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I. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Общ преглед
Маркетинговата стратегия за международно популяризиране на новия имидж на
„Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за
литературния туризъм” е разработена като част от изпълнението на Договор №TWTLDSe-006/24.10.2019 г. между Фондация „Глобални библиотеки – България“ и „Формат
вижън“ ЕООД по Публична покана по реда на ПМС 160 с предмет: „Предоставяне на
услуги в рамките на проект №ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, с
пет обособени позиции“ - Обособена позиция №5: Изработка на Маркетингова
стратегия за международно популяризиране на новия имидж на „Писмените съкровища
на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“.
Маркетинговата стратегия обхваща референтния период от 2020 г. до 2030 г. и се
основава на документи, изготвени в обхвата на проект „Писмените съкровища на Долен
Дунав“.
1.2. Цели и обхват
Целите, към които е насочена маркетинговата стратегия за международно
популяризиране на новия имидж на „Писмените съкровища на трансграничната
дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“, следва да бъда в съответствие с
основните и специфични цели на проект „Писмените съкровища на Долен Дунав“, а
именно:
Основна Цел: Насърчаване на съвместното опазване, защита, популяризиране и
развитие на писменото нематериално културно наследство на трансграничния регион
България-Румъния, чрез диверсификация на туристическите услуги и развитието на
литературния туризъм като основен фактор за използване на общите предимства и
потенциали.
Тази цел следва да бъде достигната чрез следните специфични цели:
• Специфична цел 1: Създаване на интегриран туристически продукт „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния
туризъм” и промотиране на новия съвместен положителен имидж на
трансграничния район.
• Специфична цел 2: Създаване на трансгранична мрежа, обединяваща всички
заинтересовани страни и повишаване на капацитета му за съвместно стратегическо
планиране, управление и устойчиво развитие на литературния туризъм.
Също така, целите на маркетинговата стратегия трябва да бъдат синхронизирани и с
тези на вече изготвената Интегрирана стратегия за устойчиво развитие на „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм”,
2020 – 2030 г., които са:
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Основна Цел (желана визия за развитие): До 2030 г. литературният туризъм в
трансграничния регион Румъния-България да е с установени устойчиви темпове на
развитие.
• Специфична цел 1: Разработени конкурентоспособни литературни туристическите
продукти.
• Специфична цел 2: Устойчиво нарастващо потребление на литературните
туристически продукти.
Така целта на маркетинговата стратегия се свежда до:
Основна Цел: Разработване на интегриран туристически продукт, възпроизвеждащ
по атрактивен начин писменото литературно наследство на трансграничния регион
България-Румъния, което – посредством създаване на трансгранична мрежа от
заинтересовани страни, да способства за увеличаване на броя туристи и туристически
нощувки в румънско-българския трансграничен регион, а това да допринесе за
позиционирането и популяризирането на литературния туризъм на туристическия
пазар - регионален и международен.
За реализирането на гореописанита цел се формулират следните подцели:
• Специфична цел 1: Да развие интегриран туристически продукт „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния
туризъм”, базиран на писменото литературно наследство в този регион и
промотиране на новия положителен имидж на трансграничния район.
• Специфична цел 2: Дефиниране на целевите пазари на „Писмените съкровища на
трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм, изготвяне на
стратегия за навлизане в целевите пазари и привличане на български и
чуждестранни туристи.
• Специфична цел 3: Осигуряване на трайна и устойчива конкурентноспособност на
трансграничния регион България-Румъния като дестинация за литературен туризъм,
което да послужи като основа за социалния, икономически и културен просперитет
на региона.

II. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА „ПИСМЕНИТЕ
СЪКРОВИЩА НА ТРАНСГРАНИЧНАТА ДЕСТИНАЦИЯ ПО ДОЛЕН ДУНАВ ЗА
ЛИТЕРАТУРЕН ТУРИЗЪМ“
Формулировката на маркетинговата стратегия съдържа следните елементи: целеви пазар,
пазарна позиция, конкурентни предимства, маркетингови цели, маркетинг микс.

Сегментирането на пазара е дейност, целяща да раздели пазара на отделни части
(сегменти). Пазарен сегмент е съвкупността от потребители, които се групират по
определен критерий. Потребителите, принадлежащи към отделен пазарен сегмент,
откликват по сходен начин на комплекс от маркетингови въздействия. Ето защо
пазарната сегментация е от ключово значение за маркетинговата стратегия –
посредством нея се създава продукт/ услуга, който отговаря в максимална степен на
очакванията и предпочитанията на даден целеви пазар/ целева група/ таргет група
(група от хора, към които е насочена дадена маркетингова стратегия или дейност).
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Стратегиите, произтичащи от сегментирането на пазара, се делят на: а)
недиференциран (масов) маркетинг, при който организацията се ориентира към голяма
част от пазара и съответно прилага стандартизиран маркетинг микс; б) диференциран
маркетинг (множествена сегментация) - организацията се насочва към няколко пазарни
сегмента и за всеки от тях използва индивидуален маркетинг микс според спецификата
на търсенето; в) концентриран маркетинг (стратегия на пазарния прозорец/пазарната
ниша) – организацията прониква максимално в малък пазарен сегмент със специфично
търсене и се адаптира към него по-успешно от конкуренцията.
3.1. Целеви пазар и пазарни сегменти
Пазарното сегментиране e част от процеса на разработване на целевия пазар, който
включва наред с пазарното сегментиране и определяне на целевия пазар и
позициониране на продукта. Целевите групи1 на настоящата стратегия могат да бъдат
сегментирани на принципа на принадлежността към съответната държава и могат да
бъдат определени следните:
♦ Потребители от съответната държава – в рамките на тази група се обособяват няколко
подгрупи:
а) ученици и студенти;
б) сдружения и клубове;
в) индивидуални (неорганизирани) туристи – читатели, посещаващи библиотеки;
туристически фирми.
♦ Потребители от съседната по регион държава: Румъния – за България, и България – за
Румъния
♦ Потребители от Европа и други държави - всички други потенциални потребители
извън границите на двете държави – и на първо място туристите от Европа
3.2. Пазарна позиция
Желаната пазарна позиция, която трансграничничният регион България-Румъния
трябва да заеме, в резултат на реализиране на настоящата маркетингова стратегия,
може да се обобщи по следния начин: разработване на туристически продукт,
възпроизвеждащ по атрактивен начин писменото литературно наследство на региона,
което да способства за увеличаване на броя туристи и туристически нощувки, а това да
допринесе за позиционирането и популяризирането на литературния туризъм на
туристическия пазар - регионален и международен. Всичко това ще благоприятства
привличането на финансови ресурси; повишаването на инвестициите в транграничната
зона; създаването на работни места и повишаване на заетостта; увеличаване на
доходите, реализирани на база повишаване на броя на туристите; подобряване
квалификацията на специалистите, работещи в туристическия бранш; привличане на
туроператори; създаване на бизнес възможности за фирми и организации от други
сектори на икономиката.
3.3. Конкурентни предимства

1

Целевите групи са описани подробно в „Интегрирана стратегия за устойчиво развитие на „Писмените съкровища
на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм”, 2020 – 2030 г.
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Силните страни на литературния туристически продукт, въз основа на които ще
формира своите конкурентни предимства, за да постигне желаната пазарна позиция, са:
♦ благоприятно географско разположение, добри транспортни връзки с европейско и
трансконтинентално значение;
♦ умереният континентален климат, който благоприятства практикуването на различни
видове туризъм през всички сезони;
♦ добре развит културно-исторически и религиозен туризъм;
♦ налице са възможности за практикуване на други видове туризъм: екологичен
етнографски; селски; приключенски; балнеоложки;
♦ ключова е ролята на река Дунав и Черно море, което е от значение за развитието на
курортния туризъм и съответно - за икономическото развитие на региона;
♦ наличие на природни забележителности, които способстват за привличането на
местни и чуждестранни туристи за специфични видове туризъм: спортен (лов и
риболов), екологичен и други, свързани с досега с природата, а такива са: резервати,
скални образувания и вкаменелости, пещери, водни образувания и други.
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3.4. Маркетингови цели
Настоящата маркетингова стратегия си поставя следните количествени цели:
1. Повишаване на разпознаваемостта и информираността за трансграничния
регион България-Румъния като дестинация за литературен туризъм.

2. Увеличаване на посещаемостта на трансграничната дестинация по Долен
Дунав с цел литературен туризъм.

3. Увеличаване на продължителността на престоя и разходите за посещения с
цел литературен туризъм в трансграничната дестинация по Долен Дунав.

4. По-добро разбиране на нуждите на настоящите и потенциалните туристи и
посетители на трансграничната дестинация по Долен Дунав и повишаване на
удовлевореността от преживяването с цел литературен туризъм на
територията ѝ.

Постигането на целите е структурирано в три времеви интервала съобразно времето и
етапите за изпълнение на дейностите по създаване и популяризиране на продукта:

2020-2023
(краткосрочен план)

2024-2026
(средносрочен план)

2027-2030
(дългосрочен план)

•развитие на „Писмените съкровища на
трансграничната дестинация по Долен Дунав за
литературния туризъм”
•създаване на познаваемост на продукта
•осъществяване на контакт с туристически агенции
•създаване на информационни и рекламни
материали
•позициониране на продукта като съпътстваща
туристическа дестинация
•по-агресивно налагане на продукта
•създаване на съвместни продукти с други видове
туризъм
•позициониране на продукта като основна
туристическа дестинация

•развитие на „Писмените съкровища на
трансграничната дестинация по Долен Дунав за
литературния туризъм” като водещ продукт
•дейности по привличане на туристи от цяла Европа

7

Иновативна маркетингова стратегия за международно популяризиране на новия имидж на „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм”, 2020 – 2030 г.

Цел 1, свързана с повишаване на разпознаваемостта и информираността за
трансграничния регион България-Румъния като дестинация за литературен туризъм,
трябва да бъде постигната през периода 2020-2023 г.
Реалистично е да се очаква, че през периода 2024-2026 г. ще се увеличи посещаемостта
на трансграничната дестинация по Долен Дунав с цел литературен туризъм, както и
продължителността на престоя и разходите за посещения със същата цел (Цели 2 и 3).
Цел 4, свързана с още по-добро разбиране на нуждите на посетителите и постигане на
още по-висока удовлетвореност може да бъде достигната в етап, през който
„Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за
литературния туризъм” е развит, усъвършенстван продукт, а това от своя страна ще
допринесе за привличане на по-голям поток от туристи.
3.5. Маркетинг микс
Както беше споменато, целевите групи, към които е насочена маркетинговата стратегия,
са: а) потребителите от съответната държава; б) потребителите от съседната по регион
държава; в) потребителите от Европа и други държави. Реализация на избраната
стратегия означава позициониране на продукта в съзнанието на потребителя.
Позиционирането е създаване на имидж/ идентичност в съзнанието на избрания целеви
пазар за този туристически продукт и се свързва с разграничаването му от този на
конкурентите.
В тази връзка възниква въпросът дали да се приложи единен маркетингов подход към
обекта или пък същият да се разложи на подсегменти и към всеки от тях да се приложи
диференциран подход. Във връзка с тази проблематика са възможни три вида
маркетингови стратегии: недиференцирана, диференцирана и концентрирана.
Изборът и прилагането на един от трите варианта зависи от характера на продукта,
особеностите на пазара, ресурсните възможности. В туристическия бизнес, където
продуктът е изключително хетерогенен, а потребителите се отличават с нестандартни
решения и многообразия относно своя избор, по-приемлива се оказва диференцираната
маркетингова стратегия. При нея целевият пазар се разлага на поделементи
(подсегменти), като се взема решение за специфично маркетингово взаимодействие за
всеки от тях. Чрез тази стратегия се постига: максимизиране на продажбите поради
широкия пазарен обхват и специалното обслужване на потребителите във всеки
сегмент; намаляване на риска - тъй като усилията и ресурсите не са насочени само
към един сегмент; потребителите са склонни да платят по-висока цена за продукт/
услуга, създаден/а специално за тях и задоволяващ/а напълно техните потребности.
Недостатъците на стратегията се изразяват в появата на допълнителни разходи - за
разработване на различни дистрибуционни канали, за използване на различни
промоционни средства, за модификация на продуктите.
3.5.1. Продуктова политика
Продуктовата политика има за предмет от една страна качеството на продукта в
широкия смисъл, а от друга – диференциране на продукта с оглед приспособяването му
за различните пазарни сегменти. Целта е „Писмените съкровища на транграничната
дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ да се определи като продукт,
който да се предложи самостоятелно на туристическия пазар, както и да бъде включен
като допълващ към други туристически продукти в региона (което ще увеличи
8

Иновативна маркетингова стратегия за международно популяризиране на новия имидж на „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм”, 2020 – 2030 г.

възможностите му за навлизане на туристическия пазар). Както вече беше споменато2,
във всичките 15 области на България и Румъния, включващи се в региона, се
регистрира една обща черта: развива се културно-историческия и религиозния туризъм.
От друга страна, съществуват немалко възможности за практикуване на други видове
туризъм и по-конкретно това са:
♦ Екологичен - основно в областите Враца, Русе, Силистра, Плевен, Добрич в България,
и Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца – в Румъния;
♦ Етнографски – основно в областите Видин, Русе, Силистра в България, и Гюргево –
в Румъния;
♦ Селски – основно в областите Враца, Велико Търново в България, и Телеорман,
Гюргево – в Румъния;
♦ Приключенски – основно в област Враца в България, Олт, Телеорман, Гюргево – в
Румъния;
♦ Балнеоложки – основно в областите Монтана, Плевен, Добрич в България.
Разглеждайки в цялост продукта „Писмените съкровища на транграничната дестинация
по Долен Дунав за литературния туризъм“ е нужно да се определи с какво той би бил в
състояние да привлича потенциалните посетители. Решаващ за масовото привличане на
български и чуждестранни туристи би било усещането за уникалност и ново, специално
изживяване, които този продукт предлага. Емоционалната връзка и обвързване с
историята и наследството, търсенето на естетическа красота, спомени от миналото,
носталгията са други фактори, обясняващи защо туристите биха търсили литературни
забележителности и дестинации. Литературният туризъм обхваща както материални,
така и нематериални елементи, което предполага неговата комплексност като феномен
– той вмества обширна категория от обекти, събития, нематериални елементи и връзки,
както и пресъздаване на географски несъществуващи места.
За да бъде описан профила на българския турист, търсещ продукт на литературния
туризъм, ще бъде използван вече очертания профил на търсещия продукт на културния
туризъм, който пък се доближава изключително много до този на международния
турист3, а именно:
♦ по-платежоспособен и правещ по-големи разходи на място;
♦ прекарва по-дълго време в дадена туристическа дестинация;
♦ отсяда по-често в хотел;
♦ по-образован от средното ниво на туристите;
♦ лек превес на пътуващите над 35 г.
Специално за профила на българския турист може да се каже, че:
♦ Културен туризъм се практикува от 12% от туристите през лятото и 18.6% в извън
активните сезони; следователно може да се предположи, че делът на лицата, които биха
практикували някаква форма на литературен туризъм, би бил значително по-нисък;
♦ това са хора от всякакви възрасти;

2

За справка - „Интегрирана стратегия за устойчиво развитие на „Писмените съкровища на трансграничната
дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм”, 2020 – 2030 г.
3

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.
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♦ този тип туристи са по-скоро читатели, отколкото гледащи телевизия или слушащи
радио;
♦ това са основно хора, живеещи извън столицата;
♦ по-често от групи със средни и по-високи доходи.
За профила на международния турист е характерно:
♦ Близо четири десети от туристите организират почивката си чрез туристическа
агенция, а над една четвърт пътуват неорганизирано;
♦ Близо четири десети планират почивката си около месец преди пътуването си;
♦ Основен източник на информация са туроператори и туристически агенции, както и
интернет страници;
♦ Почти половината са на възраст 36-55 години, а над една трета – на възраст 15-35 г.;
♦ Повече от половината са били в България и преди;
♦ Близо три четвърти са посетили 2 и повече места
Според проучване - и за туристите, посещаващи България за първи път, и за тези, за
които настоящото посещение с цел почивка е поне второ, водещ мотив да изберат
страната са най-вече културните и историческите забележителности.
При разработване на туристически продукт за потребители от съответната държава
трябва да се прави разграничение между трите подгрупи: ученици и студенти;
сдружения и клубове; индивидуални (неорганизирани) туристи – читатели, посещаващи
библиотеки и туристически фирми.
За първата подгрупа – ученици и студенти, може да се твърди, че достигането до нея би
било относително лесно предвид факта, че в учебната литература е заложено
изучаването на конкретни литературни произведения от водещи автори, откъдето пък
може да се направи връзка с други, които не се изучават в училище/университет. Също
така, удачно би било да се използват връзките между учебните заведения, от една
страна и библиотеките, музеите, туристическите фирми – от друга. Предлагането на
продукта „Писмените съкровища на транграничната дестинация по Долен Дунав за
литературния туризъм“ на лица от тази група може да бъде като самостоятелен
туристически продукт, но е напълно възможно и да бъде комбиниран с други видове
туризъм – например посещение на културно-исторически, религиозни, архитектурноетнографски и/ или еко- обекти, а всичко това ще увеличи възможностите за навлизане
на дестинацията на туристическия пазар. При разработване на туристически продукт
специално за учениците трябва да се вземе предвид обстоятелството, че за малките
ученици (7-11 години) се организират по-често еднодневни екскурзии (69%) и по-рядко
– няколкодневни (26%), докато за тези на възраст 12-15 години се планират поравно
еднодневни и няколкодневни пътувания 4 . В общия случай, еднодневни екскурзии се
правят, когато посещаваните обекти се намират в района на областта по местоживеене,
а също и в близки до нея области; няколкодневни са обичайно екскурзиите, при които
се планира пътуване до по-отдалечени обекти, респективно при такъв тип пътувания се
включва и нощувка. При предложенията за целева група „ученици и студенти“ е нужно
да се наблегне на впечатленията/ информацията, както и на уникалността на
изживяването. Специален интерес към „Писмените съкровища на трансграничната
4

Данните са от проведено маркетингово проучване за установяване на нагласите на туроператорите за организиране
на туристически пътувания, проведено през 2014 г.
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дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ биха проявили студенти,
обучаващи се в специалности, свързани с литература, култура, история, философия,
журналистика, филология, археология, туризъм, а за достигане до тази целева група
биха могли да се ползват контакти в университетите, в които те се обучават
(преподаватели, библиотеки, студентски общности и други).
При разработване на туристически продукт за литературни сдружения и клубове
основен акцент би следвало да се постави върху литературния туризъм в неговия
„чист“ вид, като се наблегне на уникалната идентичност на продукта ,
на
многообразието и качеството на отделните обекти и компоненти, връзките между тях,
цялостното им промотиране като интегриран туристически продукт. Добре би било да
се постави акцент върху личностното изживяване на базата на уникални и нестандартни
дестинации, както и върху изключителната възможност за разширяване на познанията в
областта на литературата.
При разработване на туристически продукт за индивидуални (неорганизирани) туристи
от страната трябва да се има предвид склонността им да комбинират различни типове
обекти при туристически пътувания. Данни от проучване сред индивидуални туристи 5
сочат, че това са близо три четвърти от участвалите в допитването, като сред тях найвисок е делът на тези, които изразяват предпочитание към културно-исторически
обекти, а на следващо място се поставят съответно архитектурно-етнографски,
религиозни и екообекти, селски туризъм. Следователно, пътуване до литературна
туристическа дестинация би била успешно съчетано с посещение на други културноисторически обекти (за предпочитащите посещение на един тип обекти), както и с друг
вид туризъм, а такива обекти в региона несъмнено има. Може да се спомене също, че
културно-историческият туризъм е еднакво предпочитан през активния туристически
сезон и през всички сезони, докато посещения на други типове обекти се предпочитат
по-често през всякакви сезони, отколкото – през активния туристически.
Трансграничният регион България-Румъния се откроява с богат туристически
потенциал, който – въпреки слабото икономическо развитие на региона и
неразпознаваемостта му като туристическа дестинация, е предпоставка за
популяризиране на региона и развитие на целогодишен туризъм, а специално
литературният туризъм не е сезонно ограничен, а има възможност да бъде практикуван
по всяко време на годината.
Туристическите агенции могат също да се разглеждат също като подгрупа на
индивидуалните туристи. От една страна те са заинтересована страна в структурата на
организациите, които имат отношение към литературния туризъм. От друга, самите те
се явяват тяхна целева група, тъй като организират индивидуални или групови
туристически пътувания. По отношение на предлаганите типове обекти за посещение,
цитираното проучване установява много висок процент на приоритизиращи културноисторическите забележителности (87.5%), а литературните забележителност се
причисляват именно към културния туризъм. Туроператорите не се ограничават до
организиране на пътувания единствено до един тип обект, напротив – много голям
процент от тях (91%) намират за целесъобразно комбинирането на различни типове
обекти, а сред тях, най-висок е делът на организираните пътувания до културноисторически забележителности (90%), следвани съответно от религиозни обекти (63%),
архитектурно-етнографски обекти (59%), екообекти (30%) и практикуване на селски
туризъм (15%). Делът на туристическите агенции, които обичайно предлагат посещение
5

Данните са от проведено маркетингово проучване за нагласите на български туристи, свързани с туристически
пътувания, проведено през 2014 г.
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на един тип обект, е 9%, а в близо две трети от случаите, това са културно-исторически
обекти. Като фактор с най-силно значение за клиентите при посещение на културноисторическа забележителност участниците в проучването посочват получената
информация плюс съпътстващите преживяването емоции и именно върху това трябва
да се постави акцент при популяризиране на „Писмените съкровища на
трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературен туризъм“.
При разработване на туристически продукт за потребители от съседната по регион
държава (Румъния – за България и България – за Румъния) трябва да се вземат под
внимание следните факти:
♦ Чуждестранните туристи, бидейки на екскурзия/ почивка в дадена страна, обичат да
разнообразяват престоя си туристически пътувания. Затова включването на „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературен туризъм“ в
туристически маршрут ще е от значение за цялостното популяризиране на
литературния туризъм в региона.
♦ Установяването на партньорски отношения с туристически агенции/ туристически
информационни центрове в областите, които са част от трасграничния регион
България-Румъния, би имало положителен ефект от гледна точка на популяризиране на
литературния туристически продукт и налагането му като конкурентоспособен.
♦ През всички видове сезони е подходящо да се съчетае посещение на обект от
„Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературен
туризъм“ с посещение на други туристически обекти от областта, в която се намира
интересуващия ни обект.
♦ Информация плюс емоция плюс уникалност на изживяването са фактори, които биха
имали силно положително влияние върху потенциалните посетители.
При разработване на туристически продукт за потребители от Европа и други
държави – това са всички други потенциални потребители извън границите на двете
държави – и на първо място туристите от Европа, трябва да се вземат под внимание
следните6:
♦ Eвропейските туристи, почиващи в страни от Европа практикуват като съпътстващ
вид туризъм най-вече културен и спортен туризъм (39%), следвани от еко туризъм
(25%) и забавления (19%). Освен това те се интересуват от местната кухня, шопинг,
нощен живот, за тях привлекателни са още круизите (каквито река Дунав предлага),
посещенията на развлекателни центрове и тематичните паркове.
♦ Посетителите от Северна Америка (САЩ и Канада) посещават Европа главно водени
от мотива да опознаят и разгледат културното наследство, като това желание е найслабо изразено на пазари като Бразилия, Китай и най-вече Индия.
♦ Американските туристи в Европа проявяват интерес към културни забележителности,
градски туризъм, посещения на природни паркове и други;
♦ Руските туристи посещаващи Европа, съчетават почивката с посещение на спортни
събития или практикуване на спортен туризъм (63%), както и с посещение на културни
обекти (45%), а също еко туризъм (35%) и забавления (28%). Те са склонни да
6

Резултатите са от проведено проучване, поръчано от Европейската туристическа комисия, в което са изследвани
предпочитанията и мотивите за туристически пътувания на туристи от 9 пазара, посещаващи Европа – „Модели на
почивка на туристите, посещаващи Европа“, 2014 г.
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потребяват повече, при тях съпътстващи дейности са пазаруване, гастрономия,
посещение на концерти, спа и много широк спектър от допълнителни активности.
♦ Канадските туристи, посещаващи Европа, се интересуват от културни обекти (60%),
природа (34%) и активен/спортен туризъм (29%). Те комбинират тези видове туризъм с
шопинг и посещения на увеселителни паркове. За тях силно притегателни са
дейностите на открито и сред природа.
♦ Туристите от Япония и Корея, които посещават Европа, практикуват еко туризъм
(47%) и културен туризъм (34%). Едновременно с това те се интересуват от шопинг,
както и от местната кухня.
♦ Чужденците планират рано. Периодът за най-активно предлагане на летни
туристически пакети за чужденци следва да бъде между февруари и април7.
♦ Чуждестранните туристи са активни – те комбинират преживяванията и извличат
максимума от всяка почивка (делът на съчеталите два и повече вида туризъм варира от
45-48% през есента и пролетта, 55-58% през лятото, до 66% през зимата).
♦ През активните сезони е налице съчетание от типа „масов със специализиран
туризъм”, а през неактивните – комбинация от два специализирани вида туризъм. Найчесто срещаното съчетание, и вероятно – съчетанието с най-голям потенциал, е това
между културен и друг вид туризъм.
♦ Необходима е активна комуникация с аудиторията по отношение на
специализираните видове туризъм (в частност – културния, респективно –
литературния). От една страна, за да се провокира разнообразяването на почивката и
ползване на комбинирани туристически продукти, а от друга, конкретно по отношение
на културния туризъм – за подобряване на разпознаваемостта на понятията.
♦ Дунавският регион остава непопулярен за тази група и е необходимо да се направи
опит за преразпределяне на туристопотоците и към северната част на страната чрез
предлагане на специализирани туристически пакети и промотиране на
забележителности, разположени там, с цел повишаване на приходите в тези райони и
реинвестиции в поддръжка и подобряване на състоянието на туристическите обекти.
3.5.2. Ценова политика
Ценовата политика е система от стандартни правила за определяне на цената на
туристическия продукт при неговото производство, предлагане и реализация на пазара.
Цените може бъдат формирани за дълъг времеви срок, както и да се адаптират към
променящите се пазарни условия. Препоръчително да се приеме динамичен подход
при ценообразуването, тоест цената да бъде гъвкава и приспособима.
Определянето на ценовата стратегия се основава на взаимодействието на множество
фактори, най-важните от които са:
♦ степен на новост на туристическите продукти - тоест на какъв туристически продукт
се определя цената: на нов или на наложил се на пазара;
♦ характеристиката на туристическия продукт, неговата уникалност по отношение на
другите туристически алтернативни продукти;
♦ разходите и очакваната печалба;
7

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

13

Иновативна маркетингова стратегия за международно популяризиране на новия имидж на „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм”, 2020 – 2030 г.

♦ конкуренцията;
♦ особеностите на пласментните канали;
♦ имиджа на туристическата фирма и други фактори, свързани с дейността на фирмата
на пазара.
Степента на новост на туристическия продукт играе същественна роля в
ценообразуването, тъй като методиката за определяне на цените на новите
туристически продукти е най-сложната задача. При новите продукти има по-малка база
за сравнение с историческия опит на други сходни продукти, в някои случаи
сравняването е невъзможно поради липса на информация за търсенето на пазарни
аналози, това предполага слабости при определянето или прогнозирането на
количествата на предполагаеми продажби. Липсата или непълната информация за
пазара, тенденциите за динамиката на продажбите или това, че потенциалните клиенти
въобще съществуват, създават висока степен на несигурност.
Най-успешната ценова стратегия за реализиране на туристическия продукт „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературен туризъм“ на
пазара (част от който се намира в един от най-слаборазвитите и бедни райони на ЕС –
северозападния) е т.нар. „ценово проникване“ – при нея туристическият продукт се
предлага на целевите пазари на по-ниски цени от конкурентите, като по този начин се
привличат все повече туристи, които допринасят за популярността и имиджа на
дестинацията. Тази стратегия е подходяща и от гледна точка на това, че е необходимо
време за създаване и утвърждаване на имиджа на един съвършено нов за туристическия
пазар продукт. Подобна стратегия използва т.нар. „въвеждаща” цена, с която
първоначално се печелят клиенти. Като недостатъци на стратегията могат да се
изтъкнат следните: ниската цена, което означава по-малък марж на печалбата и помалки възможности за висока рентабилност; ако цената се определи прекалено ниско,
има риск това да излъчи сигнал към целевата група потребители, че качеството на
продукта е твърде ниско, което на свой ред може да е проблем за изграждане на силна
марка и спечелване на лоялността на потребителите; при вече определена ниска цена е
трудно след време да някои клиенти да започнат да плащат по-висока цена за същия
продукт.
Като подходящ метод за ценообразуване на туристическия продукт „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературен
туризъм“ може да се определи динамичното ценообразуване. Съгласно концепцията
за жизнения цикъл8 на туристическия продукт се предвижда три от фазите на продукта
- „Въвеждане“, „Развитие“, „Зрялост“, да съвпаднат с времевия обхват на настоящата
маркетингова стратегия.
Във фаза „Въвеждане“ броят на туристите е малък и цените трябва да се заложат със
сериозен дискаунт, така че да привличат посетители и да се създаде цялостен интерес
към туристическата дестинация. В тази фаза имиджът ѝ е незадоволителен, нивото на
заетост е ниско, капацитетът на настаняване е нисък, възвръщаемостта от инвестиции е
слаба. Във фаза „Растеж“ броят на туристите е вече голям, цените са високи и
адекватни на големия интерес. Капацитетът на настаняване е нарастващ, но все още
недостатъчен, нивото на заетост е много високо. Имиджът е отличен.
8

Жизнен цикъл на туристически продукт - периодът от възникване на идеята за създаването на нов или
усъвършенстването на вече съществуващ продукт до неговото отпадане от пазара поради изчерпване на
възможностите му да задоволява определени потребности.
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Във фаза „Зрялост“ броят на туристите е голям, в пикови моменти прекалено висок,
цените са високи и адекватни на големия интерес, за получаване на изискуемата
рентабилност от инвеститорите. Капацитетът на настаняване е голям и достатъчен,
нивото на заетост е много високо. Имиджът е отличен.
Към кои групи туристи трябва да се формират различни ценови предложения:
♦ вътрешни за трансграничния регион България-Румъния (български и румънски
граждани) и външни (граждани на други страни);
♦ от различни възрастови групи – ученици, студенти, лица в активна възраст,
пенсионери;
♦ индивидуални туристи, семейни (с или без деца), групови посещения
♦ хора в неравностойно положение
Водещи при определяне на крайната цена трябва да бъдат именно различните цени за
различните социални групи в обществото, а също и преференциалните цени за групови
посещения. Така предложената ценова стратегия може да бъде приложена при
последващо изготвяне на туристически пакети, за различните сезони, с различни
отстъпки или преференции, които да привличат клиентите.
3.5.3. Дистрибуционна политика
Дистрибуционната политика има отношение към изграждането и управлението на
каналите за дистрибуция. Каналът за дистрибуция представлява организирана мрежа от
фирми или лица, които придобиват или съдействат за придобиването на стоката/
услугата при движението ѝ от производителя към потребителя.
3.5.3.1. Туристически посредници
Туристическите посредници (туроператори и туристически агенти) имат голямо
влияние на туристическия пазар и поради тази причина промотирането на „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния
туризъм“ сред представители на туристическия бизнес е от съществено значение.
Използването на туристическите посредници като дистрибуционен канал е от значение
за позиционирането и успешното развитие на туристическия продукт, затова е важно
промотирането му сред представители на туристическия бизнес на национално,
регионално и международно ниво, както и осъществяване на ефективна комуникация с
тях.
В сайта на Националния туристически регистър9 към Министерството на туризма на РБ
има препратка към Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти:
https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp.
Националната асоциация на туристическите агенции в Румъния (The National
Association of Travel Agencies - ANAT) е на адрес: https://www.anat.ro/.
Официалният туристически сайт на Румъния е http://www.romania.travel/en/.
Туристическите информационни центрове, в качеството им на посредници, също
могат да играят важна роля в развитието на „Писмените съкровища на трансграничната
дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ и популяризирането на региона
като туристическа дестинация. Основната им функция е да предоставят на туристите
9

https://ntr.tourism.government.bg/
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информация за региона и да промотират туристически обекти. Една голяма част от тях
осъществяват продажба на сувенири, информационни материали, карти. Повечето
извършват консултантски услуги за местен бизнес, организират тематични дискусии,
срещи; предлагат туристически продукти (екскурзии, велотурове и други), извършват
резервационна дейност.
Националният туристически информационен център на Министерство на туризма на РБ
е на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ 1. https://bulgariatravel.org/.
Наличен е регистър на регистрираните туристическите информационни центрове:
https://ntr.tourism.government.bg/TUnionsV2.nsf/tic.xsp
Информация за туристическите информационни центрове е общодостъпна в сайта на
Министерството на туризма: https://www.tourism.government.bg/bg/tourist-informationcenters.
Информация за туристически информационни центрове в Румъния може да бъде
намерена тук: http://romaniatourism.com/tourist-information-offices.html.
Според резултатите от проведеното проучване сред заинтересованите страни
туристическите агенции са на трето място по принос за популяризирането на
литературния туризъм в региона Долен Дунав (първите две места са съответно за
музеите и библиотеките).
3.5.3.2. Туристически сдружения
Членството в туристически сдружения, които да съдействат за маркетинга и рекламата
на „Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за
литературния туризъм“, е също възможност за популяризиране на писменото
нематериално наследство. В Националният туристически регистър 10 са вписани 214
туристически сдружения:
https://ntr.tourism.government.bg/TUnionsV2.nsf/tunion.xsp
По-известни румънски туристически организации:
Национална асоциация за селски, екологичен и културен туризъм (The National
Association for Rural, Ecological and Cultural Tourism - ANTREC): https://www.antrec.ro/
Федерация на хотелиерите в Румъния (FOR - The Federation of Hotel Industry in
Romaniahttps): www.fihr.ro/
Асоциация на туристическите журналисти и писатели в Румъния (AJTR - The Tourism
Journalists and Writers Association in Romania): https://presadeturism.ro/
3.5.4. Комуникационна политика
За да се достигне до по-голям кръг туристи – както на регионалния, така и на
чуждестранния пазар, е необходимо да се приложат успешни рекламни способи,
посредством които да се демонстрира привлекателността на продукта „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния
туризъм“ като част от литературното наследство на региона България-Румъния.
10

https://ntr.tourism.government.bg/TUnionsV2.nsf/tunion.xsp
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3.5.4.1. Реклама в интернет
Резултатите от проведеното маркетингово проучване идентифицират два найпредпочитани канала за популяризиране на новия имидж на „Писмените съкровища
на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ - интернет
сайтове и социални мрежи - над три четвърти от участниците в проучването са на
мнение, че тяхната роля като рекламни канали би била огромна. На втора позиция се
класира телевизията, предпочитана от близо половината от запитаните. На трето място
се позиционират рекламните печатните издания, на които залагат 36%. Печатните
медии биха привлякли внимание според 23%. На външната реклама акцентират 14%, а
на радиото – 13%.
Маркетинговото проучване дава информация и относно предпочитаните източници
за получаване на информация, свързана с туризма. Интернет държи лидерската
позиция в това отношение и се избира от близо три четвърти от участниците в
проучването. На значителна дистанция след онлайн пространството се класират
останалите информационни източници. Туристическите агенции печелят 14% от
гласовете на интервюираните. Непосредствено следват туристическите информационни
центрове, а още по-долу се позиционират съответно рекламните материали,
специализираните справочници, регионалните медии като рекламен канал, външната
реклама.
Два са рекламните канали, които биха имали най-голям принос за привличане на
туристи – любители на литературния туризъм в трансграничния регион БългарияРумъния: интернет сайтовете с туристическа насоченост и социалните мрежи. Първият
се посочва от над четири пети от представителите на институции, а към втория се
насочват над седем десети. Почти половината от всички смятат, че директният
маркетинг би имал потенциално доминиращо въздействие за тази цел.
Така се стига до идеята, че сред най-интензивно използваните комуникационни канали
с цел достигане до най-широк кръг от потребители, би следвало да е интернет.
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3.5.4.1.1. Разработване и поддържане на уеб сайт
Щом става въпрос за интернет, не може да бъде подминат въпросът кой негов
инструмент би дал най-добри възможности за постоянно и детайлно представяне на
туристическия продукт. Дори и да би било възможно да се използват възможно найголям брой интернет-единици, не би било възможно да се постави на разположение на
потенциалните потребители цялата информация за обектите, включени в продукта.
Освен това използването на „чужди“ интернет-единици (освен факта, че на по-голямата
част от тях трябва да бъде заплащано), елиминира възможността за по-пряк диалог с
потенциалните потребители. Това налага разработването и поддържането на
собствен сайт на продукта.
По възможност – в един оптимален вариант, би могло към този сайт да бъде създаден
форум за потребителите. В него те биха могли както да изразяват впечатленията си от
посещенията в обектите, така и да обменят пряко помежду си мнения по
интересуващите ги теми, свързани с обектите.
В уеб сайта ще има специален раздел, посветен на заинтересованите страни. Те ще
разполагат с потребителски имена и пароли, за да влязат в него. Уеб сайтът ще
предоставя полезна информация за мрежата членове. Членовете на трансграничната
мрежа на заинтересованите страни ще имат достъп до всички свои колеги и в онлайн
форум те ще споделят мнения по важни въпроси за туризма.
На следващ етап е популяризирането на интернет сайта, което може да стане
посредством:
♦ Специализирани туристически портали
♦ Международни търсачки и директории
Необходимо е информацията на началната страница на уеб сайта на „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния
туризъм“ да бъде допълнена с бутони за споделяне на различни социални медии така посетителите ще могат лесно да споделят съдържанието от сайта в техните
профили в социалните мрежи. Пocтaвянeтo нa coциaлни бyтoни зa cпoдeлянe имa
cмиcъл зa вcяĸa cтpaницa c дocтaтъчнo cъдъpжaниe - пyблиĸaция, cтaтичнa cтpaницa,
вxoдящa cтpaницa (lаndіng раgе) и дpуги. Бyтoнитe зa cпoдeлянe мoжe дa ce пoлзвaт
мнoгoĸpaтнo oт eдин пoceтитeл - зa вcяĸa нoвa пyблиĸaция.
3.5.4.1.2. Социални медии
Социалните медии са материя, която няма точно определение, поради причината, че
една от основните им характеристика е тяхното непостоянство и видоизменяне на
приложението им. Социалните медии са понятие, което обединява в себе си множество
социални мрежи, които вече са създадени. Същевременно социалните медии не се
ограничават само с използването на социалните мрежи, но те включват в себе си
различни услуги, като видео споделяне, блогове и други.
Социалните медии се превърнаха в един от най-добрите начини за реклама и
популяризиране на сайт, които – в същото време, са и сравнително евтин начин.
Сайтове като Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram и други имат огромен
брой посетители и огромен трафик ежедневно. Всяка една социална медия дава
възможност да се достигне до различна група от хора при популяризиране на сайт,
затова е удачно използването на поне три-четири различни сайта. Друг начин за
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популяризиране на сайта е да се установи контакт с хора, свързани с туристическия
бизнес, като по този начин могат да бъдат спечелени повече последователи, а оттам потенциални клиенти и по-голям успех при популяризиране на сайта, поради общите
интереси.
Една от многобройните разновидности на интернет маркетинга е т.нар. Маркетинг
чрез популярност или Вирусен маркетинг (Viral marketing), който е онлайн версията
на маркетинга „от уста на уста“. Независимо, че думата „вирусен“ се асоциира с
недотам положително усещане, то в контекста на вирусния маркетинг, тя има изцяло
позитивно звучене. Вирусният маркетинг използва механизма на безплатно
разпространение на информацията от интернет потребителите и то - доброволно.
Разпространението става между познати и приятели, тези на които всеки има доверие и
смята, че информацията която му изпращат, е важна, интересна или полезна. От тази
гледна точка, инвестицията във вирусните кампании е една от най-ниско бюджетните.
Един от основните комуникационни канали, които вирусните кампании ползват, са
социалните мрежи, форумите, блоговете, местата за коментари в онлайн медиите – там,
където хората най-активно споделят помежду си. Благоприятно условие за успешната
вирусна кампания е потребителите да стигнат до „крайна цел“ – сайт, блог, приложение,
група или профил в социална медия. Така се осигурява трафик, потенциални клиенти,
привърженици, последователи.
YouTube е вторият по популярност сайт в България и в Румъния11 – след търсачката
Google (в световен мащаб Google заема първото място, YouTube я следва12). Вирусният
видеоклип, използван като част от маркетинговите усилия в социалните медии,
свързани с популяризиране на имиджа на „Дестинация по Долен Дунав за литературния
туризъм“.
Поведение в социалните медии
Социалните платформи дават възможност за достигане до повече потенциални
потребители и то на значително по-ниска цена от традиционните маркетингови канали.
Едни от най-популярните и използвани платформи към момента са:
♦ Фейсбук
Несъмнено Фейсбук е водеща социална мрежа в последните години. Към момента
платформата има над 2.5 милиарда активни потребители по целия свят на месечна
база 13 , а огромна роля за този успех има ползването му през мобилни устройства/
мобилно приложение - над 98 процента от активните потребителски акаунти в целия
свят имат достъп до социалната мрежа чрез мобилен телефон14.
Според източника към 2019 г. в България е имало 3.9 милиона потребители, ползващи
социалната мрежа, като една четвърт са на възраст 25-34 г., а една пета – на 35-44 г.
11

Класации на глобалния брояч Alexa - The top 500 sites on the web/by country: https://www.alexa.com/topsites/countries

12

Класация на Alexa - The top 500 sites on the web: https://www.alexa.com/topsites
Източник (към юли 2020 г.): Statista - https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebookusers-worldwide/
13

14

Източник (към юли 2020 г.): Statista - https://www.statista.com/statistics/377808/distribution-of-facebook-users-bydevice/
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Източникът също така отбелязва, че 48.7% от тези потребители са мъже, а 51.3% са
жени.
В световен мащаб данните за потреблението на Фейсбук по пол и възраст15 показват, че
мъжете потребители на възраст 25-34 г. представляват най-голямата демографска група
от потребителите на платформата. Значително по-висок е техният дял, в сравнение с
дела на жените, също и в групите 18-24 г. и 35-44 г., а съвсем слабо е това превишение
при лицата на възраст 13-17 г. и 45-54 г.
Платформата предлага удобни и опростени бизнес решения, чрез които бизнес
акаунтът да бъде управляван максимално лесно и бързо.
♦ Инстаграм
Следващата изключително разпространена мрежа, която върви ръка за ръка с Фейсбук,
е Инстаграм - най-добрият начин да бъде представен визуално продукта „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“.
Най-голям процент посетители на социалната мрежа са млади хора - на възраст 13-17 г.
са 6.9%, на 18-24 г. – 29.3%, на 25-34 г. – 33.8%, на 35-44 г. – 15.9%, на 45-54 г. – 8.1%,
на 55-64 г. – 3.8%, на 65+ г. – 2.2%16.
Разпределението на потребителите на Инстаграм в България по възраст показва, че към
декември 2019 г. в България е имало 1.212 милиона потребители на тази мрежа, като
една трета от тях са на възраст 18-24 г. и още почти толкова – на 25-34 г. Следователно
преобладаваща част от ползващите Инстаграм в България са във възрастовата група 1834 г. 53.4% от всички потребители на мрежата са жени и 46.6% са мъже.
Целевата група на проекта, която съвпада с голям процент посетители на социалната
мрежа, са „ученици и студенти“ (13-17 г. и 18-24 г.).
3.5.4.1.3. Други интернет сайтове
Насока за рекламиране в интернет пространството дава класацията на сайта Alexa
(https://www.alexa.com), който следи интернет трафика към всички сайтове в глобалната
мрежа.
Според тази класация десетте най-посещавани сайта в България са 17 : Google.com,
Youtube.com, Google.bg, Abv.bg, Facebook.com, Olx.bg, Zamunda.net, Wikipedia.org,
Vk.com, Nova.bg.
Отново според Alexa в Топ 10 на най-популярните сайтове в Румъния се причисляват18:
Google.com, Youtube.com, Google.ro, Yahoo.com, Olx.ro, Emag.ro, Facebook.com,
Bongacams.com, Wikipedia.org, Reddit.com.

15

Източник (към юли 2020 г.): Statista - https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/

16

Източник (към юли 2020 г.): Statista - https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/

17

Класацията търпи изменение дори в кратък период от време, актуалната може да бъде видяна тук:
https://www.alexa.com/topsites/countries/BG.
18

Класацията търпи изменение дори в кратък период от време, актуалната може да бъде видяна тук:
https://www.alexa.com/topsites/countries/RO
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3.5.4.2. Реклама в телевизия
Принос за популяризиране на литературния туризъм в транграничния регион РумънияБългария би имала и телевизията, посочвана от почти половината от участниците в
проучването.
Телевизията като рекламно средство е с най-големи предимства измежду всички
рекламни канали за комбинирано въздействие върху няколко сетива, а също и поради
голямата си популярност и влияние като медия като цяло. Предимствата й се изразяват
в: масова аудитория; възможност за разнообразни творчески решения; събира в едно
картина, звук, движение, специални ефекти и цветове. Основният ѝ недостатък е, че е
най-скъпото рекламно средство.
3.5.4.3. Реклама в печатни рекламни материали
Това са различни видове листовки, брошури, дипляни, каталози, които се използват с
информативна цел и които могат да се изпращат по пощата, да се раздават директно, да
се залепват на подходящи места. От тях се очаква да събудят вниманието и да породят
интерес. Предимството на рекламните материали се свързва с факта, че не се изисква
голям финансов ресурс за изготвяне и разпространение му.
3.6. STEEPLE анализ
STEEPLE анализът е един вариант на много популярния и прост метод за
стратегическо управление за анализ на външната среда на организацията. Той се
основава на метода PEST анализ (Political – политическа среда, Economic –
икономическа среда, Socio-Cultural – социокултурна среда, Technological –
технологична среда), с добавяне на екологични, етични и правни фактори. Тези анализи
се използват, когато трябва да се направи оценка на външната среда в най-общ план стремежът на PEST анализа/ STEEPLE анализа е да очертаят голямата картина на
нещата – главните фактори, които влияят на пазара.
Политически фактори
Силна страна на политическите компоненти на макросредата са стратегиите в областта
на туризма и опазването на културното наследство като национални и европейски
приоритети - част от глобалната концепция за устойчиво развитие и неговите принципи
за икономическо развитие, социално равновесие и опазване на природната и
социокултурна среда. Силни страни са и изградената правна рамка за развитие на
туризма и опазване и управление на културното наследство. Такива са: Закон за
туризма на Република България; Актуализирана Национална стратегия за устойчиво
развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за
периода 2017-2020 г.; Концепцията за туристическо райониране на България;
Националната концепция за пространствено развитие на България 2014-2025 г.;
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.; Годишна програма за
национална туристическа реклама за 2020 г.; Национална стратегия за развитие на
туризма в Румъния 2019-2030 г.; Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване
на многообразието от форми на културно изразяване; Зелена книга „Отключване на
потенциала на културните и творческите индустрии“. Крачка напред е направена и в
държавната политика за защита и опазване на движимите културни ценности чрез
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статута на музеите като културни организации, чиито функции са свързани с тяхното
издирване, опазване, изучаване и представяне.
Икономически фактори
Икономическите фактори, влияещи върху литературния туризъм са различни и оказват
влияние по различен начин.
Брутният вътрешен продукт (БВП) представлява съвкупността от произведените
стоки в една територия за определен период от време (най-често за месец, тримесечие
или година), измерен в някаква валута.
БВП (общата стойност на всички произведени стоки и услуги) на ЕС за 2019 г. е близо
14 трилиона евро. В рамките на цялата изминала година БВП на България възлиза на 60
675 млн. евро, а БВП на Румъния – на 223 337 млн. евро19.
За периода 2014-2019 г. българската и румънската икономика следват темпа на
устойчив растеж на ЕС. БВП на глава от населението в Румъния е по-висок в сравнение
с този в България, като по този показател и двете страни остават много под средното
равнище за ЕС.
Равнището и динамиката на доходите през последните години показва, че България
и Румъния са страни с относително ниско равнище на доходите на населението.
Таблицата по-долу представя стойностите на показателя „среден нетен доход“ (в
евро)20:
Социокултурни фактори

Данните на Eвростат за числеността на населението 21 показват, че през 2020 г.
населението на България е 6 951 482 души, което представлява 1.5% от населението на
Европейския съюз. С над 400,000 души е намаляло населението на България за периода
от 2011 г. досега, а статистиката очертава един траен спад. Населението на Румъния 19 317 984 души, пък е 4.3% от населението на Европейския съюз и също се
характеризира с устойчиво намаление – на фона на сумарно отчетен устойчив ръст на
населението в страните от ЕС:
Структурата на населението по възрастови групи показва, че най-многобройна е
групата на лицата на възраст 25-49 г., в която са концентрирани около една трета
(средно за страните от ЕС) и над една трета (за България и Румъния) от гражданите от
съответната съвкупност. На следващо място е групата на 50-64-годишните, към която
се причисляват около една пета. Забелязва се, че в групата на лицата на възраст 65-79 г.
делът на българските граждани е малко по-висок в сравнение с този на румънските
граждани и от средното за гражданите на ЕС. Лицата на възраст 65 и повече години22
надхвърлят една пета от населението на България, а процесът на застаряване е
изключително устойчив във времето, макар и с нисък темп на растеж на дела и
продължава през целия период от 2013 г. досега. Процесът на застаряване на
населението се проявява и в ЕС. При Румъния, където ръстът при този показател също
е траен, аналогичният дял остава под равнището от една пета.
19

Източник: Евростат - https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en

20

Източник: Евростат - https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di03&lang=en
Източник – Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
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22

Източник: Евростат - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00028/default/table?lang=en
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Икономически активните лица23 на възраст между 15 и 64 години24 през 2019 г. в
България са били 3,276 хил. души, а в Румъния – 8,761 хил. души.
Показателят за очакваната продължителността на живота25 се дефинира като среден
брой години, които човек би следвало да живее при наличие на настоящите условия.
Както се вижда, България и Румъния са с доста по-ниска средна продължителност на
живота, в сравнение с населението на ЕС, като това се отнася и за двата пола.
Индикаторът, измерващ степента на удовлетвореност от живота 26 показва, че в
България преобладаващи са средната и ниската удовлетвореност. Високото ниво на
удовлетвореност намалява трайно с напредване на възрастта - малко над една пета от
16-24-годишните се определят като високо удовлетворени, докато при достигане на
възраст 75 и повече години, делът им се снижава до под 3%.
Удовлетвореността от живота в Румъния е преобладаващо средна – във всички
възрастови групи, с изключение на най-младата, където се регистрира сходство в
дяловете на високо и средно удовлетворените. И тук с напредване на възрастта
намалява делът на високо удовлетворените и се увеличава този на слабо
удовлетворените.
Технологични фактори

Технологичните фактори са c нарастваща роля за бъдещето нa туризма, тъй като
оказват значително въздействие върху туристическата индустpия и особено на
системата нa дистрибуция на туристическите услуги и прoдукти. По-важните сред тях
са иновациите, развитието на информaционно-комуникaционните технологии,
модернизация на транспорта, достъпът до интернет и мобилни устройства за
резервиране на туристически услуги, дигитaлните канали за реализация на
туристичeски услуги.
До 2019 г. делът на домакинствата в ЕС с достъп до интернет27 се е увеличил до 90%,
което е с приблизително 22 процентни пункта повече в сравнение с 2010 г. Трайно, с
устойчив темп, нараства потреблението на интернет в Румъния и в България, макар
дяловете на полващите да са на по-ниско равнище в сравнение със средното за страните
в ЕС.
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Съгласно дефинициите на Международната организация на труда за целите на статистиката на пазара на труда
хората се класифицират като заети, безработни и икономически неактивни. Икономически активното население е
сумата от заети и безработни лица.
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Източник – Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tipslm15/default/table?lang=en
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Източник – Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00208/default/table?lang=en
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Източник – Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_PW05__custom_37767/default/table?lang=en
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23

Иновативна маркетингова стратегия за международно популяризиране на новия имидж на „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм”, 2020 – 2030 г.

Индивидуалното потребление на мобилен интернет расте през целия период от 2011 г.
досега28.
Българските граждани проявяват много по-голяма склонност да правят резервации
директно, свързвайки се с доставчика на услуги, което сред румънските граждани се
среща по изключение. Преобладаващо високо при последните е мнението, че
резервация не е необходима – мнението се споделя от повече от четири пети от
румънските граждани, докато аналогичният дял сред българските се доближава до
четири десети. Много малка част от резервациите (на транспортни средства и на
средства за настаняване) и в двете страни се правят посредством интернет – в България
този дял е сумарно около 2% от всички, а за Румъния - близо 3%.
Екологични фактори

Околната среда - независимо дали е преобладаващо природна или в по-голямата си част
създадена от човека, е един от основните ресурси за туризма. Растежът на туризма води
неизбежно до модификации в нея. Околната природна среда изпитва върху себе си
влиянието на човека и неговата дейност. Туризмът е не само продукт на тази среда и
зависи от промените в нея, но при своето развитие оказва обратно влияние върху
нейните компоненти. Негативните екологични последици, които настъпват в резултат
на това взаимодействие в даден туристически район често засягат и се отразяват на
екологичното равновесие на съседни и по-отдалечени райони, което прави значима
актуалността на проблема за баланса между развитието на туризма и съхраняването на
околната среда. Туризмът в повечето случаи се явява заплаха за околната среда и найвече природата. Той допринася за разрушаване и унищожаване на същите природни
ресурси, които първоначално са привлекли туристите към този район. Туризмът може
да има и положителен принос за подобряване на околната среда, като се превръща в
стимул за опазване, съхраняване и защитаване на природните ресурси.
Държавата има ключова роля при регулиране на взаимодействието между туризма и
околната среда. Държавните разходите, отделяни за опазване на околната среда.
За периода 2013-2018 г. разходите на ЕС за опазване на околната среда възлизат на 0.8%
от БВП. Тук се включват разходи за управление на отпадъците, управление на
отпадъчни води, намаляване на замърсяването, опазване на биологичното разнообразие
и ландшафта и такива, които не са класифицирани другаде. За същия период България
отделя между 0.7-0.9% от БВП за опазване на околната среда, а Румъния – 0.5-1.0% от
БВП.
Международно сътрудничество в областта на околната среда
ЕС е главно действащо лице в международните преговори във връзка с околната среда.
Той е страна по множество споразумения в областта на околната среда от световен,
регионален или подрегионален мащаб по широк кръг от въпроси като опазването на
природата и на биологичното разнообразие, изменението на климата и трансграничното
замърсяване на въздуха или водата. На Десетата конференция на страните по
Конвенцията за биологично разнообразие, която се състоя в Нагоя (Япония) през 2010
г., ЕС допринесе съществено за постигането на споразумение относно глобална
28
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стратегия за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2020 г. Съюзът
подпомогна също така оформянето на няколко важни международни споразумения
през 2015 г. на равнището на ООН, като Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие
(която включва 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) и 169 подцели), Парижкото
споразумение относно изменението на климата и Рамковата програма от Сендай за
намаляване на риска от бедствия. През същата година ЕС стана също така страна по
Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и
флора (CITES).
Основните обекти на замърсяване на околната среда са водата, въздухът и почвата.
Замърсяването на водите се дефинира, като замърсяване на езера, реки, океани и
подпочвени води, причинено от човешкото въздействие, което може да доведе до
смъртта на организмите и растенията живеещи в тези среди. Основните източници на
замърсяването на водите могат да се разделят на две категории в зависимост от
източника им: 1) замърсители, които попадат във водата от отделни източници
(например водите, изхвърляни от пречиствателни станции, заводи и производствени
помещения, пропускащи подводни складове и др.) и 2) замърсители, които не
произтичат от отделни точки на замърсяване, а са глобални или в по-широк мащаб
(като нитратите, примесени в земеделската земя след дъжд или метали и други примеси
в районите с интензивно движение по пътищата, където изгорелите газове се смесват с
дъждовната вода и други).
Замърсяването на въздуха е промяна на характеристиките на атмосферата, които може
да са с химичен, механичен или биологичен произход, най-често причинен от
изпускането на химикали или биологични материали от човека. Замърсяването на
въздуха най-често се асоциира със стационарните замърсители като заводи, фабрики,
но за най-голям замърсител на въздуха се смятат автомобилите, които емитират азотни
оксиди, включително отровния азотен диоксид. Индикаторът „Емисии от транспорт“29,
данните за който са в следващите три графики, анализира транспортните емисии от
азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения и прахови частици.
Нивото на праховите частици във въздуха в България е над средното за ЕС, а в Румъния
дори надхвърля значително усреднената норма.
Всеобщото замърсяване на околната среда, въздуха и водите рефлектира и в
замърсяване на почвите, което произтича основно в резултат от човешка дейност. В
почвата попадат течни и твърди замърсители от бита, промишлеността и селското
стопанство. Сред основните замърсители на почвата са металите и техните съединения,
използваните в селското стопанство торове от различен произход, пестицидите,
радиоактивните вещества и други. Огромното количество отпадъци от бита и
промишлеността заемат територии, унищожавайки плодородни почви и замърсявайки
ги със силно отровни или опасни химични съединения, които не се разлагат в почвата и
не участват в естествените процеси на самоочистване. В същото време съществува
реална възможност по естествен път, следвайки пътя на хранителната верига, те да
попаднат в организма на хора и животни. Сред възможни мерки за ограничаване на
замърсяването на почвите са използването на биоторове, които спомагат за увеличаване
29
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на плодородността на почвата; насърчаване на използването на хербициди, които нямат
негативен ефект върху почвите; предварително третиране на токсичните отпадъци, за
да се намали доколкото е възможно тяхната токсичност, преди да бъдат изхвърлени.
Рециклирането на отпадъците също е сред факторите, допринасящи за намаляване на
замърсяването на почвите, както и намаляване използването на продукти от пластмаса
за еднократна употреба. Органичното земеделие също допринася за запазване на
почвите от замърсяване. Проблем при опазването на почвите е и тяхната ерозия, а
предприемането на мерки за нейното предотвратяване също е част от процеса на
опазване на почвите. Към съвременните подходи за опазване на почвите често се
включват и мерки като изграждане на съвременни съоръжения за пречистване на
отпадни води, отпадни газове и други. Сред препоръчаните мерки е и оптимизиране на
нормите за торене и поливане съгласно съвременните изисквания и добри практики,
както и прилагането на малко отпадни или безотпадни технологии в промишлеността и
селското стопанство и други.
Управлението на отпадъци е процес, обхващащ всички дейности, необходими за
третирането на отпадъци от момента на тяхното генериране до окончателното им
отстраняване. Това включва събирането, транспортирането, преработката и тяхното
изхвърляне, както и контролът и регулацията на отпадъчните материали. Управлението
на отпадъци има за цел да намали вредното въздействие на отпадъците върху здравето,
околната среда и естетиката.
През 2018 г. в ЕС са образувани 2 317 милиона тона отпадъци 30 . Аналогичното
количество за България е близо 130 милиона тона, което представлява 5.6% от общото
количество образувани отпадъци в ЕС. За Румъния този дял е малко по-висок – 8.8%.
Изразени спрямо броя на населението, данните показват, че през 2018 г. в ЕС са
генерирани над 5 тона отпадъци на глава от населението, за България – над 18 тона
(което е над 3 пъти повече спрямо средното за ЕС), а за Румъния – над 10 тона (2 пъти
повече спрямо средното за ЕС):
През 2018 г. в ЕС са преработени 2 149 милиона тона отпадъци31. Тук не се включва
износът на отпадъци, но е включено преработването на отпадъци, внесени в ЕС.
Поради това отчетените количества не са пряко сравними с тези за образуването на
отпадъци.
Целта на политиките на ЕС в областта на управлението на отпадъците е да се намали
въздействието на отпадъците върху околната среда и здравето и да се повиши
ефективността на използването на ресурсите в Европа. Дългосрочната цел е Европа да
се превърне в рециклиращо общество, което предотвратява разхищението и използва
неизбежните отпадъци като ресурс, когато това е възможно. Целта е да се постигнат
много по-високи нива на рециклиране и да се сведе до минимум добивът на
допълнителни природни ресурси. Правилното управление на отпадъците е ключов
елемент за гарантиране на ефективността на ресурсите и устойчивия растеж на
европейските икономики.
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Eтични фактори
С нарастване обема на туристическата индустрия в световен мащаб, се увеличават и
етичните проблеми, свързани с туристическата дейност, които се групират около
проблема със зачитане на правата на участниците в нея. Устойчивото икономическо
развитие, съвместно със спазването на етичните принципи, са решаващите фактори за
определяне на туристическата активност в различните дестинации. Основните групи,
които имат интерес в туристическата индустрия са туристите, предприемачите, наетите
работници, местната общност, където се предлага туристическата услуга, както и
правителствените институции, ангажирани с туризма.
Човешките права се разграничават на природни и граждански. Първите произлизат от
същността на хората като природни същества. Гражданските права произлизат от
членството на хората в обществото - те произтичат от взаимоотношения, изградени на
основата на обществения договор и зависят от степента на развитие на обществото.
Често туристите смятат, че правата им се нарушават. Участниците в туристическата
индустрия също се оплакват от несъобразяване с техните права от страна на туристите.
Наемните работници смятат, че както работодателите, така и туристите пренебрегват
техните права. Правата на местната общност са свързани с това да имат достъп до
електричество, вода, образование, здравеопазване и т.н. Много често в името на
развитието на туризма местни семейства са лишавани от земята им и на нея се строят
хотели и други туристически обекти; плажовете, които са били свободни за достъп,
стават затворени, за да обслужват само гостите на комплексите. Незачитането на
правата на местните хора е политика на много туристически компании, които внасят
чуждестранни културни, икономически и социални модели на поведение, чужди на
местните общности. Друга предпоставка за нарушаване правата на местните хора е, че
обичайната практика в туризма се гради около мотото „Клиентът винаги има право“.
Така се фаворитизират правата на туриста, а правата на местните граждани се
подценяват. Разделението на участниците в туристическата индустрия на обслужвани и
обслужващи е основна причина местните жители да смятат, че правата им са нарушени
и като реакция на това да нарушават правата на туристите.
Правата на туристите се изразяват в това да не бъдат малтретирани, да се пази тяхното
достойнство и да им се осигурява достъп до забележителностите, които искат да
посетят. Туристите имат право на възможност за културно и духовно развитие,
включително и на условия за практикуване на религиозните си обичаи. Друго важно
право на туристите е запазването на дискретността.
За обезпечаването на условия на етично третиране на всички участници в
туристическата индустрия ООН приема през 1999 г. Глобален етичен кодекс в
туризма 32 . Кодексът е насочен към запазване на природните ресурси и културното
наследство от разрушителното влияние на туристическата дейност. Кодексът включва
девет части, дефиниращи основните етични принципи на туристическата индустрия,
валидни за всички участници в нея – правителства, туроператори, предприемачи,
агенти, работници и самите туристи. Десетата част от Кодекса включва механизми за
компенсация при нарушаване на етичните правила.
32

Може да се свали от тук: http://www.abtta.com/news_profile.php?news_id=114&lang_id=1&ldata=

27

Иновативна маркетингова стратегия за международно популяризиране на новия имидж на „Писмените
съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм”, 2020 – 2030 г.

Правни фактори
Защитата на правата и сигурността на потребителите на туристически услуги в ЕС
се гарантира от над 15 регламента и директиви. Нормативните документи ясно
очертават правата на потребителите и отговорността на туроператори и туристически
агенти, превозвачи и други страни, които имат отношение към туристическите пакети.
Основният регулаторен документ, който определя правата и сигурността на
потребителите на пакетните туристически пътувания, пакетните туристически
ваканции и пакетните туристически обиколки, е Директива 90/314/ЕИО от 13 юни 1990
г.33, като основните права на туристите според нея са:
♦ Туристът има право на пълна, ясна и точна информация за почивката преди склюване
на договор.
♦ В договора трябва да са описани името и контактите на туроператора или
туристическия агент, който е отговорен за качественото изпълнение на услугите.
♦ Туристът трябва да получи телефонен номер за спешни случаи или данни на лице за
контакт, чрез което да може да осъществи контакт с туроператора или туристическия
агент.
♦ Туристът може да преотстъпи договора на друг човек, в случай че не може да
осъществи пътуването.
♦ Цената в договора не може да бъде променяна 20 дни преди пътуването с изключение
на ограничени ситуации.
♦ Туристът може да прекрати договора и да си върне парите, ако основни клаузи в него,
които се регулират от Директивата, са променени.
♦ В случай че туроператорът или туристическият агент, отговорен за почивката, я
отмени преди пътуването, туристът има право на възстановяване на заплатените
средства и компенсация, ако е необходимо.
♦ Ако по време на почивката туристът не получи основни услуги, вписани в договора,
има право на алтернативни услуги и да продължи престоя си, без да заплаща
допълнително за тях.
♦ Туристът има право да получи незабавна помощ в случай на проблем.
♦ Ако туроператорът или туристическият агент фалира, направените от туриста
предварителни плащания трябва да ви бъдат възстановени, а ако пътуването е
започнало - да му бъде осигурена възможност за връщане до първоначалния пункт.
Приблизително 8% от гражданите на Европейския съюз принадлежат към
малцинствa 34 . Малцинство (малцинствена група) е социологическа група, която не
представлява политически доминиращо множество на глас в рамките на населението в
дадено общество. Често се използва терминът „малцинствена група“, тъй като под
33

34

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0314

Проучване
на
положението
на
малцинствата
и
дискриминацията
в
Европейския
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/transition-education-employment-young-roma-nine-eu-member-states.
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„малцинство“ най-често се разбира етническо малцинство, докато малцинствените
групи могат да бъдат различни от етническите – например хората с недъзи, религиозни
малцинства, по сексуална ориентация и т.н.
В българското право съществува правна рамка по въпросите на малцинствата в
България. Тя включва части от Конституцията и различни закони, в които изрично се
определят равни права за хората независимо от тяхната народност, раса, религия,
социален произход, членуване или нечленуване в определена организация или партия.
Законите определят и наказания за нарушаването на тези права. Съществуват и
международноправни документи ратифицирани от България, които разглеждат тези
въпроси.
Терминът „малцинство“ няма общоевропейска правна норма. Определения за
„малцинство“ („национално малцинство“) съществуват в някои международни
документи. Не съществува, обаче, легална дефиниция на този термин.
В чл. 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз 35 се изключва от
практиката на държавите членки дискриминация, основана на пол, раса, етнически
произход, език, религия или вяра и други белези. По силата на чл. 27 на един от
съставните ѝ документи - Международния пакт за граждански и политически права36,
„В държави, в които съществуват етнически, религиозни или езикови
малцинства, лицата, принадлежащи към тези малцинства, не могат да бъдат
лишавани от правото да имат съвместно с другите членове на своята група
собствен културен живот, да изповядват и практикуват собствената си религия
или да си служат с родния си език.“
3.7. Идейна концепция за брандиране – слоган и лого
За популяризиране на проект „Писмените съкровища на трансграничната дестинация по
Долен Дунав за литературен туризъм“ са разработени слоган и лого, които трябва да
бъдат представени на всички рекламни печатни и дигитални материали и дейности.
Логото на проекта е с формата на две поставени една върху друга книги. Книгата е
естественият символ на писмените съкровища и най-лесно разпознаваемият символ на
писмеността. Същевременно извивките на двете книги наподобяват извивките на река –
особено на меандрата, която е мнго специфична именно за река Дунав. Книгите са две,
което символизира връзките между двете държави и двете писмени клутури, като по
този начин изцяло се превръща в символен превод на предлагания слоган.
Предлаганият слоган е много пряко отражение на наименованието на проекта и
неговите цели. Неговият смисъл е абсолютно пряко и четивно да разкрива на
потребителите смисъла на проекта, като същевременно ясно набляга на ценността на
проекта и взаимосвързаността на двете култури, обединени от река Дунав.
3.8. Очаквани резултати

35

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:12016P/TXT

36

https://web.archive.org/web/20120204010004/http://www.legaltheory.org/index.php?rid=26&id=35
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Очакваните резултати от реализиране на настоящата маркетингова стратегия са:
Резултат 1: Развит, разпознаваем и с популяризиран имидж интегриран туристически
продукт „Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за
литературния туризъм”, базиран на писменото литературно наследство в този регион.
Имиджът е мощно конкурентно предимство и може да се дефинира като комбинация от
осезаеми и неосезаеми фактори, които оказват въздействие върху потребителите, като
създават приятни асоциации и очаквания и насочват техният избор към конкретна
туристическа дестинация. Имиджът улеснява потребителския избор и го прави поефективен. Способността на туристическата дестинация да привлича туристи ще зависи
от способността ѝ да се идентифицира по уникален начин на пазара. Успешното
позициониране и популяризиране на туристическия пазар на литературния
туристически продукт ще допринесе за подобряване на имиджа и повишаване на
популярността на трансграничния регион България-Румъния като привлекателно място
за литературен туризъм, предлагащо пълноценно и богато туристическо преживяване.
Последното пък ще допринесе за увеличаване на посещаемостта на трансграничната
дестинация по Долен Дунав с цел литературен туризъм, за удължаване на средния
престой на туристите и повишаване на средните приходи от турист.
Резултат 2: Устойчиво развитие на литературния туристически продукт, постигната
диверсификация на предлагането и повишена степен на удовлетвореност на туристите,
зад която стои по-добро разбиране на нуждите на настоящите и потенциалните
посетители на трансграничната дестинация по Долен Дунав.
Чрез реализирането на литературния туристически продукт се осигурява инструмент за
съхранение и използване по устойчив начин на писменото нематериално културно
наследство наследство на региона. Ангажирането с туристическа функция на
населените места от региона, повечето от които са неособено популярни като
туристически дестинации, ще допринесе за развитие на услуги, свързани с туризма.
Разнообразието на туристическото предлагане и подобрените характеристики на
туристическия поток ще генерират икономически ползи - повишаване на приходите от
туризъм, повишена заетост и т.н.
Резултат 3: Конкурентноспособен трансграничен регион България-Румъния, който е
предпочитана дестинация за литературен туризъм и е основа за социален,
икономически и културен просперитет на региона.
Конкурентоспособността на туристическа дестинация се изразява в способността ѝ да
запази конкурентната си позиция, като удовлетворява потребностите на туристите,
преодолявайки неочакваните пазарни заплахи и проучвайки нови възможности за
запазване на устойчиви конкурентни предимства. Следователно това е способността на
туристическата дестинация да побеждава своите конкуренти и е отражение на
привлекателността на предлагания от нея продукт - онова, което кара потребителите да
го предпочетат пред много предлагани алтернативи. Именно притежаваните от
продукта на туристическата дестинация характеристики или свойства са конкурентните
предимства, които му придават известно превъзходство спрямо продуктите, предлагани
от други дестинации. Тази конкурентоспособност може да бъде постигната чрез
непрекъснати иновации, повишаване на качеството на обслужване и усъвършенстване
на организационната структура на дестинацията, което включва постигане на синхрон в
дейността на всички туристически предприятия, които работят на територията на
дестинацията. Концепцията за конкурентоспособността е приложима по отношение на
различни аспекти от дейността на туристическата дестинация – от стратегиите,
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свързани с цената на туристическия продукт и неговото качество, до устойчиво ѝ
развитие в дългосрочен план. За успешна туристическа дестинация може да се счита
тази, чийто туризъм води до икономически просперитет и развитие на туристическото
място.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Възможностите за развитие на литературния туризъм в трансграничния регион
България-Румъния е целесъобразно да бъдат систематизирани и ресурсно осигурени
чрез разработването и реализацията на Маркетинговата стратегия за международно
популяризиране на новия имидж на „Писмените съкровища на трансграничната
дестинация по Долен Дунав за литературен туризъм“, 2020-2030 г.
Заплахите и пречките за успешната реализация на стратегията са различните видове и
степени на риск, предизвикан от компонентите на средата.
В политически аспект това могат да бъдат наличие на огнища на конфликти в близост
до региона и на териториите на двете страни, терористични заплахи, вътрешна
политическа нестабилност (за някоя от страните или и за двете едновременно).
В икономически план основна заплаха са непредвидимите засега последствия от
пандемията от коронавирус COVID-19, определена като „криза на века“ от
председателят на СЗО Тедрос Адханом Гебрейес, последиците от която ще се усетят
през следващите десетилетия.
Заплахите в социокултурната среда са влошаващата се демографска картина и липсата
на достатъчно човешки ресурси за развитието на литературния туризъм.
По отношение на туристическия продукт, пречките са в неустойчивото развитие на
конкретната територия като туристическа дестинация, както и слабите действия на
институционалните субекти на управление по отношение на културното и
литературното наследство и туризъм в частност.
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