. Ана и Св. Яким”, „Св.
Архангел”, средновековна църква в мест. „Драшан
Манастир „Св. Пантелей”
Параклисите „Св. Троица”, „Св. Неделя” и „Св. Петка”.

Оценка на археологическите паметници на културата като ресурс за туризъм

Въпреки тяхното множество и значителност за историята на България и Балканите,
археологическите паметници в състоянието в което са, тяхната информационна
обезпеченост и включването им в туристически продукт не представляват значителен
актив за културния туризъм. Те са по-подходящи за актив в научно-изследователския,
археологичния и приключенски туризъм. Като допълващ актив за природния,
приключенски и еко туризъм, те представляват голям потенциал, особено след
превръщането им в туристически атракции.
Архитектура, монументална живопис и дърворезба
Уникалната архитектура, живопис и иконопис, както и типичната дърворезна от епохата на
възраждането в община Банско се разглеждат като богат ресурс за културен туризъм. В град
Банско има ясно оформено възрожденско ядро със запазени множество жилищни и култови
сгради - типични представители на оригиналната Банска архитектура, някои от които са и
ценни произведения на прочутата Банска художествена школа.
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Банска възрожденска архитектура

Това са над 130 сгради, представители на оригиналната строителна школа в Разложкия край,
чийто върхови достижения са създадени в гр. Банско. Днес в старинния квартал на града
могат да се видят образци от различните етапи в развитието на Банската укрепена къща от
средата на 18 в. до 60-те години на 19 в. - Хадживълчовата /1746 г./, Стария Хилендарски
метох /1749 г./ Хаджирусковата /1783 г./, Веляновата /30-те години на XIX в./, Бенината /края
на XVIII в./, Тодевата /1864 г./, Сирлещовата, Кирблаговата, Молеровата.
Банска художествена школа

Основана от Тома Вишанов-Молера, тя се формира като резбарско-живописна школа в края
на XVIII в. - началото на XIX в. и представлява едно от най-ярките явления в историята на
българската култура през този период. Най-значимите и ценни образци на Банската
художествена школа се съхраняват в Рилския манастир, който се намира под егидата на
ЮНЕСКО.
В общона Банско има над 130 паметници на културата от епохата на Възраждането, 7 от
които са с национално значение: Бенината къща /къща-музей „Неофит Рилски”/, родната
къща на Никола Вапцаров /къща-музей „Никола Вапцаров”/, Веляновата къща
/декоративната украса/, Молеровата къща, Кир Благова кула, църквата „Успение
Богородично”, църквата „Св. Троица” и часовниковата кула-камбанария към нея; и едни от
най-интересните с местно значение: Буйновата /Тодева/, Сирлещовата, Хадживълчовата,
Сирлещовата /същинска Хадживълчова/, Събевата, Вакановата, Шарената къщи, къщите на
Наса Загорчина и Благо Вишанин, метохът на манастира Ватопед и къща на Данаил
Грънчаров.
Много от автентичните паметниците на културата са групирани в т.нар. културноисторически ансамбли и комплекси, които имат своя история, типичен облик и характер.
Съхраняващи националните традиции са и действащите валявици в гр. Банско и Добринище.
Движими културни ценности
Музеи и галерии
Музеен комплекс Банско

Музейният комплекс в Банско включва 6 музея в гр. Банско и 1 в гр. Добринище.
Къща-музей „Никола Вапцаров”	
  гр. Банско. Това е исторически паметник на културата с
национално значение и родната къща на Никола Вапцаров, която е превърната в музей през
1952 г.. Музеят има 3 функционални части - видеозала в 2 помещения с капацитет 40 места.
На втория етаж са трите стаи, които са запазени така както са били на времето, както и
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видеозала - Поезията на Вапцаров. Сред основните проблеми на този обект са
продължаващите с години съдебни дела, предизвикани от реституционните претенции на
вапцаровите родственици. Къщата-музей е обединена в един комплекс с Дома на
изкуствата и поезията.
Къща-музей „Неофит Рилски” /Бенина къща/ представлява архитектурно-строителен и
исторически паметник на културата с национално значение. Обявена е за народна старина
още през 1927г. Родната къща на Неофит Рилски - Бенината, е типичен образец на банската
архитектура от края на 18-ти началото на 19-ти в.; от 1981 г. функционира като музей.
Състои се от 2 части: автентично запазената къща на бележития възрожденец с етнографска
експозиция и документална експозиция, и включва богата документална експозицияМузеят
е обновен през 2008г.
Велянова къща, чиято декоративна украса е обявена за паметник на културата с национално
значение, представлява един прекрасен образец на оригиналната банска укрепена къща от
епохата на Възраждането (края на 18-ти/началото на 19-ти в., градена само от камък и
дърво). Уста /майстор/ Велян Огнев, представител на Дебърската школа, който я
изографисва отвътре и отвън, я превръща я в истинско произведение на изкуството.
Стенописната украса на "Синята стая", изкусната дърворезба на чардака /централната розета/,
и геометричните и растителни мотиви в югоизточната стая на южната фасада превръщат
тази къща в един от най-скъпоценните екземпляри в короната на Банската архитектура.
Еспозицията не е обновявана дълги години. Приземният етаж в момента се използва като
склад, необходим е ремонт и съответна адаптация за да послужи за музейни цели. Извън
експозиционната площ остава и месилникът.
Постоянна иконна изложба „Банска художествена школа” . Това е най-старото, датирано
в 1749г. и изцяло запазено здание в град Банско. Изложбата съдържа произведения на
майстори от Банската живописна школа. Експозицията има нужда от обновяване. Немалка
част от помещенията в метоха не са пригодени за музейни цели и не се използват. За обекта
има текущо реституционно дело.
Историко-етнографски комплекс „Радонова къща”, строен в началото на 19 век,
принадлежала е на богатата фамилия Хадживълчеви в момента се използва като етнографски
музей.
Духовно-исторически център „Св. Паисий Хилендарски”. В него се намира точна
възстановка на килията от Хилендарския манастир /Атон, Гърция/, където Паисий пише
„История славянобългарска” /1762 г./, с която поставя началото на Българското възраждане.
В същата сграда е въстановен и изографисан параклиса „Св. Иван Рилски” от Зографския
манастир /Атон, Гърция/, в който се е молел.
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Историко-етнографска изложба в гр. Добринище. Експозицията е открита през 2010 г. в
специално построена за музейни цели сграда. Проследена е историята на селището, а чрез
разнообразен етнографски материал е представен битът на обитателите му.
Дом на изкуствата, гр. Банско. Сградата е строена специално за музейни цели. В една от
залите е разположена експозицията „Банско - книжовен център”. Въпреки огромните
традиции в областта на живопистта, в Банско няма градска художествена галерия. За
целта, и то само с временни експозиции, се използва сградата на Дома на изкуствата, в
която имаи изложби на занаятите и сувенирите. Поради естеството на
мероприятията, Домът на изкуствата не се използва оптимално – има периоди, в
които някои от помещенията остават празни.
Оценка на музеите в Банско: Въпреки оценката на ръководството на Музейния комплекс
Банско, че общината разполага с "развита, поддържана и много добре функционираща
музейна мрежа 5", е ясно че липсват основни създадените и действащи музеи в Банско все
още не са силен актив за развитието на културно-историческия туризъм като самостоятелен
продукт. Обновените експозииции в музейните сгради са оформени по морално остаряла
методология, характерна за централизираната и планирана икономика в социалистическия
период, когато на посетителя не се е предоставял избор за количеството и вида на
иноформацията, която е предоставена. Музейният комплекс няма каталози, уебстраница,
приложение за мобилни устройства и т.н. Липсват интерактивни методи за общуване с
посетителя/туриста. Информацията, когато я има, не е преведена на езиците на целевите
пазари за международен туризъм. Няма осигурен достъп на хора с увреждания, голяма част
от експозициите (с изключение на Къща-музей „Никола Вапцаров” и Духовно-исторически
център „Св.Паисий Хилендарски”) не се отопляват. Липсват указателни табели на достъпни
места с местоположението и най-обща характеристика на отделните музеи. Немалък проблем
е и фактът, че повечето експозиции са разположени в старинни къщи, което предполага
перманентна реставрация, консервация, социализация и информационно обезпечаване.
С изключение на ученическите посещения, програмите, провеждани в сградите от музейния
комплекс не са достатъчни за да включат не само общността на Банско, но и нейните
посетители от съседните общини в един богат културен календар. За чуждестранните
туристи, програмите са много ограничени.
Посещаемост на музеите и галериите

Всички тези проблеми водят до сравнително ниска посещаемост на музея, независимо, че

5

Концепция за дейността и развитието на Музеен Комплекс - Банско (2013

– 2018 г.)
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ръководството оценява високо този показател, като го изчислява като брой на посетители на
експозиционна площ, като по този начин, музеят се нарежда из първите в България. За
съжаление, този вид измерване не води да практическки приложения в туризма. Един пример
е разпределението на посещаемостта през 2011 г. (Няма данни с такива подробности от покъсни години).
Обект
„Никола

17,180

16,164

1,016

Проведени
беседи
293

Постоянна
иконна
изложба
Къща-музей
„Неофит
Рилски”
Историко-етнографски
комплекс
„Радонова
къща”
Велянова къща

1,427

1,051

376

35

13

10,490

9,318

1,172

222

13

710

700

10

17

5

1,517

1,157

360

44

16

7,833

7,343

490

285

65

2,534

2,299

235

32

11

41,691

38,032

3,659

928

149

1,238

1,238

42,929

39,270

Къща-музей
Вапцаров”

Общ брой посетители

Духовно-исторически
център „Св. Паисий
Хилендарски”
Дом на изкуствата
Общо за гр. Банско
Общо посещения в гр.
Добринище
ОБЩО

Българи

От тях чужденци

От тях на
чужденци
26

62
3,659

990

149

Таблица 2.Посещаемост на музейните обекти и проведени беседи през 2011 г.

Ако анализираме данните от таблицата за посещаемостта през 2011, и като знаем, че по
данни на Община Банско с общината са нощували 80 292 българи и 119 058 чужденци се
вижда, и като се има предвид, че от българите голяма част са били местни жители,
посещаемостта от страна на туристите е изключително малка. От чуждестранните туристи
през 2011, едва около 3% от чужденците са посетили музеите в община Банско. Общите
статистики за посещаемостта на музея също не са обнадеждаващи:
Посещения

2009

2010

2011

2012

2013

Общ брой

32422

31268

41691

32897

28794

560

630

825

В т.ч. по образователни програми

В т.ч. с безплатен вход

10237

10122

14 991

10606

12903

В т.ч. за временни експозиции

2989

2135

2534

2796

2276

В т.ч. по сключени договори с туроператори

2015

1845

3026

3045

2986
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Таблица.3Посещаемост на Музейния комплекс по видове посещения за периода 2009 - 2013 г. 6

Както се вижда от таблица 3, едва 10% от посещенията в Музейния комплекс Банско са били
организирани от туроператори, като част от туристически пакет/екскурзия. При положение,
че при българските туристи Банско се посещава главно чрез неорганизирани пътувания,
липсата на уебсайт на музея, на информация за неговите прояви води и до неизползване на
пълния потенциял на Музейния комплекс. Този потенциал е показан в нагласите на
българските туристи към дейности извън летния сезон.
Предпочитани	
  активности	
  извън	
  зимния	
  сезон	
  (пролет,	
  лято	
  и	
  есен)	
  (%)	
  
Да

Не

Не зная/не мога
да преценя

87,7

7,7

4,7

86

7,4

6,5

83,5

9,3

7,2

83

10,2

6,7

Планински преходи (еко пътеки)

80,2

14,4

5,4

Посещение на пещери

76,5

15,1

8,4

Кулинарни празници на открито

71,4

16,5

12,1

Конна езда

50,9

35,6

13,5

Риболов

50,2

42,1

7,7

Летене с парапланер

42,3

44,2

13,5

Планинско колоездене

39,8

44,2

16

Курсове по бродерия, иконопис и други традиционни
български занaяти

35,3

44,2

20,4

Алпинизъм

30,5

54,9

14,7

Скално катерене

28,4

56,5

15,1

Екстремни спортове като маунтийн байк

26,7

54,2

19,1

Лов

21,6

67,4

10,9

Въпрос: Вие лично бихте ли участвали в следните активности през
пролетта, лятото и есента?	
  

Пикници/излети
Посещение на защитени обекти
Посещение на исторически места и археологически обекти
Спа/Балнеолечение

Таблица 4: Въпрос: Предпочитани активности на българските туристи извън зимния сезон. Източник: Изследване сред българските
туристи 2014

6

Данни Музееен Комплекс Банско. През 2013 година два от обектите са били в реставрация, което донякъде
обяснява намалението на посещаемостта.
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Основни изводи за музеите
До 2011 и от 2012 г. насам няма данни за посещения разделени по българи и чужденци.
Изобщо, статистическите данни на музея са изключително оскъдни:
•
•
•
•

Липсват данни (с изключение на 2011) за дейностите на посетителите в различните
обекти на Музейния комплекс
Липсват данни по националности на чужденците
Липса на демографски данни – не се знае от посетилите българи, кои точно са туристи и
кои са жители на Банско;
Липсва профил на посетителя – възрастови групи, професия/занимание, доходи, и т.н,
статистики, които биха помогнали да се подобри нивото на посещаемостта и маркетинга
с цел културен туризъм.

Изводи от състоянието на материалното културно наследство като ресурс за туризъм
Въпреки богатството на множество уникални ценности на материалното културно
наследство, то все още не се е превърнало от ресурс в актив на един конкурентоспособен
туризъм. Липсата на данни за посещенията на църкви, манастири, демография на публиките
и други маркетингови изследвания водят до илюзорна оценка на ресурсите, и оттам - помалко усилия да се превърнат тези ресурси в атракции. Липсата на информираност за тях е
наистина впечатляваща, дори сред българските туристи - едва 0.7% от непосетилите българи
са информирани за архитектурните, археоложки и други културни забележителности на
града.
Информация за нещата, които предлага Банско (%)
Ски съоръжения и услуги

27,5

Природа и природни забележителности

19,7

Спортни прояви (състезания, и др)

12,7

Хотели/къщи за настаняване/мотели/пансиони

7,0

Горещи минерални извори в Добринище

4,9

Летни активности в това число: преходи в Пирин планина, маунтайн байкинг, конна езда, рафтинг, планински
риболов, ловни бази, пейнтбол, тенис и др.

3,5

Ресторанти и др. места за хранене

2,8

Възможностите, които предлага Банско за шопинг

2,1

Възможностите които предлага Банско за бизнес и делови туризъм

1,4

Достъпността и транспортните връзки от/до Банско.

0,7

Културни паметници, архитектура и археологически забележителности

0,7

Възможността която предлага Банско за дегустация на вина и на местна кухня

0,7

Фестивали, събори и други културни прояви

0,0

Възможностите, които предлага Банско за развлечения (дискотеки, клубове, хазартни игри и др. развлечения)

0,0

Друго

0
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Нямам никаква информация за Банско
Не е посочил

16,2
0

Таблица 5 Информираност на българските туристи, които не са посещавали Банско за различните
ресурси за туризъм. Източник: проучвания сред българските туристи 2014 г.

Нематериално културно наследство
Традиционни занаяти
Много малко от традиционните занаяти в община Банско, за съжаление са запазени. Правят
се опити да се възродят, но те са по-скоро кампанийни (Дните на Банската традиция,
седмица на самодейността и др.). Много добре запазена е автентичната банска кухня, но
поради огромния приток на туристи се наблюдава и масовизация на кулинарните традиции,
която до известна степен ги погубва.
Традиционните за Банско по време на Възраждането, иконопис, монументална живопис и др.
вече са изчезнали и няма представители на Банската художествена школа, които да
продължат тези традиции. Тази липса се заема от конкурентни на община Банско дестинации
като Чепеларе (до Пампорово), Троян, Жеравна и др.
Като се има предвид огромния интерес към ярка местна идентичност на
туристическите дестинации - както на вътрешния пазар, в България, така и на
международните пазари, е необходимо Община Банско да положи усилия за възраждане
на традиционните заняти, като създаде "Улица на Банските традици" или отдели
специална сграда за тзи цел с постоянни ателиета. Това ще подпомогне развитието не
само на културния туризъм, но и ще бъде база за развитието на творчески и арт
туризъм.
Фолклор
За разлика от традиционните занаяти и музеите, фолклорът в община Банско процъфтява и,
въпреки че няма данни за посещаемостта на многобройните фолклорни мероприятия, самият
факт че в общината има множество фолклорни колективи доказва устойчивостта на
фолклорнат традиция и нейната висока културна стойност.
Бански Старчета, създадена преди 1980 г., първо като самодейна група, а по-късно и като
професионална. Големи успехи групата жъне в надсвирванията за народни оркестри в Гоце
Делчев, Благоевград, Кюстендил, Перник, Ямбол, Дълбок Извор и на републиканския
фестивал в Стамболово, след който идват поканите за участие в чужбина.
Мъжка фолклорна група, създадена още през1969 година, за да съхранява неповторимото и
магията на банските двугласни песни и традиционното мъжко пеене на Банско.
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Женска фолклорна група „Глазненски напеви”. Тази фолклорна група представя
музиката на банската река Глазне в своите песни.
Женска фолклорна група, основана през 1978 годин е и лауреат на множество
международни фолкловни международни фестивали като ”Музикална нощ” (Любляна,
Словения), Международния фолкорен фестивал а Битоля, БЮР Македония, и др.
Други колективи
Мъжка фолклорна група „Стар мерак”, Ансамбъл за автентичен бански фолклор, Състав за
народни танци „Пиринско настроение и Детски фолклорен оркестър със солисти „Банска
младост”, Зурнаджийски оркестър., Група- Димитър Касапинов - Младежка Фолклорна
група.
За съжаление, нито един от колективите за фолклор в община Банско няма календар
на концертите, публикуван в Интернет, освен когато тези концерти са част от големи
фолклорни фестивали. Не се използва и огромното музикално и танцово богатство на
Банския фолклор за развитието на творческ туризъм, както на българския, така и на
международните пазари. Липсата на информираност от страна на потенциалните
български туристи също е много ниска - под 0.1%.
За да се превръне Банския фолклор не само във временна атракция на вече дошлите в
община Банско туристи, но и причина за посещение на дестинацията, трябва да се
положат големи усилия за дигитализиране на огромното богатство на фолклора,
включването на всичките прояви на многобройните колективи в културния календар и
по-големи рекламни усилия в Интернет и социалните мрежи.
Читалища
В община Банско има едно читалище - това е "Н. Й. Вапцаров", което се явава найзначителния културен институт в общината. Освен културно-просветните, библиотечни,
самодейните си дейности, насочени главно към жителите на Банско, читалищната сцена се
използва и за много прояви, представляващи интерес за туристите и посетителите. Поради
факта, че Банско не разполага с мултифункционална зала и други сцени, материалната
база на читалището е от жизненоважно значение за фестивалната и концертни
дейности както от страна на 600-те самодейци (деца - 350, възрастни - 250), но и за
професионални колективи от страната и чужбина в областта на изпълнителните
изкуства. В бъдещите планове е читалището да се превърне и в център за съхранение на
местните занаяти и да стане магнит на местните тъкачи, ковачи, резбари, готвачи и др.
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Други ресурси за развитието на туризма
Ежегодни събития (фестивали, панаири и др.)
Културният календар на Банско постоянно се обогатява с нови събития. Някои от събитията
са традиционни и се провеждат в продължение на десетки години. Други са новосъздадени,
като "Хоризонт", но имат огромен успех още със създаването си.
Най-главните от тези ежегодни събития, включени в културния календар на общитната и
свързани с културата са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международен джаз фестивал
Хоризонт Банско
Оперен фестивал
Международен Фестивал "Пирин Пее"
Международен фестивал на планинарските филми
Летни театрални празници “На публиката с любов“
Фолклорен фестивал“Между три планини“
естивал на изкуствата “Утринна звезда“
Киномания под звездите
Ден на самодееца в Банско
Кукерско шествие
Дни на Банската Традиция

За съжаление, много от културните събития, поради факта, че са организирани и провеждани
от частни културни оператори или в частни зали (предимно на големи хотели), не са
включени в културния календар на общината.
От изследванията на културния календар на Банско за последните 3 години, се налага извода,
че някои от културните събития не се провеждат постоянно - те се появяват и изчезват и пак
се появават. Културният календар на общината се публикува много късно и не може да
послужи за никаква предвидимост при планирането на организирани туристически
пътувания с цела фестивален туризъм. Не се правят изследвания за посещаемостта на
фестивалите, демографията на посетителите и други маркетингови изследвания.

Оценка на културните ресурси за развитието на туризма в Банско - синтез
Банско има голям потенциал базиран на множество и разнообразни културни ресурси.
За съжаление, този потенциал не се използва пълноценно. Най-големият проблем е
ниската информираност сред българските и чуждестранните туристи за
възможности за прекарване на свободното време и съчетаване на различните видове
туризъм през ски и извън ски сезона. Например дори от тези български туристи, които
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са посещавали община Банско, само 30% са били информирани за културните
паметници и атракции, а само една пета са бил осведомени за културните фестивали и
събития.
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Фиг. 2. Информираност на българските туристи Източник: Изследване сред българските туристи 2014
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Ресурси за развитието на спортния туризъм
Ски туризма и туризмът на зимните спортове в Банско имат най-добре развитата в България
и на Балканския полуостров модерна материална база. Човешките ресурси, както и
хотелската база, са предпоставка за едно много качествено развитие на тези видове туризъм.
Има възможности за развитие и на зимен екстремен туризъм, картинг на сняг, сноукайтинг и
много други ресурси, които привличат стотици хиляди туристи в Банско и които правят
заслужена титлата "Ски столица на Балканите".
В областта на Ски Зона Банско, могат да се практикуват всички ски алпийски дисциплини,
ски бягане, биатлон, сноуборд. Зимен център Банско предлага на своите гости най-добрите
условия за спорт, отмора и развлечения в България. 75 километра професионално подготвени
и надеждно обезопасени писти са на разположение на скиори и сноубордисти, както и 26
километра модерни лифтови съоръжения с голям капацитет, които транспортират бързо и
удобно до началото на всяка писта. В Ски Зона Банско има 1 кабинков лифт, 6
четириседалкови, 1 триседалков, 3 котви, 3 панички и 10 детски влека. Модерен кабинков
лифт свързва града с местността Бъндеришка поляна, с една междинна станция на Чалин
валог. Капацитетът на кабинката е 2400 души на час.Най-високата точка на ски центъра е
2560м, а най-ниската 1000м
Модерен кабинков лифт - гондола с осем места, извозва скиорите от града до Бъндеришка
поляна с капацитет 2 400 души на час. Оборудвани с машини за изкуствен сняг са 100% от
трасетата, което гарантира достатъчно снежно покритие от декември до май.
Разпределението на видовете писти по различна трудност е следнтата: за начинаещи - 35%,
за напреднали - 40% и за опитни - 25%
Ски центърът предлага и чудесен 7 км. ски път оборудван с машини за изкуствен сняг и
осветление, свързващ високите части на курорта с гр. Банско.
За най-малките скиори има подвижна пътека-въртележка, нови детски влекчета и детска ски
градина.
Изградени са съоражения за Халф Пайп и Парапланери, Фън-Пар, на разположения са
моторни шейни.
Географското разположение, надморската височина и техническите възможности на зимен
център Банско осигуряват достатъчна снежна покривка от декември до май.
Налице е и ледена пързалка, която действа през зимния сезон.
Изграждането и функционирането на всички писти, съоръжения и сгради на територията на
центъра е съобразено с безкомпромисни екологични норми. Пречиствателни станции на
Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 47 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

всички обратни води, подбор на екологични технологии, програма за затревяване и
зачимяване, изграждане на антиерозионни укрепления са само част от мерките, които екипът
на зимен център Банско неуморно прилага за поддържането на чистотата и екологичното
равновесие в Пирин планина.
На теририторията на Община Банско действат множество ски училища и индивидуални ски
учители, обединени в Сдружението на ски учителите в Банско. Високият професионализъм,
в областта на обучението, владението на чужди езици и внимателното обслужване е
отбелязано от всички туристи като на световно ниво. Това прави Банско най-предпочитаният
курорт сред българските туристи, и най-посещаваният от чуждестранните.
Единственият проблем при ски туризма в Банско, както и в Добринище е високата
диспропорция между настанителна база и лифтово обслужване. Капацитетът на лифтовете в
Банско и Добринище не са в състояние безпроблемно да поемат туристопотока, при което се
отразява на тяхното общо изживяване. Община Банско е застрашена да изгуби своите
позиции за ски туризъм и зимни спортове, ако не подобри ски инфраструктурата и намали
натоварването на съораженията. Това може да се постигне с изграждането на нови
висококапацитетни и екосъобразни лифтове както в Банско, така и в Добринище.
Спортни зали и съоръжения
Освен условията и ресурсите за зимните спортове, община Банско разполага с множество
ресурси за спортове, които могат да се практикуват целогодишно.
Спортни комплекси и стадиони
След дълги съдебни процедури, Община Банско възвърна правата си върху общинския
стадион "Св. Петър". От друга страна, в проект е и построяването на мултифункционална
зала за спортове, с басейни, тенис кортове, писти за атлетически спортове и други. В проект
е и построяването на многофункционална зала. Това ще увеличи не само капацитета на
общината за спортен туризъм, но и за събитиен туризъм, което от своя страна ще помогне за
намаляване на сезонността на туризма към Банско.
Община Банско разполага и с няколко спортни съоражения, които се намират в училищата в
града: волейболни, баскетболни, хандбални и футболни игрища, игрище за бадминтон, стени
за катерене, тенис игрище с асвфалтово покритие,
Банско разполага с пет броя спортни площадки за футбол и тенис на корт. Съоръженията са
разположени във четирите края на Банско и са абсолютно безплатни за всички желаещи да
практикуват тези спортове.
•

Спортна площадка кв. Костей блата. Подходящо е за футбол,волейбол, баскетбол,
игри.
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•

Спортна площадка кв. Център. Съоръжението разполага с високи огради,
осветление, специално покритие. На площадката има два тенис корта със
специализирано покритие и детска част с люлки, катерушки и други.

•

Спортна площадка ул. България. Спортната площадка в двора на детската градина
на ул. „България“ разполага с ограда, специално покритие, детски съоръжения за игра,
беседка, мини игрище за футбол и волейбол.

•

Спортна площадка ул. Драма. Спортната площадка притежава високи огради,
осветление, специално покритие. Подходяща за тенис на корт с две игрища, волейбол,
футбол. В близост има изградена и детска площадка със съоръжения за игра на
малките

Други спортни съоръжения и възможност
Освен изброените спортни съоражения, в община Банско има7:
•
•
•
•
•

Спа центрове – 35 бр.;
Игрални зали - б 6р.;
Ледени пързалки – 1 бр.;
Училище за кънки на лед – 1 бр.;
Фитнес зали – 50 бр.

Вертикална стени, съоражения за боулинг и тенис на маса, както и множество плувни
басейни в хотелските комплекси на община Банско предразполагат допълването на зимните
спортове с други спортни занимания. На разположение е и конна база в непосредствена
близост до общината. Наличието на АТВ, високопроходими автомобили тип "Джийп" и
други увеличават привлекателността на Банско като дестинация за спортен и екстремен
туризъм, като допълнение на други видове туризъм или самостоятелно.
Спортни събития и прояви
Община Банско е център на високопрофилни състезания и купи, най-вече в областта на
зимните спортове. Някои от тях са със световно значение:
Световна купа по ски Банско През 2011 и 2012, Банско е бил домакин на стартове от
календара на FIS (Международна федерация по ски) – след като през 2009-та курортът прие
три старта при жените. През 2015 година, три състезания от Световната купа отново ще
се проведат в Банско.

7

Източник: ОПР на Банско 2014-2020 г. (чернова)

Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 49 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

Биатлон. Всяка година Банско е домакин на стартове от различна величина по ски биатлон.
Freeride World Tour в Банско. Международно състезание по фрирайд ски и сноуборд, и
Държавнен шампионат в дисциплината, като и домакин на квалификация за Freeride World
Tour (FWT) - световно първенство по ски и сноуборд в необработен терен.
Състезания като “Mad Goat Ride 2013” и други състезания, както в национален така и в
международен мащаб в областта на екстремните спортове привличат много голяма младежка
публика най-вече за уикенд туизма.
Банско Ски Фест обединява над 85 ски състезания по време на най-високия ски сезон и
привлича допълнително ски туристи и привърженици/публика не само от България, но и от
много страни.

Ресурси за развитието на спортен туризъм - синтез
Ресурсите за спортен туризъм вече са превърнати във водещи активи за развитието на
конкурентноспособна дестинация за зимни спортове в дестинация Банско. За това
свидетеслтвува фактът, че Банско е предпочитана дестинация номер едно сред
българските туристи за ски и зимни спортове.
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Фигура 3. Най-посещавани български зимни курорти. Източник: Изследвания сред българските туристи.

За да се преодолее сезонноста в туризма има нужда от подобно развитие и на
спортовете, които могат да се практикуват по време на летния сезон. Това може да се
постигне с високопрофилни международни състезания в множество нишови и
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екстремни спортове, както и създаването на подходящи туристически продукти за
пролетния, летния и есенните сезони.
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Ресурси за развитието на други видове туризъм
Делови туризъм и MICE туризъм
Наличието на много 4 и петзвездни хотели в община Банско, както и зали и съоражения
(ТИЦ, читалище "Н.Й. Вапцаров и т.н.) са предпоставка за развитието на делови и MICE
туризъм в по-скромни мащаби - до 500 присъстващи на събитие. Поради ниската сезонност
на тези видове туризъм е необходмо маркетинга на семинарите, конференциите и други
прояви да излезе извън обсега на хотелите-домакини и тези събития да се включат в един
общ събитиен календар. Затова е необходимо да се направи пълен инвентар на
съществуващите зали за конференции и семинари в хотелите и обществените сгради под
стопанисването на Община Банско.
Списък на някои зали в хотелите и други инститиции в община Банско
Име на хотел/институция

Вид Зала

Bansko SPA & Holidays

Максимален капацитет

Малка конферентна зала

60

Голяма конферентна зала

100

Хотел Сънрайз

100

Парк Хотел Гардения

Конферентна зала

120

Механа

200

Евелина Палас

Мултифункционална семинарна зала

Lucky Bansko

1 конферентна зала

130

4 заседателни

120

Кемпински Хотел Гранд Арена

4 конферентни зали

180

Премиер

1 конферентна зала

108

Астера Банско Хотел енд СПА

4 конферентни зали

200

Лион

2 зали

200

Маунтийн Парадайз 1

2 зали

100

Глазне

1 зала

60

България

1 конферентна зала

40

Банско

3 зали

60

Пирин

2 конферентни зали

60

Стражите

2 конферентни зали

100

Танне

1 конферентна зала

Орфей СПА и Ризорт

2 зали

300

Банско СПА

2 зали

100

Гинес

1 конферента зала

140

Св.Иван Рилски Хотел СПА и Апарт.

3 зали

150

Вихрен Палас

2 конферентни зали

60

Белведре Холидей Клуб

1 конферентна зала

140

Гранд Хотел Банско

1 конферентна зала

500

Регнум Апартхотел

4 зали

300
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60

25

Име на хотел/институция

Вид Зала

Максимален капацитет

Спорт Хотел

1 конферентна зала

Читалище

1 голяма конферентна зала

450

1 малка конферентна зала

100

1 голяма конферентна зала

100

Посетителски информационен център

Общо

60

4423

Таблица 6. Брой на някои конференти зали в община Банско. Източник: Община Банско

С построяването на мултифункционалната зала, този мащаб ще се промени и община
Банско ще може да развива този вид туризъм на ниво мегасъбития, които в същност са тези,
които привличат най-много туристи и създават име на града като събитиен и конгресен
център.
Кулинарен туризъм
С автентичната си кухня, изразените традиции в кулинарията, дестинация Банско има
възможност да се превърне в един от центровете за кулинарен туризъм не само в България,
но и на Балканите. Провеждането на Кулинарен Фестивал през последните години показва,
че развитието в тази посока е полезно за разнообразяването на видовете туризъм, както и
намаляване на ефекта на сезонноста.
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Инфраструктура на Община Банско

Обща инфраструктура

Инфраструктурата на Община Банско се разглежда единствено като ресурс за развитието на
туризма, а не като оценки за използваемост от жителите на града, което е предмет на
обстойно изследване в Общинския План за Развитие на Банско (ОПР на Банско).
Пътна мрежа и обществен транспорт
Пътната мрежа в Община Банско е съставена от местни пътища са с обща дължина 67,100
км. За четвъртокласните и местни пътища, елементи на общинската пътна мрежа, е
необходимо да се предвидят и съответните рехабилитационни и реконструкционни
мероприятия. Липсата на преки транспортни връзки между селищата от Родопската част – с.
Гостун и с. Осеново затруднява транспортното обслужване на посочените две населени
места. Това представлява бариера за посещение и включване в туристическия продукт на
много зони в общината.
Обществен транспорт
Банско се свързва с цяла югозападна България благодарение главно на автобусния транспорт.
Той се осъществява както от частни компании. Неговото състояние е сравнително
задоволително, въпреки, че за целите на туризъм той не се използва толкова често, както при
други дестинации. За това свидетелствува анкетата сред българските туристи, които ползват
най-вече личниа автомобил като средство за предвижване към дестинацията.

Ползван транспорт при последното посещение (%)
71.6	
  

Лека	
  автомобил	
  –	
  личен	
  	
  
Групов	
  автобус	
  

13.2	
  

Междуградски	
  автобус	
  	
  

11.7	
  

Влак	
  	
  
Автомобил	
  под	
  наем	
  	
  
Друго	
  	
  

3	
  
0	
  
0.5	
  

Фиг. 4. Използвани видове транспорт от българските туристи посетили Банско.

Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 54 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

Градски транспорт

Градският транспорт в Банско се организира от една страна от обществения градски
транспорт, и от друга от частните превозвачи, най-вече с цел достигане на ски зоната от
различните хотели. Това разпределение на градския транспорт е задоволително за целите на
туризма, ако не е много натовареното движение в центъра на града по време на ски сезона.
Организация на движението

Карта 6. Организация на движението и класификация на уличната мрежа в град Банско. Източник:
Община Банско
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Както се вижда, има само една и то неголяма пешеходна зона в Банско. По оценка на ОПР на
Банско, има нужда от нови трасета за увеличаване на проходимостта и олекотяване на
трафика по време на зимния сезон, както и построяването на нови паркоместа.
Водоснабдяване и канализация
Един от основните проблеми на община Банско, пряко засягащ туризма, това е
недостатъчната и остаряла ВиК мрежа на града. Тя ще бъде обновена и разширена, но
презастрояването на общината ще продължава да представлява проблем в това отношение.
Медицинско обслужване
Друг много важен проблем, особено за развитието на спортния и екстремен туризъм е
липсата на Бърза Помощ в Община Банско. В ОПР на Банско се предвижда откриването на
нов медицински център, който да реши и този проблем.
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Туристическа инфраструктура
Материалната база на туристическата инфраструктура в Банско е на едно от най-добрите
нива не само в България и на Балканския полуостров, но и в Европа. Многобройни модерни
хотели, разнообразни ресторанти и места за развлечение осигуряват възможността за
приемането на много по-висок брой туристи от актуалната заетост.
Хотели и други места за настаняване
Община Банско разполага с най-голямата хотелска база извън местата със статут "курорт" в
България и по-голяма от тази на 2-милионната столица на България - София.

Места за настаняване и легла в град Банско (брой)
Брой	
  на	
  местата	
  за	
  настаняване	
  

Брой	
  на	
  леглата	
  

20000	
  
17,788	
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14000	
  
12000	
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Фиг. 5. Капацитет на местата за настаняване и средствата за подслон по години. Източник: Община
Банско

Като се има предвид, че тази хотелска база е построена през последните 10-12 години, това й
дава преимуществата да е модерна и удобна.
Разпределението по категории също отговаря на търсенето на основните пазари - както на
вътрешния, така и на международния.
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Тип настаняване на българските туристи през последното
посещение (%)
28.4	
  

Хотел	
  4	
  *	
  
22.3	
  

Хотел	
  3	
  *	
  
11.2	
  

При	
  приятели/роднини	
  (безплатно)	
  
В	
  селска	
  къща/къща	
  за	
  гости	
  

8.1	
  

В	
  собствен	
  имот	
  

7.6	
  
7.1	
  

На	
  квартира/стая	
  под	
  наем	
  

6.1	
  

Хотел	
  5	
  *	
  

4.1	
  

Апартамент	
  
1.5	
  

В	
  имот	
  на	
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  (под	
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Хотел	
  2	
  *	
  

1	
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  1	
  *	
  

1	
  

В	
  хижа	
  

1	
  

В	
  почивен	
  дом/станция	
  

0.5	
  

Фиг. 5. Разпределение на нощувките на българските туристи по видове места за настаняване. Източник:
Изследване сред българските туристи 2014

Разпределението на чуждестранните туристи е по-различно, като те най-вече предпочитат 5
и 4 звездни хотели.
Затова разпределението на хотелите по категории и капацитет е подходящо, тъй като
хотелите с 3,4 и 5 звезди представляват най-големия дял в броя на стаите и леглата.
Вид

Брой места за
настаняване

Места за настаняване
(%)

Брой легла за
настаняване

Капацитет на легла
(%)

I.Стаи за гости и апартаменти за гости:

811

77,5

2058

12,1

II. Къщи

87

8,3

1 526

9,0

III. Семейни хотели

47

4,5

1 561

9,2

4

0,4

355

2,1

24

2,3

1 542

9,0

IV. Хотели
•

Хотели „Една звезда“

•

Хотели „Две звезди“
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Вид

Брой места за
настаняване

Места за настаняване
(%)

Брой легла за
настаняване

Капацитет на легла
(%)

26

2,5

2 604

15,3

33

3,2

5 496

32,2

3

0,3

754

4,4

V. Почивни станции

3

0,3

142

0,8

VI. Хижи

6

0,6

895

5,2

VII. Туристическа спалня

1

0,1

62

0,4

VIII.Пансиони

1

0,1

25

0,1

IX. Заслон

1

0,1

30

0,2

•

Хотели „Три звезди“

•

Хотели „Четири звезди“

•

Хотели „Пет звезди“

Таблица 7. Разпределение на места за настаняване. Източник: Община Банско

Използваемост на хотелската база и сезонност
Заетостта на хотелската база в Банско е една от най-ниските в страната не само поради
огромния брой на места за настаняване, но и поради силно изразената сезонност на
посещенията.

Процент	
  на	
  заетост	
  
2013г.	
  
2012г.	
  
2011г.	
  
2010г.	
  
2009г.	
  
2008г.	
  
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00%

2008г.	
   2009г.	
   2010г.	
   2011г.	
   2012г.	
   2013г.	
  
Процент	
  на	
  заетост	
   15.49%	
   13.34%	
   13.73%	
   8.90%	
   8.27%	
   8.15%	
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Фигура 6. Заетост на местата за настаняване и средствата за подслон в община Банско. Източник:
Община Банско

Ясната изразеност на сезонноста и ниската заетост на материалната база се дължат главно на
чуждестранните туристи. Изледванията сред българските туристи показват, че по-малко от
половината посещават дестинация Банско по време на активния ски сезон.

Сезонност на посещенията в Банско (%)

44.2	
  

По	
  време	
  на	
  зимния	
  сезон	
  
(	
  декември-‐март)	
  
По	
  време	
  на	
  летния	
  сезон	
  
(	
  юни-‐август)	
  
По	
  време	
  на	
  пролетния	
  
сезон	
  (април-‐май)	
  
По	
  време	
  на	
  есенния	
  сезон	
  
(	
  септември-‐ноември)	
  

22.8	
  

17.8	
  

15.2	
  

Фигура 7. Сезонност на посещенията в Банско сред българските туристи. Източник: Изследвания сред
Българските туристи

Поради много причини, българските туристи са основият потенциал за намаляване на
сезонността в Банско. Този въпрос се разглежда и в продуктовото разпределение на туризма
в дестинацията.
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Заведения за хранене и развлечение
Общияат брой на всички заведения за хранене и развлечения в община Банско е 537. В това
не влиза бройката на казината.
Заведения за хранене и развлечения в Община Банско
2013 г.
1%	
  
1.Ресторанти, /Класически,
специализирани,
механи,атракционни/, и заведения за
бързо обслужване

5%	
  

2.Питейни заведения /кафеаперитиви кръчми, винарни и
карвани/

38%	
  
56%	
  

3.Барове и дискотеки

4.Кафе-сладкарници

Фигура 7. Разпределение на ЗХР през 2013 г. Източник: Община Банско

Както се вижда от таблицата, която показва последните 5 години от развитието на местата за
хранене и заведение, има ясна тенденция за увеличаване на ресторантите и питейните
заведения, които почти са се удвоили за 5 години. Баровете и дискотеките са нарастнали
слабо, а кафе-сладкарниците дори са намаляли.
Вид

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

1.Ресторанти, /Класически, специализирани,
механи,атракционни/, и заведения за бързо
обслужване
2.Питейни заведения /кафе-аперитиви кръчми,
винарни и карвани/
3.Барове и дискотеки

234

243

303

317

310

304

97

170

190

198

200

204

22

27

29

30

26

25

4.Кафе-сладкарници

7

10

8

6

3

4

Общ брой ЗХР

360

450

530

551

539

537

Таблица 8. Брой на заведенията за хранене и развлечения през последните 6 години. Източник: Община
Банско
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Голям брой заведения към хотелите биват затвяряни през лятото. Това допринася за
сезонността на туризма в община Банско.

Оценка на туристическата инфраструктура на Банско - синтез
Туристическата инфраструктура на община Банско е съвременна и с огромен потенциал за
повишаване нивата на посещения към дестинацията. За съжаление, огромния брой
настанителна база създава и много големи проблеми:
•

Ниска заетост и оттам - ниска приходност

•

Липса на подходящия брой квалифицирани кадри на място и оттам - снижаване на
нивата на обслужване и губене на имиджа на типичното Банско гостоприемство

•

Натоварване на градската инфраструктура на град Банско, където е съсредоточена поголямата част

•

Високи нива на събираемост на общински и туристически данъци, поради липсващи
или недобросъвестни собственици

•

Измяна на облика на средата от "китно планинско градче" към супер-курорт, което не
допринася за приятните изживявания на туриста

За да се преодолеят тези проблеми трябва Община Банско да има силна воля и да не
позволява за един период от най-малко 10 години ново несъобразено с големината на гр.
Банско строителство, както и да предприеме всички мерки в тази Стратегия за увеличаване
на туристопотока извън зимния туристически сезон

Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 62 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

Развитие на човешките ресурси в туризма
Липсата на специалисти с езикова подготовка за обслужване на приоритетните пазари
(Гърция, Турция и т.н.), както и сравнително ниското ниво на специалисти в висше
образование в областта на туризма, водят до зависимост от временни кадри, които пристигат
в Банско само за сезона. Въпреки съседството на престижни университети в областта на
туризма, човешките ресурси с висше образование в община Банско са едва 16,7%. Това води
и до снижаванена качеството на обслужване на туристите. Изследване сред руските туристи
във форумите за споделяне на впечатления показва, че много голяма част от тези туристи не
са получили своевременно нужната информация.
Различни проценти (около 10 и нагоре) от българските туристи, които посещават дестинация
Банско не са доволни от обслужването в дестинацията.
Ниво на задоволеност от различните аспекти на изживяването в
Банско

Много
ми
харесва

По-скоро
ми
харесва

По-скоро
не ми
харесва

Изобщо
не ми
харесва

Не мога да
преценя/Нямам
впечатление

Разнообразие на ресторанти, кафенета и др. подобни

32,0

54,3

8,1

2,5

3

Удобство на хотелите и другите места за настаняване

38,1

44,7

4,6

3,0

9,6

Храната и напитките в ресторанти, клубове и т.н.

26,9

54,3

10,2

3,0

5,6

Обслужването в заведенията/ресторанти/кафетета

27,9

51,8

9,1

3,0

8,1

Лифтовете

31,5

33,0

3,0

2,0

30,4

Обслужване в хотелите

26,4

37,6

12,7

3,6

19,8

Ски пистите

35,0

27,4

2,5

1,5

33,5

Разнообразието на активностите извън ски сезона

16,8

41,6

15,2

5,6

20,8

Удобство на транспорта от и за Банско към другите градове

17,3

38,1

14,7

3,6

26,4

Ски гардероби

21,8

28,9

5,1

2,0

42,1

Разнообразието на активностите след ските (Apres-ski)

13,7

34,0

11,7

3,0

37,6

Ски учители

18,3

26,4

6,1

1,5

47,7

Наем/закупуване на спортна екипировка

15,7

27,4

9,1

3,0

44,6

Таблица 9. Оценка на изживяванията в дестинация Банско. Изследване сред българските туристи 2014

По данни на от анкета сред българските туроператори, от тези, които не продават дестинация
Банско, 20.5% отговарят,че причината затова е липсата на квалифициран персонал, който да
обслужва техните клиенти.
Административна структура и капацитет за управление на дестинацията
С адмнинистрирането на туризма в Община Банско се занимава отдел "Икономически
дейности", в който работят 4 специализирани експерта в областта на туризма. Освен в тях, в
ТИЦ Банско работят двама специалиста. Тези бройки са крайно недостатъчни за да
изпълняват функциите, които ЗТ предвижда - категоризация на обектите, лицензиране,
маркетинг на туризма и много други дейности.
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Това създава проблеми на всички нива - от липса на ресурси за събиране на данни за
актуалното състояние на туризма до впечатлението, че ТИЦ Банско не обслужва добре
туристите.
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Ниво на развитие на туристическия продукт по видове туризъм

СКИ ТУРИЗЪМ И ТУРИЗЪМ НА ЗИМНИТЕ СПОРТОВЕ
Този вид туризъм е най-добре развит в Община Банско, не само поради климатичните
условия и туристическата инфраструктура, но и поради за него се продават най-много пакети
и туристически продукти - както на българския, така и на международните пазари.
Какъв вид туризъм предлагате, в който е включена дестинация
Банско?
Ски	
  туризъм	
  и	
  зимни	
  спортове	
  

72.4%	
  

Културен	
  туризъм	
  

48.3%	
  

Природен,	
  екотуризъм,	
  
приключенски	
  туризъм	
  

41.4%	
  

Уикендов	
  туризъм	
  

34.5%	
  

Делови	
  и	
  конгресен	
  туризъм	
  

17.2%	
  

Събитиен	
  туризъм	
  	
  

17.2%	
  

Вино	
  и	
  гурме	
  туризъм	
  

17.2%	
  

Спортен	
  туризъм	
  	
  

17.2%	
  

Здравен/Спа/Уелнес	
  туризъм	
  

13.8%	
  

Селски	
  туризъм	
  

13.8%	
  

Туризъм	
  на	
  развлеченията	
  
Шопинг	
  туризъм	
  
Друго	
  
0.0%	
  

6.9%	
  
3.4%	
  
6.9%	
  
20.0%	
  

40.0%	
  

60.0%	
  

80.0%	
  

100.0%	
  

Фигура 8. Видове туризъм, предлагани от българските туроператори за дестинация Банско на българския
и международните пазари. Източник: Изследване сред българските туроператори 2014

От друга страна, както се вижда, при ски туризма, българските туристи не ползват ски
пакети. В по-голямата си част ги закупуват на място, а не като част от самото пътуване.
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Ползвани ски услуги при последното посещение (%)

69	
  

Не	
  ползвах	
  ски	
  услуги	
  
Самостоятелно	
  закупуване	
  на	
  лифт	
  карти	
  и	
  
др.	
  

23.4	
  
3	
  

Пакет	
  ски	
  услуги	
  заедно	
  с	
  хотел	
  
Групово	
  закупуване	
  на	
  ски	
  услуги	
  
Пакет	
  ски	
  услуги	
  заедно	
  с	
  транспорт	
  до/от	
  
Банско	
  

2.5	
  
2	
  

Фигура 9. Начин на закупуване на ски пакети и услуги. Източник: Изследване сред българските туристи
2014

Едва 3% от българските туристи използват пакети, които предлагат ски услуги и настаняване,
а около 2% - транспорт от/до Банско + ски услуги. От последните две таблици можем да
направим извода, че дори ски туризма и туризма на зимните спортове има неразвит
интегриран туристически продукт.
Като се има предвид, че повечето български туристи пътуват неорганизирано, т.е. не чрез
туроператори и че все по-голяма част от тях закупуват туристически услуги чрез Интерент,
трябва да се напаравят усилия да се подпомогне частния бизнес да създава именно такива
пакети, които да интегрират хотел + ски услуги + други допълнителни услуги и да
популяризират такива видове продкути чрез Интернет и на място в община Банско. Така ще
се увеличи и принадената стойност на продуктите на всички участници в създаването и
разпространението на такъв продукт.
Подобни пакети биха имали и огромен успех сред руските туристи, които пътуват най-вече
организирано - или чрез туроператори, или чрез закупуване на туристически услуги чрез
онлайн туристически агенции (ОТА)/агрегатори.
С изключение на няколко неуспешни опита да се популяризират пакети за зимен туризъм
("Банско, Разлог, Кресна в прегръдката на Пирин", проект по ОПРР), и някои сайтове, които
предлагат екстремен туризъм по време на зимния сезон, всъщност по-голямата част от
продуктите за ски туризъм и зимните спортове са едностранни и скучни.
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Ситуационен анализ на зимния/ски туризъм към Банско
Прекрасната туристическа база и природните условия за равитието на тези видове туризъм
предодставят възможността за комбинация на няколко вида туризъм, в съчетание със
зимните спортове. Правилни усилия се правят за оживяване на туристическия сезон не само
със спортни състезания, но и с културни прояви, които трябва да бъдат по-чести и насочени
към интернационални публики.
Всичките тези фактори ще позволят усъвършенстването на туристическите продукти за ски и
зимен туризъм. Поради световната тенденция за намаляване на престоя, за сметка на
увеличаване броя на пътуванията, и поради факта, че по-голямата част от туристите в Банско
са от България и от съседните страни, има нужда от създаване на уикендови пакети за ски
туризъм, които да включват няколко вида услуги и видове туризъм.
Въпреки условията за практикуване на други видове зимни спортове и уникалната
възможност за съчетаване на зимния туризъм със спа туризъм, почти няма интегрирани
туристически продукти за други видове зимни спортове, както и алтернативно прекарване на
времето на тези, които придружават скиорите по време на престоя в Банско.
Културният, балнео/Спа/Уелнес туризмът предлагат възможности за допълванет на тези
пакети, както и за разширяване на географския им обхват.
Значение и насоки за развитие ски/зимния туризъм
Ски/зимният туризъм имат пряко отношение към повишаването на конкурентоспособността
на Банско като туристическа дестинация. Главните насоки за неговото развитие трябва да
следват следните стратегически цели:
•
•

•
•

Разннообразяване на туристическия продукт чрез включване на допълнителни видове
туризъм и услуги
Увеличение на броя на нощувки както при ски/зимния туризъм чрез увеличаване броа на
пътуванията и съчетанието с други видове туризъм - фестивален, културен, спортен, и
т.н.
Увеличаване приходите от туризъм;
Увеличение на броя и качеството на генериращи пазари благодарение на добавената
стойност, която предлага един инегриран туристически продукт за зимен туризъм.
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ПРИРОДЕН, ПРИКЛЮЧЕНСКИ И ЕКОТУРИЗЪМ
Това е вторият по ниво на развитие туризъм в община Банско, но далеч след този на ските и
зимните спортове, поради което в него се крие потенциала за преодоляване на високата
сезонност нт туризма в дестинацията.
За неговите ресурси както туристите, така и туроператорите са много добре запознати, и
въпреки това предлагането от българските туроператори за дестинация Банско е едва 41.4%.
Това до известна степен обяснява и липсата на германските туристи, които са най-силния
пазар за този вид туризъм в Европа.
Ниското развитие за интегрирани туристически продукти в областта на тези видове туризъм
не само в Банско, но и в България особено като предлагане на международните туристически
пазари води до небалансирано развитие между зимните и летни сезони в дестинацията.
Според изследване на МИЕТ от 2010 г., извън туристическия сезон сред българските
граждани, комбинирани тези три вида туризъм представляват повече, отколкото селският
туризъм, който е на първо място.

Фиг.
10 и
11
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Видове практикуван туризъм сред българските и чуждестранните туристи извън активните
туристически сезони. Източник: МИЕТ8

Въпреки, че при чужденците, извън активните туристически сезони, като предпочитани на
първите две места излизат културният и спа туризъм, планинския, приключенския,
екстремния и еко туризъм комбинирани представляват над 35% през есента и 30% през
пролетта.
Поради голямата настанителна база, община Банско може да привлича пазара на тези
извънсезонни туристи, които на второ или трето място (след "Предпочитам този сезон",
"Имам по голяма възможност да взема отпуск"), поставят по-ниските цени като причина да
пътуват извън активните туристически сезони.
От друга страна, сред българските туристи има огромен интерес към всички възможни
активности, свързани с тези видове туризъм.
Предпочитани активности извън зимния сезон

Да

Не

Не зная/не мога да
преценя

Пикници/излети

87,7

7,7

4,7

86

7,4

6,5

83,5

9,3

7,2

83

10,2

6,7

Планински преходи (еко пътеки)

80,2

14,4

5,4

Посещение на пещери

76,5

15,1

8,4

Кулинарни празници на открито

71,4

16,5

12,1

Конна езда

50,9

35,6

13,5

Риболов

50,2

42,1

7,7

Летене с парапланер

42,3

44,2

13,5

Планинско колоездене

39,8

44,2

16

Курсове по бродерия, иконопис и други традиционни български занaяти

35,3

44,2

20,4

Алпинизъм

30,5

54,9

14,7

Скално катерене

28,4

56,5

15,1

Екстремни спортове като маунтийн байк

26,7

54,2

19,1

Лов

21,6

67,4

10,9

Посещение на защитени обекти
Посещение на исторически места и археологически обекти
Спа/Балнеолечение

Таблица 10. Бихте ли практикували следните активности извън зимния сезон в Банско? Източник:
изследване сред българските туристи

8

Изследване на търсенето на туристически продукти и услуги на българските граждани, почиващи в страната
извън активните туристически сезони, в т.ч. и практикуващи специализирани форми на туризъм извън
активните сезони (пролет 2010 г.), Проучвания на чуждестранни посетители в България, извън туристическите
сезони, 2009 г. (допълнение към пролет 2010 г.)
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Като се има предвид, че повечето чуждестранни туристи обичат да съчетават тези видове
туризъм с други и, поради ограниченото време, искат да практикуват повече активности от
различни видове туризъм, необходимостта за създаване на интегрирани туристически
продукти е много висока.

Фигура.12 Брой на практикуваните видове туризъм извън сезона от чуждестранни граждани. Източник:
МИЕТ 2010 г.

От друга страна, въпреки, че българските туристи са по-"статични" (предпочитат да
упражняват само един вид туризъм, когато са в определена дестинация), екотуризмът
например се съчетава с много други видове туризъм дори и на българския пазар.

Фигура. 13. Съчетания при практикуваните видове туризъм извън сезона от българските туристи.
Източник: МИЕТ 2010 г.
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Ситуационен анализ на природния, приключенски и еко туризъм към Банско
Огромния интерес на българския и световните пазари, уникалните ресурси за развитието на
тези видове туризъм са в основата на переспективното им развитие. Необходимо е да се
създават повече и по-разнообразни интегрирани туристичеки продукти, които да съчетават
тези видове както по между си, така и с други видове туризъм, предпочитани за
практикуване извън зимния туристически сезон, като СПА/Уелнес, културен, кулинарен и др.
Информираността за тези видове туризъм, както сред българските туристи, дори и тези,
които са посещавали Банско през последните 2 години е много ниска.
Ски съоръжения и услуги

27,5

Природа и природни забележителности

19,7

Спортни прояви (състезания, и др)

12,7

Хотели/къщи за настаняване/мотели/пансиони

7,0

Горещи минерални извори в Добринище

4,9

Летни активности в това число: преходи в Пирин планина, маунтайн байкинг, конна
езда, рафтинг, планински риболов, ловни бази, пейнтбол, тенис и др.

3,5

Ресторанти и др. места за хранене

2,8

Възможностите, които предлага Банско за шопинг

2,1

Възможностите които предлага Банско за бизнес и делови туризъм

1,4

Достъпността и транспортните връзки от/до Банско.

0,7

Културни паметници, архитектура и археологически забележителности

0,7

Възможността която предлага Банско за дегустация на вина и на местна кухня

0,7

Фестивали, събори и други културни прояви

0,0

Възможностите, които предлага Банско за развлечения (дискотеки, клубове,
хазартни игри и др. развлечения)

0,0

Друго

0

Нямам никаква информация за Банско
Не е посочил

16,2
0

Таблица 11. Информираност на българските туристи за дестинация банско. Източник: изследване сред
българските туристи

От друга страна, дестинация Банско е посочена между най-популярните сред
чуждестранните туристи, посетили България извън активния сезон с цел практикуване на
екотуризъм.

Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 71 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

Фиг. 13.Характеристики на възприятието за почивка с цел екотуризъм в България сред чуждестранните
туристи. Източник: МИЕТ 2010

Значение и насоки за развитие на природния, приключенския и екотуризъм
Планинския, приключенски и екотуризъм са главния потенциал община Банско да се
превърне в конкурентоспособна целогодишна туристическа дестинация. Затова целите
поставени пред тези видове туризъм са много по-разширени от тези на другите видове
туризъм, а именно:
•
•

•
•
•
•
•

Увеличаването интереса към различни аспекти на разнообразието на природата във
всички нейни аспекти;
Увеличение на броя на нощувки както посочените видове, така и при другите видове
туризъм, благодарение на добавена стойност от съчетанията на между природния,
приключенски и еко туризъм между тях самите и с други видове туризъм;
Увеличение на честотата на пътуванията чрез уикендови пакети за природен,
приключенски и еко туризъм
Увеличаване на продължителността на сезона;
Увеличаване продължителността на престоя на туристите;
Увеличаване приходите от туризъм;
Увеличение на броя и качеството на генериращи пазари за всички видове туризъм
благодарение на добавената стойност, която предлага природния, приключенски и екотуризъм.
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ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ (БАЛНЕО, СПА, УЕЛНЕС)
Здравният туризъм в община Банско е в по-голямата си част допълваща туристическа услуга
към други видове туризъм, най-вече към ски туризъма и туризма на зимните спортове.
Огромен потенциал има гр. Добринище, на територията на който се намират минерални
извори и където също има условия за ски спортове.
За развитието на самостоятелен продукт на всички форми на здравния туризъм са
необходими много предпоставки, една от която е задължителна - спокойствието. Поради
характера на зимния туризъм, и поради факта, че здравния туризъм се предлага в същите
хотели, в които главните клиенти са туристи на зимните спортове, това условие е
многотрудно изпълнимо.

Фиг. 14. Характеристики на възприятието за СПА/Балнео почивка в България сред чуждестранните
туристи. Източник: МИЕТ 2010

Друг фактор, влияещ върху факта, че в общината няма силно развит здравен туризъм е
силната конкуренция на с. Баня на много кратко разстояние, но попадащо в община Разлог.
И докато такова разстояние за другите видове туризъм не представлява проблем - нощувките
да се осъществяват до 20 км от мястото на практикуване на определен вид туризъ, то
туристите, привърженици на здравния туризъм изискват да нощуват там, където са
съответните балнео/спа и уелнес процедури.
Поради изброените причини, община Банско трябва да положи усилия да популяризира
дестинаця Добринище за СПА/Уелнес/Балнео/ (само 17.3 от българските туристи посетили
община Банско имат информация за минералните извори в Добринище и 4.9% от тези, които
не са посетили дестинация Банско) туризъм за да може да развива продуктите на тези видове
туризъм самостоятелно, а не само като допълнителни услуги към други видове туризъм.
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КУЛТУРЕН, ФЕСТИВАЛЕН И КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ
Въпреки, че тези три вида туризъм са много различни в другите дестинации, в Банско те се
преплитат в една специфична цялост, свързана с местните традиции и обичаи.
От всички изброени видове туризъм, самостоятелно се развива най-добре фестивалния
туризъм свързан с различни аспекти на фолклора и традициите и най-вече свързан с
музиката. За съжаление, колкото и да са развити и популярни някои от най-познатите
фестивали, те не генерират разнообразен туристически продукт за фестивален туризъм. В
България това отново се дължи на ниската информираност както на туристите, така и на
самите туроператори. Продукти на тези видове туризъм не се продават самостоятелно почти
на нито един чуждестранен пазар, поради късното време за подаване на информация за
събитията на чуждестранните туроператори и липсата на информация на по-голямата част от
събитията на езиците на целевите пазари.
Културният туризъм е вторият най-продаван за дестинация Банско от страна на българските
туроператори, но в настоящия му вид това е само посещение на някои знакови обекти в гр.
Банско за по-малко от 24 часа.

Какви	
  пакети	
  или	
  резервации	
  продавате,	
  които	
  
включват	
  Банско	
  като	
  туристическа	
  дестинация?	
  
69.0%	
  

Обиколни	
  турове,	
  които	
  включват	
  Банско	
  
Туристически	
  пакети	
  (основни	
  
туристически	
  услуги)	
  

65.5%	
  
48.3%	
  

Само	
  резервация	
  на	
  хотели	
  
Туристически	
  пакети	
  +	
  ски/други	
  
допълнителни	
  услуги	
  
Еднодневни	
  екскурзии	
  до	
  Банско	
  
Друго.	
  Моля	
  посочете	
  
0.0%	
  

37.9%	
  
13.8%	
  
3.4%	
  
20.0%	
  

40.0%	
  

60.0%	
  

80.0%	
   100.0%	
  

Фигура 15. Източник: Изследване сред българските туроператори 2014
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Кулинартният туризъм към дестинация Банско също е част от други интегрирани продукти и
не може да се каже че е развит поради много причини. Едва 17% от българските
туроператори го предлагат като самостоятелен вид туризъм. Няма оформен туристически
продукт, с изключение на пакетите, които се създават около Кулинарния фестивал.
Ситуационен анализ на културния, фестивален, и кулинарен туризъм към Банско
Към настоящия момент информираността относно всички ресурси за развитието на тези
видове туризъм на целевите пазари, е много ниска, както и наличието на специализирани
туристически продукти на пазара. Това води до неизползването на тези видове туризъм за
увеличаването на туристопотока извън активния зимен сезон, въпреки нуждите както на
вътрешния, така и на международните туристически пазари.
Значение и насоки за развитие на културния, фестивален и кулинарен туризъм
И като самостоятелни видове туризъм, и като допълващи другите видове туризъм, културния,
фестивалния и кулинарен туризъм имат много висок потенциал в община Банско. Затова
обаче не е необходимо само желание и наличие на ресурси, но и създаване на конкурентен
туристически продукт и неговото разпространение на целевите пазари. Основните цели на
тези видове туризъм могат да се обобщят по следния начин:
•

•
•
•
•
•

Увеличаването и разнообразяване на съществуващия туристически продукт със
самостоятелни продукти за културния, фестивален и кулинарен туризъм, както и чрез
интеграция в други видове туризъм, като приключенски, еко, и религиозен/поклонически
Увеличение на честотата на пътуванията с цел културен, фестивален и кулинарен
туризъм
Увеличаване на продължителността на сезона;
Увеличаване продължителността на престоя на туристите;
Увеличаване приходите от туризъм;
Увеличение на броя и качеството на генериращи пазари
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Географски обхват на туристическите продукти
За целите на тази Стратегия, географският обват на туристическите продукти се разглежда в
следните аспекти:
•

Обхват на туристическите продукти с база за нощувка община Банско

•

Потенциал за разширение на географския обхват на туристическите продукти с база
за нощувка в община Банско

Тези продукти допринасят най-много за увеличаване на приходите от нощувки за общината.
За съжаление, те са най-вече концентрирани в ски туризма и туризма на зимните спортове.
Останалите предлагани на пазара туристически продукти (еднодневни екскурзии до
културни, религиозни, природни и други обекти за различните видове туризъм), са
еднообразни и не използват пълния потенциал на дестинация Банско за разнообразяване на
туристическия продукт. Усилия в тази област се правят до голяма степен само в културния
еко и приключенски туризъм.
Потенциал за разширение на географския обхват на туристическите продукти с база за
нощувка в община Банско
Създаване на тематични брандирани туристически продукти в областта на:
•
•
•
•
•
•
•

Културния
Творческия
Религиозно поклонническия
Природния, приключенски и еко туризъм
Балнео/Спа/Уелнес туризма
Кулинарния
Морски рекреационен

видове туризъм.
Въпреки, че целта е да се увеличават нощувките в община Банско, когато тези продукти с
цел увеличаване на разнообразието чрез географско разширение се създават, трябва да се
има предвид да не се стига до абсурдни ситуации, увеличаващи повече от 1.5 пътя на туриста
в една посока на ден. В случаите, когато темите го диктуват, по-добре е този продукт, ако
има нужда да се осъществяват нощувки извън община Банско, те да бъдат предварително
договорени и продуктът да се продава в Банско, за да останат приходите от продажби в
общината, а не в София. Това предполага не само създаване на местен туристически продукт,
но и насърчаване на създаването на местни дистрибутори (ОУД, туроператори, туристически
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агенции и т.н.). За съжаление, по-голямата част от посредниците в туризма, се намират в
София или извън България (Гърция, Русия и т.н.).
В	
  коя	
  област	
  на	
  България	
  има	
  представителства	
  на	
  Вашата	
  
фирма	
  (включително	
  и	
  основния	
  офис)?	
  
София	
  

75.5%	
  

Бургас	
  

17.0%	
  

Варна	
  

15.1%	
  

Пловдив	
  

11.3%	
  

Стара	
  Загора	
  

3.8%	
  

София-‐област	
  

3.8%	
  

Русе	
  

3.8%	
  

Кюстендил	
  

3.8%	
  

Добрич	
  

3.8%	
  

Велико	
  Търново	
  

3.8%	
  

Благоевград	
  

3.8%	
  

Шумен	
  

1.9%	
  

Сливен	
  

1.9%	
  

Перник	
  

1.9%	
  

Пазарджик	
  

1.9%	
  

Монтана	
  

1.9%	
  

Габрово	
  

1.9%	
  

0.0%	
  

20.0%	
  

40.0%	
  

60.0%	
  

80.0%	
  

100.0%	
  

Фиг. 16 Разпределение на българските туроператори и туристически агенции по области в България.
Източник: Изследване сред българските туроператори 2014 г.

Видове туристически продукти по времетраене
Един от най-полижителните аспекти на туристическия продукт към Община Банско е
сравнително дългия престой на туристическите продукти. Това е видно не само от средния
брой нощувки, но и от изследванията сред българските туристи:
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Продължителност на престоя в Банско при последното посещение (%)
6.1	
  

Няколко	
  часа,	
  но	
  по-‐малко	
  от	
  

7.6	
  

Един	
  ден,	
  без	
  нощувка	
  

13.2	
  

Един	
  ден	
  с	
  нощувка	
  

19.3	
  

Уикенд	
  (поне	
  една	
  нощувка	
  в	
  

45.2	
  

От	
  1	
  до	
  3	
  нощувки	
  
8.1	
  

От	
  4	
  до	
  7	
  нощувки	
  
От	
  8	
  до	
  14	
  нощувки	
  

0	
  

Над	
  15	
  нощувки	
  

0	
  

Не	
  си	
  спомням	
  точно	
  

0.5	
  

Фиг. 17. Продължителност на престоя в община Банско с цел туризъм при последното пътуване.
Източник: Изследване сред българските туристи 2014 г.

От друга страна, чуждестранните туристи дори имат по-дълъг престой. За съжаление обаче,
това се отнася най-вече до зимните пътувания. Необходимо е да се направят усилия за
увеличаване на престоя през останалите сезони.
Идеята, вече осъществена от Пампорово, за съчетание на почивка на море и планина и
предлагана като туристически продукт, така традиционен за българския пазар, може да се
мултиплицира и върху съседните приоритетни пазари - Гърция, Македония, Сърбия, Турция.
Затова е нужно създаването
и управлението на партньорства между хотелите и
туроператорите в съответните дестинации, инициарано от дестинация Банско и нейната
бъдеща ОУД.

АНАЛИЗ

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧСКИ ЦЕЛИ СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА И ЗАЛЕГНАЛИ В

ПРЕДИШНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Общински план за развитие на Община Банско през периода 2007 - 2014 г.
Цели свързани с туризма в Общински план за развитие на община Банско през периода 20072013 г
Визия за развитието на туризма през периода 2007 - 2013 г.
"През 2014 г. в общината са развити зимният туризъм, културният туризъм, балнеотуризмът
и селският туризъм. Развити са големият и малкият туристически бизнес. Преодолян е
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дисбалансът между зимния и летния сезон, тъй като Общината има изграден имидж като
уникално място за активна почивка и район, богат на много събития и прояви и предлага
разнообразен, качествен и атрактивен туристически продукт, обезпечен с подобрен
маркетинг и туристическа информация.
Този продукт цели привличането на посетители с висока и средна платежоспособност –
български и чуждестранни специализирани туристи – любители на зимните спортове,
природата и кратките почивки.
Общината се е утвърдила като водещ национален и международен зимен център за туризъм
и спорт, в който ще се провеждат кръгове от европейски и световни първенства по зимни
дисциплини, включително водещо участие във XXII зимни олимпийски игри през 2014
година, във връзка с кандидатурата на България за домакинството на олимпиадата.
Оползотворени са възможностите за развитие на този вид туризъм в с. Добринище,
комбиниран с развитие на балнеологията, а в останалите съставни села – селския туризъм и
екотуризма.
Подобрено е туристическото благоустрояване по краищата на град Банско и с. Добринище с
цел по добър “външен вид” на утвърдената вече туристическа дестинация.
В общината се предлага интегриран висококачествен туристически продукт в унисон с
европейските и световни изисквания, което да привлече трайно чуждестранните туристи,
преодолени са трудностите свързани с новите потребности за енергия и техническата
инфраструктура.
Постигането на по-високо ниво на интензивност на туристическо предлагане обуславя и повисоката динамика в развитието на т. нар. съпътстващи на туризма сфери като търговия,
разнообразни услуги, различни дейности по анимацията в туризма."
От всички тези цели и желания, поставени във Визията, единствено са осъществени в
голяма степен тези, свързани със зимния туризъм. Естествено, "водещото участие в
XXII зимни олимпийски игри през 2014" е било невъзможна цел още при поставянето й,
но във всичко останало Банско вече се е утвърдил като център на зимните спортове
номер едно в България и на Балканите и един от най-привлекателните в Югоизточна
Европа. Що се отнася до създаване на качествени туристически продукти, целите на
маркетинга и т.н., вече беше посочено, че те не са достигнали желаното от ОПР на
Банско ниво.
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Маркетинг стратегия за развитието на региона на Банско като
европейски център за зимен туризъм
Цел

Статус на изпълнение

Привличане на по-ниска класа от населението, чрез Неизпълнено, неподходяща цел
Пансионати и Хостели или чрез създаване на
конкретен туристически продукт (пакет) на пониски цени.
Повишаване на квалификацията на обслужващият Неизпълнено
персонал.
Създаване и спазване на регламент за екскурзоводи Неизпълнено
и планински водачи (в момента липсват).

(такъв

все

по
още

външни
не

причини

създаден

на

национално ниво)
Разработване и прилагане на услугата „обиколка на Неизпълнено
забележителностите” с автомобилен транспорт.
Продължаване на културното развитие на града в Вяла формулировка. За културното
същото направление както в зимните дисциплини, развитие, виж Анализ на културните
така и в културните летни мероприятия.

ресурси

Развиване на гр. Добринище и селата в общината За
като курортни селища.

Добринище

-

изпълнено

частично. За селата - не.

Възстановяване на историческото наследство и До
развиване на фолклорните традиции.

гр.

голяма

степен.

В

процес

на

изпълнение.

Таблица 12. Изпълнение на маркетинг стратегията за развитието на региона на Банско като европейски
център за зимен туризъм

Изводи: Неизпълнението на много от целите, свързани с туризма, както в ОПР на
Банско, така и в маркетинг стратегията е свързано най-вече с липсата на
конкретизация, свързаност на мерките и мониторинг на изпълнението им по
обективни показатели, както и липса на точни индикативни източници на
финасиране, особено на т.н. "меки мерки" - създаване на продукт, създаванена
информационни системи за този продукт, избиране на подходящи пазари, свързаност с
обща стратегия за развитието на туризма и т.н. Като резултат, тези цели в
голямата си част са останали само пожелания.
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SWOT-анализ на туризма в община Банско
Силни страни

Слаби страни

•

Несравнима природа

•

Липса на инфраструктурна обезпеченост за ски туризма недостатъчен брой лифтове, влекове и т.н.

•

Уникална културна идентичност в националните традиции

•

Модерна хотелска база

•

Липса на модерна инфраструктура за фестивален туризъм с
приоритет към мега-събитията

•

Бързо растящ дял на фестивалния туризъм

•

Висококвалифициран персонал по обучение в зимните
спортове

•

Ниско ниво на достъпност

•

Презастроена градска среда

•

Наложен бранд за ски туризъм в България и на Балканите

•

Ниска данъчна приходност от туристическата индустрия

•

Климат благоприятстващ развитието на много видове туризъм

•

Небалансирана хотелска база в съотношение с поддържащата
инфраструктура

•

Висока конкурентоспособност сред българските и балканските
ски дестинации

•

Съществуващ на някои пазари имидж за "евтина" дестинация в
негативния смисъл на думата

•

Разнообразни заведения за хранене и развлечения

•

•

Огромен потенциал на културните и творчески ресурси

Проблеми с поддържащата инфраструктура - ВиК, градски
транспорт, медицинско обслужване

•

Бързо развиващи се ресурси за природен, еко-, селски, СПА &
Уелнес, приключенски, спортен, вино & гурме, културен,
творчески и религиозен туризъм

•

Ниска конкурентоспособност в сравнение с главните конкуренти
в ски туризма от Средна, Южна и Западна Европа и Северна
Америка

•

Наличие на неизчерпаеми активи за развитието на културен,
религиозен, балнео/СПА/уелнес, приключенски, вино & гурме
туризъм в непосредствена близост до общината

•

Липса на капацитет и методология за прилагане на най-добрите
практики при развитие на туризъм в планински и природни зони

•

Липса на бранд за туризъм на дестинацията (има само бранд за
ски туризма, и то на частна компания)

•

Еднообразен туристически продукт, ниско ниво на разнообразие
и диверсификация на начина на предлагане на туристическите
продукти и услуги

•

Висока ангажираност на община Банско в създаването на
ресурсна база за спортния и събитийните видове туризъм

Ниско ниво на използване на ресурсите за СПА & Уелнес,
балнео туризъм, фестивален, природен и еко туризъм

•

Традиции в приоритетните видове туризъм (ски, спортен,
природен, еко, фестивален)

Ниска квалификация на голяма част от кадрите, обслужващи
туризма

•

Наличие на здрави партньорства между общинските,
професионалните и частните организации за туризъм

Липса на отделна общинска структура, занимаваща се с
администрацията, маркетинга и партньорствата в туризма

•

Прогресивна политика на община Банско за маркетинг на
дестинацията

Липса на официално присъствие на основните ресурси за
туризъм в Интернет, социални мрежи и мобилни приложения

•

Неизяснени правни статути на собственост на множество
ресурси за културен туризъм

•

Нисък капацитет за борба с нелоялната конкуренция от страна
на нерегистрирани туристически оператори (собственици на

•

Лоялност към дестинацията на вътрешния и външните пазари

•

Туризмът е приоритет за развитие във всички стратегии на
община Банско и региона

•

Ангажираност на община
туристическия бизнес

•
•
•
•
•

Банско

с

проблемите

на

Воля и желание на администрацията на община Банско да се
справи с проблемите на инфраструктурата и сезонността в
туризма
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•

Наличие на модерен ТИЦ

•

Доказана воля и капацитет за участие в програми на ЕС за
финансиране на дейности свързани с туризма - реконструкция
и рехабилитация на инфраструктурата, подобряване на
туристическото предлагане, подобряване на ресурсите за
културните и творчески индустрии

ваканционни имоти от страната и чужбина)
•

Недостатъчно финансиране на структуроопределящи дейности
свързани с културното наследство на общината - музейна
дейност, археологически разкопки, реставрация на архитектурни
и др. недвижими културни ценности

•

Липса на стандарти на качество на както на туристическото
обслужване, така и на сателитните на туризма индустрии търговия на дребно, сувенирна индустрия, културни и творчески
индустрии и т.н.

•

Остаряла визия за развитие на масов групов туризъм, а не
туризъм на индивидуалните изживявания

•

Ниска технологическа обезпеченост за индивидуални туристи
(приложения за мобилни телефони, Интернет страници и
портали)

•

Недостатъчен административен капацитет на управлението на
туризма в общината, водеща до недостатъчно финансиране на
маркетинговите дейности

Възможности
•

•

•

Заплахи

Промяна на визията за развитието на туризма на Община
Банско от ски/зимен туризъм към целогодишна дестинация с
диверсифициран туристически продукт

•
•

Подобряване на инфраструктурата за зимни спортове, така че
да отговаря на модерните стандарти на качество, като
едновременно
прилага
най-добрите
практики
на
екосъобразност и в същото време задоволява оптималното
туристическо натоварване

•

Създаване на висококонкурентен европейски туристически
“Бранд Банско” за туризъм, свързан с емоциите около
откривателството и приключението, а не само около ски
туризма

•

•

Оптимално използване на потенциала за развитие на
приоритетните видове туризъм

•

Приоритетно развитие на партньорските връзки между
главните заинтересовани страни при образуването на
качествени туристически продукти

•

Разширяване на географския обхват на приоритетните видове
туризъм в Рило-Пиринския Туристически район и извън него

•

Идентифициране на устойчиви източници за финансиране на
интегрирани маркетингови дейности

•

Възможности за развитие на нишови видове туризъм като
допълнение на основните приоритетни видове туризъм:

•

•
•
•
•

•

•

Продължаващо непланирано и не-екосъобрано застрояване на
общината
Продължаващ политически и идеологически натиск против
планираното
изграждане
на
поддържаща
туризма
инфраструктура - лифтове, влекове, заведения по пистите, и др.
Опасност от недофинансиране от страна на държавата и ЕС на
заложените в ОПР мерки за изграждане на нови и подобряване
на съществуващите обекти за фестивален и културен туризъм
Заплаха от неадекватно използване на финансовите ресурси
предназначени за маркетинг на дестинацията
Заплаха от механизми за координация и липса на
заинтересованост на партньорите при образуването на
разнообразен и качествен туристически продукт
Продължаваща липса на инструменти за привличане на
висококвалифицирани кадри за целогодишен туризъм
Продължаващ натиск от страна на нелоялната конкуренция
както в страната, така и от чужбина
Продължаващ конкурентен натиск от страна на международните
дестинации, и особено тези от Югоизточна и Средна Европа
Увеличаване на детериорацията на ресурсите за еко, природен
и културен туризъм в следствие от невъзможност да се
приложат строги мерки от страна на общинската администрация
Намаляване на финансови и човешки ресурси за адаптация към
най-иновативните методи и технологии при маркетиране на
дестинацията
Недостатъчна подкрепа от страна на държавните органи при
рекламата и промоцията на Банско като туристическа
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спелеоложки, орнитоложки, креативен и т.н..
•

Възможности за приходите от посетители, невлизащи в
категорията туристи (в т.ч. екскурзионисти)

•

Създаване на частна Организация за Управление на
Дестинацията (ОУД Банско) по инициатива на Община Банско
или Организация за Управление на Дестинацията “Банско”
(ОУД “Банско”) с основна функция управление, администрация
и маркетиране на туризма към общината

•

Прилагане на най-модерните технологически възможности за
увеличаване на ефективността на дигиталния маркетинг

•

Подобряване
на
информационната
архитектура
на
дестинацията с цел обслужване на неорганизирани
индивидуални туристи

•

Изработване на стандарти за качество на туристическия
продукт и за естетизация на дестинацията

•

Осъвременяване, анимиране и изграждане на нова
материалната база за събитиен, спортен, културен и др. видове
туризъм

•

дестинация
Липса на ангажираност на някои от заинтересованите страни да
променят своя начин на правене на бизнес прилагайки найдобрите практики в световен мащаб в туристическите индустрии
и в макретинга на дестинациите
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА БАНСКО КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА
ОТ 2014 ДО 2020 Г.
ПРИОРИТЕТИ, ВИЗИЯ, МИСИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Основи и принципи при определяне на визията, мисията и приоритетите на Стратегията за
устойчивото развитие на туризма в Банско за периода 2014-2020.
За да се определят най-важните компоненти на Стратегията за устойчивото развитие на
туризма в Банско за периода 2014-2020 е важно поставянето им на базата на реалистично
научно проучване на ресурсната база, както и на активите и пасивите на Общината за
развитието не само на туризма изцяло, но и на отделните видове туризъм. Направеният
анализ на ресурсите, актуалното състояние на туризма в Банско, анализът на конкурентните
дестинации и туристопотока от основните генериращи пазари, както и всички важни
стратегически документи, вече създадени за периода 2014-2020, позволяват да се определят
насоките за устойчиво развитие на туризма.
При определянето на визията, мисията и основните стратегически цели бяха следвани тези

Основни принципи
Ангажираност на заинтересованите страни
При формулирането на основните базови насоки за развитие на туризма в Банско бяха взети
мерки за ангажиране на основните заинтересовани страни. Те определиха основните
проблеми, техните разбирания за бъдещето на туризма в общината и така бяха формулирани
Визията и Мисията на Страгетията.
Гъвкавост на стратегията
В процеса на осъществяване на Стратегията е много важно тя да позволява задействането на
различни сценарии и спрямо тях, да се задействат или изключат определени мерки и проекти.
Ежегодният мониторинг на основните показатели за развитие, както междинните доклади за
изпълнението на Стратегията, както и нейното съответствие с изпълнението на приоритетите
и целите на други съществуващи стратегически документи, свързани с Община Банско (виж
Стратегическа рамка) ще окажат влияние на решенията вземани от година към година и
отразени в годишната Програма за развитието на туризма в община Банско.
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Реалистичност на стратегията
За да бъде изпълнима, а не да остане един пожелателен документ, Стратегията трябва да
съдържа визия, мисия, приоритетите и цели, както и мерките за осъществяването им, които
са реализируеми при настоящите и предвидените в други стратегически документи ресурси както финансови, така и туристически, инфраструктурни, природни и антропогенни. Това
позволява на Стратегията бъде оперативна от първата година на нейното прилагане, и да
позволи гъвкавост в решенията, необходими при осъществяването на планираните действия.

Визия
за устойчивото развитие на Банско като туристическа дестинация за 2020:

•
•

•
•

•

•

Община Банско ще е известна като туристическа дестинация номер едно в България за
уникални и споделени изживявания на откривателство;
Банско ще бъде дестинация номер едно в България, Източна и Югоизточна Европа за
приключенски, природен и еко туризъм, и най-предпочитаната туристическа дестинация
за зимен туризъм в тези региони. 9;
Община Банско ще се утвърди като дестинация на целогодишен туризъм с динамично
развиващ се диверсифициран туристически продукт;
Туристическа индустрия в Община Банско ще е поставена на Европейско ниво по
качество, иновативност, технологическо и маркетингово обезпечаване, осигуряващи
висока конкурентоспособност на всички целеви пазари;
Туристическия бизнес и туристическата администрация на Община Банско ще са
предпочитан партньор на туристическата индустрия в национален и международен
аспект;
Община Банско ще бъде и нейната туристическа индустрия ще бъдат признат двигател
за икономическа, социална и екологическа устойчивост на Рило-Пиринския
Туристически Район.

•
Тази визия има две основни оси: рационална и емоционална, които са силно свързани в

9

Източна Европа (Според Eastern European Group (EEG) на ООН): Албания, Армения,
Азърбайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Естония, Грузия, Унгария, Латвия,
Литва, БЮРМ, Молдова, Монтенегро, Полша, Румъния, Руска Федерация, Сърбия, Словакия, Словения,
Украйна
Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, БЮРМ, Монтенегро, Румъния,
Словения, Сърбия, Гърция и Турция
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крайното туристическо предлагане и консумация. От една страна, конкурентоспособна,
иновативна и устойчива туристическа индустрия, и от друга - диверсифицираният
туристически продукт пречупен през главния емоционален фокус на изживяванията на
туриста - радост от новооткритите приключения. В този смисъл, основната визия на
Община Банско изразена в един параграф е:
Банско е европейска дестинация с ярка национална идентичност, с разнообразно и
целогодишно туристическо предлагане, развито от една високо конкурентноспособна
туристическа индустрия, просперираща в среда на запазена природа, модерна
инфраструктура, и иновативно бизнес пространство. Тази устойчива дестинация
осигурява новооткрити положителни изживявания за посетители и туристи във
всички измерения на техния контакт с великолепието на природата, богатството на
културата и гостоприемството на местната общност.

Фигура 1. Визия и основни приоритети за устойчивото развитие на Банско като
туристическа дестинация

Фиг. 18. Източник: Византия Инт. ЕООД, обсъждане с основните заинтересовани страни
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Мисия
на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Банско за периода 2014-2020 г

Мисията на общинската администрация на Банско е да осигури трайна
конкурентоспособност на туристическата индустрия като основа за една
процъфтяваща туристическа дестинация и така да гарантира висок социален,
икономически и културен просперитет на своите жители.

Приоритети
на Стратегията за устойчиво развитие на туризма на Община Банско за периода 20142020 г.

Приоритет 1
Утвърждаване на община Банско като Европейска дестинация с ярка национална
идентичност, с корени в историята и традициите на местните общности и с динамично
развиваща се съвременна култура
Приоритет 2
Осигуряване на положителни и запомнящи се изживявания на посетители и туристи във
всички измерения на контакта им с природата, културата и хората на община Банско,
разкриващи нови перспективи при откриването на атрактивните аспекти на дестинацията
Приоритет 3
Увеличаване на конкурентоспособността и устойчивостта на туристическата индустрия
базирани на модерна, екосъобразна туристическа и поддържаща инфраструктура,
иновативност в създаването и маркетирането на диверсифициран висококачествен
туристически продукт
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Очаквани резултати
При така поставените приоритети за постигане на Мисията на Община Банско, ще се
постигнат следните резултати:
Таблица 1:. Предвидено увеличение на нощувките от българи и от чужденци за периода
2014-2020 г. (на база от данни предоставени от община Банско)
Увеличение на нощувките на българи по години
База

Процент

Процент в брой нощувки

Общ брой
нощувки за
съответната
година

2014

200,045

8%

16,004

216,049

2015

216,049

9%

19,444

235,493

2016

235,493

10%

23,549

259,042

2017

259,042

11%

28,495

287,537

2018

287,537

11%

31,629

319,166

2019

319,166

12%

38,300

357,466

2020

357,466

12%

42,896

400,362

Увеличение на нощувките на чужденци по години
База

Процент

Процент в брой нощувки

Общ брой
нощувки за
съответната
година

2014

306,800

9%

27,612

334,412

2015

334,412

10%

33,441

367,853

2016

367,853

11%

40,464

408,317

2017

408,317

12%

48,998

457,315

2018

457,315

12%

54,878

512,193

2019

512,193

13%

66,585

578,778

2020

578,778

14%

81,029

659,807

Общ брой на нощувките 2020

1,060,169

Забележка:
Реалните нощувки се очакват да бъдат около 1.7 до 2 милиона, имайки предвид, че в
момента има проблеми при отчитането на нощувките от статистическите източници - както
от страна на община Банско, така и от НСИ.
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Таблица 2: Увеличаване на отчетената заетост на базата за настаняване
Оптимална
заетост (80% за
всички малки
места за
настаняване) и
60% хотелите
при
целогодишно
функциониране
само на 3*, 4* и
5* хотели

Средно
стаи с
единично
използване
(1/3 от
всички)

Средно стаи
с двойно
настаняване

Средно
леглоденон
ощия при
единично
настаняван
е (365 дни)

751,170

375,585

1,029

343

686

125,195

500,780

625,975

312,988

250,390

150,234

20

1526

556,990

278,495

763

254

509

92,832

371,327

464,158

232,079

185,663

111,398

20

1561

569,765

284,883

781

260

520

94,961

379,843

474,804

237,402

189,922

113,953

20

хотели 1*

355

129,575

64,788

178

59

118

21,596

86,383

107,979

53,990

43,192

25,915

20

хотели 2*

1542

562,830

281,415

771

257

514

93,805

375,220

469,025

234,513

187,610

112,566

20

хотели 3*

2604

950,460

475,230

1,302

434

868

158,410

633,640

792,050

396,025

237,615

142,569

15

хотели 4*

5496

2,006,040

неприложимо

2,748

916

1,832

334,340

1,337,360

1,671,700

835,850

501,510

300,906

15

хотели 5*

754

275,210

неприложимо

377

126

251

45,868

183,473

229,342

114,671

68,803

41,282

15

Почивни
станции

142

51,830

неприложимо

71

24

47

8,638

34,553

43,192

21,596

12,958

7,775

15

Хижи

895

326,675

163,338

448

149

298

54,446

217,783

272,229

136,115

81,669

49,001

15

Туристическ
а спалня

62

22,630

11,315

31

10

21

3,772

15,087

18,858

9,429

5,658

3,395

15

Заслон

30

10,950

5,475

15

5

10

1,825

7,300

9,125

4,563

2,738

1,643

15

17,025

6,214,125

1,940,523

8,513

2,838

5,675

1,035,688

4,142,750

5,178,438

2,589,219

1,767,725

1,060,635

17

Общо

Легла
2013

Средно
леглоденоно
щия при
двойно
настаняване
(365 дни)
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Целева
заетост
към 2020
60% от
оптимал
ната
заетост

Целева
заетос
т като
процен
т от
абсол
ютния
брой
заетос
т

Легло
денонощия
при работно
време 6
месеца в
годината

Стаи за гости
и
апартаменти
за гости
Къщи за
настаняване
Семейни
хотели

2058

Леглоденонощия при
средно 2 легла в стая
и ползване 1/3 от
стаите за единично
настаняване при
ползване 6 месеца в
годината за всички с
изключение на 4* и 5*
хотели, които се
ползват целогодишно

Средно
стаи
(брой
на
леглата
раздел
ен на 2)

Вид място за
настаняване
или
средство за
подслон

Общ брой
леглоденоно
щия (брой
легла по 365
дни) = 100%
абсолютен
брой заетост

Общ
максимален
брой
леглоденонощ
ия в година
при 1/3
единично
настаняване и
2/3 двойно
настаняване в
стая

Забележка: Имайки предвид, че само за възстановяване на инвестициите в едно место за настаняване, без да се отчитат режийни,
заплати, поддръжка и др. разходи, свързани с обслужването на туристите, са необходими средно 100 нощувки на легло на година. В
община Банско през 2013 г. са отчетени 577 799 нощувки10, което представлява едва 34 нощувки заетост на легло в година. И двете
статистики - тези на община Банско, както и на НСИ са нереалистично ниски, което води до извода, че има проблеми в отчетността на
нощувките.
За целите на тази Стратегия можем със сигурност да предвидим, че реалните нощувки през 2013 г. в община Банско са били вече около
700 000. Това значи, че при увеличение 50% до 60% (кумулативно), те биха достигнали почти оптималната заетост от 1.7 до 2 милиона
нощувки на година при наличната леглова база.
По-голямата дисциплина при събиране на информация за нощувките и отчетност също ще допринесе и до данни за по-голяма
абсолютна заетост на легловата база на около 40% в стаите, апартаментите и къщите за гости и семейните хотели и на около
35% в хотелите на годишна база.

10

Статистика, предоставена от община Банско. Статистиката от НСИ за 2013 г. е 610 530 нощувки за регистрирани в НСИ 11 270 легла, или 54 нощувки на легло
на година
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Таблица 3: Увеличаване на приходите от туристически данък

Вид място за
настаняване
или средство за
подслон

Легла 2013

Общ брой
леглоденонощия

Оптимална
заетост (80% за
всички малки
места за
настаняване) и
чиято 60%
хотелите при
целогодишно
функциониране
само на 3*, 4* и
5* хотели

Целева заетост
към 2020 60% от
оптималната
заетост

Целева заетост
като процент от
абсолютния
брой заетост

Коефициент на
туристически
данък (сума на
леглоденонощие)

Максимални
приходи от
туристически
данък при
целева заетост
през 2020 (при
непроменени
размери на
туристически
данък на легло)

Увеличение на
коефициента на
събираемост на
туристическия
данък в %
повече от 2013

Увеличение на
събрания
туристически
данък в лв.

Очакван
туристически данък
събран към 2020 г

Стаи за гости и
апартаменти за
гости
Къщи за
настаняване

2058

751,170

250,390

150,234

20

0.45лв.

67,605лв.

70%

47,324лв.

114,929лв.

1526

556,990

185,663

111,398

20

0.45лв.

50,129лв.

80%

40,103лв.

90,232лв.

Семейни хотели

1561

569,765

189,922

113,953

20

0.45лв.

51,279лв.

90%

46,151лв.

97,430лв.

хотели 1*

355

129,575

43,192

25,915

20

0.80лв.

20,732лв.

90%

18,659лв.

39,391лв.

хотели 2*

1542

562,830

187,610

112,566

20

0.80лв.

90,053лв.

90%

81,048лв.

171,100лв.

хотели 3*

2604

950,460

237,615

142,569

15

0.80лв.

114,055лв.

90%

102,650лв.

216,705лв.

хотели 4*

5496

2,006,040

501,510

300,906

15

1.00лв.

300,906лв.

100%

300,906лв.

601,812лв.

хотели 5*

754

275,210

68,803

41,282

15

1.20лв.

49,538лв.

100%

49,538лв.

99,076лв.

Почивни
станции

142

51,830

12,958

7,775

15

0.45лв.

3,499лв.

100%

3,499лв.

6,997лв.

Хижи

895

326,675

81,669

49,001

15

0.45лв.

22,051лв.

100%

22,051лв.

44,101лв.

Туристическа
спалня

62

22,630

5,658

3,395

15

0.45лв.

1,528лв.

100%

1,528лв.

3,055лв.

Заслон

30

10,950

2,738

1,643

15

0.45лв.

739лв.

100%

739лв.

1,478лв.

17,025

6,214,125

1,767,725

1,060,635

17

714,193лв.

1,486,306лв.

Общо

772,113лв.
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Очаквани резултати
• Увеличаване на приходите от туристически данък*11.
Забележка: Както и при заетостта, освен отчитането на нощувките и събираемостта,
туристическия данък може да стигне до 2 - 2.5 милиона лева на година през 2020 г., към
което трябва да се стреми община Банско.
• Увеличаване приходи от нощувки: с 10% на година от българските туристи и от тези
от чужденците с 12%;
• Увеличаване на броя на пренощувалите лица: брой на българи + 20% до края на
периода, а на чужденци + 30% до края на периода;
• Увеличаване на приходите от легло: с 20% от български туристи и 40% от
чуждестранни туристи;
• Увеличаване на средния престой на турист в Банско: до 3.5 денонощия за българи и до
4 денонощия за чужденци през 2020 г.;
• Увеличаване на делът на Банско като процент от националния туризъм: до 7% от
международните пазари.
• Намаляване на сезонността на туризма в Банско: увеличаване на процента на
нощувките през пролетния сезон до 20%, на летния сезон до 30% и на есенния сезон до
20%, като в същото време се увеличи абсолютния брой на нощувките през всички сезони.

Последно пътуване до Банско

% от отговорилите

1.

По време на зимния сезон ( декември-март)

44.2

2.

По време на пролетния сезон (април-май)

17.8

3.

По време на летния сезон ( юни-август)

22.8

4.

По време на есенния сезон ( септември-ноември)

15.2

Таблица 13. Сезонност при посещението на българските туристи. Източник: Изследване сред българските
туристи 2014
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Увеличението на приходите за туристическа такса се изчислява не само на база на увеличение на нощувките,
но и на база на увеличение на събираемостта на туристическия данък
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН12, 13
Стратегическият план се разработва на базата на приетите стратегически приоритети. Всеки
стратегически приоритет се осъществява чрез постигането на специфичните цели, за чието
изпълнение от своя страна се набелязват конкретни мерки/проекти. Единствено така може да
се постигне реализация на “Стратегията за устойчивото развитие на община Банско като
туристическа дестинация за периода от 2014 до 2020 г.”

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
пред Стратегията за устойчиво развитие на туризма на Община Банско за периода
2014-2020 г.

По приоритет 1: Утвърждаване на община Банско като Европейска
дестинация с ярка национална идентичност, с корени в историята и
традициите на местните общности и с динамично развиваща се
съвременна култура
Специфична цел 1
Утвърждаване на баланса между историята, традициите и съвремието като основа за
развитието на ярка национална идентичност в контекста на Европейската култура
1. Мерки по Приоритет 1, Специфична цел 1
1.1. Пълна инвентаризация и създаване на цифрова база от данни с информация за
атракциите на културното наследство, творческите индустрии, традициите и
ритуалите в община Банско и околностите, и създаване на атрактивно цифрово
съдържание (текстово, визуално и звуково), за най-важните за туризма обекти и
атракции.

12

Виж подробен план в Ексел формат за индикативни стойности, както и конкретни времеви рамки за
изпълнението. За очаквани резултати и индикатори за успех по всяка мярка, виж раздел “Мониторинг на
Стратегията”.
13

Виж подробен Маркетинг План в отделен документ.
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1.2. Пълна цифрова инвентаризация на природните атракции на община Банско и
околностите, включително планини, паркове, язовири, реки, минерални извори, и
създаване на уеб съдържание (текстово, визуално и звуково), за най-значимите от
тях с цел включването им в онлайн продукти и маршрути
1.3. Модерно представяне на културно-историческото наследство в музейни сбирки и
приоритетни археологически и архитектурни обекти чрез традиционни (каталози,
карти, постери, модерни витрини, дисплеи) и нови технологии (дигитални дисплеи,
3D

макети

и

възстанови,

интерактивни

технологии

за

индивидуализирана

информация)
1.4. Включване на съдържанието създадено по Мярка 1.1 и 1.2 в Европейските и световни
мрежи и търсачки на съдържание на културата и на природни феномени - Нешънъл
Джеографик Геотуризъм, Еуропеана, Фликър, Панорамио, Вимео, Ютюб, и т.н. на
минимум 5 езика (български, английски, гръцки, немски, руски),

Специфична цел 2
Динамично развиваща се съвременна култура
2. Мерки по Приоритет 1, Специфична цел 2
2.1. Пълна цифрова инвентаризация на съвременните изяви на културата - фестивали,
концерти, местни празници, конкурси, независимо от организатора на събитието общината или частна компания/НПО и създаване на съдържание (текстово, визуално
и звуково), за да запълни един богат цифров културен календар на минимум 5
езика (български, английски, гръцки, немски, руски), част от културния и
туристически портал на Банско
2.2. Реструктуриране на съществуващите фестивали и събития с цел включването
им в туристически продукт и по-висок икономически, социален и културен ефект от
провеждането им. Пример: Януарски празници - свързването им в един фестивал с
една тема "Новото и старо Банско" с прояви по време на всички уикенди - от петък до
неделя на обяд. Това значи продължаване на кукерските игри до средата на месеца,
прибавяне на фестивални аспекти на Йордановден и ваденето на Кръста,
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включването на Бабините дни, посрещане на Руската Нова Година ( 7 януари), и др.
Целта

на

подобно

реструктуриране

е:

окрупняване

и

предвидимост

на

фестивалите с цел включването им в програмите на туроператорите,
националния културен календар и разпространението на информацията за тях с
най-малко 18 месеца преднина ПРЕДИ провеждането им. Също така е важно тези
фестивали и събития да не съвпадат по време с тези провеждани в съседните
градове - Разлог, Благоевград, което би отнело от публиката. Друг важен момент е
тяхното монетаризиране чрез прояви на закрито, с билети, допълващи безплатните
прояви.

Виж

по-подробно

информираност,

комуникации

и

маркетинг

в

Маркетинговия план.
2.3. Обявяване на международен конкурс за създаване на нови фестивали и събития на
открито извън активния зимен туристически сезон и на закрито по време на ски
сезона, свързани с културата и природните дадености в общината с цели:
o уплътняването на свободното време на туристите и разнообразяване на
туристическото предлагане,
o увеличаването на причините за посещение на Банско извън ски сезона,
интернационализация на фестивалите ПО ВРЕМЕ на ски сезона (добър
пример е фестивалът HORIZON),
o постоянно привличане на вниманието на пресата и потенциалните
туристи и туроператори,
o стимулиране на собствениците на малки къщи за гости и хотели да отворят
през времето извън активния зимния туристически сезон.
Новите събития трябва да бъдат устойчиви и мащабни, както и с минимална
продължителност от 10 дни с акценти през уикендите и нощни прояви, което ще
задържи посетителите и ще ги накара да прекарат нощта в града. Това ще даде и
възможност за по-голяма посещаемост, тъй като много хора в конкретен уикенд може
да са заети. Пример за това са фестивалите One Architectural Week, One Dance Week,
One Design week.
Изключително е важно и привличането на външни продуценти на фестивалите,
независимо дали са български или чуждестранни. Така финансирането ще стане
разпределено между обществени и частни средства. Освен това, външни,
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високопрофилни продуценти имат способността да привличат международни
звезди, което е трудна задача, имайки предвид множеството задължения на Отдел
"Хуманитарни дейности".
Методиката тези фестивали да се създадат с конкурс е освен по-прозрачна, но има и
положителният ефект да привлече именно такива високопрофилни продуценти на
събития не само от България, но и от чужбина. Затова конкурсът трябва да е
продължителен, силно рекламиран, за да може наистина да отсее най-добрите варианти.
Община Банско може да зададе параметри на конкурса - вида фестивали, времето за
провеждане, тематиката и т.н., и така да има контрол върху разнообразието на културния
календар.
Примери: (примери - да се обсъди със заинтересованите страни и да се направи план на
събитията за периода 2014-2020)
•

На открито
o Май - да се превърне в месец на реките и водите, като Община Банско (заедно
с Добринище и селата), да се превърне в център на международен Фестивал на
реката (заедно с гръцки партньори). Р. Места е обединяващо звено на пътища,
история, археология, легенди и традиции, които община Банско трябва да
обедини под формата на фестивал, който да трае цял месец и за да може да се
представи във всички аспекти културното наследство и природата свързани с
реката и нейните притоци и минералните води и извори в района. При много
лошо време, някои от дейностите по време на фестивала могат да се пренесат
на закрито.
o Април - Май - Сезон на културата, словото и на писмеността под една марка Сезон на културата Банско ХХХХ (година). (Bansko Cultural Season.). За целта
могат да се обединят събитията на четенето, които се провеждат през април, с
тези през май - ден на музеите, деня на Славянската писменост и култура,
които да се извадят на открито)
o Юни - Детски международен фестивал (10 дни) на творчеството, природата и
историята, с участници до 15 години, включващ изпълнения на традиционна и
съвременна музика, хорово изкуство, танци, ритуали, конкурси, ателиета, по
подобие на Международния детски фестивали във Ванкувър, град Сейнт

Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 97 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

Алберт Канада, Лоар Обанс (Франция), Шато Д'О (Швейцария) и т.н.
o Юни - Международен фотопленер и изложби "Под земята и над нея" с конкурс
за най-добра пещерна фотография и фотография на птици. Минимум 15 дни
o Юни - Международен еко-фестивал на "Тревите и Водата" - 10 дневно събитие
в края на юни посветено на билкарството и минералните води, храните и
ритуалите свързани с природосъобразния живот, здравето и екологията заедно
с интерактивно обучение за сушене на билки и приготвяне на биохрани, йога,
спа-процедури, техники на релакс. Целта е да се привлекат максимално много
туристи, активни или пасивни любители на природосъобразния живот и
релакса
o Юли - създаване на Световен пленер по живопис (15 дни) и конкурс за найдобра тематична художествена творба. Всяка година да се сменя тематиката от теми свързани с планината, водите до теми свързани с историята на Банско Вапцаров, Отец Паисий, и др. Целта е да се обогати сбирката от художествени
произведения и да се привлече вниманието на световната творческа
общественост
o Края на юли - началото на август - Фестивал на революционната поезия и
песен "Моторни песни". 10 дни. Конкурсна програма за най-добра съвременна
революционна поезия и превод на такава, най-добра революционна песен във
всички жанрове (да се обвърже заедно с другите музикални фестивали под
една марка: Музикално Лято Банско (Bansko Music Summer)
o Септември - Международна среща на планинарите и туроператорите за
планински туризъм (по подобие на Международната среща на туроператорите
в Пловдив) с цел информиране на потенциалните туристи, асоциации и
туроператори за възможностите на Банско за всички видове планински
туризъм за следващият сезон пролет-лято-есен.
•

На закрито (примери):
o Февруари: Модно дефиле и конкурс с международно участие(сезон следващата
година) за ски, апре-ски и зимна мода "Мода снежен свят" - "Snow World
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Fashion", като фестивала да се спонсорира изцяло от частни фирми.
o Март - фестивали под мотото на самодейните занаяти и народното творчество.
Организиране на международен форум на сувенирите за туристическата
индустрия.
o Септември:

Организиране

на

международен

конкурс

за

аматьорско

творчество и хобита "Hands-on Bansko", в който да имат право да участват
само туристи - български и чуждестранни (не жители на Банско и не
професионалисти), във всички аспекти на самодейното занаятчийство и ръчно
изработените сувенири- плетене на пуловери, терлици, бродерия, рисуване
върху коприна, тъкачество, дърворезба, иконопис, и т.н., като има и модул за
обучение на тези, които нямат подобни хобита.
o Май и Октомври - "Празници на Банската традиция" два пъти в годината
от деня на град Банско (5-ти октомври) да се превърне във Фестивален месец
на община Банско (вкл. Добринище и селата), чествайки всеки уикенд
различни аспекти на града - Архитектурни дни Банско, дни на Иконите в
Банско, дни на дърворезбата в Банско, дни на Археологията Банско и т.н.и
т.н. Важно е да се има предвид, че независимо
2.4. Създаване на уебсайт на български, английски, немски, гръцки, и руски език за
културата на общината и близките дестинации (виж Маркетингов план), който
да включва и фестивален/събитиен календар на всички събития в общината и
близките дестинации. В същност това съдържание се "повтаря" (това е едно и
също "депо, база от данни" на сървър, от който се "тегли" съдържание при повикване
от различни източници) и в официалния портал за туризъм на община Банско,
социалните мрежи, интерактивните киоски в общината, електронни книги, и
съответните приложения за мобилни устройства. Смисъла на създаване на отделни
уебсайтове се обяснява в Маркетинговия план.
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По приоритет 2:
Осигуряване на положителни и запомнящи се
изживявания на посетители и туристи във всички измерения на контакта
им с природата, културата и хората на община Банско, разкриващи нови
перспективи при откриването на атрактивните аспекти на
дестинацията
Специфична цел 1
Творческо разкриване на всички аспекти на дестинацията
В съвременното управление на дестинациите, базирано на икономиката на изживяванията,
преобладава тематичният подход, а не географския или информационно-фактуалният подход
към маркетиране на дестинациите. И въпреки, че конкретните маркетингови дейности са
описани подробно в Маркетинговия план на тази стратегия, важно е да се очертаят
конкретните мерки, чиито изпълнение би довело до положителни и запомнящи се
изживявания на посетителите и туристите в община Банско, което от своя страна би довело
до лоялност към дестинацията, и оттам - повишен брой на посещения с цел туризъм.
Зад избора на всички мерки стои презумпцията, че към всички тематични аспекти трябва да
се подходи творчески, а не шаблонно.
3. Мерки по Приоритет 2, Специфична цел 1
Таблица 5:Разлика между различните видове представяне на дестинацията
Информационно-фактологично представяне на темата

Творческо представяне на темата

Общо, предназначено за всички, изброяване на предимства,
факти и цифри.

Важна за конкретния вид заинтересованата страна
информация (турист, туроператори, инвеститори,
жители на общината, и т.н.) представена по различен за
всеки начин.

Неутралност, фактология

Емоция

Едностранен, статичен и "официален" източник рекламодател, община (подход на традиционните медии и
рекламодатели)

Динамичен интерактивен обмен на информация и
многостранни източници на реклама - самите
консуматори на информация (подходът на социалните
мрежи)

Информация представена по видове факти - география,
история, и т.н.

Информация представена по видове изживявания състезателен дух, откривателство, екстремни, релакс,
забавления, и т.н.
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3.1. Дефиниране и фокусиране върху най-главните и тематични аспекти на Банско,
които са структуроопределящи за гарантиране на едно положително и
запомнящо се изживяване на туриста/посетителя на дестинацията. Зад избора на
всички мерки стои презумпцията, че към всички тематични аспекти трябва да се
подходи творчески, а не шаблонно.
3.1.1. Великолепна природа и здраве
3.1.2. Среда за динамични до екстремни спортни преживявания
3.1.3. Многофасетна култура (Възрожденска култура и религия, традиции,
съвременна фестивална и творческа култура)
3.1.4. Многообразни форми за прекарване на свободното време (Кулинария,
забавления за всички възрасти)
3.2. Създаване на тематично съдържание с цел използването му в създаването и
маркетирането на нови разнообразни туристически продукти (Виж Приоритет 3
и Маркетингов План)
3.3. Създаване на силно емоционален бранд на Банско като дестинация за целогодишен
туризъм, а не само ски бранд, който в момента съществува и е силно наложен на
основните целеви пазари. (Виж примерна структура на брандингова стратегия в
Маркетинговия план).
3.4. Създаване на уебсайт за туризма в Банско, който да включва различните видове
изживявания по време на годината в Банско, по подобие на сайтовете на
целогодишни

дестинации

(http://www.courchevel.com/summer/en/agenda-a8.html,

http://www.kappl.com/en, http://www.chamonix.com/, http://www.aspensnowmass.com/,
и мн.други). Забележка: този уебсайт може да бъде включен в по-голям уебсайт на
бъдещия клъстер за туризъм в Разложката долина с цел предоставяне на повече
възможности за избор на туриста, по подобие на http://www.les3vallees.com/, където
са включени Куршевел и още 7 планински курорта под една брандова шапка: "Трите
долини".
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Специфична цел 2
Отворена общност, професионализъм, гостоприемство
С разрастването на дестинацията, нейното обслужване се осъществява не само от местните
жители, но и от професионалисти от други източници - вътрешни и външни. Поради тази, и
много други причини, традиционното гостоприемство на малките градове и села се замества
от неутралитет и професионализъм в обслужването на туристите. Понякога това се превръща
в негативно изживяване от страна на туристите, които остават с впечатлението, че са
третирани само като източник на доходи, а не като "гости". За община Банско е важно да
наложи стандарти на качество, към които да се спазват не само от всички заинтересовани
страни, но и да се превърнат в марка на гостоприемство и личен подход към туриста във
всичките измерения на неговия контакт с дестинацията.
4. Мерки по Приоритет 2, Специфична цел 2
4.1. Създаване на стандарти за качество и управление на марката за качество
“Уникално Банско” от страна на Организация за Управление на Дестинацията
“Банско” (ОУД “Банско”) Банско (виж Мерки по Приоритет 3) във всички аспекти на
контакта на туриста с дестинацията - хотелиерство, ресторантьорство, културните
институции, обслужване в търговски обекти, ски услуги, транспортни услуги и т.н.
4.2. Отворени врати, но и задължително професионално обучение към сезонните
професионалисти работещи временно в Банско в обслужване и отношение към
туристите, отговарящо на стандартите на марката “Уникално Банско”.
4.3. Обучение на местните жители - тези които не са - в отношение към туристите,
отговарящо на стандартите на марката “Уникално Банско”.
4.4. Включване на Банско в международните мрежи за slow food, slow tourism - движения
и тенденции в туризма, които осигуряват дълбочинно преживяване на местните
традиции и гостоприемство в туризма и кулинарията
4.5. Увеличаване на обектите за настаняване по програмата "Authentic Bulgaria"
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По приоритет 3:
Увеличаване на конкурентоспособността и
устойчивостта на туристическата индустрия базирани на модерна,
екосъобразна
туристическа
и
поддържаща
инфраструктура,
иновативност в създаването и маркетирането на диверсифициран
висококачествен туристически продукт
Специфична цел 1
Модерна и екосъобразна туристическа и поддържаща инфраструктура
Въпреки многобройните статии и изявления на екологични организации, изследванията
показват, че в по-голямата част планинските курорти в света засягат в малка или голяма
степен природни паркове. Такива са по-голямата част на италианските, френските,
американските и швейцарските планински курорти. В Аспен всички лифтови съоръжения са
построени на територията на национален парк. Подобни са случаите в Сиера Невада,
Испания, швейцарските национални паркове, Гран Параисо (Аоста) в Италия и много други.
Тези добри практики доказват, че когато една туристическа и поддържаща инфраструктура
се изграждат по модерните принципи на екосъобразността, икономическите и екологически
дейности не си противоречат. Основният принцип, който трябва да следват икономическите
дейности, за да не пречат на природата, е да бъдат планирани спрямо оценките за
въздействие на околната среда и местните администрации да има нулева толерантност към
незаконни постройки.
5. Мерки по Приоритет 3, Специфична цел 1
5.1. Изграждане на висококачествени допълнителни ски лифтове и влекове,
съобразени с международните екологически стандарти и добри практики, които да
обслужват оптимален брой туристи и преоборудване на старите (Добринище)
влекове и ски съоръжения
5.2. Изграждане на нова мултифункционална зала за събития, фестивали, състезания и
др.
5.3. Изграждане и управление на нов общински спортен център, който да включва
стадион, басейн на закрито и открито, тенис кортове и писти за бягане и т.н.
5.4. Реконструкция и рехабилитация на банята в Добринище с цел създаване на модерни
условия за спа и уелнес процедури и нови туристически услуги.
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голям брой сгради (хотели, ресторанти, обществени сгради) от туристическата и
поддържаща инфраструктура към всепризнати международни марки и етикети за
"зелени", "еко" и "енергийно ефективни/ниско-енергийни" сгради и помещения.
Това може да се осъществи до голяма степен чрез програмите на ЕС за енергийна
ефективност на сградите.
5.6. Създаване и управление на система от количествени и качествени наблюдения на
влиянието на туризма върху основни показатели за качество на екологичната среда,
която да включва освен експертни оценки, но и постоянно наблюдение на
мненията на туристите и посетителите.
Специфична цел 2
Икономическо устойчиво управление на туризма
6. Мерки по Приоритет 3, Специфична цел 2
6.1. Създаване

на

Общинско

Предприятие

"Туризъм"

или

иницииране

на

Организация за Управление на Дестинация Банско (ОУД Банско) със следните
функции:
•
•

•
•

•

•

Провежда политиката на Община Банско в областта на туризма, спорта и
фестивалните дейности.
Участва в разработването на дългосрочни продуктови стратегии за развитието на
различни видове туризъм на територията на Община Банско. Внася предложения за
актуализиране на действащата Стратегия, съобразно настъпили промени в
законодателството или провежданата политика.
Участва със свои представители в Общинска експертна комисия по категоризиране на
туристическите обекти /ОЕККТО/.
Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм при Община Банско и изпълнява
решенията му, свързани с дейността на Организация за Управление на Дестинацията
“Банско” (ОУД “Банско”).
Заедно с отдел "Икономически дейности" на Община Банско, изработва на Годишна
програма за развитие на туризма на територията на община Банско, както се предвижда
по чл. 10 от Закона за туризма, която се приема от Общинския съвет и участва в
изпълнението й.
Събира информация и разработва статистическа система за туристическа
информация съгласно с изискванията на НСИ и ЕСТИ, която да отчита всички аспекти
на туристическото развитие на Община Банско - бази данни от ресурсите (виж.
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•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Приоритети 1, 2 и 3), събира статистически данни за нощувки, ресторантските места,
посещения на обекти, събития, фестивали и др., прави анкети за удовлетвореност на
туристите, прави маркетингови проучвания и профили на туристите от целевите пазари
Създава висококачествен местен туристически продукт по приоритетните видове
туризъм в съответствие Стратегията за устойчиво развитие на туризма
Създава, управлява и поддръжка на туристически информационни центрове на
територията на общината.
Създава, управлява и наблюдава марка за качество "Уникално Банско" и извършва
обучение на туристическите кадри в качествено обслужване на туристите в Община
Банско.
Развива стопанска дейност: събира комисионни по резервации, продажба на
туристически продукти и пакети (създава и продава уникални туристически продукти,
когато за тях няма туроператори и туристически агенции, които да ги продават), търгува
със стоки, аксесоари и сувенири, както и предоставяне на екскурзоводски и аниматорски
услуги, управление на предоставените недвижими имоти, в това число и събиране на
проходи от такси, наеми, цени на услуги и други свързани с ползването на същите,
свързани с популяризирането на Община Банско като туристическа дестинация.
Управлява спортните имоти, собственост на Община Банско, включително събира такси
наеми, цени на услуги и други свързани с ползването на същите.
Участва в поддържане и опазване на природните и културно-исторически обекти на
територията на Община Банско.
Създава и поддържа туристическия портал на Община Банско
Управлява и популяризира културния, спортния и събитийния календар за всички
събития в Община Банско, независимо от техния оператор или продуцент - общински
или частен
Създава и поддържа съдържание за присъствието на туризма на Община Банско в
социалните медии
Изработва и разпространява рекламни и информационни материали.
Организира представянето на Община Банско в туристически борси, изложения и др.
Подпомага усилията на частните оператори в туризма при разработване на програми за
качество, на инвестиции и маркетинг свързани с туризма на Община Банско
Осъществява взаимодействието и сътрудничество с медии и ПР отдели на Община
Банско по въпроси свързани с туризма
Осъществява сътрудничество сътрудничество с браншови организации и други
организации/институции ангажирани в сферата на туризма.
Подпомага методически собствениците на макро- и СМЕ в областта на туризма,
регистрирани на територията на Община Банско чрез организиране на обучения за
повишаване на квалификацията, повишаване на разнообразието и качеството на
туристическия продукт, издаването на методологически наръчници и др.
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•
•

Организира туристически дейности, услуги, мероприятия,прояви, форуми, обучения,
промосъбития и др.подобни, свързани с развитието на туризма в Община Банско.
Разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от
Европейския съюз, национални и международни организации.
6.2. Увеличение на състава на Общинския Консултативен Съвет по Туризъм с цел
включването на всички заинтересовани страни при образуването и управлението
на туристическата политика на Община Банско
6.3. Създаване на гъвкави механизми за поощряване на съвестните данъкоплатци,
предоставящи туристически услуги, и провеждане на кампании за предупреждения и
наказания на неплащащите местни данъци и такси предприятия или индивиди
6.4. Създаване на електронна система за доброволна отчетност на заетостта на
туристическата инфраструктура (хотели, апартаменти, къщи за гости, ресторанти,
доставчици на други туристически услуги), както и на заетостта на частните имоти
използвани за наем на туристи и обслужващ персонал
6.5. Създаване на брандирана информационна архитектура с информация на езиците
на целевите пазари.
6.6. Изграждане на мрежа от брандирани информационни пунктове в основните места
на туристическия поток под формата на мини-ТИЦ-ове, информационни киоски и
табла

Специфична цел 3
Създаване и управление на висококачествен диверсифициран туристически продукт
С цел намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на туристическата
инфраструктура е нужно не само да се подобри рекламното обезпечаване на туризма в
Община Банско, но и да се създадат условия за създаване и управление на висококачествен и
разнообразен туристически продукт.
7. Мерки по Приоритет 3, Специфична цел 3
7.1. Определяне на нуждите на приоритетни за община Банско туристически пазари
7.2. Провеждане на Международни срещи на туроператорите в планинския и
приключенски туризъм
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7.3. Провеждане на национални обучителни семинари за туроператори и туристически
агенти за създаване, опериране, реклама и продажба на тематични брандирани
туристически продукти за Община Банско
7.4. Създаване на нови тематични брандирани продукти (пакети, маршрути, програми)
по приоритетните видове туризъм и насочени към приоритетните пазари:
7.4.1. Спортен (Ски/зимни спортове, летни спортове, състезателен и тренировъчен
туризъм)
7.4.2. Приключенски (планински рекреативен, пешеходен, екстремен, спелеоложки,
орнитоложки и други нишови видове туризъм)
7.4.3. Еко и Селски
7.4.4. Здравен (балнео, СПА и Уелнес)
7.4.5. Културен и Фестивален
Забележка: В тази мярка трябва да се има предвид, че продажбата на новосъздадените
туристически продукти може да се осъществява от Община Банско единствено, ако има
регистрирано ОП "Туризъм" или ОУД "Банско", но да е регистрирано по търговския закон,
по подобие на "Царевград Търново". По действащият Закон за туризма, туроператорска и
турагентска дейност може да се осъществява само от предприятия регистрирани по
търговския закон.
7.5. Провеждане

на

последователна

маркетингова

и

брандингова

политика,

следвайки тясно Маркетинговия план с цел стабилно позициониране и реализация
на туристическите продукти на вътрешния и международните туристически пазари.
7.6. Разнообразяване на туристическите продукти с увеличаване на географския им
обхват, така че да включват ресурсите за туризъм на района, като центъра за
опериране и обслужване остане Община Банско
7.7. Учредяване на годишна награда за качество на туристическите продукти и
обслужване

7.8. Създаване и управление на система за наблюдение на качеството и
рентабилността на туристическите продукти - пакети, маршрути, програми - с цел
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отстраняване на нерентабилните за Община Банско продукти14

14

В случая става дума само за туристически продукти на Организация за Управление на Дестинацията “Банско”
(ОУД “Банско”), а не продукти на частните оператори
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МАРКЕТИНГОВ ПЛАН
Маркетингът е процес, който включва няколко елемента. От самото определение за
маркетинг "Маркетингът е процес на планиране и изпълнение на концепция, ценообразуване,
лансирането на идеи, стоки и услуги, за да се създаде размяна, която ще задоволи
индивидуалните и организационните цели". (ААМ) тези елементи се дефинират ясно задоволяване на нуждите на пазара и на доставчика.
За да се разбере същността на маркетинга, използваме следната графика. На тази графика със
стрелки са изобразени комуникациите и тяхната насоченост.
Фигура 1. Маркетингов процес

Източник: Vizantia Enterprises, Inc.

В България, като маркетинг най-често се възприема само последната част - комуникацията и
доставката на продукта на пазара. Това води до непланирани и неуспешни брандингови,
рекламни и ПР акции и като общо последствие - неефективно разходване на финансови
ресурси без съществен резултат. Затова е необходимо цялостно планиране на
маркетинговия процес.
"Управлението на маркетинга е изкуство и наука за прилагане на основните маркетингови
понятия за избор на целеви пазари и привличане, задържане и увеличаване на броя на
потребителите чрез създаване, предлагане и предаване на по-висока стойност за клиента."
(Котлер)
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Както се вижда от визуализацията на маркетинговия процес, първата и най-важна задача е
да се определят пазарите, към които ще бъдат насочени всички маркетингови усилия.

ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИТЕ
Проучването на пазарите е тясно свързано с успеха на усилията за утвърждаването на всяка
дестинация. От тези проучвания зависят много фактори, които са двигателите зад всяка
устойчива маркетингова стратегия:
•
•
•
•
•
•
•

Избор на приоритетни пазари по географски принцип (страни или региони, в зависимост
от обема на пазара, конкурентоспособността на този пазар и много други фактори)
Избор на приоритетни пазари за определени видове туризъм.
Избор на приоритетни пазари по социо-демографски принцип (Кои са ключовите
аудитории? Кои са потенциалните двигатели на иновативността?)
Избор на видове медии с най-голям импакт на всеки пазар и ключова аудитория
Анализ на конкуренцията по пазари и по видове туризъм
Финансови фактори (възможност за покритие на пазара, ключовите аудитории)
Световни и европейски тенденции в развитието на туризма

Тези проучвания и анализ на пазарите и детайлното им описание и характеристики са
неразделна част от Маркетинговия план в Стратегията за устойчивото развитие на туризма в
община Банско за периода 2014-2020 и могат да се обобщят по следния начин:

АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ НА ОБЩИНА БАНСКО
Анализът на тези пазари се извършва с помощта на изключително оскъдни и противоречиви
данни за международните пазари за туризъм към Община Банско. Налице са данни за
нощувки, разпределени между чужденци и българи, както и данни на НСИ по страни с 3годишна давност.
Затова за да се определят приоритетните международни пазари, се използват данни от ЕС,
анкети на българските туристи и туроператори, както и анализ на предлагането в Интернет
на основните генериращи за България пазари.

Основни генериращи пазари
Както по брой на нощувки, така и по брой на туристи, пренощували в Община Банско, по
всички данни (тези на Община Банско и на НСИ), българският пазар е по-малък от всички
чуждестранни като цяло, но по-голям от който и да е чуждестранен пазар взет отделно.
Графика 1. Брой на пренощувалите български и чуждестранни туристи за периода 2008 2013 г.
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Брой туристи в Община Банско 2008 2013 г.
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БЪЛГАРИ

2013г.
78,595

2012г.
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2011г.
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2008г.
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ОБЩО

182,557
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265,207
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223,202

Източник: Община Банско

Както се вижда, през 2009 г., българските туристи са повече от чуждестранните. Това може
да се дължи на забавянето на ефекта на световната финансова криза, която достига България
в пълна сила едва през 2010 г. Няма обяснение за постоянния спад на български и
чуждестранни туристи след 2011 година, тъй като те се увеличават в България.
Таблица 1. Брой на пренощувалите български и чуждестранни туристи за страната и
за Банско за периода 2007 - 2013 г.
България
Банско
България
Банско
България
Банско
Година	
  
общо
общо
българи
българи
чужденци чужденци
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

4,813,694
5,025,299
4,390,975
4,411,899
5,045,332
5,494,014
5,847,289

117,724
120,213
119,164
149,621
140,250
167,871
212,835

2,581,861
2,799,114
2,442,975
2,327,599
2,622,808
2,861,952
3,026,616

58,047
58,569
62,317
62,574
61,272
78,314
99,648

2,231,833
2,226,185
1,948,000
2,084,300
2,422,524
2,632,062
2,820,673

59,677
61,644
56,847
87,047
78,978
89,557
113,187

Източник: НСИ

По данни на НСИ, както в България, така и в Банско броят на българските и чуждестранните
туристи се увеличава постоянно за периода 2011-2013 г., което противоречи на данните,
получена от община Банско.
Същата тенденция се вижда и при регистрираните нощувки.
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Графика 2. Брой на пренощувалите български и чуждестранни туристи за периода 2008
- 2013 г.

Брой нощувки на българи и чужденци в
община Банско за периода 2008 - 2013 г.
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578,113
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506,845

в сравнение с предишната година
нощувки чужденци

415,461

в сравнение с предишната година
Общо

665,051

Източник: Община Банско
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Таблица 2. Брой на реализираните нощувки от български и чуждестранни туристи
(данни НСИ) за страната и за Банско за периода 2007 - 2013 г.
	
  
	
  

Общо
България
Година	
  
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Реализирани нощувки - брой
Общо
Общо
Общо
Банско
България
Банско от
от българи
Българи

	
  
Общо
България
от
чужденци

Общо
Банско от
чужденци
	
  

18,080,823
18,295,403
15,372,406
16,261,170
18,855,331
20,252,038
21,617,474

383,217
358,186
328,294
396,287
374,138
485,098
610,531

6,058,733
6,493,386
5,900,061
5,695,960
6,394,056
6,800,598
7,247,048

141,512
134,425
146,727
126,878
133,927
186,704
220,564

12,022,090
11,802,017
9,472,345
10,565,210
12,461,275
13,451,440
14,370,426

241,705
223,761
181,567
269,409
240,211
298,394
389,967

Източник: НСИ

Отново се вижда, че по данни на Община Банско нощувките намаляват през последните 3
години, а по данни на НСИ - те се увеличават.
Въпреки несъответствието между източниците, е важно да се подчертаят причините защо
българският пазар може да се разглежда като приоритетен:
•

По-голям размер на пазара, отколкото който и да е друг чуждестранен пазар, взет
поотделно

•

По-висока достъпност от тази на големите генериращи пазари извън България

•

Липса на визови, езикови и културни бариери

•

По-малко влияние на флуктуацията на валутни курсове

•

По-голяма информираност на българските туристи за дестинацията

•

Тенденция към кратки пътувания на българите извън големите туристически сезони

•

Природата и здравето са важни приоритети, както в живота, така и в избора на
дестинация

Затова е много важно да се направи подробен анализ на потребностите на българския пазар и
в съответствие с тези потребности да се очертаят маркетингови действия и мерки, които да
увеличат броя и нощувките на българските туристи, както и прихода от туристическите
услуги, които те ползват в Община Банско.
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Български пазар
Профил на туриста
Пътуванията на хората са в пряка зависимост от ценностната им система. Тя определя
приоритетите за избор на дестинация, за прекарване на свободното време, оценката на
различните елементи на туристическия продукт. Затова за да се определи профила на един
турист по националност, трябва първо да се види какви ценности и приоритети има.
Графика 3. Приоритети в живота на българските туристи

Кои приоритети в живота са най-важни за Вас в
момента? (%)
Много важен
Нито важен, нито незначителен
Напълно незначителен

Средно важен
Не е важен

81.1

Да поддържам здравето си

.3
14.2 4.3.2

74.9

Да имам време за семейството си

1.4
1.1
19.5 3.1

69.5

Да имам свой собствен дом

18.8

61.2

Парите и материалната осигуреност

31.8

58.6

Да имам време да си почивам

48.8

Моята работа/кариера (като професия)

2.5
7.21.8

30.6

52.2

Да мога да пътувам в България

.8
5.7.5

29.8

55.1

Самоусъвършенстване/образование

1.7
6.83.2

1.2
11.41.7

28.3

1.8
13.5 4.2

35.2

2.3
10.03.7

Да имам време да се забавлявам

41.5

37.2

15.1 3.82.3

Да прекарвам времето си с приятели

40.2

42.2

1.7
12.0 4.0

Да мога да пътувам в чужбина

39.8

Да се обграждам с красиви неща в дома си
Да се обличам с красиви и маркови дрехи

26.2
13.8

30.0
29.2

24.3

18.3
26.8

28.0

19.5

8.2 3.7
11.2 6.6
14.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Както се вижда от отговорите на анкетата, здравето и семейството са най-важните за
българите. Важно е да се отбележи, че въпреки увеличения брой на българи пътуващи в
чужбина през последните години, възможността за пътуване в България остава по-висок
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приоритет, от този да се пътува извън страната. От анкетата също е ясно, че над 75% от
българите определят като много важно и средно важно да имат време да си почиват. Тези 4
приоритета на българина (здраве, семейство, желание за почивка и предпочитание за
пътуване в България) като комбинация представляват много важно преимущество на
Банско като туристическа дестинация на българския пазар.
Друг важен елемент при определяне профила на българския турист е как той предпочита да
прекарва свободното си време.
Графика 4. Предпочитания за прекарване на свободното време на българските туристи
Кой от начините за прекарване на свободното време Ви харесва/НЕ
Ви харесва? (%)
Много ми харесва

Да пътувам из България за удоволствие
Да слушам музика
Да пътувам в чужбина за удоволствие
Да чета книги
Да гледам телевизия
Да сърфирам в Интернет
Да ходя на кино
Да излизам навън - с приятели
Да гледам телевизия – популярни предавания и филми
Да отделям време за хобито си
Да участвам в социалните мрежи (Facebook.com и др.)
Да гледам телевизия – новини
Да ходя на концерти и фестивали
Да ходя на опера/театър/концерти класическа/джаз музика
Да гледам клипчета, филми, снимки
Да ходя на заведения за забавление
Да спортувам – фитнес, тренировки за някой вид спорт
Да следя сайтовете за социално споделяне на новини
Да участвам в доброволни акции/мероприятия/
Да ходя на риболов/лов
Да излизам навън - ресторант

По-скоро ми харесва

2.2
25.4
4.2
36.5
5.12.0
32.5
7.5 4.6
38.6
9.22.3
41.5
8.03.2
43.7
8.61.8
40.6
9.7 4.6
43.7
8.8 3.2
44.3
9.2 3.2
45.8
8.22.9
39.7
18.8 7.1
41.1
20.5 4.3
50.3
15.5 5.2
8.2
43.1
22.2
8.9
40.2
25.4
18.0
31.7
26.9
8.3
48.5
20.5
13.4
34.8
31.4
7.5
50.3
24.2
33.4
21.8
27.1
41.7
13.7
35.1
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Повечето от харесваните начини за прекарване на свободното време съвпадат с
туристическото предлагане на Банско - пътуване в България, излизането с приятели,
отделяне време за хоби, слушането на музика и нейното възприемане на живо (ходене на
концерти, фестивали, и т.н.).
Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 115 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

Като се има предвид, че повечето от българите (над 80%) харесват да отделят време за
хобито си, е интересно да се отбележи, че Банско може да предложи разнообразен
туристически продукт за голяма част от българските туристи:
Графика 5. Видове хобита на българските туристи

Какво е Вашето хоби? (%)
Готвя за удоволствие, сладкарство и др. подобни

44.6

Ходя на фитнес, голф, ловувам, ходя за риба

22.9

Боядисвам, правя дизайн на дома си

22.2

Рисувам, фотография, графичен дизайн

20.8

Бродирам, плета, занимавам се с дърводелство

14.9

Пея, танцувам, участвам в театрален кръжок

11.5

Пиша стихове, имам блог и друг вид дейност,
свързана с литература

9.7

Нямам хоби

12.5

Друго

13.5
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С изключение на хобитата свързани с подобрението на дома, Банско може да предложи
разнообразни туристически продукти, които да задоволят повече от 80% от българските
туристи.
Когато става въпрос за избор на дестинация за пътуване, българите и при две поредни анкети
поставят на първо и най-значимо място красивата и запазена природа. В това отношение
Банско има много голям потенциал на българския пазар, поради огромните ресурси за
природен и еко туризъм.
Графика 6. Най-важните фактори при избора на дестинация (възможност за
множество отговори)
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На кои неща обръщате в най-голяма степен
внимание при избора Ви на място за пътуване
за удоволствие? (%)
Разглеждане на природни забележителности и чиста

65.5

Места с много културни забележителности

41.2

Нови и екзотични места, неизвестни за масовата

22.3

Наличието на известни и познати места

22.0

Гостоприемни и приятни хора

17.7

Места с хубава кухня, вино и ресторанти

17.1

Чисти и подредени места

16.6

Климата и времето

16.3

Туризъм/ходене пеша/алпинизъм

14.2

Няма значение – важното е да пътувам

10.3

Възможност за спа туризъм

9.4

Места, които предлагат много развлечения

7.1

Евтини места, независимо какво има там

5.2

Места с много културни изяви (концерти, опера,

5.2

Там, където решат другите членове от моето

5.1

Места, където мога да се разбера с хората на своя

4.0

Места с много разнообразен нощен живот

3.1

Възможност за организиране на градски екскурзии

2.8

Там, където ходят приятелите ми – те решават

1.5

Друго, моля посочете

0.5
0

20

40

60

80

100
База: N = 430

Когато българските туристи бяха попитани да класират най-важните причини за избор на
дестинация за пътуване от 1 до 5, като най-важната е 1, а най-маловажната - 5, отново
природата беше поставена на първо място.
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Таблица 3. Най-важните 5 фактора при избор на дестинация
Фактори

1 място

2 място 3 място 4 място 5 място

Без отг.

Красива и запазена природа

23,6

12,1

15,0

9,1

8,3

31,9

Достъпни за мен цени

21,8

13,3

8,6

7,1

18,0

31,3

17,4

11,2

5,9

5,9

5,3

54,3

Добри условия за настаняване

13,9

16,8

5,6

13,9

11,2

38,6

Спокойствие

7,1

9,7

8,8

7,1

7,1

60,2

Интересни забележителности и атракции

5,3

11,2

8,3

10,6

12,7

51,9

Климат

3,5

5,0

8,0

5,3

8,8

69,3

Добро обслужване

2,1

3,8

11,5

8,0

7,7

67

Чистота

1,5

3,8

7,7

8,0

4,1

74,9

Разнообразна и вкусна храна

1,2

9,4

7,1

7,7

5,0

69,6

Сигурност

1,2

0,9

5,0

4,4

4,7

83,8

Добра обществена инфраструктура (ВИК, улици,
медицинска помощ и т.н.)

0,9

0,3

2,9

2,9

2,1

90,9

Възможност за шопинг

0,6

1,2

1,5

1,8

0,6

94,4

Интересни забавления

0,0

1,2

4,1

7,1

4,1

83,5

Друго

0,0

0

0

1,2

0,3

98,5

Достъпност (наличие на добри
връзки до там и обратно)

транспортни

База: N = 430

Добрите условия за настаняване (посочени от 30.7% на първо и второ място по значимост),
надминават фактора "достъпност", който е проблематичен за Банско (с 28,6 % първо и второ
място). Що се отнася до цените, по-малко от половината смятат, че цените са много повисоки или по-високи от другите зимни курорти. За тези 31.5% които поставят достъпните
цени на първо и второ място, това ще бъде бариера за посещение.
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Графика 7: Преценка на българските туристи за цените в Банско в сравнение с други
български курорти

Възприемане на цените в Банско (%)
13.7

Много по-високи

31.5

По-високи

40.6

Сходни
2.5

По-ниски
Много по-ниски
Нямам наблюдения върху други наши зимни
курорти

0
11.7

База: Посетилите Банско през последните 2-3 г., N = 197

Размер на пазара
Българският пазар за туризъм е сравнително малък. Към финансовата и демографската криза
се добавят и все по-голямото желание на някои българи да пътуват извън страната по време
на основната си лятна почивка. През 2013 г. българите са осъществили общо 3.6 милиона
пътувания.
Потенциалният български пазар за пътувания с цел почивка и екскурзия е около 2.5 милиона
души. От тях 73% (тук се наблюдава спад от 6% в сравнение с 2013 г.) смятат да почиват в
България, като броят им е около 1 900 000. Всъщност реалният пазар за 2013 г. е бил 1.25
милиона българи.
От друга страна, според изследвания на НЦИОМ, 11% от българите пътуват в планината по
време на основната си лятна почивка. Броят им възлиза на около 216 810 туриста. Като се
прибавят и останалите сезони, и останалите видове туризъм - селски, културен, спа и уелнес
(без морския туризъм, който е 24%), широкият потенциал на пътуващи към Община Банско е
около 1.5 милиона туристи на година.
Като се има предвид честотата на пътуванията, може да се предположи, че тази цифра е дори
по-голяма.
Близо половината от активно пътуващите българи с цел екскурзия, почивка, забавление и
развлечение го правят най-често 2 или 3 пъти. Средният брой пътувания е четири, като при
младите хора (до 34 г.) той е малко по-висок.
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Таблица 4: Пътувания в България с цел почивка, забавление или развлечение през
последната година (%)
Един път

19,1

Два пъти

24,2

Три пъти

22,6

Четири пъти

8,4

Пет пъти

8,6

Шест пъти

3

Повече от шест пъти

14

Среден брой пътувания

4,06

През последните 12 месеца, колко пъти сте пътували в България или чужбина
с цел екскурзия, почивка, забавление, развлечение?
(не се включват командировките и пътуванията по работа)

База: N = 430

Графика 8: Практикуване на зимни спортове
Практикуване на зимни спортове (%)

Да, редовно

Да, от време на време

7.9

24.4

Не

67.7

База: N = 430

От друга страна, ски туризмът не може да бъде причина за увеличаване на общия
туристически поток към Банско - едва 7.9% от българските туристи споделят че практикуват
ски и зимни спортове постоянно, и 24.4% от време на време - общо 32.3% от българските
туристи практикуват зимните спортове.
Предпочитани видове туризъм
Според оценката на българските туроператори, 7 от 15-те вида туризъм, които българите
предпочитат, могат да бъдат практикувани в община Банско и на 90 минути разстояние.
Графика 9. Интерес към видове туризъм
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70.3

Морски туризъм
Планински и ски туризъм
Балнео и спа
Конгресен/бизнес
Еко и селски туризъм
Културно-познавателен
Приключенски туризъм
Шопинг туризъм
Спортен туризъм
Голф туризъм
Винен туризъм
Ловен туризъм
Хоби туризъм
Гурме туризъм
Друг
Не работим с български туристи

62.2
59.5
27.0
18.9
18.9
10.8
5.4
5.4
2.7
2.7
0.0
0.0
0.0
2.7
10.8
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Към кои от следните видове туризъм в България проявяват интерес българските туристи, с които работите? Източник:
МИЕТ, Стратегия за Бранд България

Според изследването на ЕС "Preferences of Europeans towards tourism 2014", морският
туризъм е водещият вид за почивката на българите през 2013 г. (43%,) следван от посещение
на приятели и роднини (17%), и природата и природните забележителности (13%). Спа
туризмът (11%) и културният туризъм (5%) имат още по-слабо присъствие на националния
пазар.
Графика 10. Структура на пътуванията на българите в страната

Източник: НСИ, 3-то тримесечие 2013 г.

Графика 11. Причини за посещение в Банско
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Причини за посещение в Банско (%)
Почивка/екскурзия/отдих
Банско беше част от по-разширено пътуванe
Ски/пешеходен туризъм/колоездене/други спортове
Гостуване( близки/познати/роднини)
За развлечение(дискотека, клуб, казино и др)
Бях в Банско без конкретна причина
Бях в Банско по семейни причини (сватба, кръщене,
Посещение/участие в професионално събитие
Посещение/участие на културно събитие (фестивал,
Посещение/участие на спортно мероприятие/
Посещение на историческа забележителност
Обучение
Бизнес (сделки, преговори, и т.н.)
Посещение на религиозен обект ( манастир, храм и
Друго

59.4
18.3
11.2
7.6
7.6
7.1
5.1
3.6
2.5
2.5
2.5
2
2
2
1

Както се вижда от посочените причини за пътуване до Банско, почивката е главна причина,
следвана от участие в екскурзия в Банско, ски/пешеходен туризъм или други спортове (11%).
Огромен е потенциалът на културните събития и посещението на исторически
забележителности (сега едва 2.5%) да се придвижат нагоре в класацията на причините за
българските туристи да посетят Банско.
Икономически аспекти на българския пазар към Банско
От финансова гледна точка, българският турист в община Банско харчи значително повече,
отколкото средното за страната. За това са доказателство както данните на НСИ, така и
данните от анкетните проучвания.
Таблица 5 Среден приход от нощувка на лице - българи и чужденци. Сравнение между
общия случай в България и община Банско.
Година

Общо за страната/
Банско

Среден приход от лице /в лева/ българи

Среден приход от лице /в лева/чужденци

2007

България

70.55

224.78

2007

Банско

83.89

165.62

2008

България

78.72

233.88

2008

Банско

94.72

174.14

2009

България

83.34

217.09

2009

Банско

77.24

152.63

2010

България

80.76

223.46
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Година

Общо за страната/
Банско

Среден приход от лице /в лева/ българи

Среден приход от лице /в лева/чужденци

2010

Банско

79.11

127.13

2011

България

80.65

215.28

2011

Банско

79.85

141.69

2012

България

83.24

227.19

2012

Банско

83.37

136.95

2013

България

82.96

232.29

2013

Банско

96.26

175.99
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Графика 12: Разходи при последното пътуване

Разходи при последното пътуване (%)
32

Под 200 лева
28.4

201 - 400 лева
15.7

401 - 600 лева
601 - 800 лева

Среден	
  разход	
  
257,54	
  лв.	
  

4.1
14.2

Над 800 лева
Не е посочил

5.6

Приблизително, каква сума похарчихте при последното си
посещение в Банско?(ВСИЧКИ РАЗХОДИ, В ТОВА ЧИСЛО ТАКИВА ЗА ХРАНА, РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ДР.)
База: Посетилите Банско през последните 2-3 г., N = 197

Като се има предвид средния престой на туристите, това е значително над националните
параметри от 64 лв. на ден.
Интересно е да се отбележи, че туроператорите предлагат по-ниски цени на ден (средно под
100 лв.), и въпреки това българите предпочитат да правят резервациите си самостоятелно.
Информация за пътуванията
Българските туристи предпочитат препоръките от приятели и познати, както и личния опит
като най-достоверни източници на информация преди пътуване.
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Графика 13 Източници на информация при пътуване

Източници на информация при пътуване
(%)

Препоръка от приятели/близки/колеги
Предишен личен опит
Страници в социалните мрежи (facebook, twitter,
Интернет портали като booking.com,
Интернет реклама на дестинацията
Печатна реклама
На место в самата дестинация
Официалната туристическа страница на България
Препоръка от туристически агенции/
Книги/пътеводители
Телевизионна реклама
Реклама по радиото

74.9

53
37.2
36
31.4
11.9
11.4
11.4
11.2
8.8
4.9
2.1

Кои са онези 2-3 най-важни източници на информация, които ползвате, за да се ориентирате
пътувате?

за това КЪДЕ да

За по-малко от година социалните мрежи са показали 8% растеж като доверен източник на
информация сред българските туристи. Това е жизненоважно при организирането на целия
маркетинг план на дестинацията.
Организация на пътуванията
Според НСИ и Териториалния анализ на туризма в България, повечето от българите (95.9%)
пътуват в България индивидуално и неорганизирано от туроператори. Над 75% пътуват в
страната без резервация.
Както за останалата част на страната, така и за Банско, българските туристи планират найкъсно от всички приоритетни пазари - средно около месец преди пътуването. Това е много
важно заради навременното планиране на рекламните кампании. Става дума, както за
директната реклама към българските туристи, така и за рекламата за туроператорите, която
изисква много по-ранно планиране.
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Графика 14: Период на резервация преди пътуване

Период на резервация преди пътуване (%)
8.6

По-малко от седмица преди пътуването

19.3

Около седмица преди пътуването

22.3

Повече от седмица, но по-малко от месец преди

20.5

Около месец преди пътуването
10.7

Повече от месец, но по-малко oт 2 месеца преди
7.4

Повече от 2 месеца, но по-малко от 6 месеца
0.5

6 месеца ( половин година) и над 6 месеца

10.7

Не правя предварителен план

Обикновено, колко време преди пътуването планирате или правите резервации за него?

База: N = 430

Графика 15: Начин на резервиране на последното посещение в Банско (%)

Начин на резервиране на последното
посещение в Банско (%)
22.3

Не направих никакви резервации
19.3

Онлайн директно от хотела
Чрез туристическа агенция

11.2

Онлайн от туристически портал

11.2

На място в Банско

11.2
8.1

Онлайн от туристическа агенция
6.6

Друго
4.6

Не си спомням точно

4.1

Чрез асоциация, предприятие в което
Чрез приложение за смартфон/таблет

1.5

Как резервирахте последното си посещение в град Банско?

База: Посетилите Банско през последните 2-3 г., N = 197

Банско прави малко изключение от основната част на българския пазар: по данни на НСИ,
само 2.7% от българите ползват туристическа агенция или туроператор за организация на
самостоятелните си пътувания в България. За Банско този процент е 11.2%.
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Липсата на предварителна резервация (22.3%), резервацията на място (11.2%), правят много
трудно планирането на рекламни кампании сред българските туристи.

Международни пазари
Пазарите за туризъм на Банско в международен мащаб силно се влияят от големите
генериращи пазари за България. По данни на НСИ за 2013 г. първите 10 са:
Таблица 6: Топ 10 генериращи пазара за България
СТРАНА

БРОЙ ТУРИСТИ ПРЕЗ 2013 Г.

1.

РУМЪНИЯ

941392

2.

ГЪРЦИЯ

935431

3.

ГЕРМАНИЯ

682702

4.

РУСИЯ

681562

5.

МАКЕДОНИЯ

397309

6.

ТУРЦИЯ

381704

7.

СЪРБИЯ

303184

8.

УКРАЙНА

295405

9.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

257748

10.

ПОЛША

236028

Източник: НСИ

От друга страна, основните генериращи пазари за Банско са доста по-различни, най-вече
заради туристопотока, който не е насочен към морски и рекреативен туризъм:
Таблица 7: Топ 10 генериращи пазара за България през периода декември 2013 - април
2014
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Брой туристи през месеците
декември 2013, януари,
февруари, март и април 2014

СТРАНА

1.

БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

144,910

2.

ГЪРЦИЯ

127,219

3.

РУМЪНИЯ

107,971

4.

СЪРБИЯ

99,587

5.

ТУРЦИЯ

77,809

6.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

59,877

7.

РУСИЯ

51,851

8.

ИЗРАЕЛ

22,780

9.

УКРАЙНА

21,624

10.

ГЕРМАНИЯ

21,523

Източник: НСИ

Както става ясно от редица публикации, туристите от БЮР Македония, Сърбия и тези от
Гърция, въпреки огромната си численост, идват главно през уикендите, т.е. техният престой
е по-малък. От друга страна, румънският пазар вече навлиза в Банско, както и в другите
зимни курорти. Интересно е да се отбележи увеличението на турските туристи по зимните
курорти, въпреки визовият режим. Визовият проблем съществува и за туристите от Русия и
Украйна, които постоянно се увеличават.
Интересно е да се забележи, че туристите от Германия, които са на 3-то място по посещения
в годината, през зимата са едва на десето място. Това се дължи на много причини, като
близост на ски курорти в собствената страна на туристите, австрийските, швейцарските,
френските и италиански курорти, както и сравнителната липса на интерес към ските - едва
10% от германците са ходили повече от един път на ски през 2013, и само 12% - по един път.
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Целеви пазари
Тенденции при формирането на приоритетните целевите пазари
На базата на множество показатели като среден престой на туристите от една страна,
средните разходи по време на пътуването, бариерите пред посещение (визи, силно колебаещ
се курс на валутите и др.), както и общите за България приоритетни пазари, се формират
целевите пазари на Банско.
Таблица 8: Формиране на целевите пазари за България.

Характеристики
пазарите

на

Страни в групата

Главни приоритетни
пазари

Главни пазари със
среден приоритет

Вторични пазари

Вторични пазари –
ограничено
присъствие

Големи генериращи
пазари с високо
посещение към
България и с
перспективи за средно
увеличаване на броя
туристи към страната

Големи генериращи
пазари с перспектива
за голямо увеличение
на туристите към
България

Това са сравнително
нови пазари за
България, които са
увеличили своя дял в
пъти през последните
20 години

Отдалечени пазари с
огромен потенциал,
но с трудности да
бъдат приоритетни
поради финансови и
логистични причини

Много висок
приоритет: България,
Германия, Русия,
Румъния и
Великобритания

Гърция, Чехия,
Полша, Холандия и
Украйна;

Македония, Сърбия,
Франция, Австрия,
Израел и Унгария

Китай
Япония
САЩ

Източник: Стратегия за Бранд България

Определянето на целевите пазари в България е в следствие не само на CPI – анализа, но и на
много други фактори, най-вече произлизащи от отношението на основните заинтересовани
страни и възможността да се предоставя туристически продукт, задоволяващ нуждите на
тези пазари.
Бившите големи пазари за България, и особено за морето, Чехия, Полша, Украйна и Унгария
се нареждат на втори план като приоритет, тъй като българските туроператори ги смятат за
безвъзвратно изгубени и не правят усилия да ги възвърнат.
Много от тези фактори са важни и при определянето на приоритетните пазари за Банско, но
някои от тях са неприложими.

Приоритетни пазари за община Банско по страни
Същите принципи и методологии, каквито бяха използвани при определянето на
приоритетните пазари за България, се приложиха и към Банско. Тези пазари се разглеждат,
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както общо по страни, така и конкретно по приоритетните видове туризъм. Те се разделят на
главни приоритетни, главни пазари със среден приоритет, пазари с нисък приоритет и пазари
с ограничен приоритет.
Таблица 9: Формиране на целевите пазари за Банско

Характеристики
пазарите

Страни в групата

на

Главни приоритетни
пазари

Пазари в растеж

Главни пазари със
среден приоритет

Перспективни пазари

Големи генериращи
пазари с високо
посещение към
Банско и с
перспективи за
увеличаване на броя
туристи към града

Тези пазари доскоро
не са били типични за
Банско, но
представляват
интерес заради
огромния си годишен
растеж

Големи генериращи
пазари с перспектива
за голямо увеличение
на туристите към
България, но с ниска
ниво на приходи от
турист

Това са пазари с
огромен потенциал,
но с трудности да
бъдат приоритетни
поради редица
бариери

България, Русия,
Великобритания,
Гърция

Румъния, Турция,
Израел

Македония, Сърбия

САЩ, Германия

Източник Община Банско, НСИ, анализ на анкета сред българските туроператори

Определянето на приоритетни целеви пазари е изключително важно за община Банско. Това
не се прави самоцелно. Има се предвид, че тези пазари, които отговарят на приоритетните за
България, ще получат допълнително финансиране за маркетинг чрез националните
програми. Също към специфично приоритетните целеви пазари за община Банско трябва да
се насочат основните маркетингови акции и усилия за промоция на дестинацията. Техните
специфики и изисквания към туристическия продукт на местната индустрия ще определят
стандартите за качество. Вземайки предвид техните демографски характеристики, ще се
осъществява и обучението на кадрите в туризма. Затова този избор трябва да се прави от
гледна точка на сегашното положение на тези пазари, но и да се базира на постоянни
анализи на тяхното развитие, за да могат в бъдеще да се внесат корекции, ако е
необходимо.

Характеристики на международните приоритетни целеви пазари
Приоритетните пазари се разглеждат, както по общ размер на пазара за пътуване в чужбина,
(по липса на конкретни данни за размера на пазара за община Банско), така и в няколко
други общи аспекта: предпочитани видове туризъм, източници на информация, организация
на пътуването, поведение при закупуване на туристически продукти.
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Пазар Великобритания
Размер на пазара
През 2013 г. 56, 3 милиона граждани на Великобритания са пътували извън страната и са
изразходвали над 58 милиарда евро. По разходи за туризъм те се нареждат на пето място в
света. Осъществили са 58.8 милиона международни пътувания в годината. Трима от
четирима (77%) от тях са пътували с цел почивка/ваканция. Като пазар за България, те
представляват 3.73% от всички туристи в България. Средният престой на един британски
турист е 8.8 нощувки, когато е тук на почивка. Британските туристи имат на разположение
директни целогодишни полети до София, Солун и Пловдив, което благоприятства Община
Банско.
Профил на туриста
За туристите от Великобритания, най-важните са природата и качеството на настаняването (и
двете по 41%). След това се нареждат качеството на предлаганите услуги и дейности(лесна
достъпност, наличие на ресторанти и места за забавление/прекарване на свободното време)
и културните и исторически атракции с 31% . Двадесет и девет (29%) от британците смятат
общото ниво на цените за най-важно при избора на дестинация, показател, по-висок от
средноевропейския (26%).
Предпочитани видове туризъм
Слънцето и морето са били основните причини за почивка през 2013 година за 49% от
англичаните (над Европейското ниво от 46%), следвани от посещения на приятели и роднини
(40%), културен туризъм (22%) и природа и планини (18%)15.
Спа (5%), спортният (11%) и събитийният туризъм (12%) представляват останалите видове
туризъм, които през 2013 година са били основна причина за пътуването на жителите от
острова.
Икономически аспекти
Британските туристи харчат по 127 евро на човек на ден16 по време на пътуване в чужбина,
което е много важно, особено ако се има предвид техния дълъг престой среден престой в
България (11.1 дни средно - 2012 г). По данни от пресата, британците идват в община Банско
със семействата си главно през зимния сезон. Комбинирано с дългия престой на жителите на

15
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острова, това допринася сериозни приходи от този пазар.
Имайки предвид високият интерес към природния и културния туризъм, община Банско
трябва да увеличи предлагането си на британския пазар извън зимния сезон.
Организация на пътуването и продажба на туристически продукти на пазара на
Великобритания
Най-важният източник на информация, влияещ върху избора на дестинация, са препоръките
от приятели и роднини (62%), следвани от Интернет (49%), и личния опит - 37%. Девет (9%)
процента поставят социалните медии на първо място като най-важен източник за
информация.
Най-изразеният начин на закупуване на туристически услуги е Интернет (73%), почти 20%
повече от средноевропейските 58%. Туроператорите и агенциите вземат едва 23%, като този
процент е спаднал с 5 единици от 2012 г. Това означава, че усилията на община Банско
трябва да се насочат към подобряване на възможностите за закупуване на целогодишни
резервации директно през Интернет, а не чрез посредници.
Британците закупуват най-много туристически продукти и услуги поотделно 45%. Услугите,
включени в някакъв пакет са 33%, а тези в пакет "all inclusive" представляват 31%, като са се
увеличили с два пункта от 2012. Това също показва, че за да бъдат по-ефективни продажбите
на туризъм към Банско, те трябва да бъдат добре пакетирани и разпространени директно по
Интернет. Като се има предвид, че англичаните планират своето пътуване с 3 месеца по-рано,
информацията и готовите услуги или пакети трябва да бъдат онлайн поне 6 месеца преди
съответния сезон.
Да се разчита на туроператори, както в миналото, когато груповият туризъм беше основен за
България, е остарял подход. Повече гъвкавост и постоянно Интернет присъствие на
разнообразни туристически продукти са базата за бъдещ успех на община Банско като
дестинация за британските туристи.
Важно наблюдение за пазара на Великобритания, е че нелоялната конкуренция от
страна на британските собственици на апартаменти, предлагащи нощувки на много
по-ниски цени се разпространява много бързо чрез множество английски и американски
сайтове. Поради факта, че Великобритания е в Европейската общност, ако такъв
собственик плаща данък върху наемите в България в собствената си страна, той не е
наказуем от закона, което прави невъзможно българското законодателство да се
справи с тази нелоялна конкуренция.
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Пазар Гърция
Размер на пазара
Гръцкият пазар е сравнително малък - гърците са осъществили само 4.2 милиона пътувания
извън своята страна с цел туризъм, от които с цел почивка и екскурзия са били едва 63%. На
българския пазар, едва 46% от всички гръцки туристи са пътували с цел почивка и ваканция.
Графика 16: Пътувания на гърците в чужбина

379964

503504

Почувка и екскурзия (46%)
Служебни пътувания (19%)

203792

Друго (35%)

НСИ 2012, собствени изчисления

От тях, най-голям пазарен дял има България с 22%, следвана от Турция. Средният престой
на гръцките туристи зад граница е 5.3 нощувки, но за България те са 2.6 средно на турист.
Имайки предвид непосредствената близост на Банско до този пазар, това позволява
общината да вземе много голям дял от уикендовите пътувания през всички сезони.
Профил на туриста
Като най-важни при избора на дестинация, гръцките туристи посочват природата (44%) и
общото ниво на цените (37%), следвани от качеството на настаняването (27%). Културните и
исторически атракции с 23%, следвани от качеството на предлаганите услуги и дейности
(лесна достъпност, наличие на ресторанти и места за забавление/прекарване на свободното
време) с 21% са останалите най-важни качества на дестинацията за гръцките туристи.
Предпочитани видове туризъм
За 61% от гръцките туристи, слънцето и морето са били най-предпочитаният вид туризъм,
следвани от посещения на приятели и роднини (41%), природа и планини (24%) 17 .
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Културният и религиозен туризъм, като причина за основната ваканция на гърците, е
последен в Европа - едва 11%. Като се има предвид обаче уикендовият туризъм, който не се
смята за основна ваканция, и представлява 20% от всички пътувания на гръцките туристи, в
съчетание с високите показатели за природния туризъм, Банско има реални шансове да
увеличи дела на този пазар през цялата година.
Кратките градски почивки (17%), Спа (10%), спортният (6%) и събитийният туризъм (12%)
представляват останалите видове туризъм, които през 2013 година са били основна причина
за пътуването на южните ни съседи.
За община Банско е много важно да предлага на гръцкия пазар целогодишен туристически
продукт, главно уикендов, с акцент върху природен и събитиен туризъм, в съчетание с
културен и религиозен.
Икономически аспекти
Кризата в Гърция се отразява силно върху пътуването на гръцките туристи. Това обаче е до
известна степен благоприятно за България - от втора дестинация за гръцките туристи след
Турция, България стана първа през 2013 г. именно благодарение на по-ниските цени.
Гръцките туристи са изхарчили общо 3.1 милиарда евро през 2013 по време на своите
задгранични пътувания. Средният разход на човек на ден е 133 евро. Имайки предвид
кратките престои в България, това, което община Банско може да направи, е да увеличи
интереса към по-чести уикендови посещения.
Организация на пътуването и продажба на туристически продукти на пазара на Гърция
За гръцките туристи, най-важният източник за информация, влияещ избора на дестинация са
препоръките от приятели и роднини (59%), следван от Интернет (44%), и личния опит - 33%.
Едва четири процента (4%) поставят социалните медии на първо място като най-важен
източник на информация.
Гръцките туристи закупуват туристически услуги и продукти най-вече чрез Интернет (40%),
почти много по-малко от средноевропейските 58%. Туроператорите и агенциите вземат едва
като 15%, за което говорят и изследванията сред българските туроператори, които продават
едва 6% от всичките си продукти за Банско на гръцките туристи. Това води до два извода:
първо, гръцките туроператори и агенции, без да са регистрирани в България, записват повече
туристи, и второ - по-високо ефективно би било община Банско да доставя директен
достъп до туристическия продукт за индивидуални туристи чрез Интернет.
Интересно е да се отбележи, че 18% процента закупуват туристически услуги чрез някой,
който познават или по телефона (също 18%). Това прави усилията за създаване на "лични",
персонализирани отношения с посетителите от Гърция много важни. Затова действията на
община Банско трябва да се насочат към подобряване на възможностите за намиране на тези
"посланици" на общината, които внушават доверие. Владеенето на гръцки език и
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поставянето на разположение на телефони за резервации на гръцки са също важни
компоненти за увеличаването на гръцките туристи за България.
Най-предпочитаният начин за закупуване на туристически услуги е самостоятелното
закупуване на различни видове туристически услуги (24%), следвано от пакетните услуги 20% и all inclusive - 16%.
По отношение на планирането на пътуванията, гръцките туристи са подобни на българските:
те организират пътуванията си почти в последния момент – 79% от тях плануват пътуванията
си един месец по-рано или по-малко. Това представлява проблем при планирането на
рекламни кампании. Затова трябва да се предвидят много, постоянно действащи
промоции, които да са целогодишни и с разнообразни видове туризъм за уикенда.
Пазар Русия
Размер на пазара
Руският пазар расте през последните 10 години с главоломни темпове. Поради редица
фактори, той също е по-издържлив на колебания по време на финансови кризи. През 2013 г.
38.5 милиона граждани на руската федерация са пътували извън страната и са изразходвали
над 53.5 милиарда щатски долара. По разходи за туризъм Руската Федерация се нарежда на
4-то място в света. Руснаците са осъществили 30.6 милиона международни пътувания през
2013 г. От тях 73% са били с цел почивка/ваканция. Като пазар за България, те представляват
почти 10% от всички туристи в страната. Поради големите годишни отпуски (по закон 20
работни дни и 3 големи празнични уикенди), средният престой на руските туристи извън
страната е 11.6 нощувки с цел почивка и екскурзия - един от най-високите в света. Руските
туристи пристигат в Банско чрез директни целогодишни полети до София и Солун и сезонни
през летище Bansko през зимата.
Профил на туриста
Приоритетите в живота на руснаците са доста различни от тези на българските туристи. За
тях е най-важно да имат време за семейството си, следвано от това да поддържат здравето си.
От по-голяма важност е да отидат на ваканция в чужбина, отколкото кариерата им. Ваканция
в родината е на последно място от 10 приоритета.
Когато избират дестинация за пътуване, руските туристи на първо място искат да бъдат
очаровани и възхитени от дестинацията, след това - това да бъде известна дестинация и чак
на трето място - това да бъде място с красива природа. Едва на седмо място се подреждат
културните и исторически атракции.
Предпочитани видове туризъм
Слънцето и морето са на първо място като вид туризъм (60%), след което идват ваканциите в
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природата. Приключенският туризъм представлява 25% от предпочитаните видове туризъм.
С цел здравен туризъм (балнеология, СПА, разкрасяващи процедури) са пътували повече от
веднъж над 10% от руските туристи, а веднъж - 14%. Това представлява огромен потенциал
за община Банско, като се има предвид базата в Добринище и други възможности за
балнеолечение в радиус на минути от общината.
Около 15% от руските туристи са били повече от един път на ски ваканции през 2013 г.,
което се отчита като най-големия пазар на Банско за зимен туризъм, заедно с този на
Великобритания и България.
Икономически аспекти
Руските туристи харчат 103 евро на човек на ден18 за туризъм, но много повече, отколкото
средния турист в света за допълнителни услуги. Като се има предвид и дългия престой,
икономическият ефект и потенциал за Община Банско е огромен.
Организация на пътуването и продажба на туристически продукти на пазара на Русия
Най-важният източник за информация за руските туристи е Интернет (64%), следван от
препоръките от приятели и роднини (58%). Тридесет и пет процента (35%) от руските
туристи споделят, че размяната на информация с приятели в социалните мрежи влияе на
техния избор на дестинация.
Когато става дума за видове Интернет информация, търсачките (yandex.ru) са най-важните,
следвани от уебсайтовете, които предоставят рейтинг на дестинацията - хотели,
забележителности и др.
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Графика 17: Значение на онлайн информационни източници в Русия

Затова е много важно Банско да предоставя информация на руски език, като я оптимизира за
най-важната търсачка в Русия (yandex.ru), както и да наблюдава постоянно рейтингите и
отзивите в tripadvisor.com, http://www.ski.ru/.
Най-изразеният начин на закупуване на туристически услуги е Интернет, като се използват
уебсайтовете на големите турагенции и консолидатори.
Само 10% от руските туристи закупуват туристически услуги чрез офисите на
туристическите агенции. Затова пък, големите консолидатори и туроператори движат
милиони туристи на година.
Планирането на туризма в Русия е със значително по-големи срокове занапред: между 1 и 3
месеца, понякога достига до 6 месеца. Друга много важна характеристика е желанието и
навика на руските туристи да закупуват на място много допълнителни услуги, в сравнение с
всички останали пазари. Например за местни екскурзии, 12% от руснаците ги купуват на
място, в сравнение с 6% на европейските пазари.
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Тези две противоположни характеристики - дългото планиране и високият процент на услуги,
закупени на място налагат Банско да повиши местното предлагане на еднодневни екскурзии,
а в същото време да планира с 6 месеца напред Интернет кампаниите си.

Таблица 10: SWOT анализ на руския пазар за Банско
Силни страни
Огромен пазар
Сходен език и култура
Приоритетен пазар за България
България
Дълъг престой
Силна икономика
Директни полети до 3 летища около Банско
(София, Пловдив, Солун)
Възможности
Увеличаване на туристическите продукти,
които да се закупуват на място
Нискобюджетна реклама по Интернет и
специално в страниците за рейтинги и
оценки
Използване на установените връзки с руски
туроператори за увеличаване на онлайн
продажбите за Банско

Слаби страни
Визов режим
Флуктуираща и непредвидима рубла
Сравнително отдалечени летища
Вече оформящо се мнение за Банско като
скъп курорт
Оплаквания от опашки по пистите
Заплахи
Родни за руснаците дестинации като Сочи и
големият инвестиционен проект за
Кавказката горнопланинска зона, като
дестинация, не изискват виза и е на много помалка дистанция
Конкуренцията на алпийските курорти, които
понякога предлагат по-ниски цени
Нелоялната конкуренция на апартаменти под
наем, закупени от руски граждани и отдавани
под наем на много ниски цени.

Пазар Румъния
Размер на пазара
Румънският пазар се изчислява на около почти 4 милиона румънски граждани, които са
пътували с цел туризъм, като най-големият дял е на посещенията на роднини и приятели.
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Графика 18: Пътувания на румънците Румъния и в чужбина
Пътувания на румънските туристи (в Румъния и в
чужбина)
2%

2%
Служебни

36%

Други

60%

Посещение на приятели
и роднини
Почивка/екскурзия

Източник: Евростат

От всички туристически пътувания, 40%, или над 1.5 милиона туристи са пътували извън
страната си. От тези, които са пътували в чужбина, 60% са пътували с цел почивка и
екскурзия.
Графика 19: Причини за пътуване на румънците в чужбина
Разпределение на причините за пътуване на румънските
туристи в чужбина

Почивка/екскурзия

18%
22%

60%

Посещение на близки/
приятели
Служебни

Източник: Евростат

В България, повечето от румънците пристигат с цел почивка и екскурзия (46%), следвано от
други причини (в т.ч. посещение при близки и приятели). В това число не се отчитат
еднодневните екскурзии или тези с цел транзит, ако туристите престояват по-малко от 24
часа.

Стратегия за развитието на туризма на Община Банско за периода 2014-2020 година. Стр. 139 от 188
© 2014 Автор: Византия Интернешънъл ЕООД, © 2014 Община Банско

Графика 20 Причини за пътуване на румънците в България
Причини за пътуване на румънските туристи в
България

45%

46%

Почивка и екскурзия
Служебно
Друго

9%

Източник: НСИ

По брой на туристи към община Банско, Румъния се нарежда на трето място с 8 012 туриста
(първата половина на 2014 г.), и на четвърто място по брой на нощувки - 35 071. Като се има
предвид, че по данни на НСИ за цялата 2010 г. в общината са пренощували едва 6 413
туристи, ръстът за по-малко от 4 години е осезателен.
Профил на туриста
Най-важното при пътуване цел почивка и екскурзия за румънските туристи са природата и
заобикалящата среда (40%), качеството за настаняване (32%), общото ниво на цените (24%),
качеството на дейностите и услугите (транспорт, ресторанти, забавления) - 24%. За 23 % от
румънските туристи, културата и историческите атракции са причина да се завърнат
повторно в определена дестинация.
Предпочитани видове туризъм
Природният туризъм (34%) се нарежда на трето място след слънцето и морето и
посещението при близки и приятели - и двете с по 34% като водеща причина за основната
ваканция през 2013. На 4-то място идват градските/ пътувания с 24%, което обяснява
високата посещаемост на румънските туристи в градовете на северна България през
уикендите. Културният туризъм заема следващото място с 14%, далеч под средното
европейско, както са и СПА/уелнес/балнео туризма с 10%, спортният туризъм с 8%. Повисок от средноевропейския е делът на фестивалния и събитиен туризъм с 11%.
Икономически аспекти
Румънските туристи харчат средно по 138 евро на пътуване, а в чужбина - по 32 евро на ден
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на човек (данни от 2008 г.) Тези разходи са най-вече за настаняване. Като се има предвид,
че настаняването е много важно за румънските туристи, изгодните цени на Банско и
предпочитанието за природен туризъм, община Банско има реални възможности да
продължи да увеличава приходите си от румънски туристи.
Графика 21 Разпределение на разходите на румънските туристи по време на пътуване

Разпределение на разходите на румънските туристи по време на
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Организация на пътуването и продажба на туристически продукти на пазара на Румъния.
Най-важният източник за информация, влияещ върху избора на дестинация са препоръките
от приятели и роднини (48%), следван от личния опит - 27% и Интернет (23%). Интересно е
да се отбележи, че румънските туристи най-малко от всички европейски туристи ползват
информация от безплатни печатни материали (брошури, пътеводители и др.) - едва 4%
(Европа: 11%), докато информацията от социалните медии е над средноевропейската - 8% от
всички румънци.
Румънците също така имат различен начин на резервиране и закупуване на туристически
услуги и пътувания: едва 35% купуват своите ваканции през Интернет. Туристическите
агенции заемат 18% дял от всичките резервации и покупки на туристическите услуги. По
голям от средноевропейския е делът на закупуване на туристически услуги на място - 13%.
В това отношение Община Банско не би имала никакви проблеми, защото няма опасност от
овърбукинг.
Както всички европейски туристи, макар и в по-малък процент, румънците предпочитат да
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закупуват различните услуги по своето пътуване индивидуално - 34%. Привържениците на
най-различните пакети и на all inclusive са по малко - по 27% всеки вид.
Основни изводи за румънския пазар: да се увеличи делът на програми на лоялност на
клиента и да се стимулира повече предварителното закупуване на почивки в Банско с
цел планиране на заетостта.
Пазар Турция
Размер на пазара
През 2013 г. общо над 8 милиона турци са пътували извън страната на година и са
осъществили 6.7 милиарда пътувания. България заема 2-ро място като пазарен дял на
турския пазар по общ брой на туристите. 19 Въпреки визовия режим, Турция се явява 6-тия
по големина пазар за България - над 38020 хиляди туристи, а от тях над 238 000 - с цел
почивка, конференции, спортни и културни дейности.
Таблица 11: Причина за пътуването на турските туристи в чужбина
Причина за пътуването на турските туристи в чужбина

Брой туристи

Процент

Почивка, развлечения, спортни и културни дейности

2,992,583

37.4%

Бизнес цели (конференции, срещи, задачи и др.)

1,628,933

20.3%

Посещение на роднини

1,388,322

17.3%

Обиколен туризъм

567,240

7.1%

Образование

134,490

1.7%

Здраве

14,816

0.2%

Пазаруване

68,455

1%

Религия и поклонничество

55,929

1%

Други

1,160,886

14%

Общ сбор

8,011,654

100%

Източник: Турски Статистически Институт (ТСИ)

В община Банско тези туристи се увеличават много бързо - от общо 545 броя туристи и 1926
нощувки през 2010 г. (данни на НСИ), само през първата половина на 2014 година този брой
е достигнал 4 586 туриста, които са осъществили 14 786 нощувки (данни на община Банско).
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По данни на НСИ. По данни на Турския статистически институт, пътуваният в България с цел туризъм през
2013 година са били 653640
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И макар, че те се нареждат на седмо място по брой на туристи, и на 8 място по брой на
нощувките, турският пазар се превръща в един от приоритетните за община Банско заради
бързия си растеж.
Профил на туриста
За турските туристи, най-важният фактор при избор на дестинация е природата (41%),
следвана от качеството на настаняване и културните качества и общото ниво на цените (и
двете с по 27%). Културните и исторически атракции се нареждат на трето място с 27%.
Предпочитани видове туризъм
Като видове пътувания, България се нарежда на трето място след Грузия и Гърция що се
отнася до пътувания, свързани с почивка, развлечение, спортни и културни дейности, на
първо място по посещения на близки и роднини (около 330 хиляди туриста за България21), и
на четвърто място по посещение с цел бизнес пътувания - с над 78 хиляди туриста в
България).
За основна ваканция през 2013 г., турските туристи са избрали на първо място посещението
на роднини и приятели - 43%. След това се нареждат плажните дестинации с 36%, културата
и посещението на градовете - и двете с 15%. Природният туризъм представлява 14% като
причина за избор на дестинация за основната ваканция, което поставя Турция на последно
място в Европа.
Икономически аспекти
Турските туристи са изхарчили над 4.6 милиарда щатски долара за международните си
пътувания през 2013 г. Това прави по 574 щатски долара на турист, или 752 щатски долара
на пътуване. С разходите си за международни пътувания, Турция се нарежда на 41 място в
света.
Организация на пътуването и продажба на туристически продукти на пазара на Турция
Най-ползваният източник на информация за избор на дестинация в Турция са препоръките от
приятели и познати (53%), следван от Интернет (едва 27%), собствен опит (20% - найниското в Европа), туристически агенции (13%). Интересно е да се отбележи, че
традиционните медии (печатна реклама, радио, телевизия) и социалните медии заемат
еднакъв дял като основни източници на информация при избора на дестинация: и двете по
11%. Безплатните брошури и други печатни материали (9%) и платените печатни материали
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- пътеводители, книги и други (4% - най-ниските в Европа), са на последно място като
предпочетен източник на информация.
Най-висок дял, но едва 28% от всички средства за резервиране и закупуване на туристически
услуги и пътувания заема Интернет, следван от този чрез приятели и познати (25%), по
телефона (15%) и туристически агенции - 13%.
Турските туристи предпочитат пакетите тип all inclusive (42%), следвани от други видове
пакети - 28%. Едва 21% предпочитат да закупуват отделно различните услуги по своето
пътуване - транспорт, хотел, храна, допълнителни услуги. Това ги прави много различни от
средноевропейския посетител, за когото най-голямата част от пътуванията се резервират и
закупват отделно по различните услуги. Това може да се обясни със сравнително ниското
ниво на използване на Интернет за закупуване на туристически услуги.
Изводи: Културата, цените, тесните връзки с Турция и начините за получаване на
информация и закупуване на туристическите услуги поставят маркетинга на община Банско
на турския пазар пред сериозни предизвикателства. Необходимо е да се установят
резервационни линии на турски език, да се усилят рекламите в социалните медии на турски
език и да се увеличат посещенията чрез създаване на програми за лоялност към дестинацията,
за да може Банско да се възползва от големия брой записвания чрез приятели и познати.
Пазар Израел
Размер на пазара
През 2013 г. израелските туристи (брой над 2.8 милиона) са осъществили 4.1 милиона
пътувания извън граница. Израел е една от малкото страни, в която жителите й предпочитат
да отидат на ваканция извън страната (73%). През 2014 израелците, които са пътували до
България са били 100 816, едно увеличение с 5.8% въпреки атентата през 2012. Израел се
намира на 16-то място по брой на туристите, пристигнали в България.
През първите 6 месеца на 2014 г. община Банско е посрещнала 4618 туриста (6-то място по
брой), които са реализирали 21 177 нощувки (също 6-то място).
Профил на туриста
Когато израелските туристи решават къде да пътуват, за тях е най-важно качеството на
настаняването (33%). След това се нареждат общото ниво на цените (32%)и природата - 29%.
По стойности, природата има най-ниската стойност като предпочитание от всички
изследвани страни в Европа и близкото на нея пространство.22 Наличието на културни и
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исторически атракции е фактор влияещ на 28% от израелските турист, а това на добър
транспорт, ресторанти и места за забавление/прекарване на свободното време - 25%.
Графика
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Пътувания

на

израелските

туристи

в

чужбина

през

2013

г.

Пътувания в чужбина на израелските туристи

11%
15%

Почивка и екскурзия
Служебно
Други
74%

В България, през 2011 г., повече от 97% туристи са дошли с цел почивка и екскурзия. Това е
значително повече от общия тренд.
Предпочитани видове туризъм
Сред израелските туристи, най-популярна е била ваканция сред природата (41%), което я
прави една от малкото страни, която не поставя слънцето и плажовете на първо място (30%).
Културният, религиозен и кулинарният туризъм ( 26%) се нареждат на трето място, следвани
от СПА/Уелнес (11%, над средното европейско), събитиен (10%) и спортен (6%). Именно по
тези причини може би, за израелските туристи дестинация номер едно през 2013 г. е била
Полша, която съчетава природни дадености с разбираема за израелците култура.
Банско трябва да направи усилия да привлече тези израелски туристи, които обичат
природата и през летните месеци, в комбинация с културен, кулинарен и СПА туризъм,
които са много важни за този пазар.
Икономически аспекти
През 2013 г. израелските туристи са изхарчили за международни пътувания 4 милиарда
долара, по което се нареждат на 44-то място в света. Сравнително висока е стойността на
средният разход по време на пътуване в чужбина - 152 евро на човек на ден23, като средният
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престой в чужбина е 9 дни.
Дестинация Банско предлага много конкурентни цени, което в комбинация с дългия престой
на израелските туристи и техните предпочитания за видовете туризъм може да има много
положителен икономически ефект.
Организация на пътуването и продажба на туристически продукти на пазара на Израел
Като източник на информация за избор на дестинация, най-важният за израелските туристи
са препоръките от приятели и роднини (58%), следван от Интернет (52%), и личния опит 29%. Туроператорите са предпочитани от 14%, а останалите медии печатни (5%), радио и
телевизия (10%), и платените пътеводители и социалните медии с по 6%.
Израелските туристи закупуват туристически услуги е Интернет (53%), чрез туроператори
(32%, много по-високо от другите изследвани страни) и по телефона (22%). Затова е важно
община Банско да обърне значително внимание на туроператорите в Израел по време на
туристически борси или чрез безплатни екпедиентски пътувания.
През 2014 г. израелците са споделили, че 60% закупуват туристически продукти и услуги
включени в някакъв пакет. Тези, които не са използвали пакет са били 49%, а тези
използвали "all inclusive" представляват 38%.
Като се има предвид високият процент на тези израелски туристи, които закупуват
туристическите услуги чрез туроператор, трябва да се подготвят такива пакети,
които да съчетават природа, култура, кулинарни и СПА/Уелнес изживявания, които
биха направили Банско конкурентоспособна дестинация на този пазар.
Пазар БЮР Македония
Размер на пазара
Въпреки, че БЮР Македония е малка страна и нейният пазар е много ограничен, за първото
шестмесечие това е било пазар две за дестинация Банско по брой на туристи (11 640) и трета
по брой на нощувки - 35 918. По данни на Държавния статистически офис на БЮР
Македония24, едва 25.5% от македонците са почивали през 2011 г. От тях обаче, над 58% са
пътували в чужбина за своята ваканция.
В България, повечето от македонските туристи (общо 397 309 туристи) идват с цел почивка и
екскурзия.
Графика 23: Пътувания на македонските туристи в България
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Причини за пътуванията на македонските туристи
в България

25%
Почивка и екскурзия
Служебно

3%
72%

Други

Източник: НСИ

Средният престой на македонски турист извън граница е много висок - 10.9 дни, но поради
близостта на България, това не се отнася до Банско, където средния престой през първата
половина на 2014 г е бил малко над 3 нощувки.
Интересен за отбелязване, особено за дестинация Банско е фактът, че от македонският
статистически офис отбелязва като дестинация планината за еднодневни пътувания в
чужбина - повече от 6.8% от всички пътувания с продължителност по-малко от 24 часа.
Профил на туриста и предпочитани видове туризъм
За македонските туристи, природата е най-важната причина за избор на дестинация (44%),
следвана от общото ниво на цените (35%). След това се нареждат качеството на настаняване
(32%) и културните и историческите забележителност. Основната причина за пътуване с цел
почивка и ваканция за македонските туристи са били слънцето и морето (60%), следвана от
балнео/СПА/уелнес туризъм - 53%, най-високата в Европа и в пъти по-голяма от
средноевропейските 13%. Туризъм заради природата и планините е третата по значимост
причина за пътуване - 42%, по-висока и от тази за посещаване на приятели и роднини - 39%.
За община Банско тези предпочитани видове туризъм са огромно значение, защото
задоволяват нуждите на повече от половината македонци пътуващи в с цел почивка и
екскурзия. Ако към това се предложат комбинирани пакети с море, привлекателността на
дестинация Банско за македонските турист ще се увеличи многократно.
Икономически аспекти
В България, македонските туристи харчат повече от двойно повече на човек, отколкото в
собствената си страна - около 33 евро на ден на туристи (заедно с транспорта) и около 27.3
евро на ден без транспортните услуги. Това е са най-ниските стойности от всички туристи,
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посещаващи България, но много сходни до тези на сумите изразходвани от българските
туристи в страната.
Повишаването на икономическата ефективност от македонските туристи за община Банско
може да се получи от увеличаване на престоя на човек, а не от повишаване на ценовите
оферти.
Организация на пътуването и продажба на туристически продукти на пазара на БЮР
Македония
За македонците, най-важният източник за информация, влияещ избора на дестинация е
личния опит (46%), много по-висок от средновропейските стойности. Това предполага, че
община Банско трябва да положи усилия да увеличи лоялността на македонските клиенти,
защото те разчитат най-вече на личен опит, когато решават къде да отидат на ваканция.
Препоръките на приятели и познати са следващи по значение (45%), и едва на трето място Интернет с 27%. С 14%, туроператорите и туристическите агенции не заемат толкова важно
място като източник на информация. Социалните мрежи и вестници, радиото и телевизията
заемат еднакви позиции - 10% от македонците ги смятат за най-важен източник на
информация при избор на дестинация.
Македонците закупуват туристически услуги най-вече на място - 35%, най-високият процент
в Европа. Това прави много непредвидим македонския пазар. Към тази непредвидимост се
прибавя и фактът, че те използват на второ място (29%) приятели и познати, за да
резервират своето пътуване, след което идват турагенциите с 22%. Поради географската и
езикова близост, община Банско има предимства на македонския пазар пред други
дестинации, но липсата на планиране от страна на македонските туристи прави много трудно
планирането и на маркетинговите дейности, които явно трябва да се насочат към програми за
лоялност, които да поощряват предварителните резервации.
Предпочитанията на македонските туристи да (43%) да използват някакъв вид пакети до
известна степен може да подпомогне ранното резервиране на туристически услуги, стига
тези пакети да предлагат предпочитаните видове туризъм, да не са "all inclusive" (16%) и да
не са на много високи цени.

Приоритетни пазари по видове туризъм
Видове туризъм
Когато се избират пазарите по видове туризъм, трябва да се има предвид, че видовете
туризъм и техните подвидовете са много на брой. Само за някои видове туризъм има
световно признати дефиниции. В много случаи, разбирането за тях и наименованието им са
различни, както в научната литература, така и във всекидневната употреба от страна на
заинтересованите страни.
Целите при определянето на приоритетните видовете туризъм в Маркетинговата стратегия са
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следните:
1. Да се въведе единна терминология, основана на научни изследвания и световно признати
дефиниции за определен вид туризъм и неговите под-видове
2. Да се анализират само тези видове туризъм, чиито продукти могат да минат успешно през
филтъра ПАЗАРНИ НУЖДИ + КАПАЦИТЕТ + КАЧЕСТВО. Тоест, видовете туризъм,
които не отговарят на пазарните нужди, капацитета за обслужването и маркетирането им
и качеството на отделните продукти на тези видове туризъм не е на високо ниво, не се
разглеждат като приоритетни към момента на създаването на Маркетинговата стратегия.

Когато се определят видовете туризъм, има два подхода: мотивационен - основна цел
(мотивация) за пътуване и преобладаващи дейности по време на пътуването или продуктов туристически продукти/услуги потребени по време на пътуването.
В рамките на Стратегията се разглежда мотивационният подход, а в рамките на
стратегическия план - продуктовият подход.
Маркетингът на туризма е основан до голяма част от това, което би мотивирало хората да
пътуват към определена дестинация. Това е основната цел за пътуването, без която това
пътуване не би се осъществило. Пример: ако един турист, който е дошъл в Банско заради
карането на ски, и е влязъл в музея, това не е културен, а ски/спортен туризъм, защото този
човек не би посетил Банско, ако не му е харесала дестинацията като място за каране на ски.
Затова, за да се предвидят маркетингови действия, които да привлекат туристи, трябва да се
отчита основната мотивация за пътуване, която и определя вида туризъм.
Банско има преимуществото, че в него може да се развива ски туризъм и туризмът на
зимните спортове. Това до голяма степен дава огромни маркетингови преимущества на
общината, защото навсякъде в България има ресурси за почти всички видове туризъм (с
изключение на морския рекреативен, MICE и зимния/ски туризъм). Навсякъде има ресурси
за културен, еко, селски, винен, гурме и т.н. видове туризъм.
От друга страна, продуктовият подход при определяне на приоритетните видове туризъм не
би извело специализацията на Банско, ако се погледнат всички дейности, които може да
върши туриста по време на своето пътуване в дестинацията. Те са твърде много и за някои от
тях има много силни конкуренти както в регионален, така и в национален и международен
мащаб. Затова Стратегията се концентрира върху тези приоритетни видове и подвидове
туризъм, където община Банско е или може да се превърне в силна и конкурентноспособна
дестинация.
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Ски туризъм и зимни спортове
Дефиниция за спортен туризъм
Ски туризмът и туризмът с цел практикуване на ски и други зимни спортове използват
дефиниции свързани със спортния туризъм, т.е. в световната литература, ски и зимният
туризъм се разглеждат като под-вид на спортния туризъм. Това е защото основната
мотивация е практикуване на спортове25
.

Спортният туризмът е всяко пътуване извън мястото на постоянно пребиваване, с цел
активно участие/практикуване на спортове независимо от нивото на професионализъм,
или пасивното наблюдение на спортни събития и прояви.

Източници на дефинициите за ски туризма и туризма на зимните спортове
Sports tourism is defined by Standeven and De Knop (1999) as “all forms of active and
passive involvement in sporting activity, participated in casually or in an organised way for
noncommercial or business/ commercial reasons, that necessitate travel away from home
and work locality” (както е цитирано от Фин )
150.

Спортният туризъм, както е дефиниран от Стандевън и Де Ноп (1999), е: "всички
форми на активна и пасивна ангажираност в спортни дейности, с индивидуално или
организирано участие с некомерсиална или бизнес/комерсиална цел, които са причина
за пътуването извън мястото на постоянно пребиваване или постоянна работа"
Определението е допълнено от Гибсон през 1998, който отъждествява три пространства на
спортния туризъм: “активен спортен туризъм, събитиен спортен туризъм, и носталгичен
спортен туризъм". Активните спортни туристи пътуват за да участват в спорта, събитийните
спортни туристи пътуват за да гледат спортната активност на други, а носталгичният спортен
турист пътува за да се поклони пред важно място, свързано със спорта, като исторически
стадион или хол на славата на някой спорт.”
Фигура 2. Мотивационен модел на ски туриста (Фин)

25

Finn, Brandon. "Exploring ski tourist motivations for active sport travel." (2011).
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Както се вижда от мотивационният модел на Фин, ски туристът избира една туристическа
дестинация най-вече заради следните мотиви (в червено на схемата):
•

Риск (в рамките на сигурността)

•

Ски инфраструктура

•

Съчетание между цена и качество (икономически изгодна, но качествена дестинация)

•

Възможност за забавления

Следните характеристики за ски туриста са от второстепенна значимост, но също част от
мотивациите за избор на ски дестинация:
•

Възможностите за усъвършенстване на своите ски умения

•

Отдих

•

Култура
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•

Зелена инициатива

Имайки предвид мотивационния модел на Фин, както и другите научни определения за ски
туризъм и туризма на зимните спортове, като част от спортния туризъм, извеждаме следната:
Дефиниция за туризъм на зимните спортове/ски туризъм
Туризмът на зимните спортове/ски туризмът е вид спортен туризъм, т.е. всяко
пътуване извън мястото на постоянно пребиваване, с цел активно
участие/практикуване на зимни спортове независимо от нивото на професионализъм, и
наблюдение на спортни прояви свързани с тези спортове.
Под-видове на туризма на зимните спортове
Туризмът на зимните спортове от една страна се дели по видове спортове, чието
практикуване е основната мотивация, а от друга – по дейностите и нивото на
професионализъм на участниците в туризма на зимните спортове.
•

Планински ски туризъм

•

Ски бягане и равнинен ски туризъм

•

Сноубординг туризъм

•

Други зимни спортове

По нивото на професионализъм и дейностите на участниците – състезателен,
тренировъчен и аматьорски
Други под-видове
•

Екстремен туризъм на зимните спортове

•

Учебен туризъм на зимните спортове

•

Уикендов туризъм свързан със зимните спортове

Важно е да се отбележи, че нивото на професионализъм, почивката, културата и до голяма
степен сигурността, са по-незначителни мотивационни елементи при туризма на зимните
спортове. Това е главно защото, този вид туризъм е в основата си спортен, т.е. елементите на
спокойствие, запълване на свободното от ски време с култура, не са от твърде голямо
значение. Този факт трябва да се има предвид когато се определят конкретните
маркетингови мерки за привличане на ски туристите.
От анализа на ресурсите и активите в първата част на тази Стратегия става ясно, че са налице
всички предпоставки за конкурентоспособен ски туризъм в община Банско.
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Размер на пазара
В световен мащаб има над 115 милиона скиори, които осъществяват 400 милиона пътувания
в година.
Графика 24: Разпределение на скиорите по зони.
Разпределение на скиорите по зони
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Както се вижда от графика 24, Западна Европа се явява най-големият пазар за ски туризъм.
От друга страна, кумулативно, ЕС е и най-големият пазар за туризъм към България. Страните
от Източна Европа и Централна Азия имат почти същият дял за ски туризъм, както и
алпийските страни, и малко по-малко от пазарите на Азия и Тихия Океан, както и двата
Американски континента.
Концентрация на ресурсите за ски туризъм
Въпреки, че в света има над 2100 ски курорта, те са силно концентрирани в само 3 страни 36% от ски курортите в света се намират в Алпите, където са концентрирани 40% от почти
27-те хиляди ски лифта в света26.
От 47-те най-големите ски курорта (с над 1 милион туристи годишно), 80% също се намират
в Алпите. По-голямата част на туристическата индустрия за ски и зимни спортове е

26
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концентрирана върху курорти, които се посещават над 100 000 скиори на година. Въпреки че
тези курорти представляват само 20% от всички курорти, те привличат 80% от скиорите в
света.
Делът на Алпийските страни в световния пазар за ски туризъм, също е най-висок.
Графика 25: Пазарен дял на регионите като процент от световния ски туризъм по брой
на туристите.
Пазарен дял на районите в ски туризма
0%	
  

Алпите	
  

14%	
  

Западна	
  Европа	
  
45%	
  

21%	
  

Източна	
  Европа	
  и	
  
Централна	
  Азия	
  
Америка	
  

9%	
  

Азия	
  и	
  Тихия	
  океан	
  
11%	
  
Други	
  

Източник: 2014 International Report on Snow & Mountain Tourism

От друга страна, все повече се увеличава ролята на източноевропейските курорти, към които
спада и Банско, поради високата концентрация на скиори в западните страни, в които има
малко ски курорти (с изключение на Алпийските страни).
Ако се разглежда индустрията на ски туризма по страни, 5 страни имат най-голяма
концентрация на ски зони с над 4 лифта. Това са САЩ (354), Япония (280), Франция (233),
Италия (216) и Австрия с почти 200 ски зони с над 4 лифта (199). Швейцария има почти на
половината от ски зоните с над 4 лифта, сравнена с другите европейски страни - 102, а
Германия - 82. Тази концентрация също обяснява сравнително малкият брой на германски
туристи, които посещават България с цел ски туризъм - страната има свои ски курорти, освен,
че е обградена от най-развитите страни за ски туризъм, в две от които официалният език
също е немският.
Българският пазар за ски туризъм
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Профилът на България в Международния доклад за снежен и планински туризъм от 2014 г.
27
, показва много интересни факти. В страната има общо 32 ски зони, но само 7 от тях са с
над 4 лифта. Общо в страната ни има 110 лифта. През 2013 година в България е имало 1 200
000 ски туриста (общо българи и чужденци). По този начин изчислена, натовареността на
турист/лифт е почти 11 000 туриста на един лифт, което е значително по-високо от това на
Германия (около 8000 на лифт), и по-малка от големите алпийски страни: Австрия: 17 555;
Франция - 15640, Италия (13 211), Швейцария - 15 173.
Ако се изчисли обаче реалната натовареност на лифтовете в трите най-големи ски курорта в
България, в Банско тя е 16 371, по която надминава своите конкуренти Боровец (8 899) и
Пампорово (5757)28, както и средната натовареност на някои алпийски страни.
В световен мащаб е установено, че вътрешният пазар за ски туризъм в повечето случаи е поголям от външния. Това се отнася и за българските ски курорти, с изключение на Банско,
където чуждестранните туристи превишават броя на българските. И тъй като вътрешния
пазар за всяка една страна се смята за най-устойчивият, той е номер едно приоритет
за бъдещо развитие и за Банско.

Таблица 12: Международни приоритетни пазари за ски туризъм за Банско
№

Страна

Брой на скиорите29

1

Великобритания

6 333 557

2

Русия

3 562 512

Други видове спортен туризъм
Освен ски туризма и туризмът на зимните спортове, спортният туризъм трябва да се развива
като приоритетен за община Банско. Към края на програмния период на Стратегията (20142020) г., ще има много повече условия и ресурси за неговата конкурентоспособност, като
пълнофункционален стадион за футбол и атлетика, както и многофункционална закрита
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28

По данни на НСИ
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спортна зала с условия за плуване, и много други спортове. Това в съчетание с спортовете на
открито (голф, лов, риболов, велотуризъм, рафтинг, алпинизъм, туристическо ориентиране, и
др.), ще увеличи както броя на нощувките, така и приходите от туризъм на общината.
Приоритетни пазари за други видове спортен туризъм
•

България

•

Германия (20% от населението избира спортовете като основна мотивация за
пътуване)

•

Холандия (17% от населението избира спортовете като основна мотивация за
пътуване)

Природен, приключенски и еко туризъм
Въпреки, че тези видове туризъм са различни, в България те често се възприемат като един
вид туризъм и термините се използват взаимнозаменяемо. Причината е, че в България и
природния, и еко, и приключенският видове туризъм обикновено се практикуват в
природозащитени места или места с много добре запазена природа, независимо дали те
влизат в списъците на Натура 2000, национални и местни паркове или не.
Определения
Екотуризъм
Най-обширната дефиниция за екотуризъм е тази 30 на UNWTO :
Терминът “екотуризъм” се използва обикновено означава всички форми на туризъм, които
имат следните характеристики:
“Всички форми на туризъм, базирани върху природата, където основната мотивация (за
пътуване) на туристите е наблюдението и наслаждението от природата, както и от
традиционните култури, преобладаващи в природните ареали. Тези форми имат обучителни
и интерпретационни белези, обикновено, но не ексклузивно, са организирани от
специализирани туроператори за малки групи. Партньорите, доставчици на услуги, са
обикновено малки предприятия, притежавани от местните жители. Еко туризмът
минимализира негативният импакт върху природната и социално-културна среда, помага за
поддръжката на природните ареали, които се използват за еко туризъм чрез:

30
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o Генерирайки икономически ползи за приемащите общности, организации и
местни власти
o Управлявайки природни местности с цел опазване на природната среда
o Давайки възможности за допълнителна алтернативна заетост и приходи на
местните общности
o Привличайки и повишавайки вниманието към опазването на природните и
културни активи, както между туристите, така и между местните общности.”
Както се вижда, в това определение се намесват определения за отговорен туризъм
(responsible tourism), доброволчески туризъм, и културния туризъм.
Бьорк31 анализира над 20 определения за екотуризъм от 1965 до 2000-та година и стига до
едно основно определение за екотуризъм:
“Дейност, в която властите, туристическата индустрия, туристите и местните жители
действат съвместно за да направят възможно пътуването на туристите до автентични ареали
с цел да се възхищават, изучават природата и културата по начин по който не се
експлоатират ресурсите, а се допринася за устойчивото развитие”.
Приключенски туризъм
От друга страна, отчитайки субективността на разбиранията за “приключение” (за един
човек дадена дейност може да е приключение, а за друг – не), приключенският туризъм е
определен от Вашингтонския Университет съвместно с Асоциацията за приключенски
туризъм и Ксола Консултинг 32:
“Приключенски туризъм е всяко вътрешно или международно пътуване, което включва наймалко два от посочените три аспекта: физическа активност, взаимодействие с природата и
културен обмен и учене.”
Дефиниция за природен, приключенски и екотуризъм
Всяко пътуване извън мястото постоянно пребиваване или обичайната среда, с цел да

31

Björk, P. (2000). Ecotourism from a conceptual perspective, an extended definition of a unique
tourism form. International Journal Of Tourism Research, 2(3), 189-202.

32

Adventure Travel Trade Association, (2006) adapted from research conducted by Schneider, P. & Vogt, C.(2005).
“Adventure Travel Survey: Consumer Report.” Prepared for the Adventure Travel Trade Association: 1-37
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се изживее активното или пасивно взаимодействие с природната среда във всичките й
разновидности, с подчертана грижа да се опазят естествените баланси в природните
ареали.
Подвидове на природния, приключенския и екотуризъм
Природен туризъм
При природния туризъм основната причина за пътуване е отдих в природна среда и
наслаждение от природата и взаимодействие с нея.
Подвидове на природния туризъм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Планински пешеходен туризъм
Туристическо ориентиране (той се разглежда и като спортен)
Пещерен туризъм (той се разглежда и като приключенски)
Алпинизъм (той се разглежда и като спортен)
Равнинно-пешеходен туризъм
Речен и язовирен природен туризъм
Пейзажно - фотографски туризъм (той се разглежда и като творчески туризъм)
Орнитоложки туризъм
Събирачески туризъм – събиране на билки, гъби, и т.н.
Астрономически туризъм – основната цел на пътуването е намиране на подходящи
места в природата за наблюдение на небесните тела и астрономически явления

Приключенски туризъм
При приключенския туризъм основният мотив за пътуване е приключението, активното
търсене на нови феномени и места в природата, нови изживявания, до голяма степен
свързани с малък, среден или голям риск. Много под-видове на приключенския туризъм се
препокриват със спортния туризъм (рафтинг, делтапланеризъм, и т.н.), други – с културния
туризъм, еко и др. видове туризъм – т.н. “меки приключения”, в които почти няма риск. В
този вид туризъм се включва и екстремният туризъм сред природата.
Екотуризъм
Подвидове на екотуризъм

•

Отговорен туризъм – (Responsible tourism) – пътуване с всякаква цел в природата, с
основна характеристика опазването й и отговорно отношение към заобикалящата
среда.
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•
•
•
•

Доброволчески екотуризъм – пътуване с цел подпомагане доброволното участие в
природозащитни дейности - почистване на природни ареали, залесяване, и др.
Селски екотуризъм – пътуване с цел посещение или опазване на екологично чисти
селски райони
Учебен екотуризъм – пътуване с цел обучение на място по екология и опазване на
природната среда
Планински екотуризъм

Приоритетни пазари за природния, еко и приключенски турзъм
Както се вижда от Таблица 12, българските туристи биха участвали в по-голямата част от
подвидовете на природния, еко и приключенски туризъм. С по-малка популярност се ползват
ектремните под-видове на приключенския туризъм, в които е намесен голям процент риск за
туриста.
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Таблица 13: Приоритетни пазари за природния, еко и приключенски турзъм
Да

Не

Не зная/не мога
да преценя

87,7

7,7

4,7

Посещение на защитени обекти

86

7,4

6,5

Планински преходи (еко пътеки)

80,2

14,4

5,4

Посещение на пещери

76,5

15,1

8,4

Конна езда

50,9

35,6

13,5

Риболов

50,2

42,1

7,7

Летене с парапланер

42,3

44,2

13,5

Планинско колоездене

39,8

44,2

16

Алпинизъм

30,5

54,9

14,7

Скално катерене

28,4

56,5

15,1

Екстремни спортове като маунтийн байк

26,7

54,2

19,1

Лов

21,6

67,4

10,9

Пикници/излети
	
  

Източник: Предпочитани активности извън зимният туристически сезон. Извадка за видове активности свързани с природния,
приключенски и екотуризъм. Изследване сред българските туристи. Вие лично бихте ли участвали в следните активности през пролетта,
лятото и есента?

Освен това, природният туризъм (36%) представлява основна мотивация на много българи
при пътуването им. Затова пазарът с най-висока приритетност за тези видове туризъм
е българския.
Международни приоритетни пазари за природния, приключенски и екотуризъм за
Банско
•

Румъния

•

Холандия

•

Полша
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Таблица 14: Приоритетни целеви пазари за останалите приоритетни видове туризъм
Здравен

Културен

Поклоннически

Кулинарен

Фестивален

Уикендов

България

България

България

България

България

България

Русия

Русия

Гърция

Сърбия

Сърбия

Гърция

Украйна

Великобритания

Русия

Гърция

Македония

Турция

Израел

Украйна

Сърбия

Турция

Гърция

Сърбия

Турция

Израел

Македония

Македония

Румъния

Македония

(Спа, уелнес,
балнео)

Анализ на конкуренцията
Конкуренцията на община Банско трябва да се разглежда по видове туризъм и по географски
принцип - вътрешна и външна.
Ски туризъм и туризъм на зимните спортове
Конкуренция на вътрешния пазар
В България, Банско има три основни конкурента: Боровец, Витоша и Пампорово. От тях има
статистически данни, които могат да се използват за сравнение само за Боровец и Пампорово.
Таблица 15: Конкуренция на вътрешния пазар

Зимен
курорт

Реализирани нощувки - брой
от
от
Общо
българи
чужденци

Пренощували лица - брой
Общо

българи

чужденци

Приходи от нощувки - лева
от
от
Общо
чужденци
българи

Среден приход от
лице
българи

чужденци

Банско

610,531

220,564

389,967

212,835

99,648

113,187

29,511,796

19,919,950

9,591,846

96.26

175.99

Боровец

325,653

160,615

165,038

106,788

69,833

36,955

10,206,750

5,660,477

4,546,273

65.10	
  

153.17

6,832,318

97.36	
  

228.53

Пампорово

272,694

197,883

74,811

86,367

70,177

16,190

10,532,246

3,699,928

Източник: Данни на НСИ за 2013 г.

Боровец
Боровец е най-старият курорт в България за природен туризъм, въпреки че като ски курорт се
развива по-късно едва през 80-90-те години на 20ти век. Въпреки огромните маркетингови
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усилия на Боровец, туризма към Банско отбелязва два пъти пo-големи стойности, както в
нощувките, така и в броя на туристите.
Преимущества на Банско пред Боровец като туристическа дестинация за ски туризъм и зимни спортове

•

По-дълъг ски сезон

•

По-голяма и по-модерна леглова база

•

Неповторима градска възрожденска архитектура

•

Повече писти, лифтове и съоръжения за зимни спортове

•

Възможност за обслужване от 3 международни летища - София, Bansko и Солун

•

По-голямо разнообразие на видовете туризъм, допълващи основния туристически
продукт в непосредствена близост - спа туризъм, кулинарен, туризъм на забавленията

•

По-известен и популярен зимен курорт на международните пазари и оттам - по-висока
доходност

Преимущества на Боровец пред Банско като туристическа дестинация за ски туризъм и зимни спортове

•

По-голяма близост до София - най-големият генериращ пазар за ски в България

•

По-голяма близост до 2 международни летища - тези на София и Пловдив

•

По-ниска натовареност на лифтовете

•

По-голяма близост до големи центрове за културен и MICE туризъм (София)

•

По-добро маркетингово присъствие в Интернет

•

По-добре развит целогодишен туризъм

Заплахи от страна на Боровец като конкурент на Банско като туристическа дестинация за ски туризъм и
зимни спортове

•

Построяването на "Супер Боровец" и увеличаването на модерната леглова база на
Боровец

•

Увеличаване на писти и ски съоръжения
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Пампорово
Преимущества на Банско пред Пампорово като туристическа дестинация за ски туризъм и зимни спортове

•

По-голяма надморска височина

•

По-дълъг ски сезон

•

По-голяма и по-модерна леглова база

•

Неповторима градска възрожденска архитектура

•

Повече писти, лифтове и съоръжения за зимни спортове

•

Възможност за обслужване от 3 международни летища - София, Пловдив и Солун

•

По-известен и популярен зимен курорт на международните пазари и оттам - по-висока
доходност

Преимущества на Пампорово пред Банско като туристическа дестинация за ски туризъм и зимни спортове

•

По-централно разположен в Южна България, позволяващ достъп от големи
генериращи пазари като Пловдив, Бургас

•

Директни зимни полети от един от големите генериращи пазари - Русия и
Великобритания. Целогодишна достъпност от Русия, Германия и Великобритания

•

По-ниска натовареност на лифтовете

•

По-голяма близост до големи центрове за културен туризъм

•

По-добро маркетингово присъствие в Интернет

•

По-добре развит целогодишен туризъм

Като извод може да се каже, че Банско е най-конкурентоспособната дестинация за ски
туризъм и туризъм на зимните спортове в България.
Конкуренция на външните пазари
Конкуренцията приоритетните за Банско пазари в областта на зимния и ски туризма са найвече алпийските курорти - Австрия, Италия, Швейцария и Франция. Те са по-близо до найголемите генериращи пазари, имат силно развит целогодишен туризъм и огромно
маркетингово присъствие в Интернет, което позволява голяма част от туристите да пристигат
неорганизирано. В Испания, заради Сиера Невада е възможно съчетанието морски
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рекреативен туризъм със ски туризъм през цялата година на разстояние от 1.5 ч..
Преимущества на Банско пред алпийските курорти като туристическа дестинация за ски туризъм и зимни
спортове

•

По-голяма конкурентоспособност в цените

•

Нова, екзотична за традиционните пазари дестинация

•

Неповторима градска възрожденска архитектура, различна от типичните алпийски
селища

•

Изключително красива природа, липсваща в високите алпийски ски зони

•

Близост до големи нови генериращи пазари - Русия, Турция, Румъния

Преимущества на алпийските курорти пред Банско като туристическа дестинация за ски туризъм и зимни
спортове

•

Утвърден престиж на дестинациите

•

По-голям ски сезон

•

По-голяма достъпност от най-големите генериращи пазари за ски туризъм

•

По-добра обща, ски и туристическа инфраструктура

•

Липса на езикови бариери

•

По-добре маркетирани възможности за целогодишен туризъм

•

По-добър маркетинг на дестинациите

•

По-голяма доходност и заетост на легловата база

За да се превърне в конкурентоспособна на алпийските курорти дестинация за ски
туризъм и туризъм на зимните спортове, Банско трябва да работи над подобряване на
своята обща и ски инфраструктура, както и над своя маркетинг като целогодишна
дестинация .
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Природен, приключенски и еко туризъм
Конкуренция на вътрешния пазар
В България има условия в над 30% от територията да се развиват тези видове туризъм,
поради факта че 33% от страната е покрита от планини, а 30% влиза в Натура 2000. На
българския пазар най-големте конкуренти в това отношение са дестинациите в Витоша,
Стара Планина и Родопите.
Преимущества на Банско пред други български дестинации за природен, приключенски и еко туризъм

•

Модерна настанителна база

•

Близост до ресурси за много видове туризъм, допълващи природния, приключенски и
еко туризъм - балнео, спа и уелнес, кулинарен, религиозен и поклоннически

•

Голяма близост до някои външни туристически пазари - Гърция, БЮР Македония

Преимущества на други български дестинации пред Банско за природен, приключенски и еко туризъм

•

По-ниски цени

•

По-голяма близост до генериращите пазари за вътрешен туризъм (Витоша, Стара
Планина и Родопите)

•

По-голяма близост до големи международни пазари - Стара Планина до Румъния,
Родопите до Турция и Гърция, Витоша - до всички международни пазари

•

По-голяма познатост сред българската публика за природен, приключенски и еко
туризъм - Стара Планина, Родопите

Изводи: за да се превърне в конкурентоспособна дестинация за приключенски, природен и
екотуризъм, Банско трябва да подобри информираността сред българските и чуждестранните
туристи за всички възможности в практикуването на тези видове туризъм. Важно е също да
се направят повече и ценово по-достъпни продукти за целогодишен туризъм, в съчетание с
други приоритетни видове туризъм - културен, кулинарен, спа и уелнес, фестивален и т.н.
Конкуренция на външните пазари
Конкуренцията на външните пазари идва от много страни с развит целогодишен природен,
приключенски и еко туризъм, каквито са дестинации във Франция, Германия, Австрия,
Швейцария, Румъния, Русия, и много други. В по-голямата си част, това са местни
дестинации за вътрешен туризъм, но тъй като това са и дестинации в най-големите
генериращи пазари, те представляват сериозна конкуренция за Банско.
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От друга страна, международните туроператори вече познават и продават конкурентни на
Банско дестинации за природен, приключенски и еко туризъм, най-вече в Родопите.
Преимуществата на Банско (чиста природа, модерна леглова база, неповторима
архитектура) в съчетание с други видове туризъм (спа & уелнес, културен, кулинарен,
фестивален и спортен), каквото съчетание има в по-малко места, отколкото само
природен, само приключенски и само еко туризъм, трябва да бъдат използвани правилно
при позиционирането на Банско на международните пазари.
Конкуренти за други видове туризъм
В национален мащаб, община Банско се конкурира и в останалите приоритетни видове за
дестинацията туризъм. Тези конкуренти са различни по различните видове туризъм, което
дава преимущество на Банско да е конкурентоспособен не поотделно, а като цялостна
комбинация от тези видове туризъм.
Таблица 16: Конкуренция на вътрешния пазар за различни видове туризъм
Здравен

Културен

Поклоннически

Кулинарен

Фестивален

Уикендов

Велинград

София

София

Смолян

София

София

Хисаря

Пловдив

Асеновград

София

Пловдив

Русе

Поморие

Велико Търново

Рила

Варна

Пловдив

Сандански

Несебър

Петрич

Бургас

Велико Търново

Павел баня

Казанлък

Велико Търново

(Спа, уелнес,
балнео)

Македония

Изводи: Банско има уникално съчетание, на различни видове туризъм, които съчетани с
ски, природния и еко туризъм могат да допринесат до висока конкурентоспособност на
българския пазар.
Конкуренция на външните пазари за различни видове туризъм
Банско, поради своята уникалност в съчетанието на различни видове туризъм, плюс
екзотичността на дестинация в Югоизточна Европа, се явява сериозен конкурент на много
пазари на Балканите, които поотделно са водещи в различните видове туризъм, но като
цялост нямат тези характеристики. За културния туризъм например Солун, Охрид и Одрин
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са най-силните конкуренти. За фестивален и уикендов - Белград, Солун, и т.н. Друго
преимущество на тези конкуренти е са по-големите средства и усилия за маркетинг на
дестинацията.
Затова Банско трябва да се концентрира върху създаването и маркетирането на
многофасетен туристически продукт, като съчетание от няколко вида туризъм в
допълнение на основните приоритетни видове туризъм.
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ПРОДУКТОВ МИКС
Създаването и маркетирането на
подобряването на продуктовия микс.

разнообразен

туристически

продукт

предполага

Когато се съставя продуктовия микс, и особено когато става въпрос за смяна на неговата
структура, се има предвид не само основния мотив за посещение, но и продуктовия подход
при определяне на видовете туризъм, т.е. съчетанието от повече от няколко вида туризъм,
независимо от основната цел за посещение.
Това значи, че ако основния мотив за посещение е например планинския пешеходен туризъм
(в случая 20%), то тези туристи могат да посетят фолклорен фестивал или кулинарно събитие,
което съответно ще увеличи дяла на фестивалния и кулинарните видове туризъм.
Таблица 17: Препоръчителен продуктов микс по приоритетни видове туризъм
Вид туризъм

Процентен дял българи

Процентен дял чужденци

Ски туризъм и туризъм на зимните
спортове и други видове спортове

30%

40%

Природен,
туризъм

20%

10%

Балнео, СПА и уелнес туризъм

20%

20%

Културен туризъм

10%

5%

Поклоннически

5%

10%

Кулинарен

5%

5%

Фестивален

5%

5%

Други видове туризъм

5%

5%

приключенски

и

еко

Продуктовият микс за Банско може да се промени единствено след сериозни и
задълбочени ежегодни проучвания както между българските, така и между
чуждестранните туристи, които да показват мотивите за посещение, техните
дейности по време на престоя в дестинацията, и ако има нужда, да се актуализират
комуникационните, информационни и рекламни кампании. Много е важно също да се
следят ежегодните издания на Евробарометър (Attitudes/Preferences of the Europeans
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towards tourism), visitbritain.org, germany.travel и статистическите източници на
отделните приоритетни пазари за да се определят не само предпочитанията, но и
икономическите тенденции на съответните пазари по видове туризъм, за да може да
се направи идеалния продуктов микс.

Стратегия за тестване на продукта
Продуктовият микс за Банско може да се промени единствено след сериозни и задълбочени
ежегодни проучвания както между българските, така и между чуждестранните туристи,
които да показват мотивите за посещение, техните дейности по време на престоя в
дестинацията, и ако има нужда, да се актуализират комуникационните,
информационни и рекламни кампании.
В Стратегическия План са описани много мерки за създаване на туристически продукт,
базиран на активите за развитието на туризма, както и задължителното проучване (тестване)
за всички туристически продукти. Това проучване трябва да се базира на реална оценка
както на потенциалните и съществуващи туристи, така и на тези които създават, оперират и
разпространяват продукта.

ПАКЕТИРАНЕ, БРАНДИРАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ БАНСКО
Туристическите дестинации, от гледна точка на тяхното маркетиране също се разглеждат и
като продукт, който трябва да бъде "пакетиран" и поставен на съответните туристически
пазари. Това означава избор на главните активи за туризъм и фокуса на дестинацията.
Процесът на брандирането на дестинация Банско трябва да се съсредоточи върху този фокус
и да отрази визуално и вербално с всички елементи на бранда един цялостен образ, едно
чувство, което да предизвиква спонтанни асоциации с главните активи на
дестинацията.
Засега Банско няма цялостен бранд, който да отговаря на фокуса като целогодишна
дестинация за ски, природен, приключенски, еко туризъм с богати възможности за съчетания
с други видове туризъм. Единствено Ски Зона "Банско" е брандирана добре за зимен туризъм
но й липсва дълбочината за други видове туризъм.
Затова е жизнено необходимо дестинация Банско да започне процеса по брандиране, което е
сложен процес и утвърждаването на нов бранд може да продължи дълго време. Въпреки това,
то е изключително необходимо за успешния маркетинг, и едно от първите действия, което
трябва да се реализира.
Друг важен момент е, че брандът включва под-брандове, съответсващи с основните видове
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туризъм, разглеждани от брандингова гледна точка като "продукти". Те притежават много от
основните брандингови елементи – име, символика, цветова гама, които са ясно различими
на целевите пазари. Пример за такъв интегриран бранд е този на град Киев (проект):
https://www.behance.net/gallery/525928/The-City-of-Kyiv-Identity.
След завършването на процеса на създаване на всички елементи на бранда, този бранд трябва
да се позиционира на определените целеви пазари. Това означава цялостен комплекс от
брандирани платформи и туристически продукти - от градска среда до конкретни турове, и
от комуникации и информация до реклама в Интернет.

Реклама на Дестинация Банско
Както в рекламата на повечето дестинации в България, община Банско страда от един
наследен от остарял идеологически модел: той се базира на изброяване и показване на факти
и дълги описания: история на града, биографии на личности, които са живяли там,
исторически сгради, природа, и други ресурси. В рекламата на много от българските
дестинации от една страна, има “обучително-познавателен” елемент, а от друга презумпцията, че туристите знаят всичко това, което знаят жителите на града за
дестинацията, историята и т.н. Тоест, дестинацията говори с глас на "учител", а не на
приятел. Тя обяснява, това което тя иска да каже, а не това, което туристът има нужда да чуе,
за да прекара времето си там по един превъзходен начин.
Затова във всички реклами, независимо от платформата, дестинация Банско трябва да
използва такъв тон на комуникации, който да отговаря на изискванията на съвременния
турист. Това което липсва в повечето случаи е визуализация и вербализация на това, което
туристите могат правят по време на техния престой/посещение на дестинацията и това, което
прави тази дестинация единствено по рода си изживяване.
Поради тази причина, цялата реклама на дестинация Банско трябва да смени своя фокус – от
информация за ресурсите към тематична реклама на изживяванията от различните видове
туризъм.
Огромен проблем с рекламата на Банско е фокусирането най-вече върху ски туризма. На найголемите международни пазари (Русия, Великобритания и т.н.) рекламата е съсредоточена
върху преимуществата на дестинацията като ски зона, а не като целогодишна дестинация с
много различни аспекти и преимущества. Като се има предвид изследването на профилите на
туристите на приоритетните пазари, и на видовете туризъм, с които община Банско може да
обогати туристическия продукт, този пропуск трябва да се попълни с тематична реклама за
комплексни туристически продукти, съчетаващи ски или природния туризъм с останалите
приоритетни видове туризъм.
Едностранчивият бранд на ски зоната на Банско води и до “несвързана” с останалите активи
на дестинацията реклама, което от своя страна води до ниска ефективност на самата реклама.
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Прегледа на печатните, видео, картографски и други материали в ТИЦ в Банско е
доказателство за това "разнообразие" във визуалното послание. Липсва обща цветова схема,
общ стил на илюстрациите/снимките, общ стил на форматите и т.н. Това още веднъж показва,
че ефективността от рекламата е тясно свързана с брандирането на дестинация Банско.

Таблица 18: Избор на медии
Страна

Обща
значимост
на пазара

Предпочи
тани
видове
туризъм

Предпочитани
източници на
информация

Начин на
закупуване на
туристически
продукти

Избор на
медия

Цена за
присъствие в
съответните
предпочитани
медии

Обща
оценка

Пример

1

природен

Интернет

туристическа
агенция

участие в
каталог на
туристическа
агенция

висока

9

Пример
2

4

ски

Приятели и
познати

Интернет

силна интернет
реклама в
търсачките и в
социалните
мрежи

средна

6

Матрица за избор на медии

Традиционни медии
От изследванията на приоритетните туристически пазари стана ясно, че много малко туристи
използват традиционните медии като източник на информация и препоръка, когато дойде
момента за избор на дестинации. Дори и на пазарите с по-ниско използване на Интернет,
препоръката от приятели и познати, както и личния опит се явяват по-значими отколкото
вестници, радио, телевизия, брошури, пътеводители и др.
От друга страна, традиционните медии за реклама са и най-скъпите. Те имат все още ефект
сред по-зрелите потребители, при по-консервативните от демографска гледна точка пазари и
сред пазарите със сравнително ниска покупателна способност.
Посланици на дестинацията
Много от високопрофилните туристи, всъщност се явяват и най-добрите рекламодатели на
дестинациите. Такива са телевизионни звезди, журналисти в България и в чужбина,
представители на дипломатическите мисии на България, висшите и специализирани учебни
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заведения в областта на спорта, културата, историята и етнографията, които често пътуват до
община Банско с цел туризъм.
От друга страна, спортистите, екотуристите, дипломатическите мисии на чуждите страни от
целевите пазари, акредитирани у нас, хотелиери, ресторантьори, туроператори и
туристически агенти, производители на сувенири и други стоки от сателитните сметки на
туризма са едни от най-важните канали на влияние върху крайния потребител. Използването
им като посланици на “Дестинация Банско” е вид реклама, която освен че е много ефективна
ценово, е и влияе много повече отколкото традиционните медии.
Заради това, трябва да се избират високопрофилни ПР акции, които да показват
изживяванията на тези "посланици" в дестинация Банско
Ефективността на този вид акции зависи от прилагането на едни минимални параметри,
които да създадат една стройна структура на ПР усилията :
•
•
•
•
•

Избор на тема на годината по видове туризъм (по една тема за всеки приоритетен вид
туризъм) Пример: Година на здравето в Банско
Избор на посланик на дестинацията за определената година по видове туризъм. Пример
(посланици): Македонска телевизионна звезда от здравно предаване
Избор на целеви пазар за съответната година по видове туризъм (по един целеви пазар на
година за определен вид туризъм) Македония
Избор на туроператори, хотели и ресторанти, както и транспортни фирми като основни
доставчици на услугите и като основни рекламодатели
Избор на доставчици на сателитните сметки в зависимост от целевите пазари и темата на
годината по вид туризъм. Пример: Биофарм или подобна фирма за козметични подаръци,
които са и екологично чисти и имат елемент на лечение

Социалните медии
Социалните медии все повече навлизат в туризма като важен източник на информация и
реклама. Те са вече изключително важни не само за младите туристи (до 35 г.), но и за тези
до 45 г. възраст. Динамичността, гъвкавостта и възможността да се използва, за разлика от
традиционните медии не само в генериращите и целеви пазари, но, и чрез мобилните
технологии и приложения, на място, в дестинация Банско са много важни фактори, както и
сравнително ниската цена на този вид медии.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ МЕДИИ ПРИ ПОЗИЦИОНИРАНЕТО И РЕКЛАМАТА НА ДЕСТИНАЦИЯ БАНСКО
Избора на основни видове медии за реклама и разпределението на човешките и финансови
ресурси, които те предполагат са от жизненоважно значение за позиционирането на община
Банско като целогодишна дестинация с разнообразни видове туризъм и с фокус върху
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природата и спортовете.
На базата на проучване на приоритетните за Банско туристически пазари, профила на
туристите, както и цените и проникването на различните видове медии, се създава матрица
за процентно разпределение на финансовите и човешки ресурси, необходими за ефективна
реклама на дестинацията.
Таблица 19: Разпределение на необходимите ресурси по видове медии
Вид медия

% от рекламния
бюджет

Печатни

5%

От тях

10% вестници и
списания
60% брошури, плакати
и директен маркетинг
5% пътеводители и
каталози
20% Външна реклама

ПР

30%

Електронни

60%

От тях

20% телевизия и
радио
30% реклама и
информация в
Интернет и търсачки
30% социални и
геосоциални мрежи и
приложения
20% мобилен
Интернет

Необходими
човекочасове на
месец на
Организация за
Управление на
Дестинацията
“Банско” (ОУД
“Банско”)
10

Вид изпълнител
(Организация за
Управление на
Дестинацията
“Банско” (ОУД
“Банско”), или
външен

Съфинансиране и
участие на частния
бизнес

Н/П

Външен

Препоръчано

40

ОПТ & Външен

Препоръчано

10

ОПТ & Външен

Препоръчано

12

ОПТ & Външен

Препоръчано

100

ОПТ & Външен

Препоръчано

Н/П

Външен

Препоръчано

200

ОПТ

Препоръчано

200

ОПТ

Препоръчано

20

Външен

Препоръчано

Източник: Vizantia Enterprises, Inc. 2012

За да бъде такава реклама ефективна е необходимо:
•
•
•

Общият събитиен календар да се изготвя с 18 месеца напред
Да са избрани темите по приоритетните видове туризъм с 5 години напред
Да има годишен рекламен план, част от годишната програма за туризъм на община
Банско
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•

Да има годишен медиен план специализиран за печатните издания по дати в зависимост
от целевите пазари (характеристики на пазара за предварителна информация и
резервация), готовите туристически продукти и избраните партньори-доставчици,
спонсориращи рекламата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участието на общинската администрация за туризъм при традиционните
медии е за ръководене и контрол на качеството на външните изпълнители, а при Интернет
рекламата, мобилната реклама и социалните медии - директно.

ПЕЧАТНИ МЕДИИ
Вестници и списания
Рекламата в печатните медии трябва да бъде насочена единствено в уикендовите издания (и
то с няколко уикенда напред) в определени тематични издания. Поради намаляването на
значението на печатните медии като източник на информация, така и като ефективен
рекламен носител, тези усилия трябва да се съсредоточат само върху рекламата на
определени събития - откриване на сезон, фестивали, специални уикенди за дестинацията.
Постоянна реклама в печатните медии не се препоръчва за нито един чуждестранен пазар, с
изключение може би на Турция или БЮР Македония.
Друга интересна форма, която може да се използва за чуждите пазари, поради високите цени
на рекламата, това са спонсорираните тематични статии (advertorial). Те също се препоръчват
за списания с определена тематичност - природа, екология, култура, спортове и т.н.
Този вид реклама (advertorial) може също така да се използва и при българските печатни
издания, така и при печатните издания за чужденци в България (Vagabond).
Рекламните кампании на Банско трябва да следват определена структура на информацията,
която да е включена в рекламата. Общата реклама (снимка на писта + името на
дестинацията) е неефективен начин на реклама. Това е позиционираща реклама, която е
много скъпа, защото трябва да бъде използвана целогодишно. За останалите кампания е найдобре да се следва следния
Пример:
•
•
•
•
•
•

Дестинация (конкретна дестинация в Банско)
Тема или Събитие + дати
Дати до които записването е валидно или най-подходящия сезон за темата
Снимка по темата (конкретна, а не обща)
Продуктова информация (напр. Двудневен пакет на база нощувка в хотел 3* - 50 лв.).
Контактна информация на рекламодателя и ТИЦ-а, вкл. Уебстраница, Facebook.com,
Twitter.com и т.н. страница.
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Брошури, постери, дипляни и други печатни материали
Като изключим каталозите и позициониращите общи печатни материали по видове туризъм,
другите печатни материали трябва да следват тясно събитийната реклама (туристически
борси, ПР акции и др.), тъй като използването им за директна към консуматора реклама е
много скъпо и много неефективно (проникване само 2%). Те служат и за информационни
материали в ТИЦ.
Поради характера на печатните медии това е също и неефективна реклама да се отпечатва в
огромни количества, въпреки че това би снижило цената. Причината е, че информацията се
променя много по-бързо, отколкото подготовката, финансирането и отпечатването на такива
материали.
За община Банско е много важно, преди да започне отпечатването на нови материали,
ПЪРВО да:
Направи одит на съществуващите материали и изследване дали те са ефективни и да
изготви списък на ефективните материали
• Да направи план за издаване на такива материали в съответствие със събитийния план
• Да синхронизира съдържанието с другите видове рекламни носители - вкл. и обновяване
на информацията за Интернет и социалните медии
Когато се създават новите материали, те трябва да бъдат създавани по тематичен принцип: за
приоритетните видове туризъм: природен, приключенски, и т.н. , и да включват на отделен
лист списък на готови туристически продукти в този вид туризъм с цени и подробности.
Така този лист/притурка, ще може да се сменя при промяна/обогатяване на продуктите и
цените.
•

Тези нови материали НЕ ТРЯБВА да се печатат ПРЕДИ създаването на нов бранд на Банско
като целогодишна многопрофилна дестинация.

Плакати/Постери
Този вид рекламни носители се разглеждат както печатна така и като външна реклама, в
зависимост от поставянето им. Те са много ефективни в градска среда, пешеходни зони,
летища, автобусни и железопътни гари, където хората имат повече време да разглеждат и
четат съдържанието. Особено внимание трябва да се обърне на дизайна на постерите, който
трябва да бъде много впечатляващ, със само една, но много привлекателна снимка и с много
кратък текст. Постерите трябва да бъдат тематични по приоритетните видове туризъм или
свързани с конкретно събитие. Много трябва да се внимава те да не бъдат претрупани с
реклама на спонсорите, а да има специално място, отделено за спонсори, което да не
представлява пречка да се разбере основното послание.
Главно място за поставянето на тези плакати/постер са ТИЦовете, не само в Банско, но и в
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големите градове (София, Пловдив Бургас, Варна, Русе, и т.н.), както и на следните други
групи места:
•

Летищата в София, Пловдив, Солун, Кавала, Истанбул

•

Гарите и автогарите на най-големите български градове

•

В определени градски пространства, когато това позволява в София, Пловдив и други
големи градове

•

Туристически клубове, браншови организации, асоциации и др.

•

Посолства и консулства на всички целеви пазари

•

Туроператорски фирми и туристически агенции на целевите пазари

•

Представителства на големи български фирми в България и в страните, в които те
имат представителства и които са в списъка на целевите пазари

•

Банки (избор на 3-4 банки) или съвместна реклама с банките

Външна реклама
Много ефективна както визуално, така и по икономически показатели е външната реклама с
билбордове и други средства ("обличане" на сгради, коли, автобуси и др. За България този
вид реклама не е толкова скъпа и е задължителна особено за дестинация Банско да
разпростре рекламата на тези носител и извън магистрала Струма към АМ “Тракия”,
"Марица", и особено в Северна България (оста Свиленград - Русе) и трасето на АМ "Хемус",
независимо от факта, че някои АМ не са непълно построени.
Особено важно е, че като се има предвид високата скорост на предвижване по
автомагистралите, посланието трябва да е много кратко (до 3-5 думи), ясно, с призов за
действие (call to action) и билбордът да не бъде претрупан графично.

ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Радио
Този вид рекламна платформа трябва да бъде използвана много ограничено, поради
постоянно намаляващия дял като рекламен носител. Поради високите цени за радио реклама
в чужбина, тя трябва да се ограничи до българския пазар, като се концентрира върху найслушаните радиостанции за приоритетните демографии. Радиорекламата може да се
използва и за брандово позициониране (слоган и музикална заставка), когато бранд Банско
бъде готов.
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Телевизия
Ролята на телевизията като информационен източник при избора на дестинация постоянно
намалява. Освен това, тя е най-скъпото комуникационно средство. За Банско е най-важно да
използва телевизионната реклама като печатната - на българския пазар и чрез спонсорирани
предавания/репортажи по темите на приоритетните видове туризъм.
Що се отнася до чуждите медии, за дестинация Банско са важни канали като Eurosport,
National Geographic, и канали за природа и туризъм, като тези, които се излъчват по време на
летния сезон по морето на чужди езици, които са "инвестиция" за следващия сезон.
Качеството и брандовият фокус са най-значими при телевизионните реклами. Трябва да се
обърне внимание съдържанието (кратко и ефектно), на резолюцията на заснетия материал
(HD, 3D), монтажа и графичните елементи. Всички реклами трябва да бъдат тематични по
приоритетните видове туризъм, и както и събитийните реклами, като материалите трябва да
бъдат и трансформирани и във формати, пригодни за online streaming в youtube.com,
vimeo.com, vbox7.com и .т.н. Тези материали трябва да бъдат и преведени на езиците на
приоритетните пазари, или на най-малко руски и английски език.

Участие на туристически борси
Участието в общи туристически борси е доказано неефективен метод за реклама и маркетинг
на дестинациите, с изключение на участие на национални туристически офиси (в случая
МИЕ). Въпреки това, участието на българските туристически борси не е толкова скъпо и
затова община Банско трябва да продължи участието си в тях, особено в специализираните
за уикендов туризъм (Русе), културен туризъм (Велико Търново) и т.н.
Участието на туристическите борси в чужбина трябва да бъде тематично, т.е. да се избират
туристически борси по видовете туризъм, които са приоритет за Банско, а не общите, където
"маркетинговото послание" на Банско се губи поради много високата конкуренция.
Препоръчителни са международните изложения/борси на Асоциацията за приключенски
туризъм, борсите за СПА/Уелнес туризъм, и някои от борсите в конкретните приоритетни
пазари (Русия, Турция, Гърция, и т.н.).

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И КОМУНИКАЦИИ
Интернет в България се използва от 58% от населението под една или друга форма, а 46%
използва световната мрежа за получаване на туристическа информация. Въпреки това,
записванията чрез Интернет, макар и да се увеличават, продължават да бъдат под средните
европейски нива. Затова Интернет рекламата трябва да бъде насочена основно към пазари
като Великобритания и Русия, а социалните медии и информацията - към всички
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приоритетни пазари на съответния език.
Най-важното за община Банско да създаде свой собствен туристически портал със
собствения на общината бранд, от който вече могат да излизат препратки и
резервации към други портали. Това ще повиши и ранга на дестинацията в търсачките.

Официални страница на дестинация Банско
visitbansko.com, bansko.travel,
притежатели
•
•
•
•

- трябва да се запазят или откупят от сегашните

Bansko.travel – регистрирането на този адрес е много важно при рекламата чрез
търсачките.
Bansko.bg - от официалната страница на Община Банско трябва да има връзка към
visitbansko.com
Bulgariatravel.org - трябва да се положат усилия да се промени и подобри съдържанието
за Банско на официалния портал за туризъм на България
Eventsbansko.bg - трябва да е отделен адрес, който да има и ре-директ към съответната
страница за събития на портала VisitBansko.com

Интернет търсачки
Търсачките са най-използваното средство за информация в Интернет. Google е световен
лидер, с изключение на Русия, където yandex.ru е най-голямата търсачка. Присъствието на
дестинация на Банско в Интернет трябва да е съобразено с принципа на работа на търсачките.
Те отчитат вече не ключови думи, а думи в основния текст на съдържанието и в уеб адреса
(URL) на сайта, както и външните връзки които влизат/излизат към/от този сайт. Тези
детайли обикновено се залагат при програмирането и създаването на съдържанието на
уебсайта.
Именно затова е много важно, когато се създава основния текст, а не само заглавията, да има
важни ключови думи, при които основните предимства на дестинацията лесно да се намират
както във VisitBansko.com, така и във всички сайтове и портали свързани с туризма на
Банско. За всеки вид туризъм те са различни, но в един текст те винаги трябва да присъстват
заедно с думата “Bansko”.
Търсачките засичат не само текста в страниците. Те също търсят в адреса на страниците:
URL. Например http://visitbansko.com/page_1/1203, например няма да даде добър резултат,
ако туристът търси екотурове и пътеки около Банско, защото търсачката ще свърже
страницата с Банско, тоест, резултатът ще излезе и при търсене на книжарница в Банско, а не
екотуризъм. Ако обаче адресът е http://visitbansko.com/nature/ecotravel, тогава търсачката ще
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засече съчетанието Банско – природа – екотуризъм, което ще издигне града в списъка с
екотуризма при следващото търсене.
Този същия принцип се прилага и при мобилните версии, които трябва да бъдат отделени,
защото Google например "наказва" страници без мобилна версия, като ги избутва назад.

Реклама в чужди или международни уебсайтове с общ характер
Това са сайтове, които не са свързани с туризъм, но при търсене на думата “Bansko”, те се
появяват на първите страници от резултатите:
Wikipedia.org
Информационен портал, който е много важен за утвърждаването на Банско като една от найважните европейски дестинации.
Новинарски сайтове, на радиостанции и телевизии
Такива са много български и чуждестранни сайтове, където обаче рекламата е значително
по-скъпа отколкото при специализираните за туризъм уебсайтове. Затова на този етап
община Банско е добре да използва само новини с връзки от/към тези сайтове.

Сайтовете на летища, транспортни гари и т.н.
Най-важното при всички тези сайтове, е брандинговото присъствие, и, ако има реклама, то тя
трябва да бъде кратка и ефективна.

Специализирани в туризма български уебсайтове и такива, които продават
туризъм
Такива са Journey.bg, Nasamnatam.com и много от сайтовете за колективно пазаруване. За
община Банско е най-важно да достави вярна, маркетингово привлекателна информация в
отделите за информация на дестинацията, и да обучи частните оператори/хотелиери и др.
кои от тези портали са най-ефективни за техния конкретен случай.

Специализирани в туризма чужди или международни уебсайтове
Най-важният от тях Tripadvisor.com, поради възможността да се предоставя информация за
дестинацията, нейните атракции и услуги, както и за хотелите и др. За община Банско е
жизненоважно да се свърже с центъра за обслужване на дестинации на този портал и да
заяви официалния си статут на дестинация, което и да направят отделните атракции,
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фестивали и др. Дестинациите участват безплатно в Tripadvisor.com, както и атракциите и
събитията, хотелите и т.н.
WikiTravel.org е много важен пътеводител и присъствието там също е безплатно и дава
възможност за много детайлно описание на дестинацията, нейните преимущества и много
добра практическа информация.
И в двата портала, информацията трябва са се структурира и стандартизира, да бъде
поднесена на различните езици, на приоритетните пазари, както и да има богат визуален
материал за илюстрация.

Интернет и мобилно картографиране
Много е важно в Google Maps и други Интернет карти, да се проверят точни координати на
основни атракции, за да няма грешки.

Социални и геосоциални мрежи
Социалните и геосоциалните мрежи, както и блоговете, микроблоговете, порталите за
социално споделяне на снимки и видео, имат няколко огромни предимства: те са лесни за
използване, със световно покритие, и много лесно и бързо да се обновява съдържанието от
един единствен източник на разпространение. Община Банско трябва предварително да
създаде такова съдържание, и да използва подходящия софтуер за публикуване
едновременно във всичките дистрибуционни канали.
ВАЖНО!
По времe на подготовката на Стратегията се анализират само за най-популярните към
момента социални и геосоциални мрежи и приложения в Интернет към средата на 2014 г. В
бъдеще, и то много скоро, могат да възникнат нови социални мрежи, нови Интернет портали
и други възможности за Интернет комуникации и реклама. Община Банско трябва да
наблюдава характеристиките на съществуващите и нововъзникнали социални мрежи
(конфигурация, популярност и значимост) и да се опитва да бъде измежду “първите на
пазара”, ако нови социални мрежи или технологии възникнат.

Facebook.com

От няколко години, Фейсбук е най-голямата социална мрежа в света и в България. В нея
членуват над 3 милиона българи. Присъствието в нея трябва да се осъществи във всички
форми – профил на града като потребител, група за туризма в Банско, страници за
различните видове туризъм в Банско. Трябва да се забрани използването на думата
"официална група/страница/профил" от любители/почитатели на Банско.
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В профилите, групите и страниците на Банско трябва да съществува единна стандартизирана
информация за дестинацията написана на разбираем език, кратка, с възможно най-много
подробности за събития и т.н., както и всички координати на обинската администрация за
туризъм и ТИЦ Банско.
Всички комуникации от страна на Банско на "стената" трябва да бъдат поне на български и
английски, или да се създадат 2 профила – един на английски, и друг на български.
Препоръчителен
адрес
на
Facebook.com/Bansko.Travel

основния

профил:

Facebook.com/Visit.Bansko

и

Други адреси:
•
•
•

Facebook.com/BanskoEvents - страница и група за фестивали и събития в община Банско
Facebook.com/WeekendBansko - с конкретни предложения за най-малко 2 уикенда
напред
Facebook.com/ BrandBansko – страница за обсъждане и лансиране на Бранд Банско

Чрез собствения си профил, дестинация Банско трябва да взаимодейства с всички групи за
туризъм по видове (ски, природен, приключенски, и т.н

Foursquare.com
Тази геосоциална мрежа дава предимства, които имат и Facebook check in, и много други,
които позволяват реклама на дестинацията чрез описание при зададени GPS координати.
Най-голямата мрежа за видеосподеляне в света, Youtube.com, е много важна за дестинация
Банско. Присъствието на общината трябва да бъде брандирано, както в адреса: http://www.youtube.com/user/VisitBansko, така и във визуалните материали (стена) и
съдържание. Не би трябвало се качват видеоматериали без заглавие и описание, а ако са
обекти за посещение: с работно време, адрес, телефон и GPS координати.
Подобни са принципите и за качване на видео съдържание в другите портали за видео
споделяне, като Vimeo.com , Vbox7.com , както и порталите за споделяне на снимки:
Pinterest.com, Flickr.com, Panoramio.com
Twitter.com
Twitter.com е най-голямата мрежа в света за микро-блогове.
Община Банско трябва да отдели време и човешки ресурси да поддържа ежедневно
присъствието в Twitter.com, както и да създаде различни адреси в системата:
http://twitter.com/VisitBansko, http://twitter.com/EventBansko, и т.н.
Google Plus
Това е мрежата на потребителите на gmail.com, googleplay.com, panoramio.com, youtube.com,
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и т.н. и търсачката на Google. Общо Google Plus има над 500 милиона членове.
Община Банско трябва да създаде профил за туристическа информация, с албуми със
снимки които да дублират тези в panoramio.com. Не би трябвало се качват видеоматериали
без заглавие и описание, а ако са обекти за посещение: с работно време, адрес, телефон и
GPS координати.

Приложения за мобилен интернет, приложения и е-книги за таблети и
други мобилни съоръжения
Страни като САЩ, Великобритания, Франция и т.н. използват мобилния интернет, неговите
приложения и възможности за е-публикации в туристическия маркетинг вече от много
време. Това което споделя PhoCusWright е, че тези технологии навлизат много по-бързо и в
Източна Европа.
Дори и български дестинации (София, Пловдив, Варна) имат по няколко приложения и
присъствие в дистрибуционните канали на тези приложения.
За община Банско е много важно да влезе в този пазар възможно най-бързо, като се има
предвид не само огромните възможности на тези технологии, но и предпочитанията на много
туристи да правят индивидуални резервации и да получават специализирана и
индивидуализирана информация.
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА
НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА33

33

Виж индикативна таблица с мерки, действия и проекти
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ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ34

34

Виж отделен документ “Източници на финансиране”
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МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА
	
  

ПОСТОЯНЕН МОНИТОРИНГ

Дейност
Мониторинг на ключови показатели
Обосновка на дейността
Дейността има отношение към отговорът на един от ключовите въпроси свързан с реализацията на стратегията, а имено
„До къде сме стигнали?” Благодарение на мониторинга ще могат да се поставят нови оперативни задачи за изпълнение на
стратегическите цели заложени в стратегията, както и да се видоизменят заложените в стратегия в следствие
регистрираната промяна.
Съдържание
Периодично замерване на ключови индикатори имащи отношение към стратегията за развитие на туризма в Банско и
заложените в нея цели.
На мониторинг подлежат два вида индикатори:
•

•

Твърди данни – тези, които се събират от официални източници и институции и имат отношение към туризма в
Пловдив. Това е информацията за туристо потока в страната и Банско, разпределение на туристо потока по
държави и месеци (сезони), брой нощувки, заетост на легловата база. Освен това към тези твърди индикатори
трябва да отнесем и част от информация за наличните ресурси – брой хотели, леглова база, ресторанти, места за
забавления и др. подобни, които могат да се променят във времето имат отношение към съдържанието на
туристическия продукт.
Меки данни – тези, които са свързани с оценката на туристическия продукт и неговите дадености от страна на
туристите и заинтересованите страни – хотелиери, туроператори, културни институции. Като меки данни за
туристите можем да определим най-общо информацията за удовлетвореността по ключови показатели,
склонността към препоръка и повторно посещение и други подобни, които дават отговор на въпроса Какво е
нивото на туристическия продукт предлаган Банско. Меките данни за заинтересованите страни са свързани с
удовлетвореността от действията на общината и другите заинтересовани страни във връзка с реализацията на
стратегията.

Методология
•
•

За твърди данни – кабинетно изследване включващ в основата си анализ на вторични данни регистрирани от
официални институции.
За меките данни – провеждане на нарочни маркетингови изследвания с двете основни целеви групи както следва:
o За заинтересованите страни – онлайн анкета по методът на отзовалия се. Подходящ период на
провеждането ноември-декември.
o За туристите български и чуждестранни – улична квотна анкета с извадка 800 човека ( по равно в двете
съвкупности). Подходящ период на изследването – за да се обхват различни сезони и типове туристи е
препоръчително анкетите да се проведат в четири основни времеви зони, а именно: февруари-март; майюни; август – септември; ноември-декември;

Периодичност
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Всяка година
Брой замервания в рамките на целия период 2014-2020
Шест основни
Финален продукт
Аналитичен доклад с информация за основните индикатори и изведените от тях изводи и препоръки;
Презентация пред заинтересованите страни;
Водеща институция
Община Банско
Партньори
Заинтересованите страни и външен под изпълнител
Необходими средства
Между 10 000 и 12000 лева годишно
Източници на средства
Бюджетът на общината/ ОУД Банско/ОП "Туризъм Банско"

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЯТА
	
  
Дейност
Междинна оценка на изпълнението на стратегията – 2017г.
Обосновка на дейността
Проследяване на прилагането на стратегия за период от 3 години, промените в условията и средата в социалноикономически план, и напредъка при изпълнение на стратегическите цели заложени в стратегията, чрез отчитане и
анализиране на постигнатите резултати.
Задачи
•

Да се определи степента, в която заложените цели отговарят на социално икономическата ситуация в региона и
страната;

•

Да се оцени изпълнението на заложените в Стратегията цели, като бъдат анализирани факторите за тяхното
постигане или непостигане

•

Да се оцени цялостното изпълнение на Стратегията от гледна точка на съотношението на вложените ресурси
спрямо постигнатите резултати;

•

Да се анализира цялостното въздействие на постигнатото изпълнение, като се отчетат промените и ефектите
върху средата (Банско и региона);

•

Въз основа на анализа ще се предложат препоръки за решения, аргументирани и обосновани според степента на
изпълнение на Стратегията.

Обхват и области на оценка
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•

Основният фокус на оценката е изпълнението (ефективността на прилагане на планираните мерки) и
управлението на изпълнението на стратегията (релевантно планиране, финансиране, отчитане, административен
капацитет, ефикасност).

•

Оценката ще бъде структурирана около следните основни области, които ще насочват процеса на събиране и
анализ на данните:

•

Релевантност – степента на взаимовръзка между определените цели и приоритети на Стратегията и
съществуващите социално–икономически проблеми, които трябва да бъдат разрешени чрез нея; степента, в която
заложените цели отговарят на цялостната социално - икономическа рамка. оценката ще трябва да провери дали
контекста, продиктувал планирането й остава актуален (релевантен) и да оцени дали ситуацията (т.е. възникнали
нужди и проблеми) не се е променила впоследствие, което да налага запазване на планираните, промяна или
въвеждане на нови мерки.

•

Ефективност – степента на постигане на целите, определени на програмно ниво, постигане на планираните
резултати т.е. в каква степен произведените до момента ефекти съответстват на предварително заложените в
стратегията цели; ще бъдат анализирани факторите за тяхното постигане или непостигане, както и вероятността
целите да бъдат постигнати до края на периода на изпълнение.

•

Ефикасност - до каква степен постигнатите резултати съответстват на направените разходи, степента в която
желаните ефекти са постигнати на разумна цена т.е. ще се оцени цялостното изпълнение от гледна точка на
съотношението между вложените финансови, материални и човешки ресурси и постигнатите резултати.

•

Полезност – цялостното въздействие следва да бъде обект на финалната оценка на стратегията или на оценка на
въздействието от стратегията (от вида ex-post). Въпреки това екипът ще анализира произведеното до момента
въздействие и полезност на мерките по линия на Стратегията, като се отчетат евентуални промени и се
дефинират ефекти върху средата в резултат на стратегията т.е. в каква степен ефектите от изпълнението на
стратегията отговарят на потребностите на нейните бенефициенти.

Методология
•

Кабинетно проучване на нормативни документи и събиране на статистическа информация

•

Качествени и количествени изследвания сред целевите групи – български и чуждестранни туристи,
туроператори и туристически агенции, хотелиери, представители на културни институции, граждани на
община Банско

Видове анализи:
•

Дескриптивни анализи на качествена и количествена информация - описание на фактите по отношение на
взаимовръзката им, аргументация и доказателства в подкрепа на твърденията. Целта им ще бъде да дадат
правдоподобно обяснение на крайните резултати, основаващи се на събраната информация.

•

Анализ на съответствието - той ще даде възможност да се откроят приликите и разликите между процесите и
така ще позволи да се направи сравнение между сходни политики за еднакъв времеви интервал.

•

Анализ на разходите и ползите - анализът на разходите и ползите ще позволи определяне и оценяване на
очакваните икономически, финансови, екологични и социални ползи и разходи от дадена интервенция. Този
анализ ще се използва, за да се предвиди общият баланс на позитивните и негативните последици, които е
вероятно да възникнат в определен период от време вследствие прилагането на определена мярка, както и на
нейни алтернативи.

•

Анализ на риска - този анализ ще позволи да се оцени риска от възникването на нежелани събития за
определени групи хора или за средата като цяло, както и евентуалните последствия при такова развитие.
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Впоследствие, оценката на риска ще се използва при избора на действия за намаляването или елиминирането му
и/или на неговите последствия.
•

SWOT анализ - той ще позволи повторен, въз основа на нова и актуализирана информация, анализ на силните и
слабите страни, възможностите и заплахите във вътрешната и външна среда за реализиране на стратегията. Ще
се използва за актуализиране на целите на стратегията.

•

Преглед на логическата рамка - тя ще позволи да се направи оценка на степента на постигане на очакваните
резултати.

•

Анализ на заинтересованите страни - този анализ ще даде възможност да се получи мнението и да се прецени
позицията на различни участници в процеса на прилагане на стратегията. Той ще позволи идентифициране на
характеристиките на заинтересованите страни, техните интереси, естество и степен на въздействие върху
интервенцията.

Периодичност
Еднократно - 2017 година
Финален продукт
Доклад от междинна оценка;
Презентация пред заинтересованите страни;
Водеща институция
Община Банско.
Партньори
Заинтересованите страни и външен под изпълнител
Необходими средства
30 000 лева
Източници на средства
Бюджетът на общината.
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