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Цели 
на Годишната 
проГрама за 
наЦионална 
туриСтичеСка 
реклама

миСиЯ 
& визиЯ

• Ефективно	 планиране	 на	 маркетинговите	 активности	 и	
идентифициране	на	целевите	 групи,	базирани	на	анализ	
на	статистически	данни,	информация,	тенденции	и	пазар-
ни	нужди	

• Популяризиране	и	 повишаване	на	 положителния	имидж	
на	бранд	България

• Оптимален	 подбор	 и	 приложение	 на	 маркетингови	 ин-
струменти	и	миксове	от	традиционни	и	нестандартни	ко-
муникационни	канали,	 съобразно	разполагаемия	финан-
сов	ресурс	

• Осъществяване	на	рекламни	активности	и	събития	за	на-
сърчаване	на	туристическите	пътувания	във	всеки	сезон	

• Популяризиране	и	налагане	на	специализирани	форми	на	
туризъм,	които	могат	да	се	практикуват	целогодишно

Утвърждаване	 на	 България	 като	 целогодишна	 туристическа	
дестинация	 с	 добре	 разпознаваем	 висококачествен	 продукт	 и	
преодоляване	на	сезонността.	Изграждане	на	дългосрочен	имидж	
на	 България	 като	 модерна,	 сигурна	 и	 богата	 на	 възможности	
европейска	 дестинация,	 увеличаване	 броя	 на	 туристическите	
посещения	на	български	и	чуждестранни	туристи,	както	и	приноса	
на	туризма	към	БВП	на	страната.	
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I. СитуаЦионен
анализ

на туризма в БълГариЯ и Света

1. развитие на туризма в Световен 
мащаБ 

Туристическият	сектор	се	отличава	с	традиционно	възходящо	развитие,	което	е	в	основата	на	
положителния	ръст	на	множество	икономики	в	развитите	туристически	страни.	

По	данни	от	майското	издание	на	Световния	 туристически	барометър	през	2018	 г.	 броят	на	
посещенията	 от	 чуждестранни	 туристи	 в	 световен	 мащаб	 надхвърли	 1,4	 млрд,	 	 	 като	 ръстът	
спрямо	2017	г.		е	5,6%.

Според	 данни	 на	 Световната	 организация	 по	 туризъм	 към	ООН	 (СОТ)	 по	макрорайони	 най-
висок	ръст	при	входящия	туризъм	се	наблюдава	в	Близкия	Изток	10%,	Африка	–	7%,	следвана	
от	Азиатско	Тихоокеански	регион		6.5	%	,	Европа	6.1%,	Северна	и	Южна	Америка	3,1%.	Въпреки	
че	окончателните	данни	за	2018	г.	за	всички	държави	все	още	не	са	публикувани,	в	обновения	
статистически	 анекс	 от	 май	 2019	 г.	 от	 наличните	 данни	 би	 могло	 да	 се	 заключи,	 че	 не	 се	
наблюдават	значителни	промени	при	класирането	на	водещите	дестинации	по	брой	посещения	
на	чуждестранни	туристи	спрямо	2017	г.
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Фиг. 2   
Ръст на международните туристи 1950 - 2018г.
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Броят	 на	 международните	 туристи	 в	 световен	 мащаб	 се	 очаква	 да	 нараства	 средно	 с	 3,3%	
годишно	 между	 2010	 и	 2030	 г.,	 за	 да	 достигнe	 1,8	 милиарда	 до	 2030	 г.	 През	 същия	 период	
пристигащите	в	нововъзникващите	дестинации	(+	4,4%	годишно)	се	очаква	да	се	увеличат	с	два	
пъти	в	сравнение	с	тези	в	развитите	икономики	(+	2,2%	годишно).	

По	предварителни	данни	за	2018	г.	сред	държавите	с	най-високи	приходи	от	международен	
туризъм	са	САЩ	–	214,5	млрд.	долара,	Испания	–	73,8	млрд.	долара,	Франция	–	67,4	млрд.	долара,	
Тайланд	–	63	млрд.	долара,		Великобритания	–	51,9	млрд.	долара,	Италия	-	49,3	млрд.	долара,	
Австралия	–	45	млрд.	долара	и	др.	

Като	цяло	се	запазва	стабилна	положителна	тенденция	при	динамиката	на	пътуванията,	като	
периодично	се	отчитат	спадове	при	някои	дестинации,	засегнати	от	инциденти	или	терористични	
заплахи.	По-добрите	цени	на	въздушния	транспорт,	както	и	по-добрата	свързаност	са	причина	да	
се	отбелязва	известно	пренасочване	на	туристическите	потоци.	По	този	начин	основните	фактори	
за	вземане	на	решение	за	избор	за	пътуване	са	сигурността	и	свързаността.	
 

2. развитие на туризма в европейСки 
мащаБ
По	данни	на	Световната	организация	по	туризъм	(СОТ)	към	ООН	Европа	е	най-посещаваният	

континент	в	света	през	2018	г.,	като	общият	брой	туристически	посещения	на	чужденци	е	около	
713		млн.	Те	нарастват	с	6.1%	спрямо	2017	г.

По	райони	в	Европа	най-голям	ръст	за	2018	г.	спрямо	2017	г.	се	наблюдава	в	Южна	Европа:	7,8%,		
следвана	от		Централна	и	Източна	Европа:	6%,			Западна	Европа:5,9%	и	Северна	Европа:	0,6%.

По	 неокончателни	 данни	 за	 2018	 г.	 от	 европейските	 дестинации	 най-голям	 ръст	 в	 броя	
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посещения	на	немски	 туристи	спрямо	2017	 г.	 се	наблюдава	в	Черна	 гора,	Словения	и	Турция.	
Най-голям	е	ръстът	в	броя	на	посещенията	на	нидерландските	туристи	в	Словения,	Турция,	Черна	
гора,	Сърбия,	Естония.	Най-голям	ръст	в	броя	на	френските	туристи	регистрират	Словения,	Черна	
гора,	Турция,	Латвия,	Сърбия,	а	на	италиански	туристи	–	Турция,	Кипър	и	Гърция.	Най-голям	ръст	
на	туристи	от	Великобритания	се	регистрира	в	Черна	гора,	Словения,	Турция	и България,	докато	
броят	на	руските	туристи	се	увеличава	най-бързо	в	Малта,	Дания	и	Турция.

Прогнозата	за	следващите	години	е	благоприятна.	Очаква	се	входящият	туристопоток	ежегодно	
да	нараства	с	около	3%	в	страните	от	Северна	Европа,	с	около	2%	в	Западна	Европа,	с	около	3-	4	
%	в	Южна	Европа	и	в	Централна	и	Източва		Европа.	

В	 средносрочен	 план	 до	 2022	 г.	 се	 очаква	 ръст	 в	 посещенията	 към	 района	 на	 Централна	 и	
Източна	Европа,	както	следва:	от	Русия	–	с	43.8%,	от	Индия	–	с	30.3%,	от	Китай	–	с	27.8%,	от	Япония	
–	с	13.5%.
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3. ГлоБални тенденЦии

- демоГрафСки и поведенчеСки промени -
Въпреки	че	се	очаква	да	расте	с	по-бавен	темп,	отколкото	в	миналото,	световното	население	

се	очаква	да	нарасне	от	7	милиарда	през	2011	г.,	на	8	милиарда	през	2024	г.,	9	милиарда	през	
2038г.,	10	милиарда	до	2056	г.	и	11	милиарда	през	2088	г.

Фиг. 4 Времеви периоди, в който световното население нараства с 1 милиард души/ източник: OurWorldData.org
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Data source: Database of the Global Enviroment (HYDE); UN World Popula¥on Prospects (2015 Revision); UN Medium Projec¥on (2015 Revision)
This is a visualiza¥on from OurWorldData.org where you find data and research on how the world is changing.
Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser and Hannah Ritchie.

очаква Се промЯната на демоГрафСките данни 
да има ГолЯмо въздейСтвие върху търСенето на 
туриСтичеСки уСлуГи през Следващите Години.



8

наБлюдават Се Следните тенденЦии:

• Непрекъснат ръст на броя на световното население,	основно	в	развиващите	се	страни;

• Ръст на глобалната средна класа и застаряващото население	-		глобалното	население	като	
цяло	ще	бъде	по-богато	и	по-възрастно	в	следващите	десетилетия;

• Нараства значението на новите поколения - Милениълс и Поколение Z,	които	се	превръщат	
в	ключови	фактори	в	мобилността	и	
поведението	им	при	пътуване	може	
да	 доведе	 до	 значителни	 промени	
в	 туристическия	 пазар.	 Склонни	 са	
да	 пътуват	 независимо	 и	 да	 бъдат	
отворени	 за	 временно	 ползване	 и	
наемане	на	продукти	или	услуги;

• Средна възраст	-	Все	повече	начинът	
на	живот	е	определящ	за	избора	на	
пътуване,	 а	 не	 възрастовата	 група.	
Проучвания	 показват,	 че	 групата	
на	 30-50	 годишните	 се	 интересува	
повече	 от	 релаксираща	 почивка,	
докато	65-годишните	се	интересуват	
от	 възможностите	 за	 общуване	 и	
нови	преживявания.	

• Поколението X	 -	 (родените	 в	
началото	на	1960	г.	до	края	на	1970	г.)	
те	са	поколението	с	най-големи	финансови	възможности	и	време	за	пътуване.	Понастоящем	
харчат	най-много	пари	за	пътуване	в	сравнение	с	по-младите	или	по-старите	си	колеги.	

• Застаряващо население	–	наблюдава	се	все	по-голям	интерес	към	туристически	услуги	в	
сравнение	с	миналите	поколения.

- нови технолоГии -

Новите	технологии	продължават	да	преструктурират	пазарите	и	секторите	по	целия	свят.	През	
последните	десетилетия	технологичният	напредък	направи	пътуването	по-достъпно	и	лесно	за	
много	хора,	а	в	бъдеще	има	потенциал	да	промени	изцяло	понятието	туризъм	(напр.,	интегрирано	
издаване	на	билети,	системи	за	мобилни	плащания	и	други).

• Tехнологии за виртуална реалност 

-	Продължават	да	се	подобряват,	като	се	наблюдава	тенденцията	виртуалният	туризъм	да	допълни	
или	да	замени	физическите	пътувания	за	някои	пътници.	От	друга	страна	хората	живеят	все	по-
дигитален	и	свързан	живот,	възможностите	за	аналогови,	естествени	преживявания	по	време	на	
пътувания	може	да	се	превърнат	в	предпочитана	алтернатива	на	чисто	цифровите	преживявания; 
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-	 Виртуалният	 опит	 в	 туризма	може	 все	 повече	 да	 предоставя	 възможност	 за	 алтернативно	
посещение	на	места,	считани	за	твърде	екологично	или	културно	чувствителни,	за	да	позволят	
достъп	на	физически	посетители.

• Мобилни резервации
Наблюдава	се	тенденцията	резервациите	да	се	извършват	онлайн	и	през	мобилни	устройства,	

като	това	преминаване	ще	продължи	да	нараства	и	през	2020	г.

- Google Data	показва,	че	търсенията,	свързани	с	пътуване	за	„тази	вечер”	и	„днес”	през	2017	
-	2018	г.,	са	нараснали	с	над	150%	като	резервациите	са	направени	чрез	мобилните	устройства.	

- Онлайн ревютата	имат	най-голямо	влияние	върху	резервациите	–	не	е	тайна	в	индустрията,	че	
доброто	класиране	на	TripAdvisor	може	да	повлияе	положително	на	растежа	на	бизнеса.

- Социалните мрежи	имат	огромно	влияние	при	вземането	на	решение	за	почивка.	

Фиг.5 Влияние на социалните мрежи при вземането на решение за пътуване на френски туристи по възрастови 
групи – поколения/ източник: 2018, Expedia Group
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Дигитализацията	трансформира	радикално	туристическата	индустрия.	Динамичното	развитие	на	
новите	технологии	прави	пътуването	по-лесно	и	достъпно	

(Приложение	№2)

- икономиката на СподелЯне (Shared economy) -

Икономиката	на	споделяне	се	разрасна	бързо	през	последните	години,	за	да	обхване	значителна	
част	от	икономическата	дейност.	Платформите	за	споделяне	на	дома,	като	Airbnb,	HomeAway	и	
Couchsurfing,	са	вече	значими	конкуренти	на	хотелиерската	индустрия.

Нова	форма	на	икономика	на	споделяне	за	2019	г.	според	данни	на	Trekksoft	е	препродаването	
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на	вече	закупени	полети	или	почивки.	SpareFare	създаде	онлайн	платформа,	чрез	която	хора,	
които	 не	 са	 в	 състояние	 да	 използват	 своите	 закупени	 полети	 и	 ваканционни	 пакети,	 да	 ги	
продават	на	намалени	цени	на	други	потребители.	
Бъдещият	 растеж	 в	 сферата	 на	 кулинарния	 туризъм	 и	 пътуванията	 може	 да	 се	 очаква	 и	 в	

икономиката	на	споделяне,	 тъй	като	потребителите	стават	по-запознати	с	възможността	да	се	
хранят	в	дома	на	някого,	когато	пътуват.

- промени в начина на пътуване и СиГурноСтта -

Отчитайки	съвременните	тенденции	и	динамиката	в	развитието	на	
туристическия	сектор,	през	2019	година	се	наблюдават	редица	промени	
в	начина	на	пътуване	на	туристите,	сред	които:

• Solo Travelers
 

Според	доклада	„Travel	trends	report	2019”	на	
TrekkSoft,	цитиращ	Travel	Agent	Central,	25%	от	Милениълс	са	заявили,	
че	планират	да	пътуват	самостоятелно	през	следващите	12	-		24	месеца.

• Резервации в последната минута

Според	анализа	на	TrekkSoft	през	2018	г.,	39%	от	туристите	са	избрали	
да	резервират	почивката	си	в	последната	минута.	Голяма	част	от	мобилните	резервации	се	правят	
в	последната	минута,	което	прави	процеса	на	планиране	на	туроператори	и	туристически	агенти	
по-труден.

• Посещение на нови дестинации
Засилен	интерес	проявяват	Милениълс	към	нови	и	малко	познати	

дестинации.	Според	данни	на	Trekksoft		туристическият	агент	Srprs.
me	организира	 туристически	пътувания,	при	които	 туристите	имат	
възможност	 да	 посетят	 уебсайта	 на	 компанията	 и	 да	 изберат	
определени	критерии	за	тяхната	почивка.	През	2018	г.	анализите	на	
Trekksoft	показват,	че	се	наблюдава	ръст	на	посещенията	на	нови	дестинации	в	размер	на		22%,	
предимно	при	туристи	от	Китай,	САЩ,	Латинска	Америка	и	Испания

• Skip the line tours
Наблюдава	се	тенденцията	”skip	the	line”,	при	която	използвайки	

официалните	 уебсайтове,	 туристите	 имат	 възможност	 да	 закупят	
билети	 за	 избраните	 от	 тях	 забележителности	 и	 да	 „пропуснат	
линията“.	Билетите	позволяват	на	туристите	да	пропуснат	опашките	
за	 закупуване	 на	 билети,	 но	 не	 и	 опашките	 за	 проверка	 на	
сигурността.
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• Сигурността и	граничните	мерки	не	само	играят	важна	роля	в	пътната	мобилност,	
но	и	в	преживяванията	на	туристите.

- преживЯваниЯта Са в оСновата на вСичко -

Туристите	по	света	все	повече	търсят	уникални	преживявания	one	time	experience,	както	и	да	
осъществяват	повече	приключения

• Една	 от	 новите	 тенденции	 в	 областта	 на	 туризма	 през	 следващата	 година	 е	 свързана	 с		
местните	преживявания	-	туристите	обичат	да	се	потопят	в	местната	култура,	когато	посещават	
определена	 дестинация.	 Те	 искат	 да	 правят	 това,	 което	 правят	 местните	 жители,	 AirBnB	
разработи	нова	функционалност	в	платформата	си	-	Airbnb	преживявания	(experience).	Това	е	
дейност,	чието	съдържание	се	генерира	от	местни	жители,	предлагащи	различни	дейности	и	
преживявания	в	Airbnb.	Тази	възможност	на	платформата	стартира	през	ноември	2016	г.	и	е	
нараснала	до	над	20	000	опита,	от	които	7	000	са	на	400	различни	места	в	Европа.

• Дигитални	 номади	 -	 С	 достъп	 до	 надежден	 Wi-Fi	 почти	 навсякъде	 по	 света,	 напредък	 в	
инструментите	 за	 онлайн	 комуникация	 и	 професионалните	 пространства	 за	 съвместна	
работа	в	големите	градове	по	света,	ще	бъде	по-лесно	от	всякога	да	се	работи	от	различни	
дестинации	по	света.	

• Приключенски	 туризъм	 	 -	 С	 всяка	 изминала	 година	 интересът	 към	 приключенски	 туризъм	
нараства.	При	този	тип	туризъм	се	наблюдава	интерес	към	пещерно	катерене,	колоездене,	
рафтинг	 и	 други	 дейности.	 Този	 вид	 туризъм	 е	 един	 от	 най-бързо	 развиващите	 се.	
Предизвикателни	ситуации	като	завършване	на	курс,	маратон	за	първи	път	или	разходката	
до	 „Сантяго	 де	 Камино“	 например	 са	 основен	 фактор	 за	 избора	 на	 пътуващите,	 обичащи	
приключенски	туризъм.	
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4. Целеви и перСпективни пазари
През	периода	януари	–	април	2019	г.	страните	от	Европейския	съюз	продължават	да	са	най-

важният	генериращ	пазар	за	международен	туризъм	на	България	с	относителен	дял	54,7%	и	
общ	обем	от	957	253	туристически	посещения	(ръст	от	3,9%).
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5. профил на туриСтa

- фактори при изБора на почивка -

Факторите,	 които	 влияят	 върху	 избора	 на	 дестинация	 за	 ваканция,	 са	 много	 и	 от	 различно	
естество.	 Сред	 най-важните	 са	 цените,	 условията	 за	 настаняване	 и	 обслужването,	 климатът,	
природата	и	чистотата	или	поне	представата	за	тях,	сигурността,	възможността	за	разглеждане	
на	забележителности	(Фиг.	8).
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Фиг. 8 Фактори за избор на дестинация по важност за 10-те изследвани генериращи пазара
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Основни	източници	на	информация	при	планиране	 както	на	 ваканционни,	 така	и	на	бизнес	
пътувания	са:

Фиг. 2

77%74%

48%

26%

23%

20%

18%

14%

13%

10%

7%

7%

5%

35%

27%

26%

28%

27%

20%

30%

19%

18%

14%

6%

интернет

семейство, приятели, колеги офлайн

семейство, приятели, колеги онлайн

Информационни брошури

Телевизия

Списания, вестници

Книги

Туроператори

Безплатна информация по телефон

Организирани групи

Радио

Друго

Пътуващи с цел бизнесПътуващи с цел почивка

Онлайн източници (нето)

80%
Семейство, приятели или 
колеги  (нето) 

41%

Онлайн източници (нето)

78%
Семейство, приятели или

колеги  (нето) 

52%

Фиг. 9 Източници на информация при планиране на пътуване

- демоГрафСко и поведенчеСко профилиране на 
туриСта 

Демографският	 фактор	 не	 е	 единствен	 при	 профилирането	 на	 туристите.	 Различията	 в	
поколенията	се	размиват	и	се	влияят	и	от	поведенчески	характеристики.	Все	повече	начинът	на	
живот	е	определящ	за	избора	на	пътуване,	а	не	възрастовата	група.
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Сред	 чуждестранните	 посетители	 е	 налице	 висока	 степен	 на	 удовлетвореност	 от	 престоя	
в	 страната.	 Основни	 фактори	 за	 това	 са	 разнообразните	 форми	 на	 туризъм,	 които	 България	
предлага	 за	 практикуване	 във	 всички	 сезони.	 Освен	 традиционните	 туристически	 продукти	 -	
ваканция	на	море	и	ски	туризъм,	България	е	атрактивна	дестинация	и	със	специализирани	видове	
туризъм	–	културно-познавателните	турове,	спа-	и	балнеолечебен	туризъм,	селски	и	екотуризъм,	
велопреходи,	наблюдението	на	птици	и	диви	животни,	голф-,	винен-	и	гурме	туризъм,	религиозен	
туризъм,	круизните	пътувания	по	р.	Дунав,	бизнес	туризъм	и	др.

- профили на туриСтите от БълГариЯ, Целеви и 
перСпективни пазари 

#1: Ранно планиране – до 6 месеца предварително
#2: Ценово чувствителни 
#3: Източници на информация – препоръки от колеги, семейство, приятели
#4: 33% резервират чрез туроператори, 37% онлайн
#5: Морски, културен, балнео, спа и уелнес туризъм

Германия
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#1: За 60% автентичното преживяване е основното, което дава удовлетвореност
#2: 80% предпочитат да инвестират парите си в преживяване  
#3: 46% от пътуващите споделят своите преживявания в социалните мрежи
#4: 42% вярват повече на препоръка от приятел или влогър
#5: Морски, ски, културен, приключенски туризъм, сити брейкс

Великобритания

#1: Ранно планиране – 3,5 месеца предварително 
#2: 77% проучват онлайн  
#3: Източници на информация – препоръки от колеги, семейство, приятели
#4: Водещи фактори за избор на дестинация са уникалното преживяване и 
научаването на нещо ново
#5: Морски, културен, балнео, спа и уелнес, приключенски туризъм

Франция
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#1: 31% пътуват в групи, 26% със семейството или 22% по двойки 
#2: Източници на информация – реклами в интернет, препоръки от познати и сайтове 
на хотели
#3: 44% предпочитат ALL inclusive пакетите
#4: Важни са липса на политическа криза, гостоприемство, добрите отзиви от близките, 
нивото на обслужване
#5: Морски, детски, културен, поклоннически, балнео, спа и уелнес туризъм

Русия

#1: Туристите са предимно от третата възраст  
#2: Над 77% от посещенията са с цел почивка и ваканция
#3: Популярни са културно-исторически туризъм, празникът на розата, киселото мляко

Япония
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#1: Пътувайки, посещават две или три дестинации  
#2: Пътуват със семействата си
#3: 96% търсят сигурна туристическа дестинация
#4: Добра цена, удобство и добавена стойност на пътуването
#5: Информират се от гидове, преса, но нараства и значението на интернет
#6: Предпочитания към културен туризъм, фестивали, шопинг и комбинирани 
туристически продукти
#7: Предпочитат организирани групови пътувания

Китай

#1: Ранно планиране – от 3 - 3,5 месеца предварително
#2: Водещи фактори за презокеанско пътуване  - 55,8% ваканция, 26,7% посещение на 
близки и приятели, 7,6% бизнес, 4,1% образование
#3: Източници на информация за пътуване – 22,3% се доверяват на препоръки от 
приятел, 52,8% авиокомпании, 33,1% онлайн, 14,8% туристически офиси
#4: Интерес към комбинираните туристически продукти
#5: Културен, природен, еко и орнитоложки туризъм

САЩ
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#1: 80% са пътували само в България само през 2017 г. 
#2: 40% пътуват поне веднъж годишно общо в страната и/или чужбина
#3: Предпочитани са морски, културен, планински и балнео, уелнес и спа туризъм
#4: Дълги почивки през летния и зимен сезон, уикенди и празници извън активните 
сезони
#5: Преодоляване на сезонността – 29% от нощувките са в области с развит културен 
туризъм 
#6: Основните източници на информация за пътуване за интернет и препоръка от 
приятели 
#7: 64% от пътувалите в България през 2017 г. са ползвали интернет за резервации
#8: Важни фактори за удовлетвореност са пълноценната почивка и спокойствието, 
хубавото време и лесния достъп до дестинацията
#9: Пътуват предимно младите, активни хора, както и висшисти и с по-високи доходи

България

6. конкурентни деСтинаЦии

Наблюдавайки	тенденциите	в	сектора,	България,	както	и	преките	й	конкуренти	в	областта	на	
туризма,	респективно	туристическият	маркетинг,	се	намират	в	изключително	динамична	среда.
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II. оСновни моменти 
при изпълнение дейноСтите на 

проГрамата 2018-2019 Г.

През	последните	години	туризмът	в	България	отбеляза	рекордни	стойности	въпреки	ограничения	
бюджет	на	Министерството	на	туризма	за	маркетинг	и	реклама,	за	разлика	от	конкурентни	на	
страната	ни	дестинации.	За	периода	януари	–	март	2019	г.	приходите	от	международен	туризъм	
възлизат	на	близо	414	млн.евро,	като	ръстът	спрямо	периода	януари	–	март	2018	г.	е	4,7%.	

Изминалата	 2018	 г.	 е	 изключително	 успешна	 за	 туризма	 в	 България	 с	 рекордни	резултати	 в	
сектора,	постигнати	съвместно	с	бизнеса	и	общините	през	последните	години	след	създаването	
на	самостоятелното	Министерство	на	туризма	през	месец	ноември	2014	г.	Страната	ни	увеличава	
ежегодно	туристопотока	от	целеви	пазари	и	умерено	развива	туризма	на	перспективни	пазари.	
Чуждестранните	 туристически	 посещения	 през	 миналата	 година	 за	 първи	 път	 надхвърлиха	
границата	от	9	млн.	и	бяха	над	9,2	млн.	В	страната	бяха	реализирани	27	млн.	нощувки	в	местата	
за	настаняване	с	поне	10	легла	и	тя	зае	позиция	сред	топ	5	в	общността	по	ръст	на	нощувките	
според	Евростат.	Приходите	от	входящ	туризъм	възлизат	на	над	3,7	млрд.	eвро	за	2018	г.	Ръстът	
спрямо	2017	г.	е	6,5%.	

През	периода	2006-2018	г.	международният	туризъм	в	България	отбелязва	стабилна	тенденция	
на	повишение	както	на	броя	на	чуждестранните	туристи,	избрали	България	като	място	за	почивка,	
така	и	на	приходите	от	международен	туризъм	в	текущата	сметка	на	платежния	баланс.

17,2% 

20,9% 

26,8% 

2006 – 2010  г. 

2010  – 2014 г.

2014 – 2018 г.

Табл. 3 Ръст в % на входящия туристопоток в България

Период Ръст в % на входящия 
туристопоток в България

Фиг. 11 Ръст в % на входящия туристопоток в България

Сериозният	ръст	на	входящия	туристопоток	от	чужбина	и	на	
вътрешния	туризъм	се	дължи	и	на	предприетите	активни	мерки	
за	повишаване	качеството	на	предлаганите	туристически	услуги	
в	България	и	популяризирането	в	чужбина	на	възможностите	за	

различни	видове	туризъм	в	страната.	
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Наблюдават	се	сериозни	ръстове	на	туристическите	посещения	на	
чужденци	от	10	от	водещите	15	пазара	през	2018	г.	Това	е	признак,	

че	провежданата	целенасочена	и	последователна	политика	в	
сферата	на	туризма	успява	да	постигне	високи	резултати.

Забелязва	се	положителна	тенденция	към	нарастване	на	приходите	от	единица	турист	(Фиг.	13)	
и	увеличение	на	броя	на	нощувките	(Фиг.	14),	реализирани	от	чужденци	в	места	за	настаняване	с	
4	и	5	звезди,	където	по	принцип			отсядат			по-високо	платежоспособни	туристи.	За	периода	2014	–	
2018	г.	този	ръст	е	много	висок	–	над	40%,	за	сметка	на	места	за	настаняване	с	1	и	2	звезди,	където	
се	наблюдава	спад	с	около		1%,	а	в	местата	за	настаняване	3	звезди	-	символичен	ръст	от	около	
4%	за	същия	период.	От	това	следва,	че	България	успява	да	привлече	все	по-платежоспособни	
туристи.	
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Приходите	от	нощувки	в	категоризирани	места	за	настаняване	с	10	и	повече	легла	през	2018	
г.	достигат	общо	над		1,4		млрд.	лв.,	което	е	с	8,6	%	повече	в	сравнение	с	2017	г.	Приходите	от	
чуждестранни	граждани	възлизат	на	близо	1,1	млрд.	лв.,	което	представлява	ръст	от	9,2	%	спрямо	
2017	 г..	Приходите	от	български	 граждани	са	на	стойност	над	370	млн.	лв.–	 с	6,8	%	повече	от	
предходната	година.
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 ▪ ВЪТРЕШНИЯТ ТУРИЗЪМ 
има	особено	важно	значение	за	развитието	
на	България	като	целогодишна	дестинация.	
Над	 75%	 от	 всички	 български	 туристи	
са	 избрали	 да	 осъществят	 туристическо	
пътуване	само	в	рамките	на	България	през	
2018	 г.	 Това	 ясно	 доказва,	 че	 българинът	
оценява	високо	предимствата	на	вътрешния	
туризъм.

И	през	2019	г.	Министерство	на	туризма	поставя	
сериозен	акцент	върху	насърчаване	и	развитие	
на	вътрешния	туризъм	като	обяви	2019	за	година	
на	 вътрешния	 туризъм	 чрез	 реализиране	 на	
редица	акции	и	рекламни	кампании,	сред	които:

• Инициатива „Естествено в България 
– 2019 година на вътрешния туризъм“ 

Акцент	в	 кампанията	е	повишаване	разпознаваемостта	и	популяризиране	на	малко	познати		
туристически	 дестинации	 във	 вътрешността	 на	 страната.	 Инициативата	 цели	 да	 привлече	
вниманието	 към	 по-малки	 населени	 места	 и	 туристически	 обекти	 и	 атракции,	 които	 имат	
потенциал	за	развитие.	

• „Сподели България”

Проектът	„Сподели	България”	е	съвместен	между	Министерството	на	
туризма	и	Министерството	на	земеделието,	храните	и	горите	и	включва	
12	 винено-кулинарни	 дестинации,	 които	 популяризират	 културни,	
исторически	 и	 природни	 забележителности,	 местни	 сортове	 вино	
и	 традиционна	 кухня	на	България.	Целта	 е	да	 се	 създаде	цялостен	и	
полезен	продукт,	който	да	подпомага	туристическия	бизнес.	Те	включват	
55	 общини,	 от	 всички	 краища	 на	 България,	 като	 включва	 близо	 120	
туристически	забележителности	и	характерните	за	всеки	регион	вино	и	
над	80	характерни	ястия.	

• „Денят за Вас“

„Денят	 за	 Вас”	 е	 инициатива	 на	Министерството	 на	 туризма	 за	 сътрудничество	 с	 бизнеса	 и	
местните	власти	чрез	вход	свободен	във	всички	музеи	и	други	туристически	обекти	на	територията	
на	морските	общини	в	един	ден	през	лятото	да	привлекат	повече	туристи.
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• Кампания „Неочаквана ваканция“

Националната	„360	градусова“	кампания	„Неочаквана	ваканция“	се	реализира	традиционно	от	
Министерство	на	туризма.	Използваните	комуникационни	канали	във	водещи	национални	медии	
са	телевизия,	радио	и	онлайн,	както	и	интерактивни	инсталации	и	реклама	в	метрото.		Периодите	
на	провеждането	им	са	съобразени	с	целта	за	насърчаване	на	пътуванията	на	български	туристи	
в	страната	в	извън	активните	зимен	и	летен	сезон

• Още	 една	 реализирана	 инициатива	 на	 Министерство	 на	 туризма	 за	
разширяване	 крилата	 на	 активния	 летен	 и	 зимен	 сезон	 е	 разработването на 
тематични дестинации: 

8	културно-исторически	(обхващат	70	населени	места)
http://www.tourism.government.bg/bg/pages/kulturno-istoricheski-destinacii 

12	винено-кулинарни	(обхващат	населени	места	в	50	общини)
http://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-vinen-turizum 

7	спа	дестинации	(обхващат	60	населени	места	в	цялата	страна)
http://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum

•	 Министерството	на	туризма	участва	и	на	над	20	български	борси,	изложения,	
фестивали,	 конгреси,	 форуми,	 конференции	 и	 промотира	 бранд	 България	 на	
редица	спортни	и	други	събития	и	прояви	с	национален	и	международен	характер,	
провеждащи	 се	 в	 страната,	 и	 в	 техните	 рекламни	 кампании.	 Сред	 успешните	
примери	са:		

        
•	 Промотиране	на	български	туристически	продукти	чрез	популярни	личности	

и	 инфлуенсъри,	 създавайки	 тематично	 видео	 съдържание,	 като	 международно	
признатия	 професионален	 боксьор	 Кубрат	 Пулев,	 известни	 български	 актьори	 и	
други	знаменити	артисти	от	българската	сцена.	

Осъществяването на инициативи, свързани с 
насърчаване на вътрешния туризъм, има за цел да 

промотира различните региони в страната, местните 
занаяти, храни, култура – услуги, които се търсят все 

повече от туристите, търсещи елемента на автентичност 
и уникалност, когато избират своята дестинация.
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http://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum  
http://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum  
http://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum  
http://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum  
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http://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum  
http://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum  
http://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum  
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 ▪ ПРОМОТИРАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ НА 
ЦЕЛЕВИ И ПЕРСПЕКТИВНИ ПАЗАРИ

Министерство на туризма реализира редица дейности с цел 
промотиране на туристическа дестинация България на целеви 
и перспективни пазари, сред които кампании в световни медии, 
интегрирани комуникационни кампании, сътрудничество с 
водещи туроператори, приложи нови подходи във външна и 
дигитална реклама и участва на международни туристически 
изложения, кръгли маси, форуми и други събития.

• Международни кампании в световни телевизионни медии и техните дигитални канали

В	продължение	на	успешно	проведени	през	последните	години	кампании	в	глобални	медии,	
ползотворното	сътрудничество	продължи	и	през	2018	г.	–	2019	г.	Така	Министерство	на	туризма	
позиционира	 успешно	 бранд	 България	 в	 телевизионните	 и	 дигитални	 канали	 на	 BBC,	 CNN,	
Euronews,	Eurosport,	Travel	Channel	и	National	Geographic.	

За	 да	 се	 постигне	 максимална	 интерактивност	 на	 съдържанието	 и	 оптимизиране	 на	
комуникационния	процес,	бяха	използвани	различни	канали	(телевизионни,	дигитални	и	ПР)	и	
формати	(телевизионни	клипове,	журналистически	видеа,	онлайн	pre-roll	видеа,	банери,	фейсбук	
видеа	и	постове,	статии,	инфографики,	дигитални	хъбове	и	др.).

Кампаниите	постигнаха	поставените	цели,	като	резултатите	на	повечето	заложени	параметри	
надвишиха	очакванията,	което	ги	прави	напълно	успешни.	Рекламата	беше	реализирана	в	над	
50	държави	от	целеви	и	перспективни	пазари	в	страните	от	регион	ЕМЕА	(Европа,	Африка,	Азия).	
Основните	цели	бяха	да	увеличи	интереса	към	България	като	туристическа	дестинация,	както	и	да	
допринесе	за	изграждането	на	цялостен	позитивен	имидж	на	страната	по	време	и	след	Българско	
председателство	на	Съвета	на	Европейския	съюз	през	2018	г.	Чрез	телевизионните	кампании	бяха	
достигнати	около	75	млн.	души,	а	чрез	дигитална	реклама	-	близо	20	млн.	импресии.		

Според направения от BBC анализ след проведената кампания 
положителните нагласи на аудиторията към България са се 

подобрили със 107%, а информираността (awareness) за страната 
ни се е повишила с 39%. 64% от участниците в проучване на CNN 

са с по-добра нагласа спрямо страната ни, включително красивата 
природа, гастрономията, културата и приятелски настроените хора, 

в резултат на изминалата кампания.
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•	 Министерство	 на	 туризма	 продължава	 да	 развива	 и	 обновява	 мобилната	 платформа	
ILoveBulgaria	 за	 популяризиране	 на	 бранд	 България	 и	 гео-таргетирана	 реклама	 към	 туристи.	
Платформата	съдържа	информация	на	13	езика	за	туристически	обекти	и	услуги	по	области	и	
интереси,	 спомага	 за	 намирането	 им	 в	 реално	 време/място	 чрез	GPS	&	QR	 скенер	и	 създава	
положителни	 преживявания	 чрез	 аудио/видео	 гид	 и	 игрови	 елементи.	 През	 2018	 г.	 и	 2019	 г.	
туристическите	обекти	в	мобилното	приложение	достигнаха	над	1000,	бяха	качени	разработените	
от	 Министерство	 на	 туризма	 тематични	 дестинации	 и	 плажове	 по	 българското	 Черноморие,	
както	и	заснети	80	клипа	на	туристически	обекти	в	страната.	Мобилното	приложение	бе	цялостно	
оптимизирано	 с	 цел	 по-лесно	използване	от	 туристите.	Проектът	 ILoveBulgaria	 и	Viber	 chatbot	
предлага	 богата	 информация	 за	 интересните	 места	 в	 близост	 до	 пожеланата	 от	 туристите	
дестинация.		

До	май	2019	г.	мобилно	приложение	има	над	25	000	сваляния,	сайтът	 
www.iLoveBulgaria.eu	–	над	16	000	посетители,	а	фейсбук	страницата	–	над	100	000	
последователи.

•	 През	2018	г.	и	2019	г.	Министерство	на	туризма	осъществи	интегрирани комуникационни 
кампании	 на	 основни	 целеви	 пазари	 Германия,	 Великобритания,	 Русия,	 Украйна,	 Беларус,	
Молдова,	 Гърция,	 Сърбия,	 Македония,	 Румъния,	 Турция,	 Полша,	 Чехия,	 Словакия,	 Унгария	 и	
Франция,	 чиято	цел	доведе	до	 повишаване	 ефективността	 и	 ефикасността	 на	маркетинговите	
дейности	 и	 предлаганата	 пазарна	 информация	 за	 българския	 туристически	 продукт	 на	
международно	ниво.

Акцентът	бе	върху	основните	продукти	-	зимни	и	летни	почивки,	съчетани	със	специализирани	форми	
на	туризъм	като	културно-познавателни	обиколки,	балнео	и	спа,	вино	и	кухня,	еко	и	селски	и	др.

Бяха реализирани следните дейности и постигнати резултати: 

- Дигитална	реклама	–	реализирани	са	над	180	млн.	импресии;
-	 Външна	реклама	–	позиционирани	са	близо	1	000	билборда	

и	 други	 рекламни	 съоръжения	 при	 достигната	 аудитория	 от	 над	
108	млн.
-	 Печатна	 реклама	 –	 публикувана	 реклама	 за	 туристическа	

дестинация	България	в	близо	80	печатни	издания,	при	тираж	от	1,5	
млн.	екземпляра.	Достигната	аудитория	-		над	3,8	млн.	читатели.
-	 ТВ	кампания	–	бяха	излъчени	над	 	4	200	броя	рекламни	тв	

спотове,	посветени	на	дестинация	България.	
-	 Радио	 кампания	 –	 излъчени	 са	 рекламни	 радио	 послания,	

популяризиращи	България.	
-	 Директен	 мейлинг	 –изпратени	 и	 разпространени	 близо	

0,5	 млн.	 електронни	 съобщения	 до	 туроператори,	 туристически	
агенции.

http://www.iLoveBulgaria.eu
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-	 ПР	кампания	 -	в	рамките	на	международните	туристически	
изложения		Top	Resa	Париж	2018,	WTM	Лондон	2018,		ITB	Берлин	
2019,	 Intourmarket	Москва	2019	и	Tourism.Leisure.Hotels	Кишинев	
2019	 бяха	 организирани	 събития	 за	 медии	 и	 представители	 на	
туристическия	бизнес.

• Международни кампании с водещи туроператори

И	през	2018	г.	и	2019	г.,	Министерство	на	туризма	продължи	доброто	си	сътрудничество	чрез	
реализиране	на	съвместни	рекламни	кампании	с	едни	от	най-големите	туроператори	в	Европа	
с	цел	да	 се	привлекат	 туристи	от	 европейски	целеви	пазари.	 	При	изпълнение	на	дейностите	
се	 използват	 различни	 комуникационни	 канали	 (дигитални,	 социални	мрежи,	 радио,	 печатна	
реклама,	външна	реклама,	реклама	в	офисите	на	 туроператорите,	уебинари	и	др.)	и	формати	
(видео	клипове,	онлайн	видео	pre-rolls,	банери,	фейсбук	видеа	и	постове,	 статии,	 уебинари	и	
Google	Adwords	кампания,	ПР	статии	и	др.).	

В	 следствие	 на	 сътрудничеството	 са	 постигнати	 много	 добри	 резултати,	 като	 за	 2018	 г.	
туроператорите	отчитат	ръст	на	туристи,	пътували	с	тях	от	таргетираните	европейски	пазари	до	
България,	средно	между	10	и	20	%	спрямо	предходната	година.	Основните	ръстове	се	наблюдават	
от	пазари	Великобритания,	Германия,	Полша,	Чехия,	Франция	и	Русия.

Резултатът	от	достигнати	над	70	милиона	таргетирани	импресии	в	сайтове	и	социални	мрежи	
надвишава	над	два	пъти	заложените	през	предходната	година	цели.	Кампаниите	достигнаха	до	
близо	1	милион	клиенти	чрез	изпращане	на	имейли	и	електронни	бюлетини	и	над	10	милиона	
гледания	на	видео	клипове	на	екраните	в	офисите	на	туроператорите.	Настоящите	кампании	ще	
приключат	в	края	на	трето	тримесечие	от	календарната	2019	г.

•	 Министерство	на	туризма	използва	нови подходи за външна реклама при	промотиране	на	
дестинация	България	През	2019	г.	стартира	поетапно	брандиране	на	контролно-пропусквателните	
пунктове	в	страната	(ГКПП	„Капитан	Андреево“,	ГКПП	„Калотина“	и	ГКПП	„Кулата“).	Продължава	
кампанията	 за	 брандиране	 на	 	 камиони	 с	 рекламни	 визии	 на	 България,	 осъществяващи	
транспортни	услуги	по	европейски	транспортни	коридори.	

• Сътрудничество с международни туристически организации, асоциации и други 
структури

• Изложения
През	 2018	 г.	 и	 2019	 г.	 Министерство	 на	 туризма	 взе	 участие	 в	 близо	 60	 международни	

туристически	изложения	с	обща	и	специализирана	насоченост.	На	международното	туристическо	
изложение	IFT	Белград	2019	г.	България	беше	страна-партньор.	
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III. маркетинГ 
дейноСти 2020 Г.

единна криейтив конЦепЦиЯ

След	 проведените	 комуникационни	 кампании	 Министерство	 на	 туризма	 идентифицира	
необходимост	 от	 създаване	 на	 единна	 комуникационна	 идентичност	 на	 бранд	 България	 чрез	
базова	 творческа	 концепция	 и	 визия.	 Това	 ще	 осигури	 консистентност	 в	 комуникацията	 чрез	
унифициран	 подход	 към	 дизайн	 и	 послания	 на	 бранда,	 а	 с	 това	 и	 изграждането	 на	 ясен	 и	
категоричен	имидж	на	страната	сред	целевите	аудитории.

Министерството	планира	създаването	и	прилагането	на	единен	творчески	подход	и	визуална	
концепция	 за	 комуникиране	 на	 бранд	 България	 като	 целогодишна,	 предпочитана	 и	 сигурна	
туристическа	дестинация	на	вътрешния	пазар,	както	и	на	целеви	външни	и	перспективни	пазари,	
посредством	микс	от	медийни	канали.	Ще	бъдат	разработени	формати	за	рекламна	комуникация	
в	различни	канали	–	ТВ	и	радио,	печатна	реклама,	дигитална	реклама,	външна	реклама,	брандинг	
материали	за	изложбени	щандове,	ПР	събития	и	др.

медиен пазар 

По	данни	от	2019	г.	на	PwC	Global	Entertainment	&	Media	Outlook	през	следващите	пет	години	
приходите	от	цифрови	технологии	-	особено	мобилни	-	ще	продължат	да	допринасят	все	повече	
за	повишаване	на	приходите	в	индустрията,	подсилени	от	големи	печалби	в	рекламата	в	интернет	
и	потреблението	на	данни.	До	2023	г.	бизнесът	ще	разпредели	повече	от	50%	от	бюджетите	си	за	
дигитална	реклама.	Интернетът	вече	е	единственият	най-голям	рекламен	сегмент,	който	възлиза	
на	40,6%	от	всички	рекламни	приходи	през	2018	година.

В	публикувания	през	юни	2019г.	доклад	на	Българската	асоциация	на	комуникационните	агенции	
(БАКА)	за	рекламния	пазар	в	България	са	изнесени	оборотите	за	2018	г.	и	прогнозите	за	2019	г.	
на	отделните	медийни	канали.	Общият	ръст	на	пазара	е	около	12%	през	2018	г.,	като	нетните	
инвестиции	през	изминалата	година	възлизат	на	415	млн.	лв.
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•	 Най-висок	дял	има	телевизията,	която	остава	лидер	по	привлечени	инвестиции	с	240	млн.	
лв.,	което	се	равнява	на	58%	от	общите	рекламни	инвестиции	у	нас.	Ръстът	се	равнява	на	9	%.
•	 Инвестициите	в	онлайн медии	нарастват	с	близо	30%	на	годишна	база	през	2018	г.	спрямо	
2017	г.	и	продължават	да	са	единствения	канал	(с	изключение	на	киното	с	12%),	който	бележи	
двуцифрен	ръст;
•	 Около	60%	от	онлайн рекламните инвестиции	 през	2018	 са	вложени	в	международни	
онлайн	медии,	мрежи	и	платформи	–	основно	Facebook	и	Google;	
• Пресата	отбелязва	спад	от	-9%;	
• Външната реклама	отбелязва	ръст	от	6%;
• Радио	нараства	с	5%.

Фиг. 16 
Инвестиции в рекламния пазар в България в цифри
/ Източник: Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА)

Пазар 2018г. Прогноза
пазар 2019г.

Прогноза Ръст 2019г. 
спрямо 2018г.

240 000 000 лв.

98 000 000 лв.

13 750 000 лв.

19 550 000 лв.

43 000 000 лв.

750 000 лв.

260 000 000 лв.

112 000 000 лв.

13 500 000 лв.

20 300 000 лв.

45 000 000 лв.

780 000 лв.

8%

14%

-2%

4%

5%

4%

9%451 580 000 лв.415 050 000 лв.
Тотал Тотал

телевизия

дигитални медии

преса

радио

външна реклама

кино реклама

диГитални активноСти

Онлайн	рекламата	е	най-бързо	развиващият	се	вид	реклама	както	в	световен	мащаб,	така	и	в	
България,	където	ръстът	на	инвестициите	за	2018	г.	се	е	увеличил	с	30	%	според	БАКА.		Същевременно	
анализът	на	тенденциите	показва,	че	дигитализацията	трансформира	туристическата	индустрия	
с	бързи	темпове	и	интернет	се	превръща	в	основен	канал	за	организиране	на	пътуванията	на	
туристите.	

Предвид	тенденциите	и	нагласите,	промотирането	на	дестинация	България	в	онлайн	канали	
е	 водещо	 в	 маркетинг	 стратегията	 на	 Министерство	 на	 туризма,	 като	 дигиталната	 реклама	
съпътства	всяка	рекламна	кампания.	Основните	дигитални	активности,	които	министерството	ще	
развива	през	2020	г.,	са:
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•	 Дигитална	комуникация	чрез	разнообразни	формати	(pre-roll	видеа,	банери,	уолпейпъри,	
статии,	постове	в	социални	мрежи,	новосъздадени	хъбове	и	лендинг	страници,	инфографики,	
журналистически	видеа	и	други)	като	част	от	кампании	за	насърчаване	на	вътрешен	туризъм	и	за	
входящия	туризъм.	Кампаниите	ще	се	разпространяват	във	водещи	световни	медии,	в	рамките	на	
интегрирани	комуникационни	кампании,	в	съвместни	кампании	с	туроператори,	при	участието	
на	събития	с	национален	и		международен	характер	и	др.

•	 Програматик	(автоматизирано	закупуване	на	реклама	в	интернет),	Google	adwords,	SЕО,	
дисплей	 кампания	 в	 партньорски	 сайтове,	 електронен	 нюзлетър,	 реклама	 в	 социални	мрежи	
(Facebook,	Instagram,	YouTube,	Twitter)	и	Spotify,	банери	и	видеа	в	специализирани	туристически	
сайтове,	директен	B2B	и	B2C	и-мейл	маркетинг.

•	 Aктуализация	и	оптимизиране	на	функционалността	на	националния	туристически	портал	
www.bulgariatravel.org.	Целта	е	сайтът	да	отговаря	на	съвременното	пазарно	търсене	и	да	се	
превърне	в	един	от	основните	собствени	дигитални	канали	за	реклама.

•	 Устойчивост	и	надграждане	на	мобилното	приложение	iLoveBulgaria	за	популяризиране	
на	бранд	България	чрез	гео-таргетирана	реклама	на	над	1000	туристически	обекта,	разработени	
от	Министерство	на	туризма	тематични	дестинации,	плажове	и	други.

телевизиЯ и радио

Въпреки	бързия	темп	на	развитие	на	дигиталните	технологии	и	
ръста	 в	дигиталната	реклама,	 телевизията	продължава	да	бъде	
водещият	 комуникационен	 канал	 за	 достигане	 до	 широка	
аудитория	с	цел	информиране,	изграждане	на	имидж	и	ангажиране	
на	потребителите.	58%	от	общите	рекламни	инвестиции	в	страната	
ни	през	2018	г.	са	именно	в	телевизия,	като	БАКА	прогнозира	лек	
спад	в	ръста	на	инвестициите	през	2019	г.	от	9	на	8%.	

Разходите	за	реклама	в	радио	канали	на	българския	пазар	са	с	
относително	 малък	 дял.	 Въпреки	 това	 се	 наблюдават	 ръстове,	
като	за	2018	г.	и	2019	г.	съответно	от	5%	и	4%.

Телевизионната	 реклама	 остава	 една	 от	 ос-
новните	маркетинг	активности	на	Министерство	
на	туризма	през	2020	г.	Добре	планираната	те-
левизионна	рекламна	кампания,	в	съчетание	с	
радио	реклама,	гарантира	ефективна	информи-
раност	 за	 налаганите	 туристически	 продукти	 и	
разпознаваемост	на	дестинация	България.	

През	2020	г.	са	предвидени	излъчвания	в	чуж-
дестранни	и	национални	телевизионни	и	радио	
канали	 при	 осъществяване	 на	 кампании	 във	
водещи	световни	медии,	в	рамките	на	интегри-
рани	 комуникационни	 кампании,	 в	 съвместни	
кампании	с	туроператори,	при	участието	на	съ-
бития	с	национален	и		международен	характер	
и	други.

http://www.bulgariatravel.org
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Критериите,	на	база	на	които	се	селектират	телевизиите,	са:	обхват,	целева	аудитория,	имидж,	
тематични	телевизионни	програми.	

	Рекламни	клипове	ще	бъдат	разработени,	както	като	част	от	единната	криейтив	концепция,	
така	и	съгласно	нейния	концептуален	подход	от	професионалисти	в	индустрията.	Създаването	им	
ще	се	осъществи	и	в	рамките	на	съвместно	сътрудничество	с	популярни	личности,	инфлуенсъри,	
международно	признати	спортисти,	известни	български	актьори	и	други	знаменити	артисти	от	
българската	сцена,	а	също	така	и	като	специално	разработено	съдържание	от	водещи	медии.

печатна реклама

С	 всяка	 година	 намаляват	 инвестициите	 в	 печатни	 медии	 в	 рекламния	 сектор	 предвид	
разрастването	на	влиянието	на	дигиталните	медии.	Спадът	в	инвестициите	в	пресата	в	България	
през	2018	г.	се	равнява	на	9%.	

Като	 следствие	 на	 тенденцията	 Министерство	 на	
туризма	ще	оптимизира	рекламните	бюджети	за	печатни	
медии,	но	не	би	изключило	използването	на	преса	като	
канал,	позволяващ	тясно	таргетиране	на	аудиторията.		

Изработване	 на	 нови	 и	 актуални	 рекламно-
информационни	материали	с	единна	визия	за	отделните	
промотирани	 туристически	 продукти	 и	 тагрет	 групи,	
предназначени	 за	 публикации	 в	 печатни	 издания,	
като:	 списания,	 in-store	 маркетинг	 /брошури,	 дипляни,	
каталози	и	др./	и	др.	носители		на	реклама	и	информация	
за	туристическа	дестинация.

външна и вътрешна реклама 

Данните	на	БАКА	сочат,	че	през	2018	г.	ръстът	на	рекламни	бюджети,	разходвани	за	външна	
реклама,	е	в	размер	6%,	като	се	очаква	приблизително	същият	ръст	за	2019	г.	Съобразявайки	се	
с	данните	и	тенденциите,	Министерство	на	туризма	ще	продължи	осъществяването	на	дейности	

за	външна	(outdoor)	и	вътрешна	(indoor)	реклама,	както	следва:

•	 Външна	реклама	на	целеви	пазари	-	за	сити	лайтс,	билбордове	
в	 т.ч.	 дигитални	 и	 други	 формати,	 както	 и	 стратегическото	 им	
позициониране	 на	 ключови	 градски	 локации	 в	 големи	 градове	
като	търговски	центрове,	спирки	на	градски	транспорт,	метро	и	
гари,	брандиране	на	превозни	средства

•	 Indoor	 кампании	 в	 туристически	 офиси,	 търговски	 обекти,	
превозни	средства	и	др.

•	 Използването	на	нови	подходи	при	външната	реклама	ще	бъде	надградено,	посредством	
разполагане	 на	 рекламно-информационни	 елементи	 на	 Гранични	 контролно-пропускателни	
пунктове	 на	 България,	 транспортни	 моторни	 средства,	 осъществяващи	 маршрути	 по	
паневропейски	транспортни	коридори,	обществен	транспорт	и	др.
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Pr комуникаЦиЯ и СъБитиЯ

Наред	с	ПР	комуникацията	в	телевизионни,	онлайн	и	печатни	медии	в	страната	и	чужбина,	се	
планира	организиране	на	публични	и	медийни	събития.	Те	имат	за	цел	да	промотират	България	
като	целогодишна	туристическа	дестинация,	в	т.ч.:

•	 Осъществяване	 на	 международни	 и	 национални	 конференции,	 конгреси,	 B2B	 форуми,	
дискусионни	панели,	кръгли	маси	и	други	активности	с	представители	на	държавната	и	местната	
власт,	 регионални	 туристически	 структури	 и	 браншови	 организации	 и	 други	 заинтересовани	
страни.	

•	 Домакинство,	участие	и	организация	на	публични,	медийни	и	бизнес	събития	и	извличане	
на	 максимален	 медиен	 и	 PR	 ефект	 (международни	 спортни	 мероприятия	 със	 състезателен	
характер,	конкурси,	домакинства,	конференции,	инициативи,	фестивали,	и	др.)

•	 Регулярни	 тематични	 прес	 съобщения,	 статии,	 журналистически	 видеа	 и	 цялостна	 PR	
комуникация	в	международни	и	национални	медии	на	целеви	и	перспективни	пазари,	както	и	в	
страната	ни	като	част	от	предстоящи	комуникационни	кампании.	

•	 Рекламни	дейности	 за	 промотиране	на	дестинация	България	 като	 част	 от	 кампании	 за	
популяризиране	на	редица	спортни	и	други	събития	и	прояви	с	национален	и	международен	
характер,	провеждащи	се	в	България.

опознавателни пътуваниЯ

Министерство	 на	 туризма	 планира	 организиране	 на	 опознавателни	 журналистически	 и	
експедиентски	 турове	 за	 представители	 на	медии,	 блогъри,	 влогъри,	 инфлуенсъри,	 снимачни	
екипи,	 туроператори,	 туристически	 агенти,	 както	 в	 рамките	 на	 предстоящи	 комуникационни	
кампании,	така	и	оказване	на	съдействие	при	чуждестранни	посещения.	Предстои	и	създаването	
на	нови	тематични	дестинации	и	популяризиране	на	вече	създадените	такива.	

изложениЯ 

Според	 утвърдения	на	НСТ	 списък	 (Приложение	4),	 неразделна	 част	от	 Годишната	програма	
за	 национална	 туристическа	 реклама	 за	 2020	 г.,	Министерство	 на	 туризма	 ежегодно	 планира	
представянето	на	България	на	международни	туристически	изложения	с	щандове	–	около	25,	а	
на	национални	–	около	10.	

Изборът	за	участие	във	всяко	конкретно	изложение	се	определя	от:

•	 Наличие	на	интерес	от	страна	на	български	туристически	фирми,	асоциации,	сдружения	и	
общински	администрации.

•	 Необходимостта	от	налагане	на	България	на	традиционни,	целеви	и	нови	перспективни	
пазари.

Участието	 на	 страната	 ни	 с	 национални	 туристически	 щандове	 е	 изцяло	 съобразено	 с	
необходимостта	от	промотирането	ни	на	три	от	основните	целеви	пазари,	а	именно:	Германия,	
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Великобритания	и	Русия.	Задължително	се	отчита	засиленият	интерес	от	страна	на	българския	
туристически	бизнес	 както	и	основните	 тенденции	в	 търсенето	и	 предлагането	на	 съответния	
пазар.	

В	 рамките	 на	 туристическите	 изложения	 в	 страната	 и	 чужбина	 се	 провеждат	 и	 съпътстващи	
събития	и	активности.

възможноСти за Създаване и разраБотване 
на маркетинГ механизъм за Стимулиране на 

орГанизираните пътуваниЯ С Цел увеличаване на 
туриСтопотока в крилата на Сезона. 

Наблюдавайки	тенденциите	в	сектора,	България,	както	и	преките	й	конкуренти	в	областта	на	
туризма,	респективно	туристическият	маркетинг,	се	намират	в	изключително	динамична	среда.	
Липсата	на	средства	за	промотиране	и	за	развитие	на	туристически	продукти	ни	прави	все	по-
малко	 конкурентноспособни	 в	 създалата	 се	 икономическа	 обстановка,	 като	 перспективата	 е	
ръстовете,	които	бележим,	да	се	свият.

Изработен	е	анализ	на	държавните	приходи	от	туризъм	в	сравнение	с	ползите	от	потенциален	
стимул	 за	 туроператори.	 На	 база	 направената	 оценка	 на	 различни	 модели	 за	 подкрепа	 на	
организирания	туризъм	и	тяхното	въздействие	върху	икономиката	ще	бъде	разработен	маркетинг	
механизъм	за	стимулиране	на	организираните	пътувания	с	цел	увеличаване	на	туристопотока	в	
крилата	на	сезона.

Приемането	 на	 подобни	 мерки	 би	 имало	 ключово	 значение	 за	 гарантиране	 на	 стабилен	
туристопоток,	вземайки	под	внимание	силната	пазарна	динамика	в	региона.	Инициативата	е	на	
Министерство	на	туризма,	но	партньорство	с	местната	власт	е	от	важно	значение.	Планира	се	
пилотният	проект	да	бъде	приложен	първоначално	по	Черноморието,	а	след	това	обхватът	му	да	
се	разшири.
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Качественото	изпълнение	на	заложените	в	Годишната	програма	за	национална	туристическа	
реклама	цели	и	дейности,	ще	даде	възможност	за	повишаване	разпознаваемостта		на	българския	
туристически	продукт	и	утвърждаване		на	страната	ни	на	международния	пазар.	Като	резултат	
от	заложените	в	програмата	активности,	се	очаква	да	бъдат	привлечени	повече	представители	
на	 различни	 целеви	 групи,	 както	 чуждестранни,	 така	 и	 български	 туристи,	 да	 се	 преодолее	
сезонността,	което	е	предпоставка	за	повишаване	дела	на	туристическия	отрасъл	в	БВП.

- 
Ще	бъде	запазена	устойчивостта,	като	наред	с	това	ще	се	надградят	резултатите	от	осъществените	
през	 2018/2019	 година	 интегрирани комуникационни кампании в страната и чужбина,	
кампании	 във	 водещи	 международни медии,	 стратегически	 партньорства	 с	 туроператори и 
международни туристически асоциации и организации	и	редица	други	активности.	Усилията	ще	
бъдат	насочени	в	развитието	както	на	традиционните,	така	и	на	редица	специализирани	видове	
туризъм	 /културно-исторически,	 спа-	 и	 уелнес,	 конгресен	 и	 други	 /,	 целящи	 преодоляване	 на	
сезонността	на	българския	туристически	продукт.

-
 
В	 планираните	 през	 2020	 г.	 нови	 интегрирани	 комуникационни	 кампании	 и	 активности	 на	

целеви	и	 перспективни	пазари	и	 на	 вътрешния	 пазар	ще	бъдат	 запазени	 водещи	 за	 страната	
ни	дестинации	и	ще	бъдат	 включени	други	пазари	 с	 потенциал	 за	 развитие	и	 привличане	на	
чуждестранни	 туристи.	 В	 рамките	 на	 предстоящите	 кампании	 ще	 се	 заложи	 на	 оптимално	
съотношение	 цена/очаквани	 резултати,	 като	 бъдат	 отчетени	 съвременните	 тенденции	 на	
предлагането	и	търсенето	на	всеки	конкретен	туристически	пазар,	а	усилията	да		бъдат	насочени	
към	 използване	 на	 конкретни	 и	 ефективни	 инструменти	 за	 постигане	 на	 заложените	 цели.	
Задължителни	елементи	в	комуникационния	микс	ще	e	реклама	в	онлайн	медии	и	организиране	
на	журналистически	и	експедиентски	турове,	отчитайки	интереса	и	спецификата	на	пазарите.

-
Планираното	участие	в	над	20	международни	туристически	изложения	е	стриктно	съобразено	

с	 интересите	 на	 българския	 туристически	 бранш	 –	 туроператорски	 фирми,	 сдружения,	
асоциации	и	общински	администрации,	като	са	включени	всички	целеви	и	перспективни	за	
страната	ни	пазари.	Очаква	 се	 традиционното	вече	 участие	на	България	на	 тези	изложения	
да	 затвърди	 облика	 й	 на	 все	 по-разпознаваема	 целогодишна	 туристическа	 дестинация	 с	
разнообразни	форми	на	туризъм.	

Iv. очаквани
резултати
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При	наличие	на	финансов	ресурс	и	интерес	от	страна	на	български	туристически	бизнес,	МТ	си	
запазва	възможността	за	участие	и	в	други	специализирани	изложения,	събития	и	форуми.	

Планира се участие и в над 20 изложения, събития и форуми в страната, организирани от 
български туристически сдружения, асоциации и общински администрации.

Министерство	 на	 туризма	 организира	 представянето	 на	 страната	 ни	 на	 международни	
туристически	 изложения,	 като	 участието	 цели	 както	 имиджово	 представяне	 на	 дестинацията,	
така	и	реална	подкрепа	на	представителите	на	българския	туристически	бранш,	участващи	като	
съизложители	на	българските	рекламни	щандове.

Планира	 се	 през	 2020	 г.	 Министерството	 на	 туризма	 да	 продължи	 да	 участва	 в	 различни	
спортни	прояви,	национални	събития,	фестивали,	празници,	годишнини	и	традиционни	събития	
в	страната,	за	да	се	стимулира	вътрешния	туризъм	в	България.	Ще	бъдат	реализирани	рекламни	
активности	в	рамките	на	събитията	чрез	използване	на	рекламни	банери	и	материали	на	място,	
излъчване	на	рекламни	клипове,	телевизионна	и	радио	реклама,	брандиране	с	туристическото	
лого,	печатни	и	дигитални	материали	и	други.

През	2020	г.	ще	продължи	и	прилагането	на	иновативнии	подходи	за	промотиране	на	страната	
и	ще	се	търсят	нови	форми	на	успешни	партньорства.

Предвижда	се	при	наличие	на	финансов	ресурс	да	се	осъществява	все	по-тясно	и	ефективно	
сътрудничество	със	съседни	и	други	европейски	туристически	администрации,	с	цел	създаване	
и	 промотиране	 на	 общи	 балкански	 и	 други	 туристически	 продукти	 като	 по	 този	 начин	 	 бъде		
увеличен		делът	на	туристи	от	далечни	за	страната	ни	пазари.

Изпълнявайки	маркетинговите	дейности,	заложени	в	настоящия	документ,	ще	бъде	наложен	
разпознаваем	 имидж	 на	 страната	 ни	 като	 сигурна	 и	 привлекателна	 дестинация	 за	 туризъм	 и	
инвестиции,	 предлагаща	 многобройни	 възможности	 за	 съчетаване	 на	 основните	 предлагани	
продукти	с	разнообразието	на	специализираните	такива.
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