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1. Увод 
 
Пътуванията и туризмът са най-големите световни сектори, които задвижват обществено-
икономическото развитие и откриване на нови работни места. Туризмът играе важна роля в 
задвижването на просперитета, овластяването на жените, младите и други обществени групи. Ползите 
от пътуванията и туризма се простират далеч от преките му влияния по отношение на БВП и заетостта. 
Съществуват също и индиректни ползи от свързване на веригите на снабдяването с други сектори, 
както и от техните индуцирани влияния. Секторът генерира 330 милиона работни места (1 от 10 
работни места) в света1. Туризмът е важен сектор за икономиката в Европейския съюз. Подпомага 
икономическия растеж и заетостта. Това икономическо влияние се чувства в заетостта, уголемените 
приходи от данъци, успешен бизнес ръст, опазване на околната среда и защита на културното 
наследство. Конкурентоспособността на туристическия сектор тясно е свързана с устойчивостта му, 
понеже върху качеството на туристическата дестинация влияе тяхната природна и културна среда и 
интеграцията им в местното общество. Устойчивостта на туризма обхваща много аспекти: отговорно 
използване на природни ресурси, имайки предвид влиянието върху активността на околната среда 
(произвеждане на боклук, натиск върху водата, почвата и биоразнообразието и т.н.). използването на 
чиста енергия, защита на наследството и опазване на природния и културен интегритет на 
дестинацията, качеството и устойчивостта на откритите работни места, местен икономически спад или 
грижа за потребителите2. Създаване на истинско уравновесяване между нуждите на туристите, 
общността на домакина и околната среда, намаляване на конфликти и разпознаване на 
взаимозависимостта на искове за отделен достъп на управлението с дестинациите. Място, където 
пътуват туристи и където изкарват празници се нарича дестинация. Но, туристическа дестинация е 
повече от туристическо място дефинирано като крайно местоназначение на туристическото пътуване. 
Това е по-широко функционално туристическо пространство, състоящо се от една или повече 
туристически местности, които имат пряко въздействие върху качеството на цялостния туристически 
опит на тези места. Основа на туристическата дестинация правят нейните съществуващи и потенциални 
туристически атракции, които могат да имат местно, но и международно значение. Екологичните 
характеристики на туристическата дестинация са здравословна околна среда, интересни 
забележителности и качествена пространствена организация на туристическите места и околността. 
Туризмът се характеризира като отрасъл със силна конкуренция. Затова е важно да се създаде 
предимство в конкурентоспособността, за да може да се оцелее на пазара. В случай на туристическия 
отрасъл, създаване на конкурентоспособно предимство може да се осъществи с даване на извънреден 
опит, което е крайна цел на пътуването, което трябва да води към удоволствие и клиентска лоялност. 
Затова е необходимо туристическата дестинация да има свой продукт. Според световната туристическа 
организация на обединените нации (UNWTO), туристическият продукт е комбинация от материални и 
нематериални елементи, каквито са природни, културни привлекателности, обекти, услуги и дейности 
около определен център от интереси, който е в основата на дестинацията и осъществява цялостно 
преживяване на посетителите, включително и емоционални аспекти за евентуалните потребители. 
Затова туристическият продукт е сбор от физически и психологичен опит, който туристите придобили 
по време на пътуването в местоназначението. Това е композитен продукт, комбинация от различни 
услуги каквито са туристически атракции, превоз, настаняване и развлечения, които предоставят 
туристическо удовлетворение. През последните няколко десетилетия секторът на туризма и 
пътуванията стана един от важните сектори за България и Сърбия поради значителни приноси в социо-
икономическото развитие и икономическия просперитет. Секторът на туризма е значителен за 
трансгранична област България - Сърбия, както и за община Елин Пелин и град Лесковац. Проектът 
Магията на Синергиите (№ CB007.2.12.002) в рамките на Интеррег – ИПА програма за трансгранично 
сътрудничество България – Сърбия е съвместна инициатива на общините Елин Пелин, България, 
Туристическа организация Лесковац, Сърбия и Центъра за развитие на Ябланица и Пчиня области в 
Сърбия.  

 
1 Източник: World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism - Global Economic Impact & Trends 2020 
(https://wttc.org/Research/Economic-Impact) 
2 Източник: DG Enterprise and Industry. European Tourism Indicator System – Toolkit for Sustainable Destinations, 2013. 
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Целите на проекта са: Създаване на синергичен ефект на съвместно действие на туристическите 
участници за свързване на фестивали, изработка на обща политика за развитие на туризма и нови 
туристически продукти в трансграничните области Елин Пелин и Лесковац; ii) Реализиране на 
маркетингови дейности насочени към туроператори и доставчици на туристически услуги във връзка с 
популяризирането на общ туристически продукт; iii) Увеличаване капацитета на туристическите 
участници в трансграничните области Елин Пелин и Лесковац за прилагане модела за устойчиво 
развитие на туризма посредством обмен на най-добри практики, опити и знания. Проектът се фокусира 
върху това, как обществата могат съвместно да развиват съвместни политики за развитие на туризма и 
нови туристически продукти/ услуги. В този смисъл, проектните партньори задвижили изследване 
„Диагноза на веригата на стойността в туризма“. Цел на това изследване е да се оцени и анализира 
положението в туристическия сектор в момента в трансграничните области Елин Пелин, България и 
Лесковац, Сърбия. В този конкретен случай достъпът до веригата на стойността е използван като 
средство за идентифициране на заинтересовани страни, съотношението на мощ и икономически ползи 
по отношение на туристическите оферти в Елин Пелин и Лесковац. Този инструмент е използван за 
идентифициране и оценка на синергиите и потенциала за сътрудничество между Туристическите 
участници, статуса на местните туристически атракции, характеристиката на местните туристически 
продукти / оферти, участници и връзки на пазарната верига, ролите на заинтересованите страни в 
развитието на продукта и възможности за разнообразяването на туристическите продукти. Проектът 
се фокусира върху това как общностите могат съвместно да разработят общи политики за развитие на 
туризма и нови туристически продукти / услуги. В този смисъл партньорите по проекта стартираха 
изследването „Диагностика на веригите за създаване на стойност в туризма“. Целта на това изследване 
е да оцени и анализира настоящата ситуация в туристическия сектор в трансграничната зона на Елин 
Пелин, България и Лесковац, Сърбия. В този конкретен случай подходът на веригата на стойността беше 
използван като средство за идентифициране на заинтересовани страни, отношения на власт и 
икономически ползи, свързани с туристическите предложения в Елин Пелин и Лесковац. Този 
инструмент беше използван за идентифициране и оценка на синергиите и потенциала за 
сътрудничество между туристическите участници, състоянието на местните туристически атракции, 
характеристиките на местните туристически продукти / оферти, участниците в пазарната верига и 
връзките, ролята на заинтересованите страни в разработването на продукти и възможностите за 
разнообразяване на туристическите продукти. 
 

Илюстрация 1. Участници в туризма 
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Туристи 
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храна, ръкоделия, 
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и т.н.) 

Местно 
самоуправлениеи 
организатори на 

фестивали 

Органи и 
организации, които 
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защита на 
природата, 
културата, 

образованието и 
т.н. 

Комунални 
услуги и 

инфраструктура 
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Целта на диагностиката на веригата на стойността в туризма е да идентифицира и анализира всички 
аспекти на веригата на стойност в секторния туризъм и да предостави препоръки за развитието на 
туризма в Лесковац и Елин Пелин. По-точно целите са следните: (i) да се разберат по-добре 
съществуващите възможности на участниците във веригата на стойността в туристическия сектор; (ii) 
да идентифицират своите предизвикателства и нужди; и (iii) оценяват и препоръчват как да подобрят 
позицията си във веригата на стойността. Тази стойностна верига в туризма изследва надеждни 
Пътища към Просперитет и перспективи за устойчиво развитие. В допълнение, процесът на анализ на 
веригата на стойността води до определяне на практически и приоритетни варианти за интервенции 
за засилване на местното икономическо въздействие на туризма в споменатата област. Особено 
интервенции, които ще осигурят значително увеличение на потока от приходи и възможности за 
местния бизнес. Констатациите от изследването са консолидирани в този доклад, т.е. 
Организационната структура на доклада е следната: Раздел 1 предоставя кратко въведение в предмета 
на изследването; Раздел 2 обяснява прилаганата методология; Раздел 3 разглежда туристическия 
сектор и дестинациите на Елин Пелин и Лесковац; Раздел 4 оценява преките и косвените участници във 
веригата на стойността, както и вертикалните и хоризонталните връзки между тях; Раздел 5 показва 
основните тенденции и по-специално въздействието на пандемията COVID-19 върху туризма; Раздел 6 
предоставя обобщение на констатациите и препоръките, т.е. показва Пътищата към Просперитета. 
Глава 7 предоставя преглед на използваната литература. 
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2. Методология 
 

Веригата на стойността е процес, който обхваща цялото създаване на продукти, от суровини до крайни 
клиенти. Веригата на стойността описва този процес, при който всяка дейност създава стойност, 
използва ресурси и от своя страна е свързана с други дейности. Обектът, разглеждан във веригата на 
стойността, винаги е продукт или услуга. В туристическия сектор понятието вериги на доставки се 
отнася до процеса на създаване на стойност за онези продукти и услуги, които трябва да бъдат 
закупени, за да се осъществи пътуването. Веригата на стойността в туризма се състои от сложни 
взаимоотношения между различни участници, дейности и политически мерки на местно, централно и 
международно ниво. Методологията на веригата на стойността включва интеграция на икономическа, 
екологична, социална и институционална оценка и цялостен и структуриран подход към избора на 
верига на стойността. Концепцията на веригата за създаване на стойност е ценна за разбирането на 
многостепенните структури и процесите на предоставяне на услуги в туристическия сектор и 
намирането на подходящи входни точки за конкретни интервенции. Този подход беше използван за 
идентифициране и анализ на всички аспекти на веригата на стойността в туристическия сектор в 
Лесковац и Елин Пелин. Подходът включва преглед на литературата, консултации с ключови 
заинтересовани страни и анализ на конкретни участници във веригата на стойността. Анализът на 
веригата на стойността е реализиран под формата на кабинет и теренни изследвания (анкети, 
интервюта и обсъждане на резултатите във фокус групи). Изследването обхваща анализа на ситуацията 
(ресурси, бизнес среда, маркетинг, позициониране, туристически сегменти с потенциал за дългосрочно 
развитие, конкурентно позициониране) и препоръки в съответствие с готовността на туристическите 
продукти и наличието на ресурси. Методологичната рамка включва три фази, които бяха реализирани 
в 6 стъпки (илюстрация по-долу). Всяка от тези 6 стъпки е описана по-долу. Чрез комбиниране на 
различни изследователски инструменти бяха събрани количествени и качествени данни, за да се 
отговори на целите на това проучване. Изследователският район е територията на община Елин Пелин 
(оттук нататък: Дестинация Елин Пелин) и територията на град Лесковац ( нататък: Дестинация 
Лесковац). 

 

Илюстрация 2. Методологична рамка 

 
Фаза 1 Диагностика: Процесът на дефиниране на настоящата среда. Фазата се състои от три стъпки.  
 

Стъпка 1. Подготовка: Подготовката е отправна точка при диагностицирането на стойностната верига 
за туризма. В тази стъпка бяха разработени методология и план за изследване. Подходът на веригата 
на стойността в туризма е използван като методология за анализ на процесите и идентифициране на 
възможностите за развитие. 

Фаза 1 Диагностика Фаза 2 Оценка Фаза 3 Препоръки 

Стъпка 1 
Подготовка 

 
Стъпка 2 

Офис изследване 
 

Стъпка 3 
Теренно изследване 

Стъпка 4 
Анализ на веригата 

на стойността 

Стъпка 5 
Фокус-група за 

семинара 
 

Стъпка 6 
Известяване 

Процесът на диагностициране на веригата на стойността в туризма 
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Всяка верига има свои специални характеристики. Не само се различават веригите за създаване на 
стойност (както в рамките на сектора, така и между тях), но се различават и националният и местният 
контекст. Поради това изследването е адаптирано към спецификата на местния контекст. В този смисъл 
бяха използвани две различни логики. Първата е логиката на дестинацията, която се занимава със 
стъпките и процесите на туристическото потребление и обхваща различни нужди от продукти и услуги. 
Второто е логиката на веригата за доставки, която от гледна точка на компанията отчита състава на 
продуктите и услугите от всички бизнес сектори и по този начин признава по-широкия принос за 
туристическата икономика. В това проучване бяха комбинирани няколко изследователски метода за 
кръстосано изследване на констатациите. Изследванията, основани на проучвания, се считат за 
преобладаващия метод в това проучване. Отправната точка за анализ на веригата на стойността е да 
се определи кои връзки и кои дейности във веригата ще бъдат обект на специални изследвания. За 
тази цел са създадени изследователски инструменти. За да се получат надеждни данни, бяха 
проектирани и разработени 6 вида въпросници (таблица по-долу). 
 

Таблица 1. Характеристики на въпросника 

№ 
Вид на 

въпросника 
Целеви туристически 

участник 
Език 

Характеристики на 
въпросника 

1 Въпросник 1a 
Организатори на 
пътувания 

Английски; Български; 
Сръбски 

Въпросникът съдържа 30 
въпроса (5 открити и 25 
закрити въпроса). 

2 Въпросник 1b 
Доставчици на услуги за 
настаняване 

Английски; Български; 
Сръбски 

Въпросникът съдържа 50 
въпроса (10 открити и 40 
закрити въпроса). 

3 Въпросник 1c 
Доставчици на 
гостилничарски услуги 

Английски; Български; 
Сръбски 

Въпросникът съдържа 42 
въпроса (6 открити и 36 
закрити въпроса). 

4 Въпросник 2 
Спомагателни услуги и 
доставчици 

Английски; Български; 
Сръбски 

Въпросникът съдържа 22 
въпроса (4 открити и 18 
закрити въпроса). 

5 Въпросник 3 
Институции и 
организации за подкрепа 

Английски; Български; 
Сръбски 

Въпросникът съдържа 20 
въпроса (5 открити и 15 
закрити въпроса). 

6 Въпросник 4 Туристи/Посетители 
Двуезично английско-
български и английско-
сръбски. 

Въпросникът съдържа 7 
въпроса (3 открити и 4 
закрити въпроса). 

 
Анкетите имат за цел да насочат интервюиращия в процеса на събиране на данни. Заслужава да се 
отбележи, че в съставянето на тези въпросници беше отделено специално внимание и достатъчно 
време, като се има предвид факта, че те са служили като основен механизъм за събиране на първични 
данни. Въпросниците са проектирани според участниците в туристическата верига за стойност. Всеки 
въпросник гарантира, че всички респонденти са подложени на едно и също съдържание и ред. Друга 
важна характеристика е да се избягва двусмислието. Следователно формулирането на въпроса е 
направено по опростен начин и без да се избягва тълкуването. Въпросниците съдържаха отворени и 
затворени въпроси - всички те имаха за цел да разгледат всички перспективи, възприятия и мнения на 
страните, имащи отношение към изследването. Въпросниците бяха подготвени на три езика: 
английски, български и сръбски. Формата на въпросника отговаря на изискванията по отношение на 
визуализацията на Програмата и ЕС. 
 
Стъпка 2. Офис изследване: Обхваща количествено събиране и анализ на данни. С тази стъпка е 
събрана релевантна литература за процеса на подготовка на този документ. Събирани са национални 
и местни стратегии, проучвания и изследвания. Дори са събирани и национални (български и сръбски) 
и местни (Елин Пелин и Лесковац) икономически и статистически показатели и други количествени 
данни за туризма (официални статистики, програми, доклади и закони). Допълнително е направен и 
преглед на съществуващата литература (различни примери за вериги на стойности в туризма; 
туристически тенденции и развитие; стратегически документи за съответните области) и е направена 
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туристическа идентификация на всички заинтересовани страни (местни институции, преработватели, 
туристически участници, представители на различни сдружения и т.н.). Офис изследването обхваща 
общ анализ за положението в туризма (ресурси, бизнес среда, маркетинг, позициониране, сегменти от 
туризма с потенциал за дългосрочно развитие, конкурентоспособно позициониране). Данните събрани 
с този метод са анализирани, съхранявани и класифицирани според източника, уместността и 
надежността. Събраните данни давали ценни информации и послужили като основа за други следващи 
задачи. Уместните информации и данни са взети и от световни и национални източници. Основните 
мета-данни и източници са ОЕСD база данни (http://stats.oecd.org/), Eurostat база данни 
(https://ec.europa.eu/eurostat/), Национален статистически институт на България 
(https://www.nsi.bg/en), бази данни на републиканския Институт за статистика на Сърбия 
(https://data.stat.gov.rs/),интернет бази на бизнес субекти PKS Partner (www.pkspartner.rs), Bisnode 
Сърбия (https://www.bisnode.rs/), Бизнес каталог – община Елин Пелин (http://map.elinpelin.org) и 
съответни национални туристически регистри. Търсенето на тези бази данни е извършено през 
октомври 2020 г. и февруари 2021 г. Целта на тези търсения е да се сравнят данните и да се анализира 
въздействието на пандемията COVID-19 върху туристическия сектор в Елин Пелин и Лесковац.Публично 
достъпните информации, публикувани на уебсайта https://www.booking.com, са използвани като 
източник на данни в изследване качеството на хотелските услуги в Елин Пелин и Лесковац. 
Анализирани са рецензии на гости от общо 27 хотела, които дават възможност за резервиране чрез 
тази платформа. Рецензии на тази платформа могат да пишат само онези, които наистина са 
пребивавали в хотела, който оценяват. Поради това тези рецензии и оценки се смятат за обективни и 
са с по-малка манипулация в съпоставка с рецензии на други уеб портали3 Своето удовлетворение от 
пребиваването си, гостите оценявали на 10-то бална скала на Ликерт. Количествената оценка включва 
следните аспекти от качеството на хотелските услуги: местоположение, чистота, удобство, 
съдържания, персонал, съотношение на цените и качеството и безплатен WiFi. Услугите оценени с 
оценки от 1 до 3 са описани като много лоши, от 4-5 лоши, от 6-8 добре, от 8-9 – много добре, докато 
услуги оценени с оценка 9 и повече са описани като отлични, т.е. превъзходни (таблица под текста). 
Офис изследването приключи през септември 2020 г.  
 

Таблица 2. Booking индекс скала 

Оценка  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Много лошо Слабо Добро 
Много 
добро 

Отлично 

 
Стъпка 3. Теренно изследване: теренното изследване се състои от интервюта и наблюдения на терена. 
В този смисъл са проведени подробни интервюта с ключови заинтересовани страни във веригата на 
стойността в туризма. Цялостната оценка на веригата включва анкетирани от края на веригата 
(туристи), създатели на стойности (организатори на пътувания, хора, които дават обекти под наем, 
гостилничари), доставчици на услуги (технически и финансови) и създатели на политика (местно 
самоуправление, бизнес сдружения и други). Причини за интервюирането на толкова различна група 
заинтересовани страни е получаване на изчерпателен преглед на всички ключови участници във 
веригите на стойностите. Концепцията на интервюто и съдържанието на въпросите са в унисон с по-
горе споменатите цели на оценката. Основните цели на тези интервюта били да се идентифицират и 
оценят капацитетите на участниците във веригата на стойността в момента, да се идентифицират 
техните предизвикателства и нужди, както и да се оцени тяхното позициониране в цялата верига. За 
тази цел са използвани предварително приготвени въпросници. Анкетирани са общо 76 организации 
от туристическия сектор (30 Елин Пелин + 46 Лесковац). Интервюираните са идентифицирани в близко 
сътрудничество с партньорите в проекта.  

 
3 Източник: Ilieva D. and S. Ivanov S. Analysis of Online Hotel Ratings: The Case of Bansko, Bulgaria. Varna University of 
Management. Dobrich, Varna, Bulgaria. SSRN Electronic Journal, 2014. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/
https://www.nsi.bg/en
https://data.stat.gov.rs/),интернет
https://www.bisnode.rs/
http://map.elinpelin.org/
https://www.booking.com/
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От подробен списък на бизнес субекти, 76 са избрани за интервю, основавайки се върху систематичен 
подход, който подсигурил съответни участници в целевата верига на стойността. Структурата на 
анкетираните респонденти е дадена по-долу. Процесът на интервюирането е проведен в условия на 
епидемия с COVID-19. Затова някои от бизнес субектите отказали участие в интервюирането. Общ брой 
на интервюираните за 27% надминава броя заплануван в проекта. В проекта планувани 60, а са 
интервюирани 76. Като допълнение към изследването организирани и единични разговори с ключови 
участници в туризма. Данните от анкетното проучването на частта от доставчиците във веригата на 
доставки и конкурентоспособността на туристическите дестинации, Елин Пелин и Лесковац, изискват 
допълнителни пояснения. В този смисъл в периода от 25 до 29 януари бяха организирани лични 
интервюта с ключови действащи лица от община Елин Пелин. Целевата група на това изследване бяха 
основните участници в туризма в Елин Пелин, т.е. собственици / мениджъри и / или хотелиери, 
гостилничари, организации / институции, подкрепящи туристическия сектор и местни производители 
на храни, чиито продукти могат да намерят място в туристическото предложение. Събирането на 
качествени данни е осъществено в периода септември 2020 г. - януари 2021 г. В обобщение са проучени 
76 организации, които пряко и косвено участват в туристическата верига на стойността. Освен това бяха 
интервюирани 13 туристи и 7 туристически актьори бяха интервюирани лице в лице. Прилагането на 
споменатите методи и техники позволи на авторите да получат качествена информация и данни, които 
бяха анализирани в контекста на изследването. Техният анализ и интерпретация е завършен през 
февруари 2021 г 
 

Таблица 3. Анкетираните 
 

Категория на интервюираните  
Брой на интервюираните 

Елин Пелин  Лесковац Общо  

Организатори на пътувания (туроператори и 
туристически агенции) 

2 6 8 

Доставчици на услуги за настаняване 7 14 21 

Доставчици на гостилничарски услуги 10 12 22 

Спомагателни услуги и доставчици 4 5 9 

Институции и организации за подкрепа 7 9 16 

Общо анкетирани  30 46 76 
 

Личните данни са събирани доброволно в унисон с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 
2016/679 и съответните български / сръбски закони за защита на данни. За обработка на данните е 
направен инструмент в Microsoft Excel. Възможно е този инструмент да се използва и за други подобни 
изследвания. Получените резултати са дадени таблично и графично, и за всеки отговор има процент 
според участника във веригата и дестинацията.  
 
Оценка на фаза 2: Дава изчерпателна картина на предизвикателствата и възможностите на 
туристическите дестинации на Елин Пелин и Лесковац. Като цяло това е оценката, картографирането и 
анализът на участниците във веригата на стойността. 
 
Стъпка 4. Анализ на веригата на стойността: Анализът на веригата на стойността се отнася до 
разбирането на връзката между дейностите и участниците, участващи в довеждането на продукти от 
производството до потреблението. Анализът на веригата на стойността е средство за идентифициране 
на заинтересовани страни, отношения на власт и икономически ползи, свързани с туристическите 
предложения в Елин Пелин и Лесковац. Този инструмент беше използван за идентифициране и оценка 
на синергиите и потенциала за сътрудничество между туристическите субекти, състоянието на 
местните туристически атракции, характеристиките на местните туристически продукти / оферти, 
участниците в пазарната верига и връзките, ролята на заинтересованите страни в разработването на 
продукти и възможностите за диверсификация на туристическите продукти. Ядрото на всеки анализ е 
картографирането на веригата на стойността.  
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Картографирането на веригата на стойността е ключов компонент в анализа на веригата на стойността, 
тъй като може да бъде трудно да се видят съответните взаимозависимости в сложна система или да се 
обсъдят системни интервенции, без първо да се картографират.Картата илюстрира графично всички 
компоненти и взаимоотношения между участниците във веригата на стойността. Това е визуален 
инструмент, който помага да се разбере как работи местният туризъм. Картата подчертава обхвата на 
дейностите, които се случват във веригата на стойността. В тази фаза беше завършена обработката на 
въпросника, анализът на събраните данни и беше изготвен проектът за анализ на веригата на 
стойността. Бяха подготвени и работни материали и инструменти за семинара на фокус групата. По-
конкретно бяха подготвени профилът на дестинацията Елин Пелин, профилът на дестинацията 
Лесковац, матрицата за привлекателност-конкурентоспособност на дестинацията, матрицата за 
позициониране на пазара, инструменти за оценка и т.н.). 
 
 
Фаза 3. Препоръки: тази фаза включва валидиране на основните констатации и препоръки, както и 
дизайн и обявяване на проучването за диагноза на веригата на стойността в туризма.  
 
 
Стъпка 5: Семинари на фокус групи: Преди провеждане на семинара е направен материал и са 
оформени специални въпроси за участниците във фокус групите. В основата са следните теми: (1) 
положението в момента в местната туристическа индустрия; (2) съществуващи и възможни връзки 
вътре в сектора; и (3) предложени интервенции. Подготвеният материал съдържа: Профил на 
местоназначението, инвентар от атракции, положение на инфраструктура и услуги, текущи оферти и 
конкурентоспособност, търсене на пазара, културни и природни ресурси. В работа с участниците са 
използвани профили на местоназначенията, матрица на привлекателността и конкурентоспособността 
на местоназначенията, матрица на пазарното позициониране, инструменти за оценка. Първото 
потвърждение на резултатите от изследването е организирано в Лесковац на 4 февруари 2021 г. В 
семинара участваха ключови представители на туристическия сектор на град Лесковац под формата на 
организатори на пътувания (туроператори и туристически агенции), доставчици на услуги за 
настаняване (хотели), заведения за обществено хранене (ресторанти, кафенета), асоциации, 
институции в подкрепа на туризма развитие и други. Общият брой на участниците във фокус групата в 
Лесковац беше 20. Работните срещи на фокус групата в Елин Пелин бяха организирани на 9 и 10 
февруари 2021 г. Поради спазването на мерките, свързани с пандемията Covid 19, това събитие беше 
организирано за два дни с участието на 10 различни представители на туристическия сектор на Елин 
Пелина. Целта на семинарите беше да потвърди констатациите от изследването и да разбере по-добре 
бариерите и възможностите за подобряване на веригите на стойността. Основните методи за работа 
във фокус групи бяха целенасочена дискусия и анализ на конкурентоспособността на участието.Водена 
е целево насочена дискусия по етапи и включва картографиране на местоназначенията, 
картографиране на веригата на стойността и потвърждение на резултата (илюстрация под текста). 
Събраната обратна връзка под формата на предложения и допълнения в резултат на анализ на 
участието беше включена в окончателната версия на изследването. 
 

Илюстрация 3. Семинар за веригата на стойността в туризма4 
 

 

 
4 Източник: Otto E. and Ritsma N. Guideline for Organizing Workshops to Green the Tourism Value Chain. GIZ 2015 
(адаптирано от автора) 
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Семинар на фокус група 1. Цел на събитието е получаване на обратна информация от 
заинтересовани страни Елин Пелин (туристически участници) въз основа на представените резултати 
от изследването. Участници: 20 представители на туристически участници от Елин Пелин. Поради 
спазването на мерките, свързани с пандемията Covid 19, това събитие беше организирано за два дни 
с 10 туристически участници, т.е. преки бенефициенти на проекта. 
 
Семинар на фокус група 2. Цел на събитието е получаване на обратна информация от лесковашки 
участници (туристически участници) въз основа на представените резултати от изследването. 
Продължение на събитието: 1 ден. Местоположение: Сърбия, Ябланица област, град Лесковац. 
Участници: 20 представители на туристически участници от Лесковац. 

 
Стъпка 6. Известяване: Тази стъпка включва финално оформяне и публикуване на проучването за 
диагнозата на стойностните вериги в туризма. В унисон с проекта, проучването е преведено на 
английски и български и е обявено на уеб страниците на партньорите.  
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3. Туризъм  
 
Туризмът е жизненоважен за икономическото, социално и културно значение за страните членки на 
OECD5 партньорските страни и дава реални шансове за устойчив икономически ръст и просперитет. 
Туризмът играе ключова роля в създаването на нови работни места, увеличаване на доходи от износ и 
вътрешна добавена стойност. В страните на OECD туризмът средно донася 4,4% брутен национален 
продукт, 6,9% заетост и износ 21,5% свързани услуги. Туризмът е глобално и местно важен двигател на 
икономическия ръст. Но, нужни са интересни и перспективни насоки за развитие, за да се осигури този 
ръст да носи повече полза на хората, туристически места и предприятия. След шест десетилетия 
стабилен растеж туризмът остава един от на-важните световни икономически сектори. Той е ключова 
част от нарастващата икономика на услугите, която носи доходи и валута, създава нови работни места, 
насърчава регионалното развитие и подкрепя местните общества. Износът от туризма има 
икономическо значение и голямо влияние върху вътрешната икономика в съпоставка с другите сектори 
на износ. В страните на OECD на всяко 1 евро, което изхарчат международните туристи средно се 
генерира 0,89 евро национална добавена стойност и 0,81 евро от общия износ. Глобално, туризмът 
продължава да осъществява растеж съответно дългосрочните прогнози. През 2019 г. е осъществен 
рекорд от 1,5 милиарда туристически пристигания. Растежът на туризма в страните на ОЕСD надмина 
средното в света от 2015 г. страните на OECD са между водещите световни туристически дестинации и 
правят повече от половината световни пристигания (56,9%) и пътувания (61,1%). Освен ползите от 
международния туризъм и вътрешния туризъм е опора за развитие на този сектор в много страни от 
OECD, понеже 75% от разходите в туризма са генерирани от домашни туристи. Очаква се дългосрочната 
тенденция на туризма да продължи да се увеличава въпреки неизвестни икономически положения и 
външни шокове, каквито са здравословни заплахи и екстремни метеорологични условия6. Туризмът е 
важен за Европейския съюз. Освен създаването на работни места, туризмът помага развитието на 
връзки между обществата. Туризмът генерира 9,5% БВП и осъществява 11,20% обща заетост в 
Европейския съюз. Чрез преки, косвени и индуцирани ефекти в икономиката, туризмът създава 
работни места за 26 милиона хора в ЕС, особено млади, жени и хора имигранти. Европа запазва 
лидерство в световния туристически пазар. Международния туризъм се състои от 6% общия износ на 
ЕС и 22% износ на услуги. Туризмът в ЕС като категория за износ заема четвърто място, веднага след 
химичната, автомобилната и хранителната промишлености. Богатото културно наследство, 
разнообразието и някои дестинации от световен характер допринасят Европа да бъде най-посещавана 
област. Половината световни туристи посреща Европа. В рамките на Европа, 28 страни от ЕС 
представляват най-голяма част от международни посещения в региона (около 81% от цяла Европа и 
40% от света)7. Данни на EuroStat показват, че през 2018 г. в сектора на туризма са осъществени 2,8 
милиарди нощувки8. Средно пътуване струва 347 евро. Почти една трета (32%) годишни нощувки в 
обекти на туристическо настаняване са осъществени от март до юни. Като цяло Европа (в ЕС и извън 
него) все още е най-посетената част на света, с 50% световни посещения на туристи и 37% доходи от 
глобалния туризъм и продължава да води в абсолютен размер. С богато културно наследство и 
благоприятна социално-политическа среда, Европа може да се похвали с два пъти повече посетители 
в сравнение с други най-посещавани региони в света, Азия и Тихия океан. Тъй като други дестинации 
в по-малко развитите региони в света, особено Азия и Тихия океан, растат с по-бърз темпо, участието 
на Европа в света с времето намалява (от 58% международни посещения от целия свят през 1995 г. на 
50% през 2016г.)9.  

 
5 Страните членки на OECD са: Австралия. Австрия, Белгия, Канада, Чили, Чехия, Дания, Естония, Финландия, франция, 
Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Мексико, 
Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словашката република, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Обединеното кралство и Съединените щати. Други страни партньори са Бразилия, България, Колумбия, Коста Рика, 
Хърватия, Египет, Индонезия, Казахстан, Малта, Мароко, Перу, Румъния, Руската федерация, Сърбия и Южна Африка.   
6 Източник: OECD Tourism Trends and Policies 2020. The OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE), Paris 
2020 
7 Източник: World Tourism Organization. European Union Tourism Trends. April 2018. 
8 Източник: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/  
9 Source: World Tourism Organization. European Union Tourism Trends. April 2018 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/
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В рамките на Европейския съюз, идванията на туристи в пет страни (България, Полша, Унгария, Румъния 
и Хърватия) нарастват по-бързо, на 8%, докато приходите са нараснали за 10%, достигайки 29 милиарди 
евро. Пристигания в останалите 23 държави, включително и 19 страни от еврозоната, имат ръст с 4%, 
което е добър ръст с общите резултати на ЕС. Приходите генерирани в ЕС нараснали за 3% на 313 
милиарди евро.  
 

Таблица 4. Влиянието на туризма върху икономиката и заетостта (2019) 
 

Индикатор Европейски съюз България Сърбия 

Принос от пътувания и 
туризма в БВП в общата 
икономия 

9,50% 10,80% 5,90% 

Принос на пътувания и 
туризма в общата заетост 

11,20% 10,60% 6,20% 

Влияние на международни 
посетители (потребление на 
посетители от общия износ) 

6,20% 10,70% 7% 

Характеристики на 
потреблението 

   

Свободно време 81% 70% 86% 

Работа 19% 30% 14% 

Вътрешни туристи 63% 20% 31% 

Международни туристи 37% 80% 69% 

Входящи пристигащи 

1. Германия 16%. 
2. Великобритания 

12%. 
3. Франция 6%. 
4. САЩ 5%. 
5. Холандия 5%. 
6. Останалия свят 56%. 

1. Румъния 12%. 
2. Германия 12%. 
3. Турция 8%. 
4. Гърция 8%. 
5. Руска федерация 

6%. 
6. Останалия свят 54%. 

1. Босна и 
Херцеговина 7%. 

2. Турция 6%. 
3. България 6%. 
4. Хърватия 6%. 
5. Словения 5%. 
6. Останалия свят 70%. 

Изходящи дестинации 

1. Франция 12%. 
2. Испания 11%. 
3. Италия7%. 
4. Великобритания 6%. 
5. Австрия 5%. 
6. Останалия свят 58%. 

1. Гърция 41%. 
2. Турция30%. 
3. Унгария 5%. 
4. Великобритания 

4%. 
5. Испания 3%. 
6. Останалия свят 17%. 

1. Гърция 32%. 
2. Черна гора 13%. 
3. Унгария 11%. 
4. България 8%. 
5. Турция 4%. 
6. Останалия свят 32%. 

Източник: 2020 Annual Research World Travel and Tourism Council  

https://wttc.org/Research/Economic-Impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact
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3.1. Туризъм в националите икономики  
 
България: Туризмът е приоритетен сектор в България10. През 2018 г. пряко допринася създаването на 
3,1 % БВП, генерира 2,9% заетост и пряко подкрепя откриване на почти 93 000 работни места. Общ брой 
на международни посещения бил 12,4 милиона през 2018 г., това е ръст от 6,7% в сравнение с 
предишната година. Броят на международни посетители нараснал за 5,5% и достигнал 5,8 милиона, 
докато международни бизнес посещения били 1,7 милиона, което е увеличение от 10,6% в сравнение 
с 2017г.  

Таблица 5. Туристически профил на България 
 

Туризъм (вътрешен, входящ и изходящ 
туризъм) в хиляди 

2014 2015 2016 2017 2018 

Вътрешен туризъм      

Нощувки на посетители (туристи) 3154 3415 3809 3806 3890 

Нощувки във всички видове настаняване 7621 8046 9035 8949 9096 

Входящ туризъм      

Общ брой международни пристигания 9409 9317 10604 11596 12368 

Основни пазари      

Румъния 947 987 1097 1139 1377 

Гърция 1032 973 1067 1158 1116 

Германия  714 623 827 870 850 

Турция 438 519 565 636 625 

Република Северна Македония 408 474 528 545 560 

Нощувки във всички видове настаняване 14078 13352 16151 17106 17749 

Изходен туризъм (извън границите)       

Общ брой международни заминавания       6228 6699 

Нощувки на посетители (туристи) 4158 4632 5392     

Основни пазари      

Турция 1107 1242 1219 1311 1516 

Гърция 867 1043 1201 1341 1403 

Румъния 322 333 423 481 523 

Сърбия 316 315 405 463 494 

Германия 239 273 345 402 422 

      

Приходи и разходи от туризма (в милиони 
щатски долари) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Входящ туризъм      

Общи международни приходи 4494 3574 4141 4598 4999 

Приходи от международни пътувания 3908 3146 3634 4045 4416 

Приходи от международен пътнически 
транспорт 

587 428 508 553 583 

Изходен туризъм      

Общо международни разходи 1454 1345 1631 2035 2236 

Разходи за международни пътувания 1199 1116 1357 1684 1857 

Разходи за международен пътнически 
транспорт 

256 230 274 351 378 

Източник: OECD Tourism Statistics (Database)      

 
10 Източник: OECD Tourism Trends and Policies 2020. The OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities 
(CFE), Paris 2020. 
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Пазарът на ЕС все още е най-важен за входящия туризъм с дял от 61,4 % и общо 5,6 милиона 
пристигащи. Трите основни пазара, откъдето пристигат пътници са Румъния (1,4 милиона пристигащи), 
Гърция (1,1 милиона пристигащи) и Германия (85 000 пристигащи). Вътрешния туризъм в обекти за 
настаняване с капацитет от 10 и повече е уголемен за 2,2% на 3,9 милиона през 2018 г., генерирайки 
9,1 милиона нощувки, което е 1,6% повече в сравнение с 2017г. Туризмът се сблъсква с незапомнени 
предизвикателства и екзистенциална заплаха поради пандемията с COVID-19. През периода януари-
май 2020г. България отбеляза спад на чуждестранните посетители за 52,9% в сравнение със същия 
период миналата година11. През 2019 г. приходи от входящия туризъм надминавали 3,7 милиарди 
евро. В периода януари-април 2020 г. приходите от входящия туризъм са само 386 милиона евро. 
Намалението спрямо периода януари-април 2019 г. е 34,4%.12 
 

Графика 1. България - брой на чуждестранни посетители (януари - май 2019/2020) 

 
Източник: National Statistical Institute 
 

Политиката за развитие на туризма в България се основава върху партньорство между правителството, 
местните власти, неправителствени организации, бизнес сектор и гражданското общество. Тя 
насърчава инвестиционни възможности, приемане на нови умения, откриване на работни места и 
насърчава конкурентоспособността в туристическата индустрия. Министерският съвет е национално 
тяло, отговорно за формулиране на националната политика за развитие на туризма. Министерството 
по туризъм провежда политиката и координира дейности с други министерства и институции. 
Министерството по туризма отговаря за регламенти, развитие на продукта, маркетинга, изследване и 
информиране, финансиране на проекта и подкрепа към регионалните организации. Националният 
съвет по туризма е консултативен орган, който действа в рамките на компетентността на 
Министерството по туризма. Членовете му включват представители на свързаните с туризма 
министерства, както и национални, регионални и местни туристически сдружения, превозвачи и 
органи за защита на потребителите.  

 
11 Източник: Министерство на туризма. Международен туризъм – България Януари – Май 2020 г.  
12 Източник: Министерство на туризма. Международен туризъм – България Януари – Май 2020 г. 
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Последните законови промени доведоха до създаване на девет регионални организации за 
управление на туризма. Членовете на тези организации включват туристически сдружения, 
регионални и общински управления, институти, музеи, научни тела и училища по туризъм. Регионални 
организации за управление на туризма отговарят за развитието на туристически области в България. 
Министерството по туризма сътрудничи с частния сектор и други заинтересовани страни и сътрудничи 
с регионални и местни туристически тела регистрирани в Националния туристически регистър. На 
регионално ниво властите развиват и прилагат стратегии и програми за развитие на туризма в унисон 
с национални и регионални стратегии за развитие.  
 

Схема 1. Организационна схема на компетентните тела по туризма в България 

 
 
Законът за туризма урежда координиране свързано с взаимодействие между държавата и общините 
при осъществяване на дейности свързани с туризъм, както и участието на неюридически лица с 
нестопанска цел. Законът за туризма предвижда местните власти да приемат програми за развитие на 
туризма в унисон с местните ресурси и нужди, също така създава и Консултативен съвет по туризъм и 
Общинска комисия, която ще наблюдава развитието на туристическите обекти. Бюджетът на 
Министерството по туризма за 2019 г. е 19,35 милиона БГН (9,68 милиона евро), от което 75% 
предназначени за маркетингови дейности.  

 
Графика 2. България – Приходи от международен туризъм 2018/2019 (в милиони евро) 

 

Източник: National Statistical Institute 
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Министерството отговаря за управление със средства на правителството на България и Европейския 
съюз. През 2018 г. Министерският съвет прие актуализирана Национална стратегия за устойчиво 
развитие на туризма в Република България до 2030 г. и свързания с нея план за действие за период от 
2017-2020г. Министърът по туризма отговаря за изпълнението на стратегията. Най-важните 
предизвикателства, които се разглеждат в стратегията са преодоляване на сезонна и географска 
концентрация на българския туризъм, насърчаване на туризма да бъде устойчив, подобряване на 
квалификацията и уменията на работниците и надграждане и инвестиране в нови места за настаняване 
и съпътстващи съоръжения. През 2018 г. 56% от всички пристигащи регистрирани в обекти за 
настаняване с 10 и повече легла били в периода от юни до септември, а останалите 44% през цялата 
година. Пътуванията са съсредоточени във Варна, Бургас и Добрич – докато останалите 25 области 
поемат малко над половината от пристигащите. За да насърчи туризма в други региони правителството 
разработи туристически маршрути, наблягащи на културния туризъм, конгресния туризъм, спа и уелнес 
туризъм, екологичен и селски туризъм. Министерството е привело стратегията с целите на устойчиво 
развитие на ООН и има ясна рамка за изпълнение и средства за инвестиране в технологии, 
инфраструктура и човешки ресурси. Дългосрочни цели на стратегията са: 

• Създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на устойчив туризъм чрез хармонизиране на 
регулаторна рамка и намаляване на бизнес таксите.  

• Развитие на конкурентоспособен туристически сектор чрез насърчаване и подобряване на 
ефективността на туристическите предприятия за осигуряване на висококачествени продукти. 

• Позициониране и популяризиране на България на международни пазари. 

• Развитие на регионални туристически зони чрез насърчаване на развитие на туристически МСП и 
създаване на организации за управление с дестинации в девет туристически области из страната, 
за да се подсигури балансиран растеж.  

Стратегията се прилага чрез съгласуван план за действие, който включва: 

• Осигуряване на ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързани 
секторни политики. 

• Създаване на специални центрове за получаване на виза и облекчаване на пътувания в 
сътрудничество с Министерството на външните работи на България.  

• Активно сътрудничество между министерството и местни международни туристически компании 
в създаване на съвместни туристически продукти и пакети.  

• Развитие на нови продукти, които разнообразяват туристическата оферта, правят го по-
разпознаваемо и адаптирани към различни видове туристи. Например разработени културни и 
исторически дестинации, бани, уелнес дестинации и дестинации за вино и кулинария в страната.  

• Позициониране и популяризиране на България като целогодишна туристическа дестинация и 
създаване на позитивна картина между ключовите международни целеви пазари чрез 
маркетингови дейности.  

• Регулаторни ревизии, за да се улесни създаване на регионални организации за управление с 
дестинации и други местни организации.  

• Даване на бизнес подкрепа, финансиране на МСП, изграждане на капацитети и подкрепа за достъп 
до национални и международни пазари.  

• Развитие на единна система за туристически информации на национално ниво, която действа като 
мрежова платформа за туристическия бизнес.  

Допълнителните промени в законодателството в областта на туризма през 2019 г. бяха насочени към 
улесняване на участието на заинтересовани страни в туристическата индустрия и привличане на повече 
инвестиции в устойчиво развитие. Промените улесняват туристическия бизнес. Опростени са и 
разпоредбите свързани със създаване на туроператори, сертифициране на спа и уелнес центрове, 
работа на ресторанти, хотели и други места за настаняване. В момента Министерството по туризма 
разработва Интегрирана туристическо-информационна система, създадена през 2019 г. в 
сътрудничество с туристически предприятия. Интегрираната туристическо информационна система е 
електронна база данни, съдържаща информации за широка гама заинтересовани страни от публичния 
и частния сектор в туризма, включително туроператори, доставчици на настаняване, търговски 
асоциации и други. Системата дава и информации за основните събития както и за съответните 
туристически данни.  
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Снимка 1.Интегрирана туристическа информационна система в България 

 

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/enindex.xsp 

Регистър на туристически фестивали и събития Регистър на туристическите атракции 

 

http://rta.tourism.government.bg/TAFRegister.aspx 
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Сърбия: Общият принос на туризма в сръбската икономика, включително ефектите от инвестиции, 
влиянието на веригата за доставките и индуцирани приходи през 2017 г. възлиза на 294,6 милиарда 
РСД (2,46 милиарди евро) или 6,7% БВП13. Туристическата индустрия пряко създала 32 000 работни 
места, което е 1,8% от общата заетост в страната. Индустрията привлече капиталови инвестиции в 
размер на 33,8 милиарди динара, или 4,1% от общите национални инвестиции. Очаква се това да се 
увеличи за 2% през следващите десет години до 43,5 милиарди динара до 2028 г. Общия брой на 
пристигащите туристи през 2018 г. бил 3,4 милиона, което е ръст от 11,2% в съпоставка с 2017г. 
Международните пристигания били 49,9% от общите пристигащи и отчели ръст от 14,2% в съпоставка 
с 2017 г. Вътрешните пристигания се увеличили за 8,3% през 2018 г. в съпоставка с 2017 г. Ключовите 
пазари за международни пристигания през 2018 г. били Босна и Херцеговина (15,4% пазарен дял), 
Черна гора (12,3%) и Китай (10,5%), следват Хърватия и Турция. И петте основни пазара показаха ръст 
в обемана пристигащите между 2017 г. и 2018 г., особено Китай, който отчете ръст от 89%. 

 
Таблица 6. Туристически профил на Сърбия 

Туризъм (вътрешен, входящ и изходящ туризъм) в 
хиляди 2014 2015 2016 2017 2018 

Вътрешен туризъм      

Нощувки на посетители  1164 1305 1472 1589 1720 

Нощувки във всички видове настаняване  3925 4242 4795 5150 5678 

Входящ туризъм      

Общ брой международни пристигания  1029 1132 1281 1497 1711 

Основни пазари      

Босна и Херцеговина 164 192 223 235 263 

Черна гора 137 171 196 198 210 

Китай 31 33 43 95 179 

Хърватия 117 121 142 153 177 

Турция 82 115 142 163 175 

Нощувки във всички видове настаняване 2161 2410 2739 3175 3658 

Приходи и разходи от туризма (в милиони щатски 
долари ) 

     

Входящ туризъм      

Общи международни приходи  1352 1321 1461 1705 1921 

Приходи от международни пътувания 1142 1047 1150 1344 1547 

Приходи от международен пътнически транспорт  210 274 310 361 374 

Изходен туризъм      

Общо международни разходи  1359 1253 1351 1548 1837 

Разходи за международни пътувания 1178 1102 1202 1380 1643 

Разходи за международен пътнически транспорт 181 152 149 168 194 

Източник: OECD Tourism Statistics (Database) 

 
Таблица 7. Сърбия – Стопански субекти и заетостта в туризма 

Туризъм  
Брой стопански 
субекти (2017) 

Брой на заети 

2014 2015 2016 2017 

Сектор туризъм 4155 26577 28449 30642 32044 

Услуги за настаняване  813 8647 8670 8900 9048 

Гостилничарски услуги 2471 14274 15802 17408 18599 

Туристически агенции и услуги за резервация 871 3656 3977 4334 4397 

Източник: OECD Tourism Statistics (Database) 

 
13 Източник: OECD Tourism Trends and Policies 2020. The OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE), Paris 2020. 
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Общият брой туристи през 2019 г. в Сърбия бил 3690 хиляди. Вътрешни туристи били 1843 хиляди, 
което е за 7,2% повече в съпоставка с 2018 г., докато броят на чуждестранни туристи бил 1847 хиляди 
и бил по-голям за 8,0% в съпоставка с 2018 г. броят на реализираните нощувки на всички туристи, които 
използвали капацитети за настаняване бил 1073 хиляди и бил по-голям за 20,4% в съпоставка с 
предишната година (2018). Вътрешните туристи реализирали 6063 хиляди нощувки (увеличение за 
6,8% в съпоставка с 2018 г.), докато броят на общите нощувки на туристи (10073 хиляди), в баните 
имало 27,6% (2782 хиляди), а в планините 22,8% (2302 хиляди) нощувки14. В Република Сърбия през 
септември 2020 г. в съпоставка със септември 2019 г. броят на пристигащи туристи отчел намаляване 
за 43,1%, а броят на нощувки намален за 22,9%. През септември 2020 г. в съпоставка със септември 
2019 г. броят на нощувки на вътрешни туристи бил увеличен за 18,8%, а броят на нощувки на 
чуждестранни туристи намален за 76,3%15. Това са директни последици от пандемията COVID-19. 
            
 

Графика 3. Сърбия – броят на чуждестранни посетители (януари-септември 2019/2020) 
 

 
Източник: Републикански статистически институт на Сърбия 
 

Министерството на търговията, туризма и телекомуникацията е държавен орган отговорен за надзора 
на туризма в Сърбия. Министерството отговаря за Националната туристическа организация на Сърбия 
(ТОС), която е национална агенция за популяризиране на туризма в страната и чужбина. ТОС също 
провежда изследвания на туристическия пазар и събира съответни туристически информации. 
Основана като правителствена организация през 1994 г. има за цел да утвърди потенциала на 
туристическата индустрия в страната. Дейностите му са съсредоточени върху позициониране на 
сръбския туризъм на вътрешния и международния пазар и оценка на сравнителните предимства на 
туризма в Сърбия, каквито са географско положение и историческа, културна и природна идентичност. 

 
14 Източник: М. Ковачевић. Региони у Републици Србији 2019. Републички завод за статистику (ISSN 2620-1275) Београд, 2020.  
15 Източник: Catering and tourism statistics. Statistical release-Number 290 - Year LXX, 30.10.2020. Statistical Office of the Republic of Serbia 
Belgrade, 2020.  
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Създадени са три регионални туристически организации, както и 116 местни туристически 
организации, чийто учредител са областни и местни самоуправления и тях подкрепя частният сектор. 
Регионалните и местните туристически организации действат според Националната стратегия по 
туризъм и плановете и програмите на ТОС.  
 

Схема 2. Организационна схема на компетентни органи по туризма в Сърбия 

 
 

През 2007 г. е създадено Конгресно бюро на Сърбия като част от Националната туристическа 
организация на Сърбия с цел развитие на бизнес и конгресен (MICE)16 туризъм. Създадени са и 
професионални туристически сдружения, които включват: Сдружения на бани и курорти в Сърбия; 
Сдружение на туристически агенции; Бизнес сдружения на хотели и гостилничари и Международен 
център за развитие на туризма и гостилничарството. Правителството на Република Сърбия прие 
Стратегия за развитие на туризма в Република Сърбия за период от 2016 до 2025 г. Стратегията се 
основава на анализи на вътрешна и външна среда, включително и последните световни тенденции в 
развитието на туризма. Целите на Стратегията са: 

1) Устойчиво икономическо, екологично и социално развитие на туризма в Република Сърбия. 
2)  Засилване на конкурентоспособността на туристическата индустрия и свързаните с нея 

дейности на вътрешния и международния пазар.  
3) Увеличаване на прекия и общ дял на туристическия сектор в брутния вътрешен продукт, както 

и увеличаване на прекия и общ брой на заети в сектора по туризъм и неговото участие в 
структурата на общия брой заети в Република Сърбия. 

4) Подобряване на цялостния имидж на Република Сърбия в региона, Европа и света. 
Целите за развитие на стратегията включват увеличаване броя на хотели и подобни обекти за 50% и 
увеличаване на общата заетост на помещенията за 30%. Стратегията също така се има за цел да увеличи 
пристигането на туристи, нощувки и разходи и да удвои прекия принос от туристическата индустрия 
към БВП. Също така целта е пряко увеличаване на заетостта в туризма с поне 50%. Законодателството 
дава рамка за модерна и ефективна организация и развитие на туризма и с него свързани индустрии. 
Но, туристическият сектор все още не е развит и липсват капацитети за управление с туризма и 
национален маркетинг.  

 
16 Изразът МИЦЕ в контекста на пътуването това е акроним за срещи, поощрителни пътувания, конференции и изложби / събития. 
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Ключови предизвикателства за устойчиво развитие на туризма в Република Сърбия включват: 
намаляване на сезонността; Подобрение на качеството на туристическите оферти; поддържане и 
подобряване на просперитета и качеството на живот на местното общество – например: насърчаване 
на закупуване на местни стоки и услуги, популяризиране на местното кулинарно наследство, история 
и култура, ръкоделия и народно изкуство, подкрепа на малки музеи и лозя; Опазване и увеличение на 
стойността на природното и културно наследство; Обогатяване на туристическите оферти с продукти и 
услуги, които туризма в Сърбия ще направят по-разпознаваем и привлекателен. Мерките за справяне 
с ключови предизвикателства за устойчиво развитие на туризма включват увеличаване нивото на 
екологичната осведоменост, нарастващ интерес към наследството и културата, укрепване на местната 
икономическа активност, както и подпомагане развитието на посетителски дейности, които дават 
възможност на посетителите да опознаят местното население и да се включат в културни туристически 
дейности и събития. Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите изпълнява задачи 
на държавната администрация отнасяща се към: стратегия и политика за развитие на туризма; 
интегрално плануване на развитието на туризма и допълващи дейности; развитие, обявяване и 
устойчиво ползване на туристическото пространство и туристическите дестинации от значение за 
туризма; дейности от особено значение за развитие на туризма; категоризация на туристическите 
места; прилагане на стимулиращи мерки и подсигуряване на материални и други условия за развитие 
на туризма; популяризиране на туризма в страната и чужбина; данъци, такси и санкции в туризма; 
имуществени и правни въпроси в туризма; подобряване на ценностната система и 
конкурентоспособността на туристическите продукти; изследване на туристическия пазар и развитие 
на туристическа информационна система; условия и начин за извършване на дейности на 
туристическите агенции; гостилничарска дейност; морска дейност, ловна и туристическа дейност, както 
и предоставяне на услуги в туризма; организиране, поддържане и оборудване на обществен ски курорт 
и предоставяне на услуги в ски курорта; организиране, поддържане, оборудване и предоставяне на 
услуги в бани, тематични паркове и обществени бани; инспекционен надзор в областта на туризма. 
Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите подкрепя развитието на туризма чрез 
програма за стимули и заеми. Министерството финансира проекти насочени към популяризирането, 
образованието и обучение и подобрение и развитие на верига туристически оферти, както и проекти , 
които подпомагат подобряването на туристическата инфраструктура и обекти. Налично е финансиране 
до 100% за инфраструктурни проекти, а до 50% за останали проекти. Целта на програмата е да 
подкрепи и насърчи развитие на вътрешни оферти и да привлича чуждестранно търсене. Стимулите и 
заемите са отворени за неправителствени организации, метни туристически организации и малки 
предприятия. От 2015 г. са въведени два нови инструмента за развитие - ваучери, които поддържат 
вътрешното търсене и субсидии за пристигащи туроператори в Сърбия. Въведена е централна 
информационна система в областта на гостилничарството и туризма (Е-туриста), който осъществява 
електронно регистриране на гости, електронно заплащане на пребиваващи данъци, подаване на 
заявки за категоризация и друго.  
 

Снимка 2. Е- туриста – централна информационна система в Сърбия 

 
https://www.eturista.gov.rs 
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3.2. Туризъм у трансграничния регион 
 
Трансграничния регион между България и Сърбия (нататък в текста: трансграничен регион) заема площ 
от 43933 km2, което е около 22% територията на България и Сърбия заедно. Трансграничният регион 
обхваща 13 административни единици, 6 области в България и 7 окръга в Сърбия. В България това са 
Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил. В Сърбия това са Борски, Заечарски, Пиротски, 
Нишавски, Топлички, Ябланишки и Пчниски окръг. Тази територия обхваща ИНТЕРРЕГ-ИПА програма 
за трансгранично сътрудничество България-Сърбия CCI 2014TC16I5CB007). Интеррег – ИПА Програма за 
трансгранично сътрудничество България-Сърбия финансира проекти свързани с развитие на устойчив 
туризъм, млади и опазване на околната среда. Интеррег е един от ключовите инструменти на 
Европейския съюз, който подкрепя трансгранично сътрудничество чрез финансиране на проекти 
 

Карта 1. ИНТЕРРЕГ ИПА Програми за трансгранично сътрудничество 2014-2020 

 

Източник: InterAct Library |Map | Interreg-IPA CBC programmes 2014-202017 

 
Природа: Трансграничния регион се характеризира с разнообразен ландшафт (хълмове и планини, но 
и широки равнини), богати гори (над 30% дял в общата територия на региона), множество 
геоморфологични феномени (пещери, природни мостове, проломи и каньони), термални извори, 
както и изход на река Дунав.също така регионът е богат с природни паркове, защитени зони и 
природни резервати, много от които са включени или предложени за включване в зоната Натура 
200018. Прелестни и разнообразни пейзажи / живописни места, пещери, праисторически рисунки по 
скали, необичайни скални образувания, реки, водопади и други води са основните характеристики на 
региона и предпоставка за създаване на единствен имидж на трансграничния регион България-
Сърбия. Умереноконтиненталния климат на региона дава възможности за развитие на различни 
видове туризъм през цялата година.  

 
17 https://www.interact-eu.net/library?title=Map&field_fields_of_expertise_tid=All&field_networks_tid=All#708-map-
interreg-ipa-cbc-programmes-2014-2020 
18 Източник: ИНТЕРРЕГ-ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия (CCI 2014TC16I5CB007)  

https://www.interact-eu.net/library?title=Map&field_fields_of_expertise_tid=All&field_networks_tid=All#708-map-interreg-ipa-cbc-programmes-2014-2020
https://www.interact-eu.net/library?title=Map&field_fields_of_expertise_tid=All&field_networks_tid=All#708-map-interreg-ipa-cbc-programmes-2014-2020
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Природата на този регион се характеризира с голямо разнообразие на флора и фауна, и е важна част 
от богатото и разнообразно европейско културно наследство. Регионът е богат с природни 
забележителности, които започват като перли при Дунава и се протягат до южните територии на 
Сърбия и България.  
 

Таблица 8. Природни забележителности на трансграничния регион19 

Българска страна  Сръбска страна 

   

• Водопад Боров камък  

• Резерват Чупрене 

•  Драгоманско блато 

• Резерват Габра 

• Костенски водопад 

• Кутински пирамиди 

• Пещера Леденика 

• Пещера Магура 

• Рабишко езеро 

• Ръжишка пещера 

• Национален парк Рила  

• Скакавишки водопад 

• Трънска Клисура 

• Резерват Црна Река 

• Природен парк Витоша 

• Природен парк Врачански Балкан 

 

• Боговинска пещера; 

• Джердапска клисура с Голям и Малък 
Казън 

• Природен феномен Дяволски град 

• Национален парк Стара планина 

• Йеласнишка Клисура  

• Радан планина 

• Райкова пещера 

• Сичевашка Клисура национален парк 

• Национален парк Джердап  

• Природен резерват Венерина Падина 

• Власинско езеро 

• Злотска (Лазарева) пещера; 

• Каньон на реке Вучянке 

 
Култура и история: Една от най-силните страни на трансграничния регион е неговата богата и уникална 
култура. Нематериалното културно наследство е основен източник на идентичност и има силни връзки 
с историята. Културното наследство на региона обхваща паметници и местности свързани с църкви, 
стари градове и стари селски местности, археологически обекти, както и паметници, посветени на 
отбелязване на исторически събития или личности. Богата и уникална култура между България и 
Сърбия – както материално (различни археологически обекти, манастири, музеи и галерии), така и 
нематериално наследство (н.пр. традиции, фестивали и т.н.) са още едно богатство на трансграничния 
регион. Намиращ се на територията на една от най-старите земи в Европа и населен още от древни 
времена, регионът има богато културно и историческо наследство. В България съществуват 4947 
недвижими материални културни блага, от които 212 са регистрирани като блага от национално 
значение, 1 от световно значение, 2 са резервати и 1033 обекта с местно значение. Територията е 
наследник на традиция на селище, което датира от преди осем хилядолетия и има богато културно 
наследство. Някои от най-известните културно-исторически обекти в българската част от 
трансграничния регион са: Крепостта Баба Вида, крепост – единствената изцяло запазена крепост в 
България, крепостта Кале – едно от най-запазените римски укрепления в страната, останките на 
древния римски град Montanesium, осем тракийски гробници на територията на община Георги 
Дамяново, крепостта Урвич с редки надписи в скалите посветени на битката на цар Шишман с 
османците, древни доменни пещи за топене на метал в близост до площадката Язовините пещера 
Кракра, манастир Рила, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, с библиотека от 
около 250 ръкописи от периода XI-XIX век, 9000 инкунабули, нотни листове, ренесансов графичен печат 
и много други, скалната църква Въведение Богородично и няколко други православни църкви, 
манастири, крепости и древни селища. В сръбската част на трансграничния регион, започвайки от 
Джердапската клисура на север, която е люлка на праисторическите мезолитна и неолитна 
цивилизация (около 6500 – 5500 п.н.е.) до Града на Царицата на юг, се намират многобройни 
археологически обекти, паметници и местности от особен интерес.  

 
19 Източник: Marketing strategy for promoting the business potential of the Bulgaria – Serbia cross-border region. Project REVIVAL (2007CB16IPO006-
2011-2-95).  
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От 20 археологически местности от изключително значение за Сърбия, шест се намират в този регион: 
Рудна Глава – център на ранно праисторическо рударство, Гамзиград от 2007 г. е на листата на 
световното наследство на ЮНЕСКО, Лепенски Вир - с каменни скулптури и останки от храмове – едно 
от най-големите и най-важните археологически находища от мезолита и неолита. Медияна (римска 
Mediana) археологическо селище от римско време, Градът на Царицата – археологически обект от VI 
век и един от най-важните византийски градове във вътрешността на Балаканите, Траяновата табела – 
мраморен блок (плоча) поставена след построяването на дунавския южен римски път и многи други.  
Туристическите центрове в трансграничния регион включват Белоградчик (културен и екологичен 
туризъм), Чипровци (културен туризъм), Вършец и Берковица (баня), Трън (екологичен и културен 
туризъм), Земен (културен туризъм), Кюстендил (баня), Сепарева баня (баня), Витоша (ски) и Паничище 
(планински курорт със ски) и манастир Рила в България. Гамзиград (културен туризъм), Ниш и Неготин 
(културен туризъм), Пирот (културен туризъм), Звонска баня (баня, Пиротски окръг), Вранска баня 
(Пчиня окръг) и Нишка баня (баня, Ниш окръг), Стара планина (планински туризъм) и Лековац 
(фестивален туризъм) в Сърбия. Привлекателността на туризма в трансграничния регион идва от 
богатото културно и природно наследство, разнообразни пейзажи и сравнително добра свързаност.  
Туристически оборот:Туризмът играе важна роля в икономическата структура на трансграничния 
регион. Реализираният брой нощувки на всички туристи, използвали обекти за настаняване бил 
2881295 и бил увеличен за 7,90% в съпоставка с предишната година (2018). Вътрешните туристи 
реализирали 2146186 нощувки (увеличение за 6,8% в съпоставка с 2008 г.), докато броят на нощувки 
на чуждестранни туристи бил увеличен за 11,44% (табела под текста). В периода от 2015. до 2019 г. 
трансграничният регион непрекъснато отчита увеличение на туристи (графика под текста). Според 
официалните статистически данни броят на туристическите обекти и легла се увеличил през период от 
2016 г. до 2018 г. в трансграничния регион през 2018 г. отбелязани са 395 обекти за настаняване и 28393 
легла. Туризмът във всичките си форми установен като основен отрасъл с най-голям, но не използван 
потенциал за икономическо възстановяване, заетост и дългосрочно устойчиво развитие на 
трансграничния регион.  
 

Таблица 9. Пристигания и нощувки на туристи в трансграничния регион България-Сърбия 2015 – 2019г. 

Период 
Брой туристи Брой нощувки 

Общо  Вътрешни Чуждестранни  Общо  Вътрешни  Чуждестранни  
2015 737281 559314 177967 1893986 1444839 449147 

2016 844777 638314 206463 2115221 1608268 506953 

2017 916236 677469 238767 2307565 1721428 586137 

2018 1034321 760853 273468 2670454 2010796 659658 

2019 1124433 805841 318592 2881295 2146186 735109 

Средно 
годишно 

931410 688358 243051 2373704 1786303 587401 

 

Графика 4. Туристически пазар в трансграничния регион България – Сърбия от 2015 – 2019 г.  

 
Източник: НСИ и РЗС 
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3.3. Дестинация Елин Пелин 
 

Община Елин Пелин като туристическа 
дестинация заема площ от 433,01 km2 на 
Софийска област. Административният център 
на общината се намира на 24 км източно от 
столицата София. Общата граница с община 
София е над 40 км. Освен със София, община 
Елин Пелин граничи с общините Своге, 
Ботевград, Горна Малина, Ихтиман и Самоков. 
Общината се състои от 19 селища - общински 
център Елин Пелин и осемнадесет села: град 
Елин Пелин, село Нови Хан, село Габра, село 
Крушовица, село Мусачево, село Равно Поле, 
село Григорево, село Столник, село Елешница, 
село Потоп, село Чурек, село Петково, село 
Лесново, село Доганово, село Караполци, село 
Богданлия, село Огняново и село Голема 
Раковица20. Според данните на Националния 
статистически институт през 2019 г. Елин 
Пелин има 21882 жители. Гъстотата на 
населението през 2019 г. била 50,53 жители / 
km2. 

 
Карта 2. Община Елин Пелин21 

През територията на общината преминават три участъка от железопътната мрежа на България с обща 
дължина 27,8 km. В южната част – участък от жп линията Калотина – София – Пловдив – Свиленград, в 
централната част – участък от трасето жп линия София – Карлово – Бургас – и в най-тясната част – 
последният участък на жп линията Вакарел – Габра (гара Чукурово). През общината цялостно или от 
части преминават 7 пътища от държавната пътна мрежа на България с обща дължина 86,9 km: 
автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, държавен път I-1, държавен път I-6, държавен път I-8, 
държавен път III-105, държавен път III-600222. Основният газопровод и нефтопровод също преминават 
през територията на община Елин Пелин.  
 

Таблица 10. Елин Пелин - Основни данни 
 

Площ (km2) 
Население 

(2019) 

Гъстотата на 
населението 
(жители/km2) 

Населени места 
(брой) 

Град 
(брой) 

Села 
(брой) 

433,01 21882 50,53 19 1 18 

Източник: National Statistical Institute 
 

Съгласно Националната концепция за териториално развитие, общинският център Елин Пелин се 
определя като град от IV ниво с микрорегионално значение. Поради близостта на столицата, община 
Елин Пелин е индустриален център със силен сектор на услугите (графика под текста). Според 
структурата на индустрията присъстват химична, строителна и хранителна промишленост. Значително 
място в общината заема производството на порцеланова, керамична и огнеупорна промишленост. 
Индустриален парк „Елин Пелин“ е място на концентрация на екологично приемлива лека и високо-
технологична промишленост. Това е и транспортен и логистичен център.  

 
20 Източник: Общински план за развитие на Община Елин Пелин 2014-2020.  
21 Източник: https://www.elinpelin.org/assets/News%202020/Elin%20Pelin-obsthina%202020.jpg 
22 Източник: Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Горна Малина 2016 – 
2020. 
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Индустриалният парк обхваща 160 ха с пълно инфраструктурно оборудване. Предимствата на 
индустриалния парк са близостта на столицата и достъп до важни инфраструктурни обекти и връзки, 
както и близост до най-голямото българско летище, близостта до главните пътища Е79, Е83, Е871 и Е772 
и близостта на две ЖП гари (Елин Пелин и Столник), които имат добра техническа инфраструктура. 
Стратегическото положение, в комбинация с инфраструктурата, дава на компаниите добри 
възможности за бизнес и развитие.  
 

Графика 5. Структура на стопанството в община Елин Пелин 

 

Източник: Бизнес Каталог - Община Елин Пелин (http://map.elinpelin.org) 
 

Природа: Релефът е равнинен, хълмист и планински. Централната част от на община Елин Пелин 
завзема източната част от софийска долина (софийско поле) с надморска височина от 550 до 650 м. 
северозападно от село Равно поле, в басейна на Лесновска река се намира най-ниската точка на 
общината на 530 м надморска височина. Югоизточните склонове на планината се намират в северната 
част от общината. На крайния север, където границите се съединяват със столична община и община 
Ботевград се издига върхът Мургаш, на 1687 м надморска височина. В южните части на община Елин 
Пелин се издигат склоновете на Ихтиманска Средна гора, в границите на която влизат три планини, 
част от Ихтиманска Средна гора. Южно от софийското поле са източните части на Лозенска планина. 
На границата със столична община, на северозапад от село Габра се издига върхът Попов дял на 1190,2 
м надморска височина. Югоизточно от софийската равнина се протягат най-северните склонове на 
Вакарелска планина. Най-високата точка е върхът Червени брегове 1105,6 м надморска височина, 
който се намира североизточно от село Габра. Между две планини Лозенска на запад и север и 
Вакарелска на изток и юг се намира малка Габренска долина. Тя е във формата на равностранен 
триъгълник с размер 2,5 / 2,5 / 2,5 km, с повърхност от около 8,5 km2, средна надморска височина 870 
м и е наклонена на север. Кухото му дъно е изпълнено с миоценови езерни утайки и находища на 
въглища, докато планините са образувани от гнайс, диабаз, конгломерат, пясъчник и филит. Процесите 
на почвообразуване са се развивали главно върху карбонатните скали от средния триас. Тази геоложка 
формация обхваща по-голямата част от общината. На нейната територия в Чукуровския басейн са 
намерени лигнитни въглища, железни руди, медно-пиритни явления и минерализация на манган, а на 
територията на Голяма Раковица огнеупорна и керамична глина. На територията на Нови Хан, гара 
Побит камък, Габра находища на уран и кварцов пясък.най-добре проучени са находищата на въглища 
и уран. Климатът е умереноконтинентален. Средна годишна температура е около 9.8 ̊ С, а количеството 
на валежи е около 640 mm. Районът е богат на водни ресурси. През него протичат басейните на реките 
Лесновска и Матица. На територията на общината се намират Язовир Огняново, който е с обем 40 
милиона m3 и микроязовир Тараторското, над село Габра с обем около 5 милиона m3. Езеро Огняново 
има отлични предпоставки за развитие на водни спортове.  
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Мястото в подходящо за отдих, къмпинг и риболов. Общината има три геотермални извора. Изворът в 
село равно поле е от държавно значение, където минералният състав на водата и течението позволяват 
развитието на балнеологичен център. Останалите два извора са в село Елешница – Топлика и в град 
Елин Пелин. Земеделските площи заемат 54,04% от територията, 37,62% са горски земи, а 5,21% са 
урбанизирани площи. Горите заемат 16287,78 ха. В горския фонд преобладават широколистни гори 
98,95%. В погледа на педологичния състав най-често се явяват кафяви горски почви, рендзини и 
различни видове ливадни почви.  
 

Таблица 11. Елин Пелин –Баланс на площите 
 

 
Земеделска 

земя 
Горски площи 

Урбанизирани 
площи  

Водни потоци 
и водни 

повърхности 

Зони за 
транспорт и 

инфраструктура 
Общо 

ha 23398,18 16287,78 2257,18 974,42 382,98 43300,55 

% 54,04% 37,62% 5,21% 2,25% 0,88% 100,00% 
Източник: National Statistical Institute. Regions, districts, and municipalities in the republic of Bulgaria 2018. Sofia, 2020. 

 
Защитена местност „Елешнишки манастир“ е от национално значение и представлява паметник на 
културата и територия с характеристичен пейзаж. Тази зона заема площ от 3,5 ха. Малка част от 
територията на община Елин Пелин е включена в защитена зона и екологична мрежа NATURA 2000. От 
общата повърхност на община 1,9Ю% от територията е защитена зона според Директивата за птиците 
и 2,0% защитена зона според Директивата за местообитанията. Предмет на защита са 48 вида птици, 
16 вида бозайници, 6 вида земноводни и влечуги, 5 вида риби, 13 вида безгърбначни и два растителни 
вида. На територията на общината има едно защитено дърво. 
 

• Защитена местност „Долни Богоров – 
Казичене“ заема площ от 2 251,18 ха23. 
Районът е от международно значение за 
глобално застрашени езерни птици, които се 
размножават там. През зимата тази зона не 
замръзва поради минерални извори. Зоната 
е защитена на основание Директива 
79/409/EEC за защита на дивите патици. В 
рамките на тази зона се намира село Равно 
Поле.  

• Защитена местност „Етрополе – Байлово“ 
заема площ от 27 448,25 ха24. Тази зона е от 
изключително значение за миграция на 
мечки, тъй като осигурява адаптивни 
местообитания и също така е основна зона за 
възстановяване на популацията на мечките. 
Местността е защитена на основание 
Директива 92/43/EEC за опазване 
естествените местообитания и дивата флора 
и фауна. С решение от 12.12.2008 г. 
Европейската комисия включи района в 
списъка на континентални и алпийски 
биогеографски района от значение за ЕС. 
Местността заема части от селата Голема 
Раковица и Огняново.  

 
Карта 3. Елин Пелин – Защитени местности 

 

 
23 Източник: NATURA 2000 Dolni Bogrov – Kazichene BG0002004 https://natura2000.eea.europa.eu  
24 Източник: NATURA 2000 Etropole — Baylovo BG0001043 https://natura2000.eea.europa.eu 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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Защитена местност „Средна гора“ заема площ от 110 373,64 ha25. Местността е известна по прекрасните 
широколистни гори от бука и дъб. Наедно това е и най-добро местообитание за мечките. Местността е 
запазена на основание Директива 92/43/EEC за опазване на естествените местообитания и дивата 
флора и фауна. С Решения от 12.12.2008 г. и от 16.11.2012 г. Европейската комисия включи района на 
листата на континенталните и алпийските биогеографски местности от значение за ЕС26. Местността 
заема малка част от територията на общината и заема село Голема Раковица.  
 

Култура и история: На територията на общината 
са запазени множество недвижими културни 
ценности. Регистрирани са общо 136 недвижими 
културни ценности от национално и местно 
значение. Открояват се 55 археологически 
паметника, 53 архитектурни и строителни 
паметника, 14 архитектурни и строителни 
паметника от античността и средния век, 10 
исторически паметника, 3 паметника на 
изкуството и 1 етнологичен паметник. 
Изследванията потвърждават съществуването на 
населения, укрепления и развита пътна мрежа 
още от времето на Траките. Софийското поле е 
било център на народи и култури, понеже тук 
минавали важни пътища, които свързвали Азия с 
Европа. Един от тях преминавал и през 
територията на община Елин Пелин, това е 
Траяновият път от II век. Тракийски селища, 
гробници и находки свидетелстват за високата 
духовна и материална култура на античността.  
Римската и византийската култури също 
оставили значителни следи. В близост до 
римския път (III век) се намирала голяма 
транзитна станция наричана „Бурагара“ 
(известна и като Българка). 

 
Карта 4. Елин Пелин -Културно наследство 

 
Югозападно от град Елин Пелин са намерени и проучени археологични останки от караула и малко 
селище от IV век, както и останки от по-късно славянско селище. На 4 км северно от село Елешница се 
намира Елешнишки манастир „Успение на Пресвета Богородица“ – паметник на културата от 
национално значение, който пази стенописи от ХV – ХVІ век. Манастирът е част от така наречената 
„Софийска малка Света Гора“. В село Нови Хан са запазени останки от турски керван-сарая (хан) 
построен през седемнадесети век. Той заемал площ от 20 хектара, бил заобиколен със силни стени и в 
двора му можело да се поберат 1000 конници. Три километра южно от село Нови Хан се намират 
останки на тракийско селище с крепостна стена. На няколко места западно от селото има останки на 
римски селища. В град Елин Пелин се намира църква „Свети Никола Чудотворец“, построена 1846 г., 
паметник на културата заради ценните си стенописи. Между забележителностите в общината са 
килийно училище в село Доганово, построено през 1835 г., паметник на загиналите въстаници на Ботев, 
близо до село Елешница, манастир „Св. Димитър“ до село Габра от 1867 г. и Равнополски манастир. 

 
25 Източник: NATURA 2000 Sredna gora BG0001389 https://natura2000.eea.europa.eu  
26 Източник: Официален вестник на Европейския съюз L 43. Решение на комисията от 12 декември 2008 година 
за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение 
за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2008) 8039). Решение на 
комисията от 12 декември 2008 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори 
актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския биогеографски регион 
(нотифицирано под номер С(2008) 7973). 
 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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Паметник на великия българки писател (Димитър Иванов Стоянов, известен с псевдонима си Елин 
Пелин) се намира в центъра на града. Културните дейности в община Елин Пелин представляват повече 
културни институции, между които най-значителни са Центрове на общности или читалища27. Като 
сложни културни места, те имат дълга традиция. Днес представляват центрове на масова културна 
дейност каквито са библиотека, клубове, музикални училища и други културни дейности. В град Елин 
Пелин от 1985 г. съществува музейна сбирка при читалище, „Елин Пелин“, а от 1997 г. е открита 
постоянна етнографска изложба – „Бит и култура на шопите“. От 2012 г. в община Елин Пелин действат 
16 читалища.  
 

Таблица 12. Недвижими паметници на културата на територията на община Елин Пелин 

№ Селище 
Броят на недвижими 

паметници на 
културата 

1 Село Богданлиа 21 

2 Село Голема Раковица 26 

3 Село Столник 10 

4 Село Чурек 7 

5 Село Огняново 1 

6 Село Потоп 5 

7 Село Равно поле 4 

8 Село Нови хан 9 

9 Село Мусачево 1 

10 Село Лесново 12 

11 Град Елин Пелин 6 

12 Село Караполци 7 

13 Село Григорево 8 

14 Село Доганово 5 

15 Село Елешница 14 

 Общо 136 

Източник: Общ Устройствен План на община Елин Пелин 
 
Читалище в град Елин Пелин е основано през 1896 г. под название „Саморазвитие“ в тогавашното село 
Новоселци (днешен град Елин Пелин). Читалището е културен център, в който работят: Шопски 
ансамбъл за народни песни и танци, Женски народен хор, Фолклорна певческа група, Ансамбъл за 
стари и градски песни, Детска вокална група „Звена“, Музикална школа по пиано, Музейна сбирка с 
постоянна етнографска изложба. От 1997 г. в читалището е открит Занаятчийски център за изработка 
на български народни носии от всички области. Читалището има два салона – голям (кино салон) с 320 
места и малък с 80 места. Духов оркестър „Стефан Стефанов“ работи в рамките на читалище 
„Светлина“. Оркестърът има петдесетгодишна традиция и е пръв по рода си създаден в страната. От 
1981 г. с оркестъра е създадена и фен група. Библиотечната дейност в общината се реализира чрез 27 
библиотеки, от които 15 читалищни 12 училищни. В тях е достъпен библиотечен фонд от над 280 000 
библиотечни единици.  
 

Таблица 13. Елин Пелин образователни институции и читалища  
Образователни 

институции 
(общо) 

Общи училища 
Професионални 

гимназии 
Читалища 

(общо) 
В града В селата 

11 10 1 16 1 15 

Източник: National Statistical Institute. Regions, districts, and municipalities in the republic of Bulgaria 2018. Sofia, 2020. 

 
27 Обществените центрове (читалища) в България са признати като уникален феномен на гражданското общество. 

Институцията на читалището датира от времето на Възраждането в България. Днес читалищата са единствените фокусни точки 
на културни и общностни инициативи в по-малките градове и села. Еквивалентите на институцията в Сърбия са центровете на 
културата.   
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Музейната дейност представляват музейни сбирки – единични или обществени. В общинския Дом на 
културата от 1985 г. съществува музейна сбирка при читалище „Елин Пелин“, а от 1997 г. е открита 
постоянна изложба, която представлява начина на живот и културата на местното население. В 19 
населени места в общината има 16 читалища и 14 библиотеки.  
 
Фестивали и събития: Област Елин Пелин е един от най-добре запазените центове на шопската култура 
и традиция (типичен твърд говор, бяло облекло, характерни народни танци, песни и хумор(. 
Традицията на местното население годишното си събитие представя на Шопския фестивал в град Елин 
Пелин, който се провежда от 1970 г. до днес. Всяка година в общината се организират поредица 
културно-забавни събития, каквито са: Национален кукерски фестивал „На гости у Шопско"; 
Национален фестивал "Празник на любовта и виното"; Празник на автентичния фолклор "Чойжна" с. 
Мусачево; Празник "Нежни струни"; Национален фолклорен фестивал "Лазарица"; Национален 
фолклорен фестивал "На хоро при Шопите"; Национален фестивал на китарата и струнните 
инструменти "Пролетни струни"; Национален фестивал "Шопски празник"; Традиционен събор 
"Съединението прави силата"; Детски музикален фестивал "Есенна магия"; Тодоровдански празник; 
Честване на музейна сбирка/ Честване на създаването на НЧ „Светлина-1975". и т.н. Богат и смислен 
културен живот е записан в село Горна Малина28. Всяка година това село, в сътрудничество с община 
Елин Пелин, организира тържества и изложби. Три събития са от регионален характер: Туристическа 
разходка по стъпките на писателя Елин Пелина; Фестивал на народните традиции и обичаи „да се 
смееш и да живееш дълго“; конно надбягване. Други прояви са от местен характер и са изложби на 
живопис, керамика, скулптури, текстил, фотография, графика, екологични и органични продукти. 
 
Спорт и отдих: Във всички селища на територията на общината са на лице футболни игрища, а в града 
има и стадион. Също така съществува новопостроени игрища за спорт на открито и общинска спортна 
зала и  басейн. В общината има и голф игрище „Света София“. Голф теренът се намира в село Равно 
поле и заема площ от 526,32 ha. Игрището дава единна комбинация на модерно голф игрище, модерен 
ресторант и баня. Голф игрището е първо сертифицирано игрище в България с официална оценка от 
Европейската голф асоциация. Голф клубът разполага с голф академия, която включва полигон, 
симулатори за обучение, тренировъчен курс с две дупки, видео системи за компютърен анализ и т.н. 
Академията за голф организира основен курс за обучение, наречен "Зелена карта". Този курс 
продължава 12 часа, след което ученикът получава възможност да играе голф с други играчи и има 
възможност да играе на всички други голф игрища. В допълнение към голф игрището е построен спа 
център, който включва финландска и билкова сауна, парна баня, душ, ледена стая, зона за релакс, 
фитнес зала и плувен басейн. Басейнът има минерална вода и има закрити и открити площи. Други 
спортни и развлекателни съоръжения включват стрелбище за обучение и усъвършенстване на ловци, 
което обхваща 160 ха. 
 
Туристическата индустрия е комбинация от дейности, услуги и индустрии, които дават опит при 
пътуване, особено: пътувания и транспорт, настаняване, обекти за хранене и питие, обекти за 
маркетинг, развлечение и други гостилничарски услуги достъпни на отделни хора или на групи, които 
пътуват извън дома. Характеристики на дестинацията определят успеха на туризма. Това включва 
атракции, пазарна ориентация, пътна инфраструктура, бизнес обстановка и екологична и социална 
среда. Екологичната и социална среда на дестинацията е от изключително значение за туризма. 
Атракциите са магнити, които привличат посетителите на местоназначението. Туристическа 
дестинация Елин Пелин има какво да предложи на туристите. Това изследване регистрира 39 
туристически атракции, които имат различни степени на валоризация в туризма. Някои от тях са 
напълно готови да създадат туристически продукт, а върху някои трябва да се работи, за да се 
доближат до туристите. Трябва да се отбележи, че туристическите атракции на община Елин Пелин не 
са вписани в регистъра на туристическите атракции на Република България. Това е предстоящо 
предизвикателство за община Елин Пелин, т.е. местното самоуправление. Преглед на основните 
туристически атракции е показан на следващата илюстрация. 

 
28   Източник: Регистър на туристическите фестивали и събития (http://rta.tourism.government.bg/TAFRegister.aspx) 
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Илюстрация 4. Преглед на туристическите атракции 
 

 

 
 

Илустрација 5. Елин Пелин – Наследство и други туристически потенциали 
 

 

 
 
 
 

ФЕСТИВАЛИ И 
МАНИФЕСТАЦИИ 

ПРИРОДНИ 
АТРАКЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКИ И 
КУЛТУРНИ  
АТРАКЦИИ 

Туристическа 
дестинация 
Елин Пелин 

19 

2 8 

МАНИФЕСТАЦИИ 
ЕСТЕСТВЕНО 

НАСЛЕДСТВО 

ИСТОРИЧЕСКО И 
КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 
ОТДИХ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1. Фестивали 
(9); 

2. Тържества 
(2); 

3. Панаири 
(1); 

1. Защитени 
зони (3); 

2. Геоложки 
атракции 
(4); 

3. Водни 
атракции 
(1). 

1. Историческ
и места 
(14); 

2. Археологич
ни 
находища 
(13); 

3. Архитектура 
(54); 

4. Кухня (1); 
5. Паметници 

(55); 
6. Културни 

центрове 
(16); 

7. Музей (1); 

1. Голф (1); 
2. Тенис (1). 
3. Ловно 

стрелбище 
(1). 

1. Кино (1); 
2. Шопинг мол 

или аутлет 
център (1); 

3. Спортен 
комплекс 
(1). 
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Илюстрация 6. Елин Пелин - Главни туристически привлекателности 

 

 

 

Планина Мургаш; езеро Огняново; Геотермален извор в село 
Равно поле; Геотермален извор в село Елешница; защитена 
зона „Долни Богров - Казичене"; защитена зона „Етрополе – 
Байлово“; защитена зона „Средна гора“; Защитена местност 
„Елешнишки манастир“. 

 
 
 

  

 

 
Антично селище; Историческо място: ,,Жерковско дере"; 
Историческо място, местност Радина река; Късноантична и 
ранновизантийска крепост, местност Радин дол; 
Късноантична и ранновизантийска крепост, местност 
Стражата; Късноантична и ранновизантийска крепост, 
местност Големо Градище; Късноантична крепост, местност 
калето; Колиба Орлово гнездо; Място на гибелта на Гочо 
Гопин; Място на гибелта на Йорданка Николова; 
праисторическо селище Елин дол; Римски път – Траянов път; 
Стара крепост, местност Черни връх; тракийско светилище 
Кленов Камик; църква Св. Троица; църква Св. Георги; църква 
Св. Димитър; църква св. Никола; църква св. Харалампи. 

 
 
 

  

 

 

Национален кукерски фестивал „На гости у Шопско"; 
Национален фестивал "Празник на любовта и виното"; 
Празник на автентичния фолклор "Чойжна" с. Мусачево; 
Празник "Нежни струни"; Национален фолклорен фестивал 
"Лазарица"; Национален фолклорен фестивал "На хоро при 
Шопите"; Национален фестивал на китарата и струнните 
инструменти "Пролетни струни"; Национален фестивал 
"Шопски празник"; Традиционен събор "Съединението прави 
силата"; Детски музикален фестивал "Есенна магия"; 
Тодоровдански празник; Честване на музейна сбирка/ 
Честване на създаването на НЧ „Светлина-1975". и т.н. 

 

ПРИРОДНИ 
АТРАКЦИИ 

8 

ИСТОРИЧЕСКИ И 
КУЛТУРНИ 
АТРАКЦИИ 

19 

ФЕСТИВАЛИ 
И СЪБИТИЯ 

12 
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Гостилничарско-туристически капацитети: Туристическата инфраструктура в община Елин Пелин е във 
фаза на развитие. Според Националния туристически регистър 50 стопански субекта предоставят 
гостилничарско туристически услуги на територията на общината (данни от октомври 2020 г.). Услуги 
за организиране на пътувания правят два стопански субекта, на които това им е допълнителна дейност 
в рамките на превоз на пътници. Настаняването в е хотели и курорти за кратък престой. Регистрирани 
са общо 12 обекта, с капацитет 71 стая със 186 легла. Гостилничарски услуги предоставят в 38 обекта, 
от което 13 ресторанти, 5 ресторанта за бързо хранене, 18 кафета и барове и 2 сладкарници. Поради 
пандемията COVID-19 броят на икономическите субекти, които предоставят гостилничарски и 
туристически услуги на територията на общината, е намален с 30% (данни от февруари 2020 г.). 
Националните ограничителни мерки включват забрана за експлоатацията на заведения за обществено 
хранене. Повечето от тези съоръжения са намерили алтернатива при приготвянето и доставката на 
храна при поискване до адреса на клиента. 
 

Таблица 14. Елин Пелин – Стопански субекти в туризма и гостилничарството 

 Видове услуги Видове стопански субект 
Брой на стопански 

субекти 

1 
Организатори на 
пътувания 

Туроператори 0 

Пътнически агенции 2 

2 Настаняване 

Хотели и подобно настаняване 6 

Курорти и подобни обекти за кратък престой 5 

Друго настаняване 1 

3 Гостилничарство 

Ресторанти и движими гостилничарски обекти 18 

Кетъринг 0 

Услуги на приготвяне и сервиране на напитки 18 

Други услуги за приготвяне и сервиране на храна 2 

 
Туристически оборот: Според националната класификация дестинацията Елин Пелин е класифицирана 
като район подходящ за селски туризъм. Съществуващата пътна и туристическа инфраструктура може 
да отговори на съвременните изисквания на туризма. Средно годишно нощуват 5875 туристи. Най-
голям брой нощувки е регистриран през 2017 г. (графика долу).  
 

Графика 6. Елин Пелин -Туристически оборот 2016- 2018 

 

 
Според Booking 98,09% посетители положително оценяват дестинацията Елин Пелин. Най-добре са 
оценени любезността на персонала и чистотата на обектите. Най-слабо е оценено качеството на WiFi 
интернета. Общата средна оценка за дестинация Елин Пелин 2 9,34 и е класифицирана в категорията 
на изключително добре оценени дестинации. В структурата на гостите преобладават бизнес пътници 
(37,50%) и семейства (22,50%). Профилът на дестинация Елин Пелин е даден в табела под текста.  
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Таблица 15. Профил на туристическата дестинация Елин 
Местоположение Основни видове туризъм Главни туристически дестинации 

• Местоположение: Софийска 
област България. 

• Отдалеченост от столицата 
(София): 24 km. 

1. Бизнес туризъм. 
2. Фестивален туризъм. 
3. Културен туризъм. 
4. Рекреационен туризъм. 
5. Селски туризъм 

1. Национален фестивал "Шопски 
Празник" 

2. Защитена местност „Еленишки 
манастир“  

3. Света София Голф Клуб  
4. Планина Мургаш 
5. Езеро Огняново 

География Времето Биоразнообразие 

Дестинацията завзема източната 
част от Софийско поле и полите на 
Стара планина и Средна гора. 
Релефът е равнинен и хълмисто-
планински. Повърхността на 
дестинацията е 433,01 km2. 
Климатът е 
умереноконтинентален. Тук 
протичат водосборните басейни на 
реките Лесновска и Матица. 
Площ 

Градска площ: 2257,18 ha. 
Обработваема площ: 23398,18 ha. 
Гори: 16287,78 ha. 
Площи за транспорт и 
инфраструктура: 382,9 8 ha. 
Вода 

 Потоци и водни 
повърхности: 974,42 ha 

Климатът в тази област е 
умереноконтинентален. 
 
Слънце:  
Инсолация 2015 часа 
   
Валежи 640 mm 
   
Температура  
Средната температура на въздуха 
(януари) 0 °C. 
Средната температура на въздуха 
(юли) 20,9 °C. 
Средна годишна температура на 
въздуха 9,8 °C. 

1. Защитена зона „Долни Богоров 
– Казичене“  

2. Защитена зона „Етрополе – 
Байлово“  

3. Защитена зона „Средна гора“ 
 

Обект на защита са 48 вида птици, 
16 вида бозайници, 6 вида 
земноводни и влечуги, 5 вида риби, 
13 вида безгръбначни и два 
растителни вида.  
 

Транспортни връзки  
Обществен транспорт до 

дестинацията: 

• Отдалеченост от местно 
летище "Лесново": 2 km. 

• Отдалеченост от 
международно летище София: 
20 km. 

• Близо до главни пътища Е79, 
Е83, Е871 и Е772 
(автомагистрала „Хемус“ и 
автомагистрала „Тракия“) 

• Близо до две ЖП гари. (Елин 
Пелин и Столник). 

   

Влак Автобус Такси 

   
Население    

• Брой жители: 21882. 
• Гъстота на населението: 50,53 

по km2 

Процент на населението, заето на 
работни места свързани с туризма: 
5,02% . 

Туристи:   

• Среден годишен брой 
посетители: 2670. 

• Среден годишен брой 
нощувки: 5875.  

• Първични пазари: домашни 
75% и международни 25%.  

• Средно туристическо 
потребление 30-50 ЕУР по 
човек на ден. 

• Средна продължителност на 
престоя: 2,2 дена. 

Туристически и обекти за 
настаняване 

  

• Брой хотели: 3. 

• Брой къщи за гости: 3. 

• Брой стаи: 57. 

• Брой ресторанти: 13. 

• Брой заведения за бързо 
хранене 5 . 

• Брой барове и заведения: 18. 

• Брой сладкарници: 2. 

Областта Елин Пелин е един от най-добре запазените центрове на шопската култура (типично твърд говор, бели дрехи, 
характерни народни танци, песни и хумор). Традициите на местното население годишното си мероприятие, представят на 
Шопския фестивал в град Елин Пелин, който се провежда от 1970 г. до днес. Общата характеристика на жителите на Елин 
Пелин (по-известни като шопи) е, че те са изключително любезни домакини и страхотни приятели. 
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3.4. Дестинация Лесковац 
 

Град Лесковац като туристическа дестинация 
се намира на север от централната част на 
Южна Сърбия, в сърцето на лесковашка 
котловина с дължина 50 и широчина 45 км, 
която на река Ветерница, близо до вливането 
ѝ в Южна Морава.Самият град Лесковац се 
намира на надморска височина от 210 до 240 
м и е разположен в плодородна котловина, 
граничеща с Бабичка гора (1098 m), 
Селичевица (903 m) и Сува планина на изток, 
Радан планина (1409 m) и Падяча на запад и 
Кукавица (1442 m) и Чемерник (1638 m) на юг. 
На север е открита към Нишката котловина, а 
на юг през Гърделичка клисура към Вранско-
буяновашка котловина. Климатът е благ 
умереноконтинентален със средна годишна 
температура от 11,10 °C, най-студен месец е 
януари със средна температура от 2°C, а най-
горещ месец е юли, със средна дневна 
температура от 22°C, а годишната амплитуда 
е 22,3°C. Валежите за Лесковац са средно 630 
mm. На територията на града се намирт общо 
144 населени места, градски център 
Лесковац, две градски селища Гърделица и 
Вучйе, както и 141 села. 

 
 

Карта 5. Град Лесковац29 

Селищата са кадастрално организирани в 140 кадастрални общини, т.е. 139 местни общности и 24 
местни канцеларии.  
 

Таблица 16. Лесковац - Основни данни 

Повръхност 
(km2) 

Население 
(2019) 

Гъстота на 
населението 
(жител/km2) 

Кадастарски 
общини 

Населени места 
(брой) 

Села (брой) 

1025 134285 131 140 144 141 

Източник: Републикански институт по статистика 
 

През територията на град Лесковац преминава автомагистрала (Коридор Х) и Лесковац има директен 
достъп до автомагистрала Е-75. Магистралният път М-9 е връзка с България. Железопътните линии 
имат директен достъп до клона на Коридор Х Е-85 (Залцбург – Белград – Лесковац – Скопие – Солун). 
Речното пристанище Белград е отдалечено 272 км. Най-близкото летище е Константин Велики в Ниш 
(табела под текста). 
 

Таблица 17. Лесковац Трафик връзка  

Отдалеченост от летища 
(km)  

Отдалеченост от пътища и гранични пунктове 
(km) 

Отдалеченост от 
пристанища  

(km) 

Летище 
Константин 
Велики Ниш 

Летище 
Никола 
Тесла 

Белград 

Автомагистрала 
- Е75 (Коридор 

X ) 

Железопътен 
коридор X 

Гранично 
пропускателен 

пункт 
Градина (СР)- 
Калотина (БГ) 

Речен 
Коридор VII 

(Дунав) 

Пристанище 
Белград 

47 286 3 8 152 225  272 

Източник: https://www.viamichelin.com/web/Routes 

 
29 Източник: Просторни план града Лесковца (Службени гласник града Лесковца 12/11). 

https://www.uileskovac.rs/images/Urbanizam/Prostorni%20plan/infrastrukturni_sistemi.jpg   

https://www.viamichelin.com/web/Routes
https://www.uileskovac.rs/images/Urbanizam/Prostorni%20plan/infrastrukturni_sistemi.jpg
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Лесковац се намира на 275 км от Белград и до него се пътува по автомагистрала Е75. Изходът от тази 
магистрала е на 37-ми километър след Ниш. От всички по-големи градове в Сърбия има редовни 
автобусни линии до Лесковац. През Лесковац в посока изток-запад минава и държавен път от IV ред, 
който свързва Лесковац с Прищина на запад (100 км) и Пирот на изток (79 км). Пътната мрежа на град 
Лесковац се състои от 608,35 км категоризирани пътища. През територията на град Лесковац минават 
участъци на два регионални пътя с обща дължина 161,76 км. От общата дължина на регионалната 
мрежа под модерен път са 87,25% от пътищата, докато в местна мрежа модерни пътища правят 58,57%. 
Междуградското пътно движение се осъществява през градската гара (ЛЕГАС). Тази градска гара е 
много натоварена и има 276 пътници дневно за голям брой дестинации, а вътрешният градски 
транспорт, е поверен на предприятия, които извършват превоз на пътници до всички 144 населени 
места на град Лесковац. Град Лесковац е най-голям град в региона и икономически център на Ябланица 
окръг. Като стопански, обществен, политически, културно-просветен и административен център е 
известен с това, че е град с развита текстилна, химична, дървопреработвателна и хранителна 
промишленост, град на скара и кулинарни специалитети.  
 

Графика 7. Структура на стопанството на град Лесковца 

 
Източник: База на бизнес субекти PKS Partner (www.pkspartner.rs)  
 

Според степента на развитие на единиците на местните самоуправления, град Лесковац принадлежи 
към III група единици на местните самоуправления, чиято степен на развитие варира от 60% до 80% от 
средното за страната30. На територията на град Лесковац съгласно градоустройствените документи се 
предвиждат десет бизнес зони, от които бизнес зона под название „Зелена зона“ е най-известна. Това 
е нова индустриална зона собственост на град Лесковац, с площ от 971 500 m², сформирана е с цел 
подсигуряване на нови инвестиции. Магистралният път М1 разделя Зоната на две части. Западната част 
от Зоната е с площ 427 736 m² и е напълно инфраструктурно оборудвана.  
 

Природа: Лесковац е район в долина с хълмове и планински части с много реки, които преминават 
през него. В геоморфологичен план тази зона има планинско-континентален характер, което ще рече, 
че тази зона е на хълмисто-планински район и заема 2/3 от общата площ на територията. Местните 
перли на Лесковац са планини, клисури, каньони, скални образувания, реки, водопади и 
биоразнообразие. Лесковашката котловина е обиколена с планини Бабичка гора (1095 m), Селичевица 
(903 m) и Крушевица (913 м) зад които се намира Сува планина (1810 м). На западната граница на 
котловината се намира планина Радан (1409 м), Пасяча, а на юг са и Чемерник (1638 m) Кукавица (1441 
m). 

 
30 Източник: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 
2014 ( "Сл. гласник РС", бр. 104/2014). 
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Планината Кукавица принадлежи към Родопската планинска верига. Специално предимство на тази 
планина е, че тя е на само 16 км от град Лесковац. С нея е свързана с крайградски пътни линии, висока 
честота на тръгвания и с модерен път. Планината е покрита с борови, дъбови и букови гори и лечебни 
билки. Планината има ски пътека с дължина 600 м, широчина 100 м, и среден наклон 22%. Кукавица е 
идеално място за подготовка на спортисти, туризъм и разходки в природата, селски туризъм, събиране 
на лечебни билки. Планина Кукавица има природни условия за развитие на планински и ловен 
туризъм, имайки предвид богатство на ловен дивеч, от които са най-известни диви свине и сърни. 
Склоновете на Бабичка гора недокосната планинска красавица богата на разнообразна дивеч, а 
нейната уникалност се отразява във факта, че склоновете ѝ предлагат чудесна гледка към Сува 
планина, така че може да бъде отправна точка за организиране на туристически обиколки. Радан 
планина се намира западно от Лебане и е част от Родопските планини с нй-висок връх Шопот 1409 м 
надморска височина. Геоложката ѝ основа се състои от силикатни стени от палеозоя с кристални шисти. 
Заобиколена е от венец от планини, който съчиняват Пасяча, Видойевица, Ргайска планина и 
Соколовича, които я предпазват от студени и влажни течения от северната и западната страна. На изток 
и юг се открива към Пусторечка котловина и от тази страна е изложена на силно слънчево отопление, 
което води до по-топъл и мек климат. Това породи един феномен тъй като така нареченият колан от 
дъбова растителност от класическите 700 м е издигнат на 800 – 900 м надморска височина. 
Благодарение на по-топлия климат на Радан планина оцеляват няколко ендемични и реликтни 
растителни вида, между които най-значителните са останки от тропична гора на терциетра.Тази 
планина е опитомена и е подходяща за ски писти. Гърделичката клисура се намира десетина 
километра южно от Лесковац, пространствената лесковашка котловина започва да преминава в 
хълмиста залесена зона. Тук започва живописният пролом Гърделичка клисура, чиято най-южна част 
се казва Момина клисура. През пролома протича река Южна Морава. В продължението на клисурата 
на 25 км от Лесковац се намира Предеяне, красив планински курорт заобиколен от гора, хълмове, 
защитен от вятъра и без мъгла – идеално за почивка. Каньонът на река Вчянка представлява 
своеобразно преживяване за всеки един посетител. Протичайки през тесни скали на планина Кукавица, 
река Вучянка прави прелестни канали, водопади и „казани“. В каньона с дължина няколко километра 
има и няколко привлекателни места за къпане. В сърцевината на каньона на река Вучянка се намира 
от най-старите водноелектрически централи на Балканите. Построена е през 1903 г., а работи и днес. 
Особена характеристика на Лековац и неговото пето речие (течение на пет реки) Ветерница, Морава, 
Власина, Ябланица и Пуста река, под града се намира и подземно езеро, а градът е заобиколен от три 
изкуствени езера: Брестовашко, Барийе и Власинско езеро. Най-голямата река е Южна Морава, която 
тече от юг към север и заедно със Западна Морава образува Велика Морава. В Южна Морава се вливат: 
Власина, която има вода от Власинското езеро и протича през Църна Трава и Власотинце; Ветерница, 
която протича из Лесковац; Ябланица, която извира под Голяк и протича през Медведжа и лебане; 
Пуста река, която започва от Радан планина, пълни Брестовашкото езеро и протича през Бойник. 
Вучянка, която започва от планина Кукавица, протича през Вучйе и се влива във Ветерница. В 
лесковашкия край са известни и ЮКозарашка река, Предеянска, Копашнишка и Сушица. Водния 
потенциал на град Лесковац обогатява акумулационното езеро Барйе, а то със своите 9 километра 
дължина е идеално за начални стъпки на рибари и овладяване на техники, понеже има златна таранка 
и костур. Направено е на Ветерница на 25 км от центъра на града. Земеделските площи заемат 57,42% 
от територията, 32,83% е залесена площ, а 6,95% са урбанизирани площи. Горите заемат повръхност от 
33652 ха. В педологичен смисъл са регистрирани 10 вида почва (алувий, смолница, подгайна, подзол, 
елувиални и делувиални почви).  
 

Таблица 18. Лесковац - Баланси на повърхностите 
 

Земеделски 
площи 

Залесени площи 
Урбанизирани 

площи 

Водни течения и 
водни 

повърхности 
Общо 

ha 58851 33652 7122 2875 102500 

% 57,42% 32,83% 6,95% 2,80% 100,00% 

Източник: Просторни план града Лесковца (Службени гласник града Лесковца 12/11) 

 



41 
 

Лесковац се характеризира с високо генетично разнообразие и разновидност в екосистемата. 
Географското положение, условията на местообитанията, осъществили присъствието на голям брой 
различни горски фитоценози. Общо 33% процента от общата площ са гори. Пасбищата са богати с 
редки, ендемични видове, както и с диви плодове, лечебни и аромати билки. Икономическата 
стойност на растителността в този район е огромна и голяма част от селската икономика се основава 
на събирането на растения или техни части от природата. Първите флористични изследвания на тази 
територия са направени от основоположника на сръбската ботаника Йосиф Панчич към края на XIX век. 
Заедно със свои сътрудници, той открил изключително рядко растение Острозъб, ендемореликт Ловор 
вишна - зелениче (lat. Prunus Laurocerasus). Повече от 100 години това растение привлича вниманието 
на ботаниците от целия свят, понеже досега е открито само в България и на още 2-3 местности. Иначе, 
в района на Лесковац има още над 50 редки (предимно лечебни) ратения, ендеми и реликти. Районът 
има богата фауна, което е добра основа за развитие на риболовен и ловен туризъм. От съществуващите 
видове риба най-значителната е пъстървата, а от дивеч в района има елени, диви свине, вълци, зайци, 
яребици и фазани. Редица защитени природни зони и други природни ресурси пор различни защитни 
режими се намират в Лесковац. Според Централния регистър на защитени природни ресурси, на 
територията на Лесковац се намират 2 природни района и 3 паметника на природата.  
 

1) Специалният природен резерват 
„Зеленичйе“ се намира на планина Острозъм 
в местността „Качер – Зеленичйе“ с площ 21,6 
ха. В този район са запазени чисти букови 
насаждения, а ловорвишна е в храстовидна 
форма. Гората е на около 120 години. Плътна 
е и добре запазена.  

2) Естествено пространство на комплекса на 
Яшунските манастири Св. Иван и св. 
Богородица. Природната зона около 
недвижимата културна ценност заема площ 
от 188,27 ха. Основните растителни 
характеристики в околността на манастирите 
са широколистни гори, сравнително 
запазени, а в техен състав влизат и повече 
горски съобщества разпределени в 
зависимост от надморската височина, 
състава на почвата и експозицията.  

3) Три паметника на природата: "Богоевашки 
брест - оброк", "Кутлешки дъб - оброк" и 
"Дърво оскоруша - Сеяница" 

 
Карта 6. Лесковац – Защитени зони31 

 
Култура и история: Гръцкият историк Херодот още през V век преди новата ера споменава, че на 
мястото или в близост до днешния Лесковац е имало известно илирийско (дарданско) селище, около 
което се отглеждал коноп. През II век, след като победили Хирите, на тези пространства идват 
римляните. На левия бряг на Ветерница намерили едно селище от местни жители, а самите те на хълма 
Хисар построили крепост, доминираща над града и околните пътища. Не намираме никакви 
споменавания за живота на нашите славянски предци до XII век, когато местността около днешния 
Лесковац под името Глубочица (Дубочица) гръцкият цар Манойло подарил на Стефан Неманя. По 
времето на цар Душан и след владичеството му някои села в Дубочица, и самият Лесковац, били 
подарени на манастири. Цар Душан през 1348 г. подарил на манастира Хилендар село Лесковац. През 
1395 г. монахиня Ефимия (княгиня Милица), със синовете Вук и Стефан дала на светогорския манастир 
къщата на св. Пантелей и двама нейни хора в Лесковац.  

 
31 Източник: Заштићена природна добра на територији Лесковца 
https://gis.gradleskovac.org/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=8c53d91031ff447ca861b3422033316d 

https://gis.gradleskovac.org/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=8c53d91031ff447ca861b3422033316d
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Тога Лесковац за първи път се споменава като град. Към края на XVIII век Лесковац вече е център на 
големия Лесковашки пашалък, който заемал цялата територия на бившия санджак Алджахисар 
(Крушевац и Парачин). Френският географ Сми Буе 1837 г. пише, че Лесковац има 3000 къщи (2400 
християнски, 500 турски, 30 ромски и 10 еврейски) и общо 15000 жители. Легендата говори, че 
Лесковац получил име по растение леска, което растяло на мястото на някогашно изсушено езеро, 
което се намирало близо до хълма Хисар, близо до днешния град. Така селището получило име 
Лесковац преди повече от 600 години. Хисар е от изключително значение за историята на град 
Лесковац, където са намерени останки на селища от неолита, медната и бронзова и метална епоха, 
както и от римския, византийския и турския период. Останките от най-древните селища са от среден и 
млад неолит. Хисар бил обитаван и през всичките периоди от металната епоха. Намерени са останки 
на крепости от късния античен период – IV век и ранновизантийската епоха – VI век, както и през 
сръбския среден век и турския период. Освен селища и крепости намерени са и части от некропола от 
ранновизантийския период и от сръбския среден век XII-XIII век. На Хисар е открит най-старият център 
на черна металургия в Европа, открито е многопластово селище на културната група Бърница от 1300. 
Година преди нашата ера, изкопани са най-хубави екземпляри на средновековно стъкло в повече 
цвята, останки от селища от 1400. Година, сребърни монети на Стефан Лазаревич, следи от живописи 
от XII и XIII век. През 2002 г. на Хисар е открит безценен предмет с форма на игла с дължина 64,5 cm, 
изработен от чисто неръждаемо желязо, който датира от 1300 г. преди новата ера, изработен по досега 
неизвестна технология. Тази чудесна „игла“ се пази в Археологическия институт в Белград. 
Водноелектрическа централа Вучйе се намира в живописната околност на река Вучянка, в местността 
Вучйе на 17 км от Лесковац, в район, където се използва само част от водното богатство на този басейн. 
ВЕЦ-ът със архитектурата си, естествено е съчетан с околността и е централно място за развитие на 
туризъм на този край, т.е. неговата ревитализация. Построена е 1903 г. и е втора по старост 
водноелектрическа централа в Сърбия и на Балканите. Най-заслужил за построяването ѝ е проф. 
Джордже Станоевич, приятел на Никола Тесла и родоначалник на електрифицирането на Кралство 
Сърбия. Принадлежи към деривационния тип електроцентрали с водоприемник, водоснабдителна 
камера, деривационен канал и търбопровод. Той сам по себе си предизвиква любопитство. С дължина 
около 1000 метъра, със средна ширина и дълбочина 1 метър. От едната страна е изсечен в скалата, а 
от другата е изградена подпорна стена. Красотата на природата не е застрашена с изграждането на 
канала, дори от него се откроява прекрасна гледка към водопади, скали и каньона на река Вучянка. 
Повечето от останалите части на комплекса са построени през 1903 г. Най-старата далекопроводна 
мрежа в Сърбия с дължина 17 км свързвала ВЕЦ и град лесковац, с който собствениците на ВЕЦ имали 
договор за осветление. През годината, в която Хенри Форд основава своята фабрика за автомобили, 
братята Райс направили пръв успешен полет в историята на човечеството, и когато електричеството се 
считало за съотносително нов феномен, чрез медни кабели на далекопровода Вучйе-Лесковац на 24. 
Декември 1903 г. започнал да тече ток. На 30 км от Лесковац на хълма в посока Радан планина се 
намира уреден археологически обект Градът на цаирцата (императрицата) (Юстиниана Прима) от VI 
век преди новата ера, за който се смята, че е роден град на римския император Юстиниян И. градът се 
състои от три архитектурни единици, заобиколени с укрепления. В най-високата част е акрополът, 
който е бил в служба на архиепископията. Там се намира най-голямата църква в Града на царицата 
(императрицата) – епископската базилика и дворец, където седял ахриепископът, баптистерия и както 
се предполага училище за обучение на вярващи. Горният град се намирал около акропола. С две улици 
той е разделен на четири квартала. На мястото, където се пресичат улиците се намирал кръгъл площад. 
В кварталите централни точки били църквите. По улиците имало магазини, обществени и жилищни 
сгради. Долният Град е разположен южно от Горния Град на най-низката тераса. В Долния Град до сега 
са открити сакрални обекти, обекти с обществен характер и жилищен район. Археологическият обект 
Скобалич град се намира на върха на билото на планина Кукавица, десетина километра югозападно 
от Вучйе. Местността е многопластова, понеже има следи от различни епохи. Най-старите следи са от 
медната и бронзовата епоха. Най-старото каменно укрепление построено в предримския период, а 
крепост от камък, тухли и хоросан е от ранновизантийската епоха. Най-младото укрепление, чиито 
останки - укрепления и кули сега се виждат на мястото са от XV век и се свързват с личността на Никола 
Скобалич, властелин на деспот Джурадж Бранкович. Никола Скобалич е историческа личност, 
споменава се в две битки водени през септември и ноември 1454 г.  
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Градът се състои от Горен и Долен град и Подградие и заема площ от около два хектара. 
Археологическите разкопки са извършени в периода от 1984. – 1990г. Местността Градац се намира 
близо до село Злокучана до Лесковац. Разположена е над устието на река Яшунска в Южна Морава. 
Поради естественото си положение хълмът послужил като основа за издигане на селище на най-
широкото поле, което е леко наклонено към северозапад. Намерените материал тук принадлежи към 
винчанския период (млад неолит) с изобилие от елементи от ранната бронзова епоха на юга. На 
половината път от Лесковац до Гърделица, в село Мала Копашница открита е римска некропола с 
гробове на изгорели мъртви. Некрополата принадлежи селище живяло през II и първите години на III 
век. Луксозните гробни находки говорят за богатството на селището.Във всички гробове са открити 
бронзови монети, керамични съдове, бижута от стъклена паста и злато, оръжие, инструменти и т.н. 
златните бижута показват много развито занаятчийство в този район през Римското царство. 
Предполага се, че това селище е опустошено в шестия век на нашата ера. В село Стройковце, близо до 
Лесковац се намира първи музей на текстила, в една стара мелница. От особено значение е 
гайтанджийницата, фабрика за изработка на декоративни гайтани за старите сръбски носии, чиито 
машини задвижвала мелницата, преди електрифицирането. Къщата на Шоп-Джокич Пиксла е на 120 
години. Това е едноетажна сграда с веранда над входа. Приземният етаж е почти без отвори, а 
половината от него е мазе. Етажът на тази къща бил добре декорира с дървообразен таван в най-
голямата стая. Сградата е реставрирана и достроена в същия стил през 1980 г. Къща на Бора 
Димитрийевич Пиксла, старата сграда на Народния музей, построена през XIX век. Едноетажна сграда, 
в балкански стил. В тази сграда днес се намира постоянната етнологична поставка на Народния музей, 
която представлява интериора на къщи в Лесковац през XIX век. Църквата „Оджаклия“ е построена 
1803 г. върху основите на вече съществуващ храм. По външния си вид се различава от останалите 
църкви. Широка е, а низка, поради което от вън повече прилича на къща, отколкото на църква. Това 
било и намерението на старите строители. Построена е по време на турското владичество, когато 
завоевателите не гледали на православните храмове добронамерено. Хората от Лесковац, понеже там 
нямало църква, ходили в църкви в околните села. През първите години на 19 век те успяват да получат 
ферман от султана, тоест одобрение да построят църква в града. Обаче, местното турско население не 
харесало тази идея. Според мнозина автори, лесковчани се досетили и в сградата построили огнище и 
комин, казвайки, че строят къща за свещеник, а не църква. И след построяването и след турското 
владичество храмът бил изложен на опасности. В рамките на църковната порта се намира и рядкост в 
православния свят, единствен пример за строителен подход, стара църква посветена на Пресвета 
Богородица или Малка Богородица. Съборната църква посветена на Света троица. Тя е строена в 
период от 1921-1931 г., когато е и осветена на Малка Богородица 21. Септември, в присъствието на 
най-високите църковни и държавни сановници (в присъствието на царя и патриарха на православната 
църква). Построена е по външния вид на Грачаница. Църквата на свети Илия се намира на източната 
страна на Хисар. Построена е и осветена по повод отбелязването на петстотин години от Косовския 
бой, 1889 г, на мястото, където според преданието била средновековна църква. Църквата проектирал 
Светозар Ивачкович, а иконостасът изработил С. Николич от Битола. Църквата света Петка в Рудар е 
най-старият храм в лесковашкия край, византийска базилика от V век. Била унищожена от османлиите, 
и отново възобновена. В този период около нея създаден манастир. По време на Австро-турската 
война, начало на XVIII век отново унищожена. Възобновена е 1799 г. Характеризира се с великолепни 
стенописи. Съществуват два пласта. Първият е от средни век, а вторият е нарисуван след ремонта на 
храма 1815 г. До храма има и конак с двуетажна сграда, построена в началото на XIX век. Това е 
истински архитектурен шедьовър на своето време. Църквата на света Петка в Кумарево, легендата 
казва, че създаването на селото е свързано с построяването на църквата. По време на нашествието на 
турците манастирът в Слатина бил разрушен, турците обесили дванадесет калугери, а оцелял само 
един, който не бил в манастира, понеже пазел овце. В останките на манастира той намира икона на св. 
Петка и заедно с народа преминава Морава и поставя икона и кръст на място, където народът по-късно 
построил църква. Това била импровизирана църква до 1803 г., когато построен храм от твърд материал 
и през същата година манастирът осветен. Този храм бил в окаяно състояние и до него построен 
великолепен храм в моравски стил с една купола и камбанария над притвора 1933 г. Манастирът Свети 
Иван в село Яшуна се намира на склоновете на Бабичка гора, петнадесетина километра от Лесковац. 
Построен е през 1517 г. върху основите на светилище старо около 300 години, казва легендата.  
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Както и повечето манастири и църкви бил е център на образованието, църковния и духовен живот в 
тази част на епархията в Ниш по време на Отоманската империя. Плячкосван е няколко пъти, но 
благодарение на труда на добри хора бързо е възстановяван. Смята се, че стенописът на църквата е 
създаван на няколко пъти. Най-старите стенописи са рисувани 1524 г. в западната част на църквата. 
Светилището е уникално със своите стенописи, изобразяващи сцени от Стария и Новия завет, в цялата 
външна фасада на църквата, от които днес, за съжаление са видими само фрагменти. Манастирът 
Въведение на Пресвета Богородица, който се намира в близост до манастира св. Иван Кръстител в 
Яшуна, се намира манастир посветен на Въведението на Пресвета Богородица. Според надписа на 
портала над входната врата, е записано, че храмът е построен 1499 г. по дело на монахинята Ксения, 
със сестрите Теофана, Mарта и Мария. Построяването на храма приключило на 11 октомври 1500 г. тъй 
като турците забранили строежи на нови манастири и църкви, най-вероятно този манастир е построен 
върху основите на по-стар манастир, от неизвестен период. Турците сериозно повредили манастира, 
особено по време на Първото и Второто сръбско въстание. Първо възобновяване било 1863 г. дело на 
Йован Илкович от Галичник. Манастирът първоначално бил напълно стенописан, а след това няколко 
пъти коригиран. Притворът стенописан 1868 г. от Йован Илийевич. Под защита на държавата 
манастирът влиза на 18 март 1982 г. като паметник на културата от голямо значение. Храмът на Свети 
Симеон Мироточиви се намира в градско селище Дубочица. На територията на град Лесковац са 
защитени 49 недвижими културни ценности, като 5 са от голямо значение и 44 паметника на културата 
в категорията на културни ценности. По-голям брой (общо 152) ценности са в предварителна защита, 
представени под формата на обекти на народната архитектура, градска, обществена и сакрална 
архитектура, археологически обекти32. Културният живот на град Лесковац се провежда в няколко 
културни обекта. Градската читалня е основана 1869 и става голяма Градска народна библиотека през 
1935 г. След направена ревизия през 2013 г. Библиотеката има общо 101400 монографии, общо 2774 
списания и 63 години (626 тетрадки) вестници. Лесковашкият културен център започва да работи 1981 
г. първоначално като Дом на културата на младите „Жик Илич Жути“, след това като Дом на културата 
Лесковац, а от 2002 г. се казва Лесковашки културен център. Сградата на Лесковашкия културен център 
е единствена сграда защитена от закона. Намира се в центъра на града. Състои се от комплекс от 
няколко целеви помещения с обща площ 1180 m2. Голяма зала на приземния етаж (подходящ за 
концерти, изложби, мини панаири, творчески работилници, ревюта…). Камерна зала (кино и театрална 
зала с капацитет 160 места). Галерия с около 300 m2 изложбена площ. Зала на горния етаж с капацитет 
около 60 места (място за литературни промоции, трибуни, търговски промоции и подобни). Ателиета 
за рисуване и работилница на училище по рисуване и школа по комикс са в помещенията на тавана. 
Панаир на книги в пристройката на сградата. Мазе с площ от 100 m2 подходящо за училище по балет, 
танцови работилници, репетиции и подготовки на хорове и фолклорен ансамбъл. Лесковашкият 
културен център реализира следните програми: художествена програма, литературно-трибунна 
програма, програми за издаване на списания и книги, Филмови програми, Музикални програми, 
Драматични програми, програма за деца и юноши и Програма за развитие на културната самодейност.  
 

Таблица 19. Лесковац култура - Основни данни (2018) 

Брой кина 
Брой 

посетители в 
кината 

Брой 
музеи 

Брой 
посетители в 

музеи 

Брой 
театри 

Брой 
театрални 

пиеси 

Брой 
посетители в 

театър 

1 24406 4 3572 1 55 11275 

Източник: Devinfo Профил Лесковац 2020 

 
Началото на театралния живот в Лесковац започва през далечната 1896 г., когато Радойе Доманович 
тамошен преподавател в Гимназията сформирал самодейна трупа „Граждански Театър Юг Богдан“. 
Същата година представена пиесата „Бой косовски“ от Матия Бан. Народният театър Лесковац има 
традиция от 124 години. Театърът е известен със събитието „Театрален маратон“. Народният музей в 
Лесковац е основан на 2 май 1948 година с цел да събира, обработва, съхранява и представя музейни 
материали свързани с миналото на лесковашкия край.  

 
32 Източник: Просторни план града Лесковца (Службени гласник града Лесковца 12/11)  



45 
 

Музеят се намирал в адаптираната къща на Бора Димитрийевич Пиксла до 10 май 1974 г., когато 
открита нова сграда, с което се осъществили условия за развитие на музейната дейност. Музеят е 
ведомство с комплексен вид, който в състава си има няколко отдела: по археология, история, история 
на изкуството, етнология, консервация. В сградата на музея има постоянна експозиция, галерия, зала 
за научни събрания и научна библиотека с над 14 000 заглавия. В състава на музея са и отделни сгради: 
Градска къща в село Стройковац, Мемориалът – музей на текстилната индустрия, къщата на Коста 
Стаменкович, Археологическият обект Градът на императрицата. Народният музей е ведомство, което 
се занимава с музейна дейност, събиране, защита и популяризация на културно-исторически ценности. 
В Народния музей от време на време се организират професионални и научни събрания, различни 
лекции и трибуни. От 1988 г. се провежда научно събрание „Културно-историческо наследство на 
югоизточна Сърбия“. Годишно в музея се провеждат изложби от различен характер, както и премиери 
на книги, литературни вечери и концерти на класическа музика. Научната библиотека е открита за 
изследователи на миналото на лесковашкия край, а не е пренебрегната и образователната функция, 
която се изразява чрез сътрудничество с училища в града и околността.  
 
Фестивали и събития: Гастрономията е един от основните фактори за привлекателността на 
дестинацията. Лесковац е прочут с лесковашката скара, която се прави от специална кайма за скара, 
чиято оригинална рецепта и до днес не е излязла извън града. Гастрономичният фестивал Роштилияда 
е потвърден като едно от главните кулинарни събития в Югоизточна Европа, който има над половин 
милион посетители, предимно млади от трансграничния регион. Съпровождан е от богата културна 
програма – концерти, модни ревюта, карнавали и състезания. Особеността на фестивала е подготовка 
на най-голяма плескавица на света за рекорда на Гинис. По време на това събитие секторът по туризъм 
отчита увеличение на доходи за 45%33. През годината се организират 35 събития и тържества. Те са 
основни туристически атракции на региона.  
 

Таблица 20. Лесковац – Списък на събитията 

1. Роштилияда – фестивал на скарата 
2. Балкански фестивал на младите автори на 

комикси. 
3. Хладно оръжие през вековете  
4. Кулинарно събитие "Лесковашки айвар" 
5. Кулинарно събитие "Лесковашка Мучкалица" 
6. Дни на вишната в село Липовица  
7. Дни на Николай Тимченко 
8. FAPOR – Фестивал на самодейна театрална 

режисура 
9. Дни на зеленчукопроизводителите в село 

Номаница 
10. Гърделишко лято и Гърделишка регата 
11. Дни на меда в Лесковац 
12. Интернационален фестивал на китара  
13. LEDAMUS -Лесковашки дни на музиката 
14. Художествен пленер Власина 
15. Карнавал Лесковац  
16. Фестивал на Ритъма, барабани и Перкусии 
17. Лесковашки фестивал на детското творчество 

 

18. Лесковашки фестивал на уличния театър 
19. Лесковашки фестивал на традиционното 

изкуство 
20. Лесковашка изложба на сувенири 
21. Лесковашко лято 
22. LIFE - Лесковашки интернационален филмов 

фестивал  
23. Майски ликовен салон  
24. Нощта на музеите в Лесковац 
25. Събор на Никола Скобалич във Вучйе 
26. Дни на крушата във Вучйе  
27. Дни на чушката в село Локошница  
28. Фестивал на пача в село Грабовница  
29. Фестивал на картофите в село Печеневце 
30. Регионална изложба на крави и юници в 

Лесковац 
31. Дни на ягодата в село Душаново  
32. STRINGS- Международен фестивал и лятна 

академия по музика 
33. Нощта на добрата фотография  
34. Think Tank Town фестивал 
35. Дни на Мелницата във Вучйе 

 

 

Освен по скара Лесковац е известен и по „лесковашка“ чушка и лесковашки айвар и по прочутата 
„лесковашка мучкалица“. Лесковашка мучкалица е автентично ястие от района на Лесковац, което се 
приготвя от месо на скара и зеленчуци. 

 
33 Източник: Цветковић Ј., Тасић Д., Стаменковић П., Анђелковић Ж. Капацитети и конкурентност туристичке привреде Јабланичког округа 
(студија), Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Висока пословна школа Лесковац, Лесковац, 2017.  
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Спорт и отдих: Лесковац има дълга и богата спортна традиция. Преди Първата световна война 
спортната дейност била спортна стрелба и работа на гимнастическото сдружение „Душан Силни“, а в 
навечерието на Първата световна война, по-точно 1914 г. в Лесковац донесена първа футболна топка. 
За сформиране на футболни отбори се чакало до октомври 1919 г., а в периода между двете световни 
войни най-големите отбори били Момчило, Йосиф, Гайрет и Дубочица, която за разлика от другите 
споменати отбори успяла да оцелее и след 1945 г. и до днес с гордост носи същото име. Освен футбол 
от 1918 до 1941 г. имало и конен спорт, сформиран и Аеро клуб. Останалите спортове започнали да се 
развиват след Втората световна война, и така през 1954 г. сформиран ХО „Дубочица“, а 1958 г. 
сформиран Спортен съюз, а след това и отбори и съюзи за други спортове. От 1970 до 1990 г. водещи 
спортове били футбол и хандбал, след тях многото сдружения по спортна стрелба, вдигане на тежести, 
фехтовка и женски и мъжки баскетбол, гимнастика, тенис на маса, бокс. Спортно-развлекателен център 
„Дубочица“ предлага на потребителите си голяма зала с капацитет над 3600 места и малка зала, 
боулинг и басейн с олимпийски размери. В Лесковац има няколко шахматни клубове, следва конен 
клуб с една от най-добрите трасета в Сърбия и отлична пътека за развитие на конен спорт. Природното 
и културното наследство и тяхната привлекателност на територията на Град Лесковац дават 
многобройни възможности за развитие на туризма. Преглед на туристическите възможности е показан 
на илюстрациите по-долу. 
 

Илюстрация 7. Преглед на туристическите атракции 

 
 

Илюстрация 8. Лесковац – Наследство и други туристически потенциали 

 

 
Град Лесковац има изобилие от уникални материално (природа, различни археологични обекти, 
манастири, музеи) и нематериално наследство (напр. Традиция, културни събития, фестивали, местна 
кухня и т.н.). 

ФЕСТИВАЛИ И 
МАНИФЕСТАЦИИ 

 

ПРИРОДНИ 
АТРАКЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКИ И 
КУЛТУРНИ  
АТРАКЦИИ 

 

Туристическа 
дестинация 

Лесковац 
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35 11 

МАНИФЕСТАЦИИ 
 

ЕСТЕСТВЕНО 
НАСЛЕДСТВО 

 

ИСТОРИЧЕСКО И 
КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 
 

ОТДИХ 
 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

1. Фестивали и 
тържества 
(34); 

2. Панаири 
(1); 

1. Защитени 
зони (2); 

2. Паметници 
на 
природата 
(3); 

3. Геоложки 
атракции 
(4); 

4. Водни 
атракции 
(2). 

1. Исторически 
места (12); 

2. Археологичн
и находища 
(11); 

3. Архитектура 
(14); 

4. Кухня (1); 
5. Паметници 

(49); 
6. Културен 

център (1); 
7. Музеи (4); 

1. Катерене (1); 
2. Езда (1). 
3. Плуване (1). 

1. Театър (1); 
2. Кино (1); 
3. Шопинг мол 

(1); 
4. Спортен 

комплекс 
(1). 

5. Адреналинов 
Парк (1). 
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Ключови особености и туристическия потенциал на целевия район са 11 природни атракции, 20 
исторически и културни атракции и 35 културни събития, тържества, фестивали и парада, които се 
организират през годината.  
 

Илюстрация 9. Лесковац - Главни туристически атракције 
 

 

 

Склоновете на Бабичка гора; Каньон на реке Вучянка; 
Гърделишка клисура; Планина Кукавица; Планина Радан; 
Слатинска река; Строги природен резерват - "Зелениче"; 
Водопад "Джокини вирове"; Защитена зона около културна 
ценност "Яшунски манастири"; Паметник на природата 
''Дърво оскоруша'' в село Сеяница; Паметник на природата 
''Кутлешки дъб'' в село Кутлеш. 

   

 

 Съборна църква Света Троица в Лесковац; „Оджаклия“ – Стара 
църква Света Богородица в Лесковац; Църква Свети Илия на 
Хисар; Църква Света петка в Рудар; Църква Рождество на Свети 
Иван Кръстител във Вучйе; Църква Света Петка в Кумарево; 
Църква св. Никола в Чукленик; Яшунски манастири; Манастир 
Рударе; Градът на императрицата; Етнологично-археологичен 
парк на Хисар; Местност Градац; Римска некропола в село 
Мала Копашница; Скобалич средновековен град; Къща на 
Бора Димитрийевич Пиксла; Музей на текстилната индустрия 
в Стройковац; Шоп-Джокичева къща; ВЕЦ във Вучйе; 
Мемориален парк Хисар; Кръгъл павилион на панаира в 
Лесковац. 

   

 

 Роштилияда – фестивал на скарата; Балкански фестивал на младите 
автори на комикси; Хладното оръжие през вековете; Кулинарно 
събитие "Лесковашки айвар"; Кулинарно събитие «Лесковашка 
мучкалица»; Дни на вишната в село Липовица; Дни на Николай 
Тимченко; FAPOR - Фестивал на самодейна театрална режисура; Дни 
на зеленчукопроизводителите в село Номаница; Гърделишко лято и 
Гърделишка регата; Дни на меда в Лесковац; Интернационален 
фестивал на китара; LEDAMUS -Лесковашки дни на музиката; 
Художествен пленер Власина; Карнавал Лесковац; Фестивал на 
Ритъма, барабани и Перкусии; Лесковашки фестивал на детското 
творчество; Лесковашки фестивал на уличния театър; Лесковашки 
фестивал на традиционното изкуство; Лесковашка изложба на 
сувенири; Лесковашко лято; LIFE - Лесковашки интернационален 
филмов фестивал; Майски ликовен салон; Нощта на музеите в 
Лесковац; Събор на Никола Скобалич във Вучйе; Дни на крушата във 
Вучйе; Дни на чушката в село Локошница; Фестивал на пачата в село 
Грабовница; Фестивал на картофите в село Печеневце; Регионална 
изложба на крави и юници в Лесковац; Дни на ягодата в село 
Душаново; STRINGS- Международен фестивал и лятна академия по 
музика; Нощта на добрата фотография;Think Tank Town фестивал; 
Дни на Мелницата във Вучйе. 
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Туристическата индустрия е комбинация от дейности, услуги и индустрии, които дават пътнически 
опит, особено: пътуване и превоз, настаняване, обекти за хранене и напитки, обекти за маркетинг, 
забава, други гостилничарски услуги достъпни на индивиди или групи, които пътуват извън вкъщи. 
Характеристиките на дестинацията определят успеха на туризма. Това включва атракции, пазарна 
ориентация, транспортна инфраструктура, бизнес среда и екологична и социална среда. От огромно 
значение за туризма е екологичната и социална обстановка в дестинацията. Атракциите са магнити, 
които привличат посетителите в местоназначението. Туристическа дестинация Лесковац има какво да 
предложи на туристите. Някои от тях са напълно готови да създадат туристически продукт, а върху 
някои трябва да се работи, за да се доближат до туристите. Моделът за създаване на успешен 
туристически продукт изисква добра координация и сътрудничество между туристическите актьори на 
града. 
 
Гостилничарско-туристически капацитети: Туристическата инфраструктура в град Лесковац е развита. 
Според достъпните данни от базата на бизнес субекти на PKS Partner и Bisnode Сърбия, 347 стопански 
субекта предоставят гостилничарско-туристически услуги на територията на града. Според данните от 
октомври 2020 г. 35 стопански субекта са предоставили услуги за организация на пътувания. Услуги на 
организиране на пътувания предлагат 35 стопански субекта. Настаняването се осъществява в хотели и 
курорти за по-малък престой. Общо са регистрирани 24 такива обекти. Гостилничарски услуги се 
предоставят в 270 обекти, от които 233 ресторанти, 7 ресторанти за бързо хранене, 25 кафета и барове, 
3 сладкарници и две винарни. Забавни и развлекателни дейности се провеждат в 18 стопански субекта. 
Данните от февруари 2020 г. показват, че е имало намаляване на броя на стопанските субекти, които 
предоставят гостилничарски и туристически услуги в града с 10%. Намаляването на броя на 
икономическите субекти е пряка последица от пандемията COVID-19, т.е. прилаганите мерки за 
ограничаване на събирането на хора, за да се предотврати разпространението на болестта. Според 
официалните статистически данни в областта на гостилничарството и туризма в Лесковац работят 
около 1000 души, т.е. 3,20% от общия брой заети34. Структурата на обектите за настаняване, техните 
капацитети е променена през последните няколко години. Според данните на министерството, което 
отговаря за туризма от декември 2020 г., броят на категоризираните съоръжения за настаняване 
(хотели, хостели, пансиони, туристически и апартаментни селища (без частни къщи, стаи, селски 
туристически домакинства, ловни вили и лагери) е 6. В тези съоръжения има 13 апартамента, 149 стаи 
и 252 легла35, в сравнение с предишното съобщение на Министерството на туризма (август 2020 г.), 
броят на категоризираните съоръжения е намален с 1, а броят на леглата със 7,54%36. Освен в хотел, 
услуги за настаняване на територията на града могат да бъдат реализирани в категоризирани частни 
къщи и стаи, както и в селски туристически домакинства. 
 

Таблица 21. Лесковац – Стопански субекти в туризма и гостилничарството 

 Вид услуга Вид на стопанския субект 
Броят на бизнес субектите 

Октомври 2020 Февруари 2021 

1 
Организатори на 
пътувания 

Туроператори 3 2 

Пътнически агенции 32 30 

2 Настаняване 

Хотели и подобно настаняване 18 17 

Курорти и подобни обекти за кратък престой 5 5 

Друго настаняване 1 1 

3 Гостилничарство 

Ресторанти и движими гостилничарски обекти 235 232 

Кетъринг 7 7 

Услуги на приготвяне и сервиране на напитки 25 24 

Други услуги за приготвяне и сервиране на 
храна 

3 3 

Източник: PKS Partner  и Bisnode Србија. 

 
34 Източник: Републички завод за статистику. Општине и региони у Републици Србији, 2019.  
35 Извор: Категорисани објекти Србија - децембар 2020. година 
https://mtt.gov.rs/download/Spisak%20hoteli,%20decembar.xlsx 
36 Извор: Категорисани објекти Србија - август 2020. година https://mtt.gov.rs/download/Avgust.xls  

https://mtt.gov.rs/download/Avgust.xls
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Туристически оборот: През 2019 г. регистрирани са общо 24280 посещения на туристи, което 
представлява ръст от 26,57% в съпоставка с 2015 г. Средния темп на растеж на общия брой пристигащи 
туристи в съотношение с 2015 г. е 5,31%. Реализираният брой нощувки на всички нощувки бил 45178 и 
бил по-голям за 45,49% в съпоставка с 2015 г. в периода от 2015 до 2019 г. Лесковац непрекъснато 
отбелязва увеличение на броя на туристите (графика под текста). Броят на реализираните нощувки на 
турист е изключително низък и за периода от 2015 – 2018 г. е само 1,59.  
 

Графика 8. Лесковац -Туристички оборот 2015- 2019 

 
 
Промените в поведението и навиците на туристите ще изискват адекватно сегментиране на 
потребителите и в унисон с това и нужната сегментация на пазара на туристическите и гостилничарски 
услуги и продукти, като се имат предвид пол, възраст, семейно положение, мотивационна и всички 
други сегментации на туристите и необходимостта от постоянно коригиране на вътрешните оферти. В 
областта на промоцията и резервацията са разработени нови инструменти за комуникация и 
промоция, които се основават на е-маркетинг технологията за комуникация с потребителите и 
значително повишават ефективността на маркетинговите дейности. Цифровите канали са ядрото на 
комуникационната стратегия в ефективния маркетинг. Дестинациите и компаниите днес достигат до 
потребителите чрез редица споделени цифрови платформи. Революция в поставянето на рекламни 
съобщения се дължи на 3D технологии, чрез стимулиране на опит и емоции, и по този начин и 
адреналин. Освен това ICT технологията и социалните медии дават специални възможности на 
страните в развитие да хванат крачка със съвременните тенденции и да действат по-бързо на пазара, 
без използването на големи финансови ресурси, както и шанс за недостъпни дестинации да 
комуникират с туристическия пазар. За разлика от други индустрии, туризмът и хотелиерството се 
характеризират с услуги, които са нематериални и които не могат да бъдат изпробвани преди 
покупката им. Тези характеристики на услугите са ги направили изключително чувствителни към 
информации. Днес 75% от туристите четат поне няколко отзива или разглеждат снимки на други 
туристи, преди да закупят пакет или да резервират хотел. Тези промени довели до нови и 
изключително важни бизнес функции в туризма, а това е управление с онлайн репутацията. Повечето 
обекти за настаняване в Лесковац имат свой профил във Booking платформата. Тези профили съдържат 
информация за обекта, структурата и цената на услугата и вида на допълнителните услуги, които са на 
разположение на туриста. От гледна точка на развитието на дестинацията най-важни са туристическите 
рецензии. Според тези рецензии 96,17% посетители оценяват положително дестинацията Лесковац. 
Най-добре са оценени любезността на персонала и чистотата на обектите и безплатен WiFi интернет. 
Самите обекти бяха най-лошо оценени (8,45). Общата средна оценка за дестинация Лесковац е 8.69 и 
го класифицира в категория добре оценени дестинации. От общо 2586 рецензии 99 са отрицателни. 
Основните възражения са че профилите в Booking платформата не отговарят на реалността. Често се 
случва да има по-голям брой предложени услуги, от тези, които посетителите могат да получат. Има и 
периодични случаи на неспазване на резервацията. Анализът на отрицателните коментари показва 
необходимост от организиране на обучения по управления на онлайн репутация. От друга страна чак 
82,6% от посетителите изтъкват, че това е дестинация за наслада.  
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Според Booking индекса дестинацията Лесковац 57,50% посетители оценили отлично, 30,32% много 
добре, 8,35% добре, 3,13 % слабо и само 0,70% много лошо. В структурата на гостите доминират 
семейства - 36,05%, двойки – 24,30% и бизнес пътници 17,21%. Въз основа на представените по-ранно 
данни е създаден профил на дестинацията Лесковац, който е даден в таблицата долу.  
 

Таблица 22. Профил на туристическата дестинация Лесковац 
 

Местоположение Основни видове туризъм Главни туристически атракции 

• Местоположение: Ябланица окръг 
. Сърбия. 

• Отдалеченост от столицата 
(Белград): 275 km. 

1. Кулинарен туризъм 
2. Фестивален туризъм. 
3. Културен туризъм. 
4. Рекреационен туризъм. 
5. Селски туризъм 

1. Роштилияда – фестивал на скарата. 
2. Каньонът на река Вучянка. 
3. Гърделичка клисура. 
4. Яшунски манастири 
5. Етно-археологичен парк на Хисар. 

География Времето Биоразнообразие 

Дестинацията се намира в Южна 
Сърбия в лесковашката котловина. 
Повърхността на дестинацията е 
1025km2.  
 
Площ 

Градска площ:: 7122ha. 
Обработваема площ: 58851 ha. 
Гори: 33652 ha. 
Вода 

Потоци и водни повърхности: 2875 ha 

Климат: умереноконтинентален. 
 
 
Слънце:  
Инсолация 2026,1 часа 
 
Валежи 625.4 mm 
 
Температура  
Средната температура на въздуха 
(януари) 2°C 
Средната температура на въздуха 
(юли) 21.6 °C 
Средна годишна температура на 
въздуха 11.1 °C 

1. Специален природен резерват 
"Зеленичйе".  

2. Естествено пространство на 
комплекса Яшунските манастири 
Св. Иван и Св. Богородица. 

3. Три паметника на природата: 
"Богоевашки брест - оброк", 
"Кутлешки дъб - оброк" и "Дърво 
оскоруше - Сеяница" 

Транспортни връзки  Обществен транспорт до 
дестинацията: 

• Отдалеченост от летище 
Константин Велики Ниш 47 km. 

• Отдалеченост от летище Никола 
Тесла Белград 286 km. 

• Авто път - Е75 (Коридор X ). 

• Магистрален път М-9.  

• Железопътен коридор X. 

   

Влак Автобус Такси 
   

Население   

• Брой жители: 134285. 
• Плътност на населението: 131 по 

km2 . 

Процент на населението, заето на 
работни места свързани с туризма: 
3,20% . 

Туристи:   

• Среден годишен брой 
посетители: 18554. 

• Среден годишен брой 
нощувки: 30977.  

• Първични пазари: Вътрешни 50% и 
Международни 50%.  

• Средно туристическо 
потребление 30-50 ЕУР по човек 
на ден. 

• Средна продължителност на 
престоя: 1,59 дена. 

Туристическо-гостилничарски 
капацитети 

  

• Брой хотели/мотели: 6. 

• Брой други обекти за 
настаняване: 16. 

• Брой стаи: 503. 

• Брой ресторанти: 233. 

• Брой ресторанти за бързо 
хранене: 7. 

• Брой барове и кафета: 25. 

• Брой сладкарници: 3. 

• Брой винарни: 2. 

Гастрономическият фестивал Роштилияда е потвърден като едно от основните кулинарни събития в югоизточна Европа, 
който има над половин милион посетители, предимно млади от трансграничния регион. Съпровождан е от редица 
културни програми-концерти, модни ревюта, карнавали и състезания. Особеността на фестивала е подготовка на най-
голяма плескавица на света за рекорда на Гинис. Освен със скара, Лесковац е известен с „лесковашки“ чушки  и 
„лесковашки айвар“ и с известната "лесковашка мучкалица". Лесковашката мучкалица  е автентично ястие от района на 
Лесковац, което се приготвя от месо на скара и зеленчуци. 
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4. Картографиране на веригите на стойностите 
 
Всяка туристическа дестинация има интегрален туристически продукт. Едновременно, туристическата 
дестинация представлява сложна социална система, която обединява разновидни елементи или 
подсистеми, и затова понякога се нарича местоназначителна система. Система на туристическите 
дестинации, както е дадено на илюстрацията под текста, представлява система, която може да се 
дефинира като сложена, поради редица елементи, които участват е нейното функциониране и могат 
да се разпределят по групи в три основни подсистеми: потребители (туристи), производители 
(туристическа оферта – доставчици на услуги) и държавни и други организации и институции. 
Илюстрацията ясно показва функционалната свързаност на туристическата система и висшата система, 
което е рамка за разбиране на възможностите за развитие на туризма. Системата на 
местоназначението е ограничена чрез закръгляне на района на определена пространствена единица, 
чиито граници са определени от туристическото търсене, независимо от административните граници.  
От посочените характеристики на системата на туристическите дестинации се стига до необходимостта 
за нейното интегрално управление, за да се постигне синергичен ефект от координирано хоризонтално 
управление (управление с територията) и вертикално управление (управление на клонове или 
сектори), с разработка на рационален план, с който се оценяват ефектите от възможните действия на 
заинтересованите страни (елементи на системата) върху ресурсите за развитие, като крайна цел.  
 

Илюстрация 10. Структура на туристическата система 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник: J. Gržinić and D. Saftić. Approach to the development of destination management in Croatian tourism. 
Management, Vol. 17, 2012. 

 

Интегралното управление с дестинации, които координират хоризонталното и вертикалното 
управление, може ефективно да се планира и реализира при условие да бъдат включени всички 
заинтересовани страни, с цел постигане на консенсус относно планирането на развитието на туризма 
в дестинацията. Оттук и значението на организационната структура, като фундаментална рамка, в 
която са внедрени различни интереси на различни елементи от системата на местоназначението 
(доставчици, публично самоуправление, местно общество, гражданско общество), свързвайки техните 
частични интереси в артикулирани съвместни действия на туристическия пазар, които удовлетворяват 
интереса на всички заинтересовани страни.  
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Партньорският подход е от съществено значение, за осигуряване на дългосрочно устойчиво развитие 
на туристическата дестинация. Многофункционалната стойност на туризма се проявява във факта, че 
едновременно е и вид икономическа дейност, развлечение, потребление, културен феномен и 
компонентите на социалното развитие. Освен това, туризмът влияе върху екологичното състояние на 
околната среда определяйки нивото на допустимото екологично натоварване на определен 
туристически район (дестинация). Следователно важен ключ за разбирането на социално-
икономическата същност на туризма е неговата интердисциплинарен характер, понеже туризмът се 
характеризира със специфични функционални и секторни характеристики на производствената верига 
във връзка със създаването на туристическия продукт. Туризмът се характеризира като отрасъл със 
силна конкуренция. Следователно е от решаващо решение да се създаде конкурентно предимство, за 
да оцелее на пазара. В случая с туристическата индустрия, създаването на конкурентно предимство би 
могло да се осъществи с предоставяне на опит, което е крайна цел на пътуването, което води към 
удоволствие и лоялност на клиентите. Правилната взаимна свързаност и координация между различни 
бизнес сектори може да осигури добро пътническо преживяване. Осигуряването на 
конкурентоспособност на туристическите продукти е същността на процеса на осъществяването на 
конкурентоспособност в туризма. Една от характеристиките на туристическите оферти са нейните 
хетерогенности. Това е обусловено от различни фактори и голям брой субекти в рамките на 
туристическите и други стопански и нестопански дейности, които участват в предоставянето на услуги 
на туристи. В случая на дестинациите Елин Пелин и Лесковац той се състои от предприятия и 
организации от различни сектори. Нейните ключови компоненти са дадени в илюстрацията под текста.  
 
Илюстрация 11. Ключови компоненти на веригите на стойността в туризма в дестинациите Елин Пелин и Лесковац 

 
 
Туристическата верига на стойността в Елин Пелин и Лесковац се състои от сложени отношения между 
различни участници, дейности и политически мерки на местно и национално ниво. От становището на 
носителя на туристическия продукт, веригата на стойността представлява координирана дейност на 
различни субекти от управлението с дестинацията и привлекателностите, до пътнически агенции и 
превозвачи, доставчици на услуги за настаняване, храна, развлечения, отдих, търговия, водачи, 
производство и продажба на сувенири и местни продукти, банкови и обменни услуги, поддръжка на 
автомобили, здравни услуги, информационни и комуникационни технологии и др. От гледна точка на 
туристите обхваща различни дейности, които туристът прави от подготовката за пътуване, през 
пътуването и пребиваването в дестинацията, до завръщането у дома и допълнителните грижи за госта.  
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4.1. Преки участници във веригата на стойността 
 
Туристическата индустрия е комбинация от дейности, услуги и индустрии, които предоставят 
пътническо преживяване. Това са пътувания и превоз, настаняване, обекти за хранене и питие, обекти 
за маркетинг, развлечения и дейности и други гостилничарски услуги достъпни на индивиди или групи, 
които пътуват извън дома. Включва всички доставчици на туристически услуги и свързаните с туризма 
услуги. Туризмът е цяла индустрия от пътуване, хотели, превоз, покупка и всички други компоненти, 
включително и промоция, която обслужва нуждите и желанията на туристите. Туристическата 
индустрия в основата си е индустрия на услуги и труд. Състои се от компании и организации, които 
принадлежат към други различни индустрии и сектори. Като цяло туристическата индустрия включва 
гостилничарство (настаняване и вечеря), пътувания (услуги на превоз) и различни други компании, 
които на туристите предлагат услуги и продукти. Всъщност, точно това взаимодействие между 
различни предприятия и организации/лица предлага цялостно пътническо изживяване на туристите. 
Поради това те са преки участници във веригата на стойността. 
 
 
4.1.1. Организатори на пътувания 
 
Организацията на пътувания е икономическа дейност, която е свързана с последователна и редовна 
покупка и продажба на туристически услуги с цел удовлетворение на нуждите на хората. Услугата в 
туризма е всичко, което се предлага на пътника за пътуване и пребиваване на определена дестинация. 
Централна роля в туристическата индустрия имат организаторите на пътуванията. Организаторите на 
пътуванията действат като посредник между туристите и доставчиците на туристическите услуги, така 
че имат влияние върху избора на потребителите, практиката на доставчиците и моделите за развитие 
на дестинацията. Тази разпознаваема роля означава, че организаторите на пътуванията могат да дават 
важен принос в насърчаването на целите на устойчивото развитие на туризма и защита и осигуряване 
на околната среда и културните и социални блага, от които туристическата индустрия зависи за 
оцеляването си, растежа и развитието. Организаторите на пътуванията всъщност натрупват 
компоненти и сегменти от почивка, пакетни договорености, т.е. транспорт, настаняване, 
гостилничарски обекти, трансфери, екскурзии и други услуги. Основни компетенции на организатора 
на пътуването са концентрирани в бизнес процесите, които осигуряват потреблението на предложени 
туристически продукти. Тези продукти и услуги могат да се продават на туристи по няколко начина, що 
пряко, що посредством туристически агенции (туристическа индустрия на дребно) или посредством 
туроператори, които могат да се опишат като търговци на едро. Туроператорът е стопански субект, 
който купува отделни пътнически компоненти, отделно от доставчиците си и ги комбинира в пакет, 
който се продава директно или чрез посредник. Туроператорите предимно отговарят за 
организирането и осигуряването на почивката с уговаряне, резервации и опаковане на различни 
компоненти от турнето, като хотел, транспорт, водачи, незадължителни обиколки, а понякога и полети. 
Тези услуги могат да предоставят сами, понеже някои имат собствени автомобили, автобуси, хотели и 
други услуги свързани с пътувания или могат да ги получат от други доставчици. Туроператорите 
планират обиколки и правят програма на пътуване, които съдържат идентифициране на дестинацията 
и всички спирки по време на обиколката. Те създават туристическа оферта съставена от различни пътни 
компоненти във финалния продукт, така наречена туристическа пакетна сделка. Туристическата 
агенция е една от най-важните организации в частния туристически сектор, която има важна и 
решаваща роля в цялостния процес на развитие и популяризирането на туризма в страната или в 
дестинацията. Това е туристическа агенция, която опакова и обработва всички местни атракции, 
подходи, съдържания и спомагателни услуги на някоя страна и ги представлява на туристите. Затова 
туристическата агенция в известна като създател на имидж. Те представляват линк за свързване на 
туроператори и дестинации. Туристическите агенции днес са разпознати като жизнена компонента на 
пътуването и туризма и са съставната част от туристическата индустрия в света. Те представляват 
повече от 90% международен и 70% вътрешен туристически оборот. Повечето туристически агенции 
продават и комерсиални и рекреационни пътувания, но има и много туристически агенции 
специализирани само за единия или другия сектор. 
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Независимо от размера на туристическата агенция, тя трябва да даде нужните информации във връзка 
с начина на пътуването до местоназначението, настаняването, обиколка, покупки, имиграция, паспорт, 
виза, митница и процедура, правила за здраве и безопасност и различни нужни разрешения за 
пътуване в определени райони и т.н. Основната разлика между туроператорите и туристическите 
агенции е в системата за предоставяне на услугите на потребителите. Туроператор е компания, която 
купува определени услуги от различни компании (като хотели, ресторанти, кафета, салони за красота) 
и от тях прави един туристически продукт, използвайки своя ценова система. Туристическата агенция 
действа като независим продавач. Туристическата агенция може да се занимава само с една 
компонента от туристическия продукт, докато туроператорът предлага различни програми на 
пътуването. Това разделение включва дейността на агенцията, които преди всичко се занимават с 
продажба на услуги за пътувания, пътуване, транспорт и настаняване и други свързани с пътувания 
услуги, включително услуги за резервация. Туризмът е сложена концепция, понеже включва много 
дейности, които заедно произвеждат туристически продукт, който представлява пътническо 
изживяване. В основата си туристическият продукт се състои от транспорт, настаняване и атракции, 
както построени, така и естествени. Туристическият продукт се дефинира като комбинация от стоки и 
услуги каквито са транспорт, настаняване, храна и напитки, услуги на водач, подсигуряване на 
материали и инфраструктура за дейности на туриста. Те са необходими, за да се осъществи сложено 
изживяване на туриста, което започва, когато те напускат дома си и приключва със завръщането им. 
Туристическите агенции и туроператорите продават туристически продукт, който е комбинация от 
услуги на други доставчици на услуги, предимно доставчици и организатори на пътувания, настаняване 
и гостилничарство. След това организаторът на пътуването продава този продукт под свое име (или в 
сътрудничество с доставчиците). Ключова роля в промоцията на туристическата дестинация имат 
туроператорите и туристическите агенции. Туристическите агенции и туроператорите популяризират и 
представят имиджа на дестинацията на потенциалните туристи. Според официалната статистика от 
октомври 2020 г37. общият брой на регистрираните организатори на пътувания в Лесковац и Елин 
Пелин е 37 бизнес субекта. Според вида на организаторите на пътувания в Лесковац и Елин Пелин, 
37,5% са регистрирани като организатори на пътувания (търговци на едро), 12,5% са организатори на 
пътувания по интернет, докато 50% са регистрирани като туристически агенции. Организаторите на 
пътувания от Елин Пелина са 100% представители на туристически агенции, докато организаторите на 
пътувания от Лесковац са 50% организатори на пътувания - търговци на едро, 12% организатори на 
пътувания по интернет и 50% представители на туристически агенции. В Лесковац или Елин Пелин няма 
туристически агенти. Средният брой служители в организации, занимаващи се с тази дейност, е 7. 
Делът на организаторите на пътувания в проведеното изследване е 21,62%. Основният стандарт за 
качество на всяка туристическа услуга е доволен турист. На нивото на Европейския съюз 
удовлетвореността на туристите, особено що се отнася до организаторите на пътувания, се регулира от 
Директивата за организираните пътувания, приета от Европейската комисия през 1988 г. Настоящата 
директива има особено големи импликации за дейността на туроператорите и пътнически агенции. 
Директивата ги задължава да предоставят „ясна, точна и разбираема“ информация, да осигуряват 
услуги по подреден и ефективен начин, да осигуряват отчетност пред пътуващия и да предоставят по-
широки правни средства и помощ на потребителите на туристически услуги. Чрез прилагането на 
настоящата директива близо 150 милиона потребители могат да се ползват с по-високи стандарти и 
по-голяма защита, а по-високите стандарти в ЕС ще допринесат за разширяването и развитието на 
бизнес възможностите в други страни, които не са членки. Директивата урежда две групи въпроси. От 
една страна, това е понятието за организирано пътуване, задължението за точна информация и 
предоставя основните правила на договора, сключване на договор, обмен с друго лице, увеличаване 
на цената на договора, задължения относно правилното изпълнение на договора, правото на отказ и 
др. От друга страна, той съдържа разпоредби относно финансовата защита на потребителите и 
установяването на фондове (quarantee funds) за защита от несъстоятелния организатор38. В Сърбия има 
няколко асоциации, които обединяват организаторите на пътувания и гарантират, че услугите им за 
туристите са на най-високо ниво.  

 
37 Източник: Категорисани објекти Србија - децембар 2020. година https://mtt.gov.rs/download/Spisak%20hoteli,%20decembar.xlsx 
38 Източник: Категорисани објекти Србија - август 2020. година https://mtt.gov.rs/download/Avgust.xls 

https://mtt.gov.rs/download/Avgust.xls
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Най-старата асоциация е Националната асоциация на туристическите агенции на Сърбия - YUTA -, която 
е основана на 16 април 1954 г. и работи като професионална организация с нестопанска цел. Всички 
членове на YUTA трябва да отговарят на високите общи и специални стандарти на YUTA, което е 
предпоставка за качеството на туристическите услуги и гаранция за защита на туристите и бизнес 
партньорите. Притежавайки сертификати и стандарти в областта на бизнеса, организаторите на 
пътувания изпращат силно послание до потребителите на техните услуги, туристите по целия свят, че 
са в състояние да им предоставят високо ниво на качество на услугата. От общия брой на анкетираните 
туроператори 12,50% имат някои от стандартите за качество, докато 87,50% нямат стандарти за 
сертифициране. Пазарът е важен фактор за икономическото развитие на всяка държава. Действието 
му трябва да елиминира стихийността при регулиране на връзката между търсенето и предлагането. 
Когато говорим за туристическия пазар днес, той престава да се определя от пространството, а повече 
означава процес, форма на свързване и изграждане на мисълта. Според Фрайер туристическият пазар 
е мисловна конструкция, която обединява цялата подходяща информация за търсенето и 
предлагането, свързана с определена туристическа услуга. Туризмът е социално-икономически 
феномен, претърпял значителна експанзия през втората половина на ХХ век и който представлява 
област с големи възможности за маркетинг. За да се дефинира добре маркетинговата програма, е 
необходимо да се проведат изследвания на туристическия пазар и преди всичко е необходимо да се 
разгледат мотивите и поведението на туристите, от една страна, но други участници, които косвено 
влияят върху ситуацията и тенденциите на туристическия пазар. Изследването на туристическия пазар 
е важно не само за туристическата икономика, но и за регионите и местата, където се намират и 
извършват дейността си организациите и институциите на туристическата икономика. Когато говорим 
за проучване на туристическия пазар, е важно да проучим причините или мотивите за пътуване.  
 
Познаването на мотивите е основата за разбиране на основните тенденции на туристическия пазар и 
следователно, създаване на адекватна програма за маркетингови дейности. Организаторите на 
пътувания от Лесковац и Елин Пелин хармонизират предложението за своя пазар, което най-добре 
отговаря на техните нужди, но също така и дългосрочните навици и националните тенденции. 
Промените в навиците на потребителите на услуги за организатори на пътувания са предмет на 
тенденции, но също и на влиянието на маркетинговите кампании, които не винаги са свързани само с 
дейността на организаторите на пътувания от Лесковац и Елин Пелин. Дестинациите, които бяха много 
популярни за туристите от Сърбия и България, най-вече съвпадат с уговорките и дестинациите на 
организаторите на пътувания от Лесковац и Елин Пелина. Ако разгледаме разнообразието и 
структурата на туристическите предложения, т.е. видовете туристически договорености, предлагани от 
организаторите на пътувания от Лесковац и Елин Пелин, тогава виждаме, че предлаганите 
договорености са свързани с изходящите дестинации. Например, 23,50% от офертата на 
организаторите на пътувания от Лесковац са договорености, свързани с почивки и сезонни обиколки, 
така че не е изненадващо, че повечето договорености са продадени до 24,57% за дестинацията Гърция. 
На второ място за организаторите на пътувания от Лесковац е Сърбия с 13,76% от продадените 
договорености, докато България е на трето място с 11,07% от продадените договорености. Интересно 
е да се отбележи, че други дестинации като Турция, Черна гора, Унгария, Испания и Унгария имат дял 
под 10% в продадените договорености. Що се отнася до организаторите на пътувания от Елин Пелин, 
най-продаваните договорености са за дестинации в Турция, 13,33%, следвани от Унгария и 
Великобритания с 11,67% от продадените договорености, а в надпреварата са дестинациите в България 
с 11,67% от продадените аранжировки. Еднакъв процент, 10% от договореностите са продадени за 
дестинации в Испания и Германия, докато други дестинации имат значително по-нисък процент на 
продадени договорености. Преглед на основните дестинации за заминаване за организаторите на 
пътувания от Лесковац и Елин Пелин е представен в таблицата и картата по-долу. Ако погледнем 
организаторите на пътувания от Лесковац и Елин Пелин като цяло, то основните им дестинации са 
Гърция със 17,29%, България 11,36%, Сърбия 11,05%, Турция с 10,97 и Германия с 9,42% от 
туристическите договорености. Интересно е, че Испания, Унгария и Великобритания имат почти равен 
дял в дела на туристическите договорености (малко повече от 8%), докато около 7% от туристическите 
договорености отиват за Черна гора и останалия свят.  
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Графика 9. Изходящи дестинации (%) 

 
 

 

 
 

Карта 7. Изходящи дестинации 
 

 

 
Изследването показа доста равномерен интерес на организаторите на пътувания, т.е. техните клиенти 
за дестинации в Сърбия, както и организаторите на пътувания от Елин Пелин към дестинациите в 
България.  
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Средният интерес към вътрешните дестинации е 34, 17%. Тези данни показват, че вътрешният туризъм 
със сигурност има свой потенциал за развитие. През 2020 г. поради затворените граници и 
епидемиологичната ситуация голям брой граждани избраха да прекарат ваканцията си в своята страна. 
Също така тук не бива да забравяме, че и двете страни прилагат различни мерки, които насърчават 
местните туристи, да решат да прекарат почивката си в тяхната страна. Интересът на организаторите 
на пътувания, т.е. техните клиенти от Елин Пелин за български дестинации е 35,00%, докато интересът 
на организаторите на пътувания за сръбските дестинации е 33,33%. Интересът към местните 
дестинации е показан на следващата диаграма. 
 

Графика 10. Интерес за вътрешни дестинации (%) 

 

 

Когато говорим за структурата и броя на клиентите на организаторите на пътувания от Лесковац и Елин 
Пелин, можем да кажем, че според констатациите от изследването като цяло и двамата са доминирани 
от местни клиенти с 56,25% местни клиенти, докато процентът на чуждестранните клиенти е 43,75%. 
На въпрос дали е имало промяна в броя на клиентите, респондентите заявяват, че е налице очевидна 
промяна в броя на клиентите в 83,33%, докато само 16,67% от организаторите на пътувания заявяват, 
че няма промяна в броя на клиентите им. Според всички официални показатели, международни и 
вътрешни, спадът в броя на туристите отбеляза 2020 г. във всички сегменти. Ако разгледаме 
последните три години, можем да видим, че организаторите на пътувания са забелязали лек спад в 
броя на клиентите, с 3,85% от 2018 до 2019 г., докато през 2020 г. поради въздействието на пандемията 
COVID-19, този спад е много по-драстично (диаграма по-долу). 
 

Графика 11. Динамика на броя на клиентите в период от 2018-2020 (%) 
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Според видовете туристически договорености съществуващото туристическо предложение се 
характеризира с най-висок процент на уговорки, свързани с почивки и сезонни обиколки (ваканции) 
18,2%, следвани от равен процент, 13,6% имат културни и тематични обиколки, образователни 
обиколки, семейни обиколки. Кулинарните и винени турове са на трето място с 9,1%, следвани от 
обиколките за пазаруване, почивки през уикенда и други. Най-нисък процент заемат приключенските 
турове, 4,5%. 
 

Таблица 23. Структура на туристическата оферта (%) 

Вид на туристическата аранжировка 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

Приключенски турове 0% 5,9% 4,5% 4 

Кулинарни и винарни турове 20% 5,9% 9,1% 3 

Културни и тематични турнета 20% 11,8% 13,6% 2 

Образователни турове 20% 11,8% 13,6% 2 

Семейни турове 20% 11,8% 13,6% 2 

Празници и сезонни турове 0% 23,5% 18,2% 1 

Шопинг турове 0% 11,8% 9,1% 3 

Уикенд почивка 0% 11,8% 9,1% 3 

Друго (планинска обиколка) 20% 5,9% 9,1% 3 

 
Само 12.50% от организаторите на пътувания имат местни туристически договорености в офертата си. 
Особено симптоматично е, че въпреки че и Лесковац, и Елин Пелин са признати от голям брой 
фестивали и събития, фестивалните обиколки не се предлагат от организаторите на пътувания. На 
въпрос къде е трябвало да бъдат изброени местните туристически дестинации, които те предлагат, се 
откроява само туристическото предложение, наречено „обиколка на каньона на Вучиянка“ в Лесковац. 
По отношение на участието на организаторите на пътувания в подготовката и организирането на 
местни фестивали и събития, 25% заявяват, че имат дял в организирането на местни фестивали и 
събития, докато 75% заявяват, че не участват в организацията на тези събития. Организиран от 
Рощилияда, като най-голямото събитие в Лесковац, организаторите на пътувания участват с 16,67%. 
Когато говорим за привлекателността на местните туристически дестинации от гледна точка на 
организаторите на пътувания, тогава доминиращият отговор е, че местните туристически дестинации 
са донякъде привлекателни. Има обаче интересна голяма разлика по отношение на местната 
туристическа дестинация. Докато 58,33% от организаторите на пътувания от Елин Пелин смятат 
местната туристическа дестинация за привлекателна, само 18,33% от организаторите на пътувания от 
Лесковац я смятат за привлекателна туристическа дестинация. 
 
 

Таблица 24. Оценка на туристическата дестинация (%) 
 

Оценка 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

Привлекателна 58,33% 18,33% 38,33% 2 

Донякъде привлекателна 25,00% 68,33% 46,67% 1 

Не е атрактивна 16,67% 13,33% 15,00% 3 

 
Основните организатори на пътуването посочиха липсата на интересни туристически продукти, липсата 
на информация за местните туристически атракции, както и трудностите при идентифицирането на 
добър и надежден местен партньор, с когото да си сътрудничат. 
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Графика 12. Причини за недостатъчната привлекателност на дестинацията (%) 

 
 
Анализът на факторите за избора на туристическа дестинация даде интересна класация. Според 
организаторите на пътуването изборът на туристическа дестинация се влияе най-вече от качеството на 
услугите и безопасността на дестинацията. След това следва привлекателността на природните места, 
храна и напитки, настаняване и съотношение цена-качество. Това са най-важните фактори за избора 
на туристическа дестинация. Други фактори включват гостоприемство, комфорт и достъпност, както и 
културно-исторически фестивали, гастрономия, репутация и покупки и пазаруване (следващата 
таблица). 
 

Таблица 25. Фактори, влияещи върху избора на туристическата дестинация (%) 
 

Фактор 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

Настаняване 6,06% 7,94% 7,00% 5 

Привлекателни природни местности 9,09% 7,32% 8,20% 3 

Удобство и достъпност 6,06% 5,85% 5,95% 7 

Културни и исторически привлекателности 6,06% 5,66% 5,86% 9 

Развлечения и нощен живот 3,03% 3,97% 3,50% 14 

Съдържания и инфраструктура 0,00% 5,66% 2,83% 17 

Фестивали и други събития 6,06% 2,50% 4,28% 11 

Храна и напитки 6,06% 8,79% 7,42% 4 

Гастрономия 3,03% 5,44% 4,24% 12 

Обединяване на местни дейности (на пр. 
занаяти, традиция, местна храна) 

3,03% 2,72% 2,88% 16 

Шансове за учене 0,00% 0,63% 0,31% 20 

Предишно посещение 3,03% 1,88% 2,45% 18 

Репутация 6,06% 2,72% 4,39% 10 

Гостоприемство 6,06% 5,85% 5,95% 8 

Безопасност 9,09% 10,26% 9,67% 2 

Качество на услугите 9,09% 12,35% 10,72% 1 

Покупки и пазаруване 6,06% 2,10% 4,08% 13 

Транспорт 3,03% 3,57% 3,30% 15 

Стойност за пари 9,09% 3,35% 6,22% 6 

Друго  0,00% 1,47% 0,74% 19 
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Организаторите на пътувания най-често използват реклама в Интернет и социални мрежи, за да 
популяризират своите туристически предложения. Интересно е, че този тип промоция заема 19,04% от 
общата промоция на организаторите на пътувания от Елин Пелина, докато този процент е 16,30% за 
организаторите на пътувания от Лесковац. 
 

Графика 13. Инструменти и канали за популяризиране(%) 
 

 

 
Голяма разлика в начина на промоция беше забелязана при промотиране на собствения им уебсайт, а 
именно този тип промоция се използва от 18,52% от организаторите на пътувания от Лесковац, докато 
само 8,94% от организаторите на пътувания от Елин Пелина използват този вид промоция. Още по-
голяма разлика е в начина, по който популяризирате чрез резервация. Организаторите на пътувания 
използват този тип промоция в процент от 11,67%, докато при организаторите на пътувания от Елин 
Пелин този процент е незначителен и възлиза на 0,98%. Листовката като средство за комуникация с 
клиенти и като средство за промоция се използва от организаторите на пътувания в Лесковац в процент 
от 10,49%, докато този тип промоция в Елин Пелин е представен в процента от 17,08%. Най-единният 
маркетингов инструмент е маркетингът от уста на уста (препоръка), в Лесковац 9,69% от анкетираните 
използват този инструмент, докато 13,30% от респондентите от Елин Пелину използват този 
инструмент. Във връзка с възможностите за развитие на местния туризъм, организаторите на 
пътувания изчисляват, че гастрономическият туризъм има най-голям потенциал на първо място, тъй 
като 29,63% от анкетираните са казали това. На второ място те признаха културния туризъм, а на трето, 
според потенциала, те споделят бизнес туризъм и фестивален туризъм. Тогава според потенциала, 
който имат, приключенският туризъм и други видове туризъм следват еднакво. На пето място според 
тях са природният туризъм и рекреационният туризъм. За организаторите на пътувания е много 
интересно да видят, че селският еко и спортен туризъм не представляват потенциала за развитие на 
местния туризъм в Лесковац и Елин Пелин. 
 
Възможности и предизвикателства за развитие 
 
Според потенциала за развитие на туристически договорености или туристически оферти, 
организаторите на пътувания най-много разпознават и оценяват кулинарни и винени турове (30,00% 
от анкетираните). Следват равностойни културни и тематични обиколки и фестивални обиколки с по 
25%. Всички останали потенциали имат незначителен процент (5%) и следователно не се считат за 
потенциал за развитие. 
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Таблица 26. Потенциал за развитие (%) 

 

Вид туризъм 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно  Ранг 

Приключенски туризъм 0,00% 9,52% 7,41% 4 

Бизнес туризъм 33,33% 9,52% 14,81% 3 

Кулинарен туризъм 33,33% 28,57% 29,63% 1 

Културен туризъм 16,67% 19,05% 18,52% 2 

Екологичен туризъм 0,00% 0,00% 0,00%  

Фестивален туризъм 0,00% 19,05% 14,81% 3 

Туризъм основан на природата 0,00% 4,76% 3,70% 5 

Рекреационен туризъм 16,67% 0,00% 3,70% 5 

Селски туризъм 0,00% 0,00% 0,00%  

Спортен туризъм 0,00% 0,00% 0,00%  

Други видове туризъм 0,00% 9,52% 7,41% 4 

 
По отношение на предложенията за подобряване на туризма в местната общност, 23,33% от 
организаторите на пътувания заявиха, че надграждането на съществуващите туристически съоръжения 
е най-важно, 20% от тях казват, че подобряването на туристическата инфраструктура е втората по 
важност дейност, докато 13,33% заяви, че е подобрило управлението на културното наследство, важно 
за насърчаването на туризма в тяхната среда. Интересното е, че за организаторите на пътуването от 
Елин Пелина най-важната дейност е подобряването на туристическата инфраструктура (40%), докато 
те еднакво оценяват надграждането на съществуващите места за настаняване, подобряването на 
стандартите за обучение на местния персонал и надграждането на съществуващите туристически 
съоръжения (20%). За организаторите на пътувания от Лесковац най-важно е надграждането на 
съществуващите туристически съоръжения (24%), последвано от 16% подобряване на туристическата 
инфраструктура и подобрено управление на културата и наследството. Маркетинг и активиране на 
нови локации (12%), докато 8% от тях вярват, че подобряването на съществуващите помещения, 
подобряването на стандартите за обучение на местния персонал, подобряването на туристическите 
знаци и подобряването на екологичните стандарти са еднакво важни. 
 

Таблица 27. Потенциал за развитие на туристически пакети/оферти (%) 

Вид на офертата 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

Приключенски турове 0,00% 7,14% 5,00% 3 

Кулинарни и винарни турове 33,33% 28,57% 30,00% 1 

Културни и тематични турнета 33,33% 21,43% 25,00% 2 

Образователни турове 16,67% 0,00% 5,00% 3 

Семейни турове 0,00% 0,00% 0,00%  

Празници и сезонни турове 0,00% 35,71% 25,00% 2 

Шопинг турове 0,00% 0,00% 0,00%  

Уикенд почивка 16,67% 0,00% 5,00% 3 

Пакет за почивка 0,00% 0,00% 0,00%  

Семейни турове 0,00% 7,14% 5,00% 3 

 



62 
 

Таблица 28. Предложени дейности за подобряване на туризма (%) 
 

Дейност 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

Надграждане на съществуващите помещения за 
настаняване 

20,00% 8,00% 10,00% 4 

Подобряване на туристическата инфраструктура 40,00% 16,00% 20,00% 2 

Подобрение на стандартите за обучение на 
месния персонал 

20,00% 8,00% 10,00% 4 

Надграждане на съществуващите туристически 
съдържания 

20,00% 24,00% 23,33% 1 

Подобрение на туристическата сигнализация  0,00% 8,00% 6,67% 5 

Подобрение стандартите за опазване на 
околната среда  

0,00% 8,00% 6,67% 5 

Подобрено управление с културата и 
наследството 

0,00% 16,00% 13,33% 3 

Друго (маркетинг, активиране на нови 
местности и т.н.) 

0,00% 12,00% 10,00% 4 

 
Препоръките на организаторите на пътувания да предприемат приоритетни действия се отнасят главно 
до подобряването на туристическите знаци (88%), последвано от подобрено управление на културното 
наследство (75%), последвано от подобрени транспортни и пътни условия (50%). След това със същия 
приоритет (38%) следват надграждането на съществуващите места за настаняване, подобряване на 
екологичните стандарти и маркетинг и активиране на нови локации. И накрая, 25% от анкетираните 
смятат, че действията са насочени към подобряване на стандартите за обучение на местния персонал 
и подобряване на съществуващите туристически съоръжения като приоритетно действие. 
 

Графика 14. Приоритетни дейности (препоръки на организаторите на пътуванията) 
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4.1.2. Превоз 
 
Транспортът е ключов ресурс за туристическия сектор, който също е и потребител и допринася за 
развитието му. Превозът в скромното си значение е превоз на пътници от едно на друго място. В 
момента, когато превозът се разглежда през очите на туризма, той само намеква за транспортиране на 
туристи от местоживеенето им , до места, където им се представят туристическите продукти. 
Туристическите опити на туристите и идеите във връзка с туристическите продукти започват и 
завършват с превоза. Напредъкът на транспорта (возилата), инфраструктурата и използването на нови 
технологии и машини в този сектор ускоряват подобряването и развитието на туристическия сектор. 
Бързият напредък на транспортния сегмент и прилагането на технологичните иновации осъществяват 
на туристите да видят голям брой световни дестинации. Дали транспортът ще играе жизнено важна 
роля в подобряване на туристическото преживяване, зависи от начина на транспорт и честотата на 
използването му. Ефективни и мощни фактори в избирането на начина на транспорт в туризма са 
ограничеността във времето, разстоянието, състоянието, комфортът, безопасността, ползата, цената и 
географското местоположение. Достъпността е основната функция зад основите на туристическия 
транспорт. За достъп до райони, които са главно насочени, туристите ще използват какъвто било начин 
на превоз. Туризмът и превозът могат да се разделят в две категории. Независими пътнически 
средства, които контролират индивидуални туристи и организирани пътувания, където туристите 
пътуват по групи. Пътуване с кола е доминиращ начин в световния туризъм (80% от всички пътувания), 
особено поради предимствата каквито са гъвкавост, цена и независимост. Вътрешни и чуждестранни 
посетители могат да стигнат до елин Пелин и Лесковац с кола, автобус или влак. Пътната 
инфраструктура е добре поддържана и достъпна. Летището в София е на 20 км от Елин Пелин. Нишкото 
летище от Лесковац е отдалечено 47 km. Честотата на полетите и броят на дестинациите до главните 
летища и транзитни възели са достатъчни, а цените на билетите са конкуренти в съпоставка със 
страните в региона. Що се отнася до Лесковац и Елин Пелин, и двете дестинации са изключително 
достъпни. Непосредствената близост до летището, магистралите и железопътните линии дава 
възможност на потенциалните посетители. Честотата на тръгванията от автогарите както в Елин Пелин, 
така и в Лесковац показва, че наличността на двете дестинации е на много високо ниво. Говорейки за 
транспорта, трябва да се отбележи, че Елин Пелин е дом на една от най-големите транспортни и 
логистични компании в Европа, Gebruder Weis, която превозва всички видове товари по суша, море 
или въздух по целия свят. Макар и да не са пряко свързани с туристическия транспорт, тази и много 
други международни компании, разположили своите производствени и складови бази в Елин Пелин, 
привличат голям брой бизнес посетители годишно. Ефектите от силно развития бизнес живот на Елин 
Пелин се отразяват и в туризма, т.е. в транспорта на туристи. Отличното местоположение на Елин 
Пелин, на самата магистрала, води до преобладаващи превози на автомобили или автобуси. Лесковац 
също привлича все по-голям брой инвеститори през последните няколко години и също се намира на 
магистрала, така че в случая с този град голям брой посетители използват автомобили като 
транспортно средство. Що се отнася до организацията на вътрешния транспорт, има много видими 
разлики между Лесковац и Елин Пелин. Основната разлика е в броя на организациите, които се 
занимават с таксиметров транспорт. Докато в Елин Пелин има само един таксиметров превозвач, с 
един такси автомобил, таксиметровият транспорт в Лесковац е изключително развит, което се вижда 
от броя на регистрираните икономически субекти за извършване на таксиметров транспорт. В 
Лесковац са регистрирани 52 стопански субекта, които извършват дейността на таксиметров 
транспорт39. Също така в Лесковац е разработен обществен транспорт, с автобус или микробус, докато 
посетителите на Елин Пелин нямат такава възможност. Когато говорим за транспорт, е необходимо да 
отбележим, че пътищата за достъп в Лесковац и Елин Пелин са в добро състояние и че те се поддържат 
адекватно при всякакви метеорологични условия. В Лесковац пътищата се грижат от публичната 
компания „Урбанизъм и строителство“, която наема местни подизпълнители на обществена поръчка, 
които да се грижат за пътищата. Агенция "Пътна инфраструктура" отговаря в Елин Пелин за 
поддържането на пътища с национално значение, докато местното самоуправление се грижи за 
поддържането на местните пътища. 

 
39 АПР Србија и  Бизнис Регистар Бугарска 
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4.1.3. Настаняване 
 
Услугите за настаняване се отнасят до предоставянето на услуги за настаняване за по-кратък престой 
на посетители и други пътници, както и приготвянето на ястия и напитки за незабавна консумация. 
Обхватът и видът на спомагателните услуги могат да варират значително. Доставчиците на настаняване 
са хотели, хостели, пансиони и др. Настаняването се различава съответно от вида на туристическото 
място или туристическата атракция. Има първични и допълнителни доставчици на настаняване. 
Хотелите със звезди, бизнес хотели, курорти и международни хотели са често срещани оператори за 
настаняване, предоставящи ресторантьорски услуги. Индустрията за настаняване е изправена пред 
силна глобална конкуренция, от хотелите се изисква да предлагат не само услуги за настаняване и 
ресторантьорски услуги, но и вид удовлетвореност на клиентите чрез широка гама от стандартизирани 
услуги. Това обаче се превръща в предизвикателна задача за много хотелиерски организации, защото 
хотелиерската индустрия е драстично динамична, конкурентна, а сложността на клиентите се е 
увеличила, което е повлияно от бързия технологичен прогрес. Качеството на услугата е интеграцията 
на съоръжения и човешки ресурси, за да се предостави услуга с отлично качество, за да отговори на 
очакванията на сложните клиенти за гостоприемство. Доставчици на допълнителни услуги за 
настаняване са хостели, пансиони, апартаменти и др. Общо 35 стопански субекта предоставят услуги 
за настаняване в Лесковац и Елин Пелин. От това хотели и подобно настаняване се предоставят от 23 
стопански субекта (17 от Лесковац и 6 от Елин Пелин), като курорти и подобни съоръжения за кратък 
престой, 10 бизнес субекта са регистрирани, пет в Лесковац и Елин Пелин. В категорията други места 
за настаняване са регистрирани 2 стопански субекта, по един в Лесковац и Елин Пелин. От 
доставчиците на услуги в тази област в изследването са участвали общо 21 субекта, 14 от Лесковац и 7 
от Елин Пелин. Структурата на настаняването в Лесковац и Елин Пелин е показана по-долу. 
 

Графика 15. Структура на настаняването (%) 

 

 
В света има повече от 30 различни системи за класификация на хотели. Всяка държава има свои 
собствени национални стандарти. Най-често срещаната система за класификация е системата "звезда", 
която включва пет категории хотели. Тази класификация е разработена през 1989 г. от Световната 
туристическа организация. Определя изискванията за хотели от една или друга категория. От общия 
брой респонденти от Лесковац и Елин Пелин, 28, 57% имат 4 звезди. Същият процент не е 
категоризиран, докато 23,81% имат 3 звезди, а 19,05% имат 2 звезди. 
 

Таблица 29. Категоризиране на обектите (%) 

Категория 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

2 звезди 28,57% 14,29% 19,05% 4 
3 звезди  42,86% 14,29% 23,81% 3 
4 звезди  14,29% 35,71% 28,57% 1 
Не категоризирани 14,29% 35,71% 28,57% 2 
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Очакванията на съвременните туристи, що се отнася до услугите за настаняване, непрекъснато се 
увеличават. Поради тези причини много доставчици на настаняване прибягват до стандартизация на 
съоръженията за настаняване. Стандартизацията е процес, който се извършва с цел запознаване на 
бъдещите потребители с вида и качеството на услугите. Що се отнася до стандартизацията, 35% от 
общия брой анкетирани имат стандарти за качество на своите услуги. Човешките ресурси се третират 
като най-важният фактор за растеж и развитие на всеки стопански субект и може да се каже, че в 
туристическия сектор ролята и значението на човешкия фактор са особено изразени. Заедно със 
съвременния технически прогрес в икономиката, целият технически и технологичен прогрес в 
обществото и технологичната революция, пряката човешка работа във всички услуги, не само запазва 
значението си, но и значението му нараства. Средната заетост в тези съоръжения през годината е до 5 
служители, с уговорката, че през сезона средно има 6 служители, а извън сезона средно 4 служители 
на изследван стопански субект. От общия брой на анкетираните 90,48% заявяват, че служителите им 
говорят чужди езици (100% от респондентите от Лесковац и 71,43% от Елин Пелин). Ако разгледаме по-
подробно, английски говорят  48,72%, след това български и сръбски, и испански с 23,08%, на трето 
място е немски със средно 15,38%, докато руски се говори от 7,69% от служителите. Интересно е, че 
служителите в Лесковац и Елин Пелин не говорят френски. 

 

Таблица 30. Структура на капацитетите за настаняване (%) 

Брой стаи Елин Пелин  Лесковац Средно 

Едно легло 23,26% 13,99% 18,62% 

Две легла 58,14% 30,77% 44,45% 

Три легла 6,98% 24,83% 15,90% 

Четири и повече легла 0,00% 13,99% 6,99% 

Апартаменти 9,30% 13,29% 11,29% 

Стаи за инвалиди 2,33% 3,15% 2,74% 
 

Туристическите дестинации Елин Пелин и Лесковац се характеризират със следната структура на 
капацитета за настаняване. 18,62% са единични стаи, 44,45% са двойни, 15,90% тройни, настаняването 
с четири или повече легла е 6,99% от капацитета за настаняване, докато настаняването в апартаменти 
заема 11,29% от общия капацитет за настаняване. Погледнато като цяло, показателното е, че само 
2,74% от капацитета за настаняване са стаи, адаптирани към нуждите на хора с увреждания. За 
осъществяване на процеса на туристическо обслужване в хотела е необходимо да се осигури 
минимален набор от следните основни услуги, които осигуряват предоставянето на основни хотелски 
услуги: управление на стаите, административно обслужване, кетъринг услуга, търговски и технически 
услуги. Има както задължителни, така и безплатни услуги, предоставяни от доставчиците на услуги за 
настаняване. Във връзка с това анкетираните в това проучване заявяват, че средно 15,93% от 
анкетираните предоставят услуги за нощувка със закуска, 11,50% от услугите на полупансион и 12,39% 
от услугите на пълен пансион. 16,81% предоставят безплатна интернет услуга, 16,81% услуга за 
паркиране и 13,27% от доставчиците предлагат room service услуги. Структурата и представителството 
на редовните услуги са показани по-долу. 
 

Таблица 31. Структура на услугите (%) 

Вид услуга 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

Легло 23,33% 9,64% 13,27% 4 
Нощувка със закуска 13,33% 16,87% 15,93% 2 
Полупансион 6,67% 13,25% 11,50% 3 
Пълен пансион 10,00% 13,25% 12,39% 3 
Интернет 16,67% 16,87% 16,81% 1 

Паркинг 16,67% 16,87% 16,81% 1 

Обслужване по стаите 13,33% 13,25% 13,27% 3 
 

Комбинацията от безплатни и таксувани услуги може да бъде много примамлива за потребители или 
туристи. Списъкът и качеството на платените допълнителни услуги трябва да съответстват на 
изискванията на категорията, присъдена на хотела. 
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Графика 16. Редовни услуги в офертата (%) 

 

 
Допълнителните услуги имат много широк спектър и заемат до 50% от общите приходи на развитите 
хотели. Това е цял набор от различни допълнителни услуги, които се заплащат. Допълнителните услуги 
са неразделна част от офертата. От обхвата на тези услуги може да се заключи какъв тип хотел е. При 
предоставянето на услуги е важно не само количеството им, но и качеството им. Най-често срещаните 
допълнителни услуги: екскурзионна услуга, поръчване на екскурзоводски услуги - преводачи, 
организиране на продажби на билети за всички видове транспорт, организиране на продажби на 
билети за театри, концерти и др., поръчка на превозни средства по желание на гостите, обаждане на 
такси, коли под наем , резервация в градски ресторанти, пазаруване и доставка на цветя, продажба на 
сувенири, пощенски картички и други материали, ремонт на обувки, ремонт и гладене, пране и 
химическо чистене, сауна, фризьорски услуги, бюфет, бар и ресторант, наем на конферентна зала, 
заседателна зала, услуги на бизнес център и д-р. 
 

Таблица 32. Структура на допълнителните услуги (%) 
 

Вид услуга 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

Ресторант 12,50% 16,67% 15,56% 1 
Бар 12,50% 10,61% 11,11% 2 
Конферентна зала 8,33% 10,61% 10,00% 3 
Сватбена зала 0,00% 6,06% 4,44% 6 
Перални услуги 0,00% 12,12% 8,89% 4 

Фитнес 8,33% 1,52% 3,33% 17 

Спа лечение 4,17% 3,03% 3,33% 11 

Развлекателна зала 0,00% 3,03% 2,22% 12 

Детско игрище 0,00% 4,55% 3,33% 7 

Велосипеди/коли под наем 8,33% 3,03% 4,44% 13 

Излет 4,17% 4,55% 4,44% 8 

Планинарство  4,17% 1,52% 2,22% 18 

Гастрономия / Винарни промоции 0,00% 4,55% 3,33% 9 

Трансфер от летище 12,50% 6,06% 7,78% 5 

Услуги на водач 0,00% 1,52% 1,11% 19 

Гледане на деца 4,17% 1,52% 2,22% 20 

Пощенска / куриерска служба 0,00% 3,03% 2,22% 14 

Резервация на пътуване 0,00% 3,03% 2,22% 15 

Голф 12,50% 0,00% 3,33% 16 

Обменно бюро 8,33% 3,03% 4,44% 10 
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Изследването показа, че доставчиците на услуги за настаняване предоставят следните допълнителни 
услуги: Ресторант (66,67%), Бар (47,62%); Конферентна зала (42,86%); Пране (38,10%); Трансфер от 
летището (33,33%); Сватбена зала, Коли под наем, екскурзии, обмяна на валута (19,05%); Фитнес, Спа 
лечение, Детска площадка, Гастрономически / Винени промоции, Голф (14,29%); Зала за забавления, 
Туризъм, Детегледачка, Пощенски / куриерски услуги, Резервация за пътуване (9,52%); Услуги за 
екскурзовод (4.76%). В структурата доминират ресторантьорските услуги (15,56%) и баровите услуги 
(11,11%). Всички останали услуги са под 10%. Голф услугите са специфични само за Елин Пелин, 
предвид голф игрището и известния голф клуб, като тези услуги се предлагат от 12,50% от доставчиците 
на настаняване от Елин Пелин. 
 

Графика 17. Допълнителни услуги в офертата (%) 

 

 
Доставчиците на услуги за настаняване проявяват голям интерес към подобряване на своите услуги, 
особено към въвеждането на нови допълнителни услуги през следващия период. В това много от 
анкетираните виждат шанс да подобрят пазарните си позиции и да реализират по-високи печалби. 
Също така, нуждите на потребителите на техните услуги показват, че има търсене на допълнителни 
услуги. Що се отнася до структурата на планираните допълнителни услуги, на първо място е 
въвеждането на спа процедури, тъй като цели 11,76% от общия брой анкетирани заявиха, че планират 
да инвестират допълнително, за да могат да осъществят тази допълнителна услуга. На второ място е 
услугата даване под наем на велосипеди / автомобили, която 9,80% от общия брой анкетирани 
възнамеряват да представят. Що се отнася до останалите видове услуги, които планират да въведат, 
респондентите заявяват следното: Ресторантски услуги 7,84%, баровски услуги 1,96%, конферентни 
зали 3,92%, перални 3,92%, фитнес услуги 7,84%, услуги за подсигуряване на развлекателни зали  3,92%. 
7,84% планират да построят детска площадка за деца, 3,92% планират да предоставят екскурзионни 
услуги. 
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Като допълнителна услуга 1,96% от анкетираните планират да въведат гастрономически / винени 
промоции, 5,88% от анкетираните планират да въведат необходимостта от организиране на трансфери 
от летището и 5,88% от екскурзоводски услуги. Освен това като допълнителна услуга 7,84% от 
анкетираните планират да въведат грижи за децата. Пощенските / куриерските услуги се планират да 
бъдат въведени от 1,96% от анкетираните, докато резервациите за пътуване се планират да бъдат 
въведени от 1,96% от анкетираните. Услуги за обмяна на валута, 7,84% възнамеряват да представят 
респондентите, а само 1,96% организират организирането на риболовни пътувания. Голфът като услуга 
планира да представи 1,96% от анкетираните. Тук е особено интересно, че голф услугата се планира да 
бъде въведена от респондентите от Лесковац. 
 

Таблица 33. Структура на плануваните допълнителни услуги (%) 

Вид услуга 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

Ресторант 0,00% 11,43% 7,84% 3 
Бар 6,25% 0,00% 1,96% 6 
Конферентна зала 0,00% 5,71% 3,92% 5 
Сватбена зала 0,00% 5,71% 3,92% 5 

Перални услуги 0,00% 11,43% 7,84% 3 

Фитнес 12,50% 11,43% 11,76% 1 

Спа лечение 6,25% 2,86% 3,92% 5 

Развлекателна зала 6,25% 8,57% 7,84% 3 

Детско игрище 18,75% 5,71% 9,80% 2 

Велосипеди/коли под наем 6,25% 2,86% 3,92% 5 

Излет 6,25% 0,00% 1,96% 6 

Планинарство  12,50% 2,86% 5,88% 4 

Гастрономия / Винарни промоции 12,50% 2,86% 5,88% 4 

Трансфер от летище 6,25% 8,57% 7,84% 3 

Услуги на водач 6,25% 0,00% 1,96% 6 

Гледане на деца 0,00% 2,86% 1,96% 6 

Пощенска / куриерска служба 0,00% 2,86% 1,96% 6 

Резервация на пътуване 0,00% 11,43% 7,84% 3 

Риболов 0,00% 2,86% 1,96% 6 
 

От гостилничарските услуги за закуска се предлага от 32,81% от анкетираните, услугата за обяд 28,13%, 
услугата за вечеря 29,69% от анкетираните, докато доставката на храна се извършва от 9,38% от 
анкетираните. 75% от анкетираните имат меню или винена листа. По отношение на езика, на който се 
предлага услугата за храна, т.е. езиците, на които е представено менюто или винена карта, 50% от 
анкетираните имат менюта на английски, 3,33% на немски, 33,33% на сръбски, 13,33% имат менюта на 
български език.  

 

Графика 18. Гостилничарски услуги (%) 
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Туризмът е дейност, която засяга много други сектори, като транспорт, строителство, банково дело, 
селско стопанство, услуги, отдаване под наем на различно оборудване, както и много други сектори, 
участващи в създаването на цялостен туристически продукт. Значението на туризма за икономическия 
растеж и развитие в световен мащаб показва и стартирането на много нови пилотни проекти, насочени 
към стимулиране на търсенето на местни продукти. Респондентите от хотелиерския сектор (47,62%) 
използват национални продукти, произведени на повече от 50 км от Елин Пелин / Лесковац. В случая 
с Елин Пелин цели 55,71% от анкетираните купуват национални продукти, произведени на повече от 
50 км, докато 39,48% от анкетираните от Лесковац имат такава практика. Що се отнася до продуктите, 
които се произвеждат и купуват в среда до 50 километра, 30,68% от общия брой респонденти ги 
купуват. Ето малко по-различно съотношение, а именно 40,22% от онкетираните купуват местни 
продукти от непосредствената среда, докато 27,14% от респондентите от Елин Пелина избират за този 
вид доставка. Причината за това в Елин Пелин, след разговори с бизнес субекти, се крие в много 
слабото предлагане на местни продукти в Елин Пелин. От производителите на местни продукти в Елин 
Пелин има активен производител на мед, производител на млечни продукти и няколко производители 
на зеленчуци. Появата на големи търговски вериги и внос на евтини субсидирани продукти от чужбина, 
води до факта, че местните продукти, макар и с по-добро качество, са много по-скъпи, така че пазарът 
регулира и влияе върху покупката и търсенето, за съжаление негативно за местните производители. 
Що се отнася до вносни продукти, респондентите заявяват, че в тяхната оферта тези продукти заемат 
18,72%. Сред респондентите от Лесковац 20,30% от продуктите, които използват, идват от внос, докато 
17,14% от продуктите от чужбина са сред респондентите от Елин Пелин. 
 

Графика 19. Произход на предлаганите продукти (%) 

 

 

 
По отношение на консумацията на основни хранителни продукти беше ясно посочено, че местните 
продукти като хляб и сладкиши, зимни зеленчуци и дори алкохолни напитки, в най-голям процент, се 
доставят на местно ниво (следваща графика). Продуктите, които те приготвят самостоятелно, са 
зимнина, 13,33%, следвани от хляб и сладкиши, колбаси и лютеница (12,00%). Айвар се приготвя от 
10,67% от анкетираните. Това е средната стойност за двете дестинации. Когато гледате само Лесковац, 
айвар се приготвя от 50% от анкетираните от сектора на хотелиерството и ресторантьорството. 9,52% 
от общия брой анкетирани заявиха, че имат затруднения при снабдяването с местни продукти, но е 
необходимо да се разграничи тази средна стойност, тъй като има голяма разлика в изявленията на 
анкетираните от Елин Пелин и Лесковац по този въпрос.А именно 28,57% от анкетираните от Елин 
Пелин заявяват, че имат затруднения при набавянето на местни продукти, докато респондентите от 
Лесковац изобщо нямат трудности при набавянето на местни продукти.  
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Тази информация е разбираема, ако вземем предвид развитието на земеделското производство и 
преработвателната промишленост в Лесковац. Що се отнася обаче до пречките при набавянето на 
местни продукти, респондентите заявяват, че най-много ги притесняват отклоненията по отношение 
на качеството, 38,10%, малките количества като проблем открояват 33,33% от общия брой респонденти 
и не- спазване на споразумението 19, 05% от анкетираните. Високите цени на продуктите са посочени 
само от 9,52% от анкетираните като причина или пречка за закупуването на местни продукти. Особено 
интересно е, че 52,94% от анкетираните са договорили производство с местни доставчици (70,00% от 
Лесковац и 28,57% от Елин Пелин). 
 

Графика 20. Мести предложени продукти (%) 

 

 

 
Таблица 34. Структура на предложените собствени продукти (%) 

 

Вид продукти 
Елин 

Пелин 
Лесковац Средно Ранг 

Айвар 4,17% 13,73% 10,67% 3 
Лютеница 12,50% 11,76% 12,00% 2 
Супа 12,50% 7,84% 9,33% 4 
Колбаси 12,50% 11,76% 12,00% 2 
Зимнина 12,50% 13,73% 13,33% 1 
Скара 8,33% 9,80% 9,33% 4 
Сирене 4,17% 5,88% 5,33% 6 
Деликатеси 12,50% 3,92% 6,67% 5 
Сладкиши 12,50% 7,84% 9,33% 4 
Хляб и тестени изделия 8,33% 13,73% 12,00% 2 

 
Според експерти, занимаващи се с туризъм, разбирането на нуждите на гостите е изключително важно, 
ако е за всички участници в стойността на веригата в туризма. Разбирането на мотивите и нуждите е 
ключов въпрос, ако искаме туризмът да бъде устойчив и стратегически ориентиран. В крайна сметка 
обаче всичко се свежда до това дали гостът е бил доволен от дестинацията и услугата или не. Ако е 
така, той ще се върне и ще ни бъде посланик, ако не, ще трябва да инвестираме три пъти повече 
енергия и пари в опит да го спечелим. Въпреки това, независимо от дигиталната трансформация, 
влиянието на различни портали за резервации, социални мрежи, дигитални съвети и препоръки (които 
за съжаление фалшиво се събират и купуват,  води до спад в тяхното доверие), днес имаме много шум 
в комуникацията между гости и доставчици на услуги.  
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Има твърде много информация, така че отново на преден план излиза препоръката от туристическите 
потребители на място. За да знаете как да създадете преживявания за гости, първо трябва да научите 
как и защо разпознаването на техните желания и нужди е толкова важно. Броят на посетителите, които 
са посетили Елин Пелин и Лесковац по бизнес причини, е равен. От друга страна, когато говорим за 
индивиди, има много неравен процент на посетителите. В Елин Пелин този процент е почти два пъти 
по-голям от броя на хората, посетили Лесковац. Приблизително еднакъв брой двойки посещават 
Лесковац и Елин Пелин, но има и голяма разлика в процента на семействата, които посещават Лесковац 
и Елин Пелин. Този път броят на семействата, посещаващи Лесковац, е повече от два пъти по-голям от 
броя на семействата, посещаващи Елин Пелин. Структурата на посетителите е показана на следващата 
диаграма. 
 

Графика 21. Структура на посетителите (%) 

 
 
В структурата или връзката между местни и чуждестранни клиенти, т.е. гости, съотношението е 50% 
спрямо 50% от местните и чуждестранните гости се среща при 36,36% от анкетираните. Същият процент 
от анкетираните има съотношение 75% от местните посетители и 25% от чуждестранните посетители. 
Много важно е, че 70,00% от анкетираните наблюдават и провеждат проучване на удовлетвореността 
на гостите. Динамиката на посетителите в периода от 2018 до 2020 г. е показана на следващата 
диаграма 
 

Графика 22. Динамика на посетителите (%) 
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Що се отнася до анализа на средната продължителност на престоя на госта, най-големият брой гости, 
66,70%, престояват от 2 до 4 нощувки, идентичният процент на гостите 14,30%, прекарват една и 5 до 
7 нощувки в Лесковац и Елин Пелин. Най-малкият процент, само 4.80% от гостите остават по-дълго, 
имат 8 нощувки. Ако разгледаме местата поотделно, тези проценти са доста балансирани, с 
изключение на случаите на гости, отседнали от 5 до 7 нощувки. В допълнение към продължителността 
на престоя на гостите, важен показател за развитието на туристическото предложение е заетостта на 
капацитета за настаняване по години. През 2018 г. този процент е бил 42,68% от общия брой на 
анкетираните, следващата година е значително по-добра и степента на заетост е 51,07% от капацитета 
за настаняване, последван от значителен спад през 2020 г., поради последиците от COVID- 19 
пандемия. Ако наблюдаваме сезонността на престоя на гостите в Лесковац и Елин Пелин, тогава можем 
да заключим, че има периоди с все по-малко посетители. Сезонната заетост на капацитета за 
настаняване в Лесковац и Елин Пелин е показана в диаграмата по-долу. 
 

Табела 35. Средна продължителност на престоя на гостите (%) 

 Продължителност на престоя на гостите 
Елин 

Пелин 
 Лесковац Средно Ранг 

1 нощ 14,29% 14,3% 14,3% 2 
2-4 нощи 57,14% 71,4% 66,7% 1 
5-7 нощи 28,57% 7,1% 14,3% 2 
8 нощи 0,00% 7,1% 4,8% 3 

 
Таблица 36. Заетост на капацитета за настаняване по години (%) 

Година Елин Пелин  Лесковац Средно 

2018 40,00% 45,36% 42,68% 

2019 50,71% 51,43% 51,07% 

2020 30,71% 25,36% 28,04% 

средногодишно 40,48% 40,71% 40,60% 

 

Таблица 37. Сезонна заетост на капацитета за настаняване (%) 
Дестинация Пролет Лято Есен Зима 

Елин Пелин 8,70% 57,83% 29,12% 4,35% 

Лесковац 14,07% 49,64% 23,33% 12,96% 

 
Графика 23. Сезонна заетост на капацитета за настаняване (%) 
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Бизнес проблемите в сектора за настаняване на гости могат да се разглеждат от няколко аспекта. Някои 
от общите проблеми се отнасят до липсата на ясно дефинирани туристически продукти, туристическа 
марка и разпознаваем туристически продукт, респондентите споменават недостатъчно развита 
туристическа инфраструктура, липса на градоустройствени документи и проектно-техническа 
документация и други проблеми. По отношение на бизнес предизвикателствата респондентите 
оцениха въздействието на бизнес предизвикателствата, тоест проблемите, пред които са изправени в 
своя бизнес, по следния начин. От общия брой на респондентите, 38,10% смятат, че уменията на 
персонала са пречка, 47,62% имат проблеми със задържането на персонала, 33,33% считат за високи 
оперативни разходи. 14,29% от анкетираните възприемат липсата на клиенти като проблем, 47,62% от 
анкетираните посочват засиленото влияние на конкуренцията като проблем, 42,86% посочват закони, 
ограничения и държавни разпоредби, докато 9,52% от анкетираните посочват възприемането на 
туристите проблем и 23,81 като неефективна, бавна или обременяваща бюрокрация.% от 
анкетираните. Индивидуално представените отговори на респондентите от Лесковац и Елин Пелин 
могат да се видят в диаграмата по-долу. 
 

Графика 24. Основни бизнес проблеми (%) 

 

 
Бизнес субектите, които предоставят услуги за настаняване, са важни фактори в местното туристическо 
предложение. Много важно е тяхното взаимодействие с други преки и косвени участници в туризма, и 
много са важни  сътрудничеството и координацията особено, когато става въпрос за местни събития, 
т.е. организиране на събития, които популяризират местните обичаи, култура и някои други сегменти 
от туристическото предложение. В този смисъл е важно да се отбележи, че от общия брой анкетирани, 
46,67% са заявили, че участват и участват в организирането на местни фестивали и събития. Всички 
респонденти от Елин Пелина, които заявиха, че участват в подготовката и организацията на събития, 
действително участват в подготовката на събитието на Шопския фестивал. Докато респондентите от 
Лесковац, които участват в организирането на събития, участват еднакво в организирането на 
Рощилияда и Карнавала - 26,67%, и малко по-малко - 20,00% участват в организирането на музикални 
и театрални фестивали. Ако говорим за ценовата политика, тогава трябва да се каже, че от общия брой 
анкетирани 61,90% заявяват, че не променят ценовата политика през годината, докато 38,10% го 
правят. 20% от анкетираните намаляват цените през сезона, а 15% се увеличават през сезона. Най-
големият процент от анкетираните, 33,33%, вярват, че има много потенциал, но той все още не е 
използван. Основната роля на промоцията като инструмент за маркетинг в туризма се проявява в 
осигуряването на подходящо ниво на търсене, основано на създаване на положително отношение към 
продуктите и услугите.  
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По същество това е процес на масова комуникация между производители и потребители, където 
предмет на комуникация е обменът на информация, който може да насърчи продажбата на 
туристически продукти и услуги. Вземането на решение за закупуване на туристически продукт е дълъг 
процес, в който промоцията има специален дял.  80% от анкетираните участват активно в 
популяризирането на своя бизнес. Графично представяне на отговорите на участниците в изследването 
може да се види на диаграмата по-долу. 
 

Графика 25. Инструменти и канали за популяризиране (%) 
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4.1.4. Гостилничарски услуги 
 
Един от главните, скрити рискове, който туристите имат предвид при избор на дестинация е храната. 
Храната има главна роля в избор на дестинацията. Изследванията показват, че половината туристи се 
определят за престой и шопинг според гастрономичното предложение. В съпоставка с другите 
туристически групи, гурметата били най-вярна група на дестинациите (домакините). В решаването за 
избор на дестинация за пътуване, местните ястия имат решаваща роля. Гостилничарските услугите в 
Лесковац се предоставят от 270 стопански субекта, а в Елин Пелин от 38 стопански субекта. Когато 
обясняваме този брой доставчици на услуги, виждаме, че ги има в някои ресторанти и заведения за 
хранене, 235 в Лесковац и 18 в Елин Пелин. Услуги за приготвяне и сервиране на напитки предлагат 25 
бизнес единици в Лесковац и 18 в Елин Пелин, други услуги за приготвяне и сервиране на храна се 
предлагат от 3 стопански субекта в 1 Лесковац и 2 в Елин Пелин. Кетъринг услугите се предоставят от 7 
стопански субекта в Лесковац. Повечето стопански субекти всъщност са семейни ресторанти, цели 
36,4%, битовите ресторанти имат 9,1%, заведенията за бързо хранене имат 18,2%, баровете и 
кафенетата 13, 60%, сладкарите и винарните имат същия процент, 4,50% и други 13, 60%. Броят на 
служителите на един бизнес субект е средно 7, с факта, че през сезона обикновено има 8 служители 
средно, а извън сезона 5 служители на бизнес субект. 77.27% от служителите говорят чужди езици. Най-
високият процент от 68% говори английски, 20% говори български или сръбски, 8% говори немски и 4% 
говори руски.Гостилничарските услуги са достъпни в 28,79% от случаите за закуска, обяд и вечеря. 
Доставката на храна се извършва в 10,61%. Респондентите заявиха, че средният брой маси на обект е 
24 с 62 места. Респондентите заявяват, че имат средно 40 посетители на ден. Що се отнася до анкетата 
за удовлетвореност на потребителите на услуги, т.е. посетителите, 73% от анкетираните наблюдават 
удовлетвореността на своите гости, но само 25,00% имат стандарт за качество. По отношение на 
динамиката на предоставяне на техните услуги, т.е. сезонността, 76,19% не забелязват, че има промени 
през годината, а 93,75% не правят промени през годината в своята ценова политика. По отношение на 
бизнес проблемите на заведенията за хранене, 36,36% от анкетираните смятат, че проблемите се крият 
в уменията на персонала, 54,55% виждат проблема в задържането на персонала, 22,73% споменават, 
че това са високи оперативни разходи, 27,27% смятат, че това е липса на клиенти, 9,09% туристически 
възприятия 31,82%, че е интензивна конкуренция, 22,73% Закони, ограничения и държавни 
разпоредби, 13,64% Неефективна, бавна или обременяваща бюрокрация, 9,09% Издаване на 
разрешителни за строеж, 45,45% Липса на реклама и 9,09% виждат проблеми в липса на меки умения 
за гостоприемство и обслужване на клиентите (личност, доброта, ентусиазъм, грижа и др.). Мненията 
на респондентите от Лесковац и Елин Пелина могат да се видят в таблицата по-долу. 
 

Графика 26. Основни бизнес проблеми (%) 
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Според произхода на продуктите и хранителните стоки, които те предлагат на своите посетители, е 
очевидно, че те са национални продукти, докато внесените продукти участват в 12% сред 
респондентите от Лесковац и 5,37% сред респондентите от Елин Пелина. Респондентите от сектора на 
хотелиерството установиха, че произходът на продуктите, които използват в своите хотели / ресторанти 
по място на производство, идва от внос от България / Сърбия. Половината от анкетираните се 
съгласиха, че около 50% от продуктите, които използват в ресторантите си, могат да бъдат закупени на 
местно ниво. Този факт предполага, че мрежата от доставчици за нуждите на ресторантите на местно 
ниво е добре развита. Респондентите се съгласиха, че има много малко местни продукти и че техният 
дял варира от 5% до 10% в Елин Пелин и 40% в Лесковац. 
 

Графика 27. Произход на продуктите в гостилничарската  офертата на Елин Пелин (%) 
 

 
 
Изследването разкрива, че само една трета от респондентите от категорията на гостилничарството 
участват в организирането на местни фестивали и събития. Най-вече ресторантьорите от Лесковац, 
които са най-ангажирани с организирането на музикални и театрални фестивали (50,00%) и 
организирането на Рощилияда (28,57%). Според възприемането на потенциалните опасения, най-
голям брой анкетирани от тази категория вярват, че има много потенциал и че той се използва добре. 
Тази позиция е заета от 46,67% от анкетираните. 26,67% от анкетираните казват, че има потенциал за 
пътуване, но че той се използва недостатъчно, и същия процент заявява, че има много потенциал, но 
все още не е използван. Интересно е, че никой не заяви, че потенциалът за развитие на туризма е 
малък. 
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4.1.5. Туристи / Посетители 
 
Туризмът може да бъде описан като дейност на хора, които пътуват до място, което не е техният дом, 
престоявайки на това място за определено време, извършвайки различни дейности на това място 
(развлечение, работа или други цели). Следователно туризмът се различава от пътуването, което 
означава преместване на някого от едно място на друго, защото туризмът, освен самото пътуване, като 
основен елемент включва престой и дейности по време на този престой. Тъй като туризмът се състои 
от определена поредица от повтарящи се елементи, той се описва като верига. Основните елементи 
на тази верига са пътуване до и от избраната дестинация и престой. Освен това фазата на подготовка 
(избор на дестинация, резервация и стягане на багаж), краят на престоя и пристигането вкъщи се считат 
за части от веригата. Преди пътуването туристите търсят възможно най-много информация относно 
дестинацията на пътуването и завършват с оценката на пътуващия след консумация на преживяването. 
Следователно търсенето на информацията, свързана с туристическата дестинация, е много важно. 
Повечето жители на ЕС са уверени пътешественици, които предпочитат да организират сами своята 
почивка. Над 53% от европейците резервират ваканциите си онлайн. Устната препоръка беше от 
значение за 40% от пътуващите в ЕС. Опитът от пътуването е, когато клиентите харчат за туристически 
продукти като транспорт, настаняване по време на пътуването и за други туристически дейности 
(развлечения, отдих, пазаруване, екскурзии и др.). Тези дейности могат да бъдат закупуване на 
материални продукти като сувенири, храни и напитки. Дори по време на потреблението на 
туристически услуги, като престой в хотели, консумиране на пейзажа на естествения туризъм. Тези 
дейности могат да доведат до намерението от ново посещение. Дори по време на потреблението на 
туристически услуги, като престой в хотели, консумиране на пейзажа на естествения туризъм. Тези 
дейности могат да доведат до намерението от ново посещение. 
 

Илюстрация 12. Дейности на туристите във веригата на стойността 
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Според проучване на Euromonitor International, почти половината (47%) от всички пътувания в чужбина 
отнемат четири до седем дни. Краткосрочните престои (една до три нощувки) в чужбина правят около 
23%, а престоите по-дълги от седем нощувки са около 30%.Смята се, че около 80% от вътрешните 
пътувания и превози се реализират главно с автомобил или друг вид сухопътен транспорт. Сумата, 
която туристите харчат за пазаруване, докато пребивават в туристическа дестинация, е важно да се 
определи не само поради ценовата политика, но и поради други причини, като например създаване 
на асортимент от продукти, промоции и други подобни. 
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Проведените изследвания показват, че средното потребление на туристи на ден за двете дестинации 
е от 30 до 50 EUR. Средният турист в Елин Пелин харчи между 25 и 30 евро на нощ, между 10 и 20 евро 
за храна, докато харчи между 1 и 5 евро за сувенири. Другото потребление е практически 
незначително. В Лесковац потреблението на туристи на ден е както следва: нощувка 25 EUR на човек 
(по-нисък клас настаняване). Обяд / вечеря: 10-15 EUR на човек. Освежителни напитки и кафе 10 EUR 
на човек. Покупка на сувенири 2-3 евро на човек. Друго потребление 15 EUR на човек. За дестинациите 
Елин Пелин и Лесковац е характерно, че 64% от туристическото потребление отива за настаняване и 
хранителни услуги, докато потреблението извън борда е 16%. Структурата на туристическото 
потребление и за двете дестинации е приблизително подобна на туристическото потребление, 
записано в националната статистика (илюстрация по-долу). Представената структура показва 
необходимостта от подобряване на туристическите продукти и попълване на "пакетни" предложения.  
 

Илюстрация 13. Туристическа консумация40 

 
 
Според структурата на посетителите 75% са вътрешни туристи, докато само 25% са чуждестранни 
туристи. Това отношение е отделено от 36,15% от респондентите, които са преки участници във 
стойностната верига. Това е средната стойност за двете дестинации. Структурата на посетителите / 
туристите по дестинация е показана на следващата диаграма.  
 

Графика 28. Структура на посетители/туриста (%) 

 

 
40 Източник: Eurostat -Tourism Database (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database) and OECD -Tourism Database (https://stats.oecd.org)  
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Изследването включва и нагласите на туристите. Общо са анкетирани 13 туристи. Малкият брой 
изпитани лица е преди всичко следствие от пандемията COVID-19, която беше много актуална по време 
на проучването. Трябва да се отбележи, че проектът Magic of Synergy не предвижда проучване на 
туристите за целите на това проучване. Авторите обаче са на мнение, че за да разберат веригата на 
стойността и да предприемат действия за нейното надграждане, нагласите на туристите са много 
полезни. Анкетираните туристи идват от Северна Македония, Казахстан, България, Сърбия, Корея, 
Румъния, Франция и Испания. Съотношението на туристите, участвали в изследването, е такова, че от 
общия брой на анкетираните туристи 84,62% са туристи, посетили Лесковац, и 15,38% са туристи, 
отседнали в Елин Пелин. 69,23% от туристите са мъже. Възрастовата структура на анкетираните туристи 
е такава, че повечето от анкетираните, 67,54%, са в групата между 25 и 44 години. 23,08% са на възраст 
между 45 и 54 години, а само 7,69% са на възраст между 18 и 24 години. Сред анкетираните няма по-
възрастни туристи от 64 години. Туристите са могли да оценят качеството на туристическата оферта 
като лошо, средно, добро, много добро или отлично. Така че най-ниската оценка е една, най-високата 
е пет. Резултатите от изследването показват, че посетителите на Елин Пелин, с оценка 4,00 са оценили 
общото впечатление, което са спечелили по време на престоя си в Елин Пелин, услугите са оценили с 
оценка 4,20, атракции и възможности с резултат 3,71, инфраструктура в Елин Пелин с 3,90 и качеството 
на туристическото предложение с резултат 3,95. Посетителите - туристи, отседнали в Лесковац, 
оцениха общото впечатление с 3,95, услугите с 4,42, атракциите и възможностите с 2,19, 
инфраструктурата с 1,90 и качеството на туристическата оферта с оценка 3,12. Основните възражения 
на посетителите са свързани с отмяна на фестивала, пътна инфраструктура и ограничено настаняване 
по отношение на количество.  
 

Таблица 38. Елин Пелин - - Оценка на качеството на туристическото предложение (%) 
 

 Лошо Средно Добро 
Много 
добра 

Отлична 
Средна 
Оценка 

Общо впечатление 0,00% 0,00% 1,85% 3,70% 1,85% 4,00 

Услуги 0,00% 0,00% 3,70% 22,22% 9,26% 4,20 
Атракции и възможности 0,00% 3,70% 14,81% 12,96% 7,41% 3,71 
Инфраструктура 0,00% 0,00% 5,56% 9,26% 3,70% 3,90 
Качество на туристическото 
предложение 

0,00% 3,70% 25,93% 48,15% 22,22% 3,95 

 
Таблица 39. Лесковац Оценка на качеството на туристическото предложение (%) 

 

 Лошо  Средно Добро 
Много 
добро 

Отлично 
Средна 
оценка 

Общо впечатление 0,00% 0,00% 1,28% 4,79% 0,96% 3,95 

Услуги 1,92% 0,96% 0,64% 8,31% 22,68% 4,42 

Атракции и 
възможности 

16,93% 10,54% 6,39% 6,39% 1,92% 2,19 

Инфраструктура  9,27% 2,24% 2,88% 1,28% 0,64% 1,90 

Качество на 
туристическото 
предложение 

28,12% 13,74% 11,18% 20,77% 26,20% 3,12 
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4.2. Индиректни участници във веригата на сойността 
 
4.2.1. Доставчици 
 

Туризмът е важен двигател на икономическото и социалното развитие. Той стимулира икономическия 
растеж чрез генериране на приходи, заетост, инвестиции и износ. Той също така създава ценни 
странични ползи, включително опазване на културното наследство, подобряване на инфраструктурата 
и съоръженията на местната общност. Туристите консумират широка гама от продукти и услуги, 
включително транспорт, настаняване, храна и развлекателни услуги. Туристическият сектор в Елин 
Пелин и Лесковац генерира търсене и заетост в нетуристически сектори на икономиката, като 
земеделие, строителство, производство, търговия на дребно и търговия и вътрешносекторно търсене. 
Кумулативният ефект от приходите от туризъм чрез преки, косвени и индуцирани ефекти се описва 
чрез използването на мултипликатори на приходи от туризъм, които показват връзката между 
допълнителната единица туристическо потребление и промените, които водят до нивото на дохода в 
икономиката. Туризмът осигурява висок дял на полу-квалифицирани работни места, но също така 
предлага възможности за качествена заетост. 9 доставчици от Лесковац и Елин Пелин участваха в 
изследването. По отношение на структурата на участниците в изследването, 22,22% са тези, които се 
занимават със занаяти и производство на сувенири, в областта на развлеченията 22,22%, в областта на 
транспорта 22,22%, докато 11,11% са представители на доставчиците на храни. Други доставчици са 
22,22%. Попитахме доставчиците в туризма кои са техните клиенти и проучванията показват, че те 
продават своите продукти в почти същия процент от 21,43% на туристи, ресторанти, хотели и барове, 
занаятчийски магазини и др. Докато 14,29% са бизнесмените, които купуват тези продукти. Що се 
отнася до участието на организации, представляващи доставчици в туристическия сектор, средно само 
25% от тях са заявили, че участват в организирането на местни фестивали и събития. Тук обаче трябва 
да се изясни, че всъщност само доставчици от Лесковац участват в организирането на местни 
фестивали и събития, най-вече Празникът на барбекюто, и че доставчиците от Елин Пелина не участват 
в организирането на местни събития. Що се отнася до структурата на обществени поръчки във 
веригата, интересно е да се покаже разликата между доставчиците от Лесковац и Елин Пелин. Що се 
отнася до местните продукти, процентът на поръчки е доста еднакъв с доставчиците от Лесковац и 
Елин Пелин. Има разлики във вносни и местни продукти. Структурата във веригата на доставки е 
показана на таблицата по-долу 
 

Графика 29. Структура на веригата за доставки (%) 

 
 

Закупуването на местни продукти от туристическите участници има множество последици за местната 
икономика. Факт е, че положителните ефекти от участието на местни продукти в туристическия сектор 
са посочени от много икономисти, но и от всички, които се занимават с развитието на устойчив 
туризъм.  
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Когато говорим за конкретни продукти, респондентите казаха, че месото и месните продукти участват 
с 34,19%, плодовете и зеленчуците с 50,83%, водата и соковете с 52,54%, докато зимните продукти 
участват с 40,28%, млечните продукти са представени с 46,21% и хлябът и сладките са 55,00%. 
Алкохолните напитки са представени в 38,89%. Как изглеждат местните продукти във веригата за 
доставки в Лесковац и как изглежда Елин Пелин, може да се види от таблицата по-долу. 
 

Графика 30. Местни продукти във веригата на доставки (%) 
 

 
 

Що се отнася до пречките пред осигуряването на местни продукти, показателно е, че респондентите от 
Лесковац и Елин Пелин имат различно виждане по този въпрос. Докато 63,39% от респондентите от 
Елин Пелин вярват, че малките количества са проблем при поръчките, само 7,69% от респондентите от 
Лесковац виждат, че малките количества са пречка при доставките. Що се отнася до отклонението по 
отношение на качеството, 56,41% от респондентите от Лесковац смятат, че това е пречка при 
закупуването на местни продукти и едва 19,60% от респондентите от Елин Пелин виждат този проблем 
като пречка. Малко по-еднакво отношение на анкетираните е по отношение на високите цени на 
местните продукти, където 21,51% от анкетираните казват, че високите цени са пречка, а за 16,96% от 
респондентите от Елин Пелин високите цени са проблем. Интересен факт е, че само респондентите от 
Лесковац, 15,38% от тях, са заявили, че не спазват споразумението като пречка при поръчката. 
Бариерите пред набавянето на местни продукти могат да се видят в таблицата по-долу. 
 

Графика 31. Бариери пред доставките на местни продукти (%) 
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4.2.2. Доставчици на услуги 
 

Услугите за подкрепа са тези дейности или услуги, които туристическият сектор изисква, но не 
произвежда. Те са необходими за ефективното функциониране на веригата, но обикновено не са 
обвързани с една фаза и често се използват в множество фази. Тези дейности могат да бъдат много по-
големи от директната верига на стойността, като например продажбата на горива. От страна на 
търсенето голям брой туристи разпознават и оценяват местните продукти, тъй като местните туристи 
преобладават, като посочват местните продукти като един от главните мотиви за посещението им на 
тази дестинация. Местните продукти са много важни, тъй като имат икономически, но също така и 
традиционни и културни ценности, които са важен елемент от системата на опит на туристите и 
посетителите на всяка дестинация. Съвременните туристи и потребители, като представители на 
глобално и почти единно общество, все повече искат да консумират продукти, които са типични за 
туристическата дестинация, която посещават - местно произведени храни и напитки, сувенирни, 
местни обичаи и събития - тоест търсят автентично преживяване на дестинацията. Поставянето на 
местни продукти на местния пазар осигурява добавена стойност към предложението на туристическата 
дестинация и намалява разходите за промоция и транспорт за малки и средни производители, което в 
крайна сметка дава възможност за по-добра рентабилност. 
 

4.2.3. Институционна подкрепа 
 

Туризмът като сектор разчита на доброто управление. Необходимостта от сътрудничество между 
публични, частни и други заинтересовани страни в сектора все повече се признава, обхващайки 
икономическите, социалните и екологичните аспекти на туризма. Успешният устойчив туризъм на 
местно ниво на дестинация изисква участието на частния сектор и органите на гражданското общество, 
включително местната общност, заедно с информирани местни власти. Доброто управление, което 
включва създаването и функционирането на ефективни институции и структури, е важно за туризма. 
Тясното сътрудничество между правителството и частния сектор е от съществено значение. Местните 
власти играят решаваща роля в много форми на туризъм, тъй като обикновено включват управление 
на много ключови елементи на туристическия продукт, като съдържания и атракции, транспорт, 
обществени услуги и инфраструктура и могат допълнително да повлияят на поведението на частните 
оператори. В изследването са участвали 16 представители на подкрепящи институции и организации 
(9 от Лесковац и 7 от Елин Пелин). Структурата на респондентите в областта на институциите за 
подкрепа е такава, 12,50% представители на местните власти, 31,25% представители на културни 
институции (музей, театър, културен център и др.), 6,25% представители на туристически организации 
или подобни местни организации, които са участвали в проучването. 31,25% от представителите на 
образователни институции, 6,25% от анкетираните са представители на публични институции / 
организации и неправителствения сектор. 
 

Графика 32. Дейности на институции и подпомагащи организации в областта на туризма (%) 
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По отношение на дейностите на институциите и подпомагащите организации, информационни услуги 
се предоставят от 68,75% от анкетираните, 62,50% от анкетираните са ангажирани с организирането на 
фестивали и събития, а 56,25% от анкетираните са ангажирани с образование и обучение. 37,50% от 
анкетираните са активни в маркетинга и промоцията. Проектите в областта на туризма се изпълняват с 
31,25% и същият процент има дял в стратегическото планиране на туризма. Що се отнася до събирането 
и анализа на туристическите данни, 18,75% от анкетираните са ангажирани в тази област. Същият 
процент, 18,75% от организациите са ангажирани в областта на опазването на културата, исторически 
и / или природни забележителности.От общия брой анкетирани, 12,50% от анкетираните са 
ангажирани в областта на отразяването на туристическата инфраструктура, изграждането на 
туристическа инфраструктура, както и приемането и прилагането на местните разпоредби и планови 
документи, а 6,25% от анкетираните са в сферата на бизнеса подкрепа, техническа и технологична 
подкрепа и управление на туристически обекти. Възприемането на възможностите за развитие на 
представителите на институцията за подкрепа казва, че 41% от анкетираните вярват, че туризмът 
помага за иницииране на международен културен обмен, 11,00% вярват, че туризмът създава голям 
брой работни места и доходи за жителите, 30% вярват, че туризмът запазва и развива местната 
култура.3% вярват, че туризмът повишава качеството на местния бизнес, повишава знанията на 
жителите и спомага за повишаване на осведомеността на жителите.По отношение на участието в 
организирането на местни фестивали и събития, 68,75% от анкетираните заявяват, че участват в 
подготовката и организацията. Когато оценяват туристическия потенциал, 42,11% от анкетираните 
смятат, че има много потенциал и той се използва добре. 36,84% смятат, че има много потенциал, но 
той се използва недостатъчно, докато 15,79% смятат, че има много потенциал, но той все още не е 
използван. Само 5,26% от анкетираните смятат, че потенциалът за развитие на туризма е малък. 
Основните предизвикателства за развитието на туризма от гледна точка на подкрепящите институции 
изглеждат така, че 68,75% от тях са заявили, че най-големият проблем е липсата на финансови ресурси, 
37,50% смятат, че липсата на институционална координация е предизвикателство, 31,25% смятат, че 
ограничените възможности 37,50% смятат, че липсата на професионален персонал е пречка за 
развитието, а 6,25% от анкетираните казват, че лошото сътрудничество е причината или 
предизвикателството за развитието на туризма. 
 

Графика 33. Основни предизвикателства пред развитието на туризма (%) 
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4.3. Връзки в рамките на стойностни вериги 
 
Туризмът се характеризира като отрасъл със силна конкуренция. Следователно е от решаващо 
значение да се създаде конкурентно предимство, за да остане на пазара. В случая с туристическата 
индустрия, създаването на конкурентно предимство би могло да бъде постигнато чрез осигуряване на 
изключително преживяване, което е крайната цел на пътуването, което води до удовлетвореност и 
лоялност на клиентите. Потенциалът за конкурентоспособност отчита размера и интензивността на 
сектора и неговата конкурентоспособност на регионални и глобални пазари и динамиката на 
световната стойностна верига. За разлика от веригите за създаване на стойност в преработващата 
индустрия, туризмът е категоризиран като индустрия на услугите. Услугата има характеристиките на 
неотделимост (когато производството, продажбите и потреблението се извършват едновременно), 
нематериалност и изменчивост (трудности при поддържане на последователност в качеството). Тези 
характеристики причиняват сложността на стойностната верига на туристическата индустрия. Освен 
това туристическата индустрия се състои от различни доставчици, опериращи в различни индустрии 
(настаняване, транспорт, атракции, храни и напитки, търговия на дребно и др.), и повечето от тях са 
малки и средни предприятия. Тези бизнес участници предлагат една или повече стоки и услуги, които 
се нуждаят от ролята на посредници, за да комбинират, координират и разпределят своите елементи, 
които след това ще бъдат продадени на туристи и крайни потребители. Световната туристическа 
стойностна верига (илюстрация по-долу) започва от туристите като фокусна точка. Следвайки 
движението на туриста, той показва във веригата на стойността стъпките и предметите, с които туристът 
си взаимодейства от момента, в който реши да пътува до края на пътуването си. 
 

Илюстрация 14. Световна стойност на верига в туризма41 

 

  
 
Международни авиокомпании, световни туроператори и мултинационални хотелски марки са водещи 
компании в стойностната верига на туризма. Тези компании от развитите страни играят ключова роля 
за формирането на туристическите тенденции чрез силни маркетингови кампании и близък контакт с 
потребителите.  

 
41 Източник: Christian M., Fernandez-Stark K., Ahmed G., and Gereffi G. The Tourism Global Value Chain: Economic Upgrading and 

Workforce Development. Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University 2011. 
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Когато топ туристическите компании се придвижват към нови дестинации, те вземат предвид фактори 
като нивото на икономическо развитие в страната, политическа и регулаторна среда, човешки ресурси, 
ниво на инфраструктура и търсене на пазара. Обикновено туристическите агенции действат като 
търговски обекти за туристически продукти (настаняване, транспорт, атракции), а туроператорите 
действат като търговци на едро, които купуват самолетни места, хотелски стаи и туристически 
дейности, които след това ще бъдат разпределени в различни туристически пакети. След това тези 
продукти ще се продават чрез туристически агенции или дори директно на туристи. Туристите също 
могат да закупят същите услуги директно без посредник. Най-често срещаният модел на 
международен транспорт са международните авиокомпании. Влаковете, въпреки че често се намират 
в Европа и някои части на азиатските страни, обикновено не са опция за дълги пътувания. 
Международното разпространение на транспорта обикновено се извършва в страната на произход. 
Разпределението на регионалния транспорт обаче се осъществява в страната по местоназначение. 
Страните по местоназначение обикновено вече имат свои собствени участници в дистрибуцията и 
често работят директно с международна дистрибуторска компания. Например националните 
туроператори организират и провеждат глобални туристически пакетни операции. Когато това се 
случи, националният туроператор ще поздрави туристите на летището и ще ги отведе до тяхната 
дестинация за туристически дейности. В страната на дестинацията туристите се включват в дейности, 
които изискват местен транспорт (въздушен, морски и / или сухоземен), настаняване и екскурзии. Има 
много възможности за настаняване от скромни хостели до луксозни. Екскурзиите са местни дейности, 
които са продукти на туризма и собственост на дестинацията. Посещенията на местни базари и 
занаятчийски центрове също са категоризирани като част от цялостните туристически дейности. 
Международният туризъм изисква сложно ниво на координация и маркетинг, което да достига до 
туристите, базирани в много страни и региони. Най-голяма стойност имат фирмите, които имат умения 
за координация и маркетингова сила. Многосекторният характер на туризма позволява множество 
маршрути, като една форма на модернизация се извършва едновременно с друга. Някои маршрути са 
по-достъпни въз основа на глобалната организация на сектора и местните възможности. Качеството се 
превърна в най-важния елемент в бизнеса на туристическата индустрия на непрекъснато 
разширяващия се световен пазар. Следователно туризмът е в постоянно търсене на качество на всички 
нива на бизнеса и във всички елементи на създаването на туристически продукт. Туристическите 
дестинации все повече зависят от качеството на техните услуги и продукти и тяхното разположение на 
туристическия пазар. Крайният продукт в туристическа дестинация, който туристите консумират, е 
набор от всички продукти и услуги, които туристът е използвал по време на престоя си в тази 
дестинация. Някои елементи са ключови за привличането на туристите и задоволяването на техните 
нужди (съоръжения за настаняване, транспорт, изградена привлекателност, организатори на 
пътувания), други имат ролята на подкрепа (ръководства, застрахователни и финансови дейности, 
свързани с туризма, образователни институции, медии, туристически организации на всички нива и 
др.). Всички тези елементи на престоя са взаимосвързани и влияят на цялостното преживяване, което 
туристът носи със себе си като мисловен образ на туристическото си пътуване. Туристическа 
дестинация, която иска да заеме добра позиция на световния туристически пазар, трябва да се 
ръководи от основните принципи на устойчивото развитие, като спазва изискванията на клиентелата 
за максимално качество на предлаганите ресурси и услуги. Ето защо към изследването и оценката на 
качеството на туристическата дестинация трябва да се подхожда изключително внимателно и 
обмислено. Ако всички участници действат заедно, за да определят какво наистина искат от туризма и 
по какъв начин искат да го разположат, всички ще се възползват. Сложността на туристическата 
дейност с всичките й специфики засяга постоянната необходимост от предприемане на нови действия, 
за да се адаптира туристическият продукт към изискванията на туристическото търсене чрез 
признаване на нуждите на туристите и предпазливост при създаването на туристически продукт, 
неговата реализация и поява на туристически пазар.  Хоризонталната интеграция дава възможност за 
икономии от мащаба, докато вертикалната интеграция осигурява повече, по-ефективни маркетингови 
системи (повече канали за дистрибуция, опаковане, транспорт, директни продажби и производство на 
продукция). Процесът на създаване на добавена стойност изисква координирана дейност на 
туристическите участници (хоризонтални и вертикални връзки в рамките на пазарната верига), което 
би укрепило териториалната мрежа.  
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Изследването показва, че стойностната верига за туристическите дестинации Елин Пелин и Лесковац 
се състои от сложни взаимоотношения между различни участници, дейности и политически мерки на 
местно и национално ниво. Това е разширена верига, която започва от организацията на пътуванията 
и туристическите дейности в дестинацията (следващата илюстрация). Хоризонталните връзки в тази 
верига представляват дейностите на организаторите на пътувания, транспорт, настаняване, храна, 
развлечения, отдих и търговия. Вертикалните връзки се състоят от дейностите на участници извън 
туристическия сектор, както и политиките за развитие на туризма на местно и национално ниво. 
Общата характеристика на тези връзки е, че те не са дългосрочно ориентирани и че им липсва 
координация, за да създадат по-голяма добавена стойност. Изследването идентифицира 
взаимодействието между преките и косвените участници във веригата на стойността. Това 
взаимодействие обаче е ограничено. Хоризонталните и вертикалните връзки трябва да бъдат укрепени 
чрез продуктивно сътрудничество. Добър начин за просперитет е създаването на съвместни 
туристически продукти, основани на култура и валоризация на събитията, с акцент върху предлагането 
на пазара на съществуващи местни продукти и сувенири, които могат да представляват интерес за 
туристите.  
 

Илюстрация 15. Верига на стойността в туризма в Елин Пелин и Лесковац 
 

 
 
Туристическата индустрия се занимава с продажба на преживявания. Възприеманата стойност на 
туристически продукт или услуга е доминиращият фактор, влияещ върху вземането на решения от 
потребителите. Туристите търсят емоционални преживявания, а спомените от пътуването са най-
важната им характеристика. Докато стоките са материални, а услугите - нематериални, 
преживяванията се запомнят, тоест се вписват в паметта. Имайки това предвид, може да се каже, че 
туристическите атракции са основните генератори на туристически преживявания и спомени. 
Предоставянето на стойност в рамките на тези дейности е непряко и служи в подкрепа на създаването 
на туристически опит.  
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Тези дейности са: инфраструктура, планиране, развитие на човешките ресурси, технологии и дейности 
като строителство, търговия. Спецификата на тези дейности е, че с тях се занимават публични и частни 
участници, за които туризмът не е основната дейност. В случая с Елин Пелин и Лесковац те са косвени 
участници във веригата на стойността. При наблюдение на инфраструктурата това е основният 
определящ фактор за качеството на туристическото изживяване и имиджа на дестинацията, целостта 
на околната среда и инфраструктурата (транспорт, телекомуникации, водоснабдяване, електрическа 
система и др.), Услуги, свързани с безопасността в дестинацията и т.н. местните власти Елин Пелин и 
Лесковац полагат усилия за създаване на благоприятна инвестиционна среда. Сътрудничеството 
между частния и публичния сектор е особено необходимо при изграждането или подобряването на 
туристическия капацитет и инфраструктура. Разпределението на оценките на респондентите от 
различни части на веригата на стойността на туризма показва, че съществуващата инфраструктура е 
добра (следващата таблица). Инфраструктурата е доста добре оценена от туроператорите. От друга 
страна, само 22,99% от анкетираните са дали слаби оценки (средно за двете дестинации). 
Конкурентоспособността между туристическите дестинации е една от важните характеристики на 
съвременните тенденции на туристическия пазар. Желанието за постигане на конкурентоспособност 
на дългосрочна устойчива основа е проникнато от желанието да се създаде хармония между 
различните ефекти от развитието на туризма. Отправната точка за тази цел е развита туристическа 
инфраструктура. Те включват съоръжения за информация, почивка, отдих, образование и забавление 
на туристите. Според данните от изследванията дестинациите Елин Пелин и Лесковац имат умерено 
ниво на развитие на туристическата инфраструктура. Туристическата инфраструктура се състои от 
различни съоръжения за настаняване и хранене. В допълнение към това има парк за приключения, 
туристически информационен център, крайпътни зони за почивка, голф игрище, тенис корт, отворени 
и затворени съоръжения за спортен отдих, изкуствени резервоари, басейни, уелнес съоръжения и др. 
Планът е да се изградят пешеходни пътеки на места около езерото Огняново Елин Пелин и по каньона 
на Вучянка Лесковац. 
 

Таблица 40. Оценка на съществуващата инфраструктура (%) 
  

Бизнес субект 
Оценка 

Много 
лошо 

Лошо Добро 
Сравнително 

добро 
Превъзходно  

Организатори на пътувания 4,86% 19,98% 32,21% 35,63% 7,32% 

Доставчици на услуги за 
настаняване 

5,09% 19,38% 36,83% 29,42% 9,28% 

Доставчици на гостилничарски 
услуги 

5,36% 20,68% 35,26% 27,22% 11,49% 

Спомагателни услуги и 
доставчици 

4,45% 15,14% 42,73% 28,43% 9,25% 

Институции и организации за 
подкрепа 

2,29% 17,71% 37,15% 30,13% 12,72% 

Средно 4,41% 18,58% 36,83% 30,17% 10,01% 

Минимум 2,29% 15,14% 32,21% 27,22% 7,32% 

Максимум 5,36% 20,68% 42,73% 35,63% 12,72% 

 
Респондентите оцениха съществуващата туристическа инфраструктура по скала от 1 до 5 (като 1 е най-
ниската и 5 е най-високата). Средната оценка за Елин Пелин е 3,33, а за Лесковац 3,07. Средната оценка 
на съществуващата туристическа инфраструктура и съоръжения за двете дестинации е 3,20. Това 
показва, че 63,96% от туристическата инфраструктура е добре развита. Според резултатите от 
изследването от съществуващата туристическа инфраструктура, респондентите най-добре оцениха 
обхвата и наличността на места за настаняване и заведения за хранене (следващата таблица). 
Достъпността на съоръжението за хора с увреждания, както и инсталирането на обществено 
оборудване за спортни дейности получиха ниски оценки. 
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Графика 34. Средна оценка ма туристическа инфраструктура 

 

 
Таблица 41. Оценка на туристическата инфраструктура и обекти (%) 

 

Туристическа инфраструктура 
Оценка 

Много 
лошо 

Лошо Добро 
Сравнително 

добро 
Превъзходно  

Обем и достъпност на обекти за 
настаняване 

1,56% 9,74% 54,91% 17,11% 16,68% 

Обем и достъпност на 
гостилничарски обекти 

0,00% 1,61% 21,49% 50,23% 26,67% 

Транспортна инфраструктура 
(пътища, паркинг) 

6,36% 23,94% 38,59% 23,64% 7,47% 

Достъпност на обществен 
транспорт 

7,71% 31,24% 30,37% 29,07% 1,61% 

Обществено оборудване за 
спортни дейности 

12,88% 21,76% 37,04% 25,19% 3,13% 

Възможности за забавление и 
социални дейности 

0,00% 19,38% 43,13% 27,50% 10,00% 

Културни атракции (художествени 
галерии, музей, театър и т.н.) 

2,75% 17,71% 37,80% 20,09% 21,65% 

Привлекателности за деца 
(игрища, детски паркове и т.н.) 

2,38% 21,28% 29,17% 30,73% 16,44% 

Туристическа сигнализация 1,16% 11,30% 41,61% 35,83% 10,10% 

Събиране на боклук от 
туристически обекти 

11,46% 16,59% 29,91% 37,28% 4,76% 

Занаятчийски магазини и 
работилници 

8,94% 24,89% 38,52% 19,88% 7,78% 

Информационни центрове 2,73% 18,64% 43,97% 23,36% 11,30% 

Достъпност за инвалиди 7,19% 36,25% 31,88% 22,19% 2,50% 

Минимум 0,00% 1,61% 21,49% 17,11% 1,61% 

Максимум 12,88% 36,25% 54,91% 50,23% 26,67% 

 
В условията на глобални икономически промени много туристически дестинации са изправени пред 
силна конкуренция във всички сфери на бизнеса. За да получат конкурентно предимство, те трябва 
постоянно да търсят нови начини да се разграничат на пазара. Качественото обслужване е ключът към 
запазването на съществуващите и привличането на нови туристи.  
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Туристическите услуги се появяват не само в областта на кетъринга, но и в областта на трафика, 
застраховането, търговията, банковото дело и други подобни. Качеството на услугите и личните 
отношения с туристите в рамките на дестинацията са един от ключовите елементи на веригата на 
стойността. Респондентите от различни категории по веригата на стойността оценяват съществуващите 
туристически услуги в дестинациите Елин Пелин и Лесковац като добри (следващата таблица). Само 
24,63% от анкетираните оценяват като лоши съществуващите услуги. 
 

Таблица 42 Оценка на съществуващите туристически услуги (%) 

Бизнес субект 
Оценка 

Много 
лошо 

Лошо Добро 
Сравнително 

добро 
Превъзходно 

Организатори на пътувания 7,35% 12,99% 42,65% 32,60% 4,41% 

Доставчици на услуги за 
настаняване 

8,33% 21,43% 31,55% 27,98% 10,71% 

Доставчици на гостилничарски 
услуги 

9,21% 13,50% 35,35% 19,32% 22,61% 

Спомагателни услуги и 
доставчици 

5,83% 20,83% 42,08% 23,75% 7,50% 

Институции и организации за 
подкрепа 

3,04% 20,63% 39,29% 26,19% 10,85% 

Средно 6,75% 17,88% 38,18% 25,97% 11,22% 

Минимум 3,04% 12,99% 31,55% 19,32% 4,41% 

Максимум 9,21% 21,43% 42,65% 32,60% 22,61% 

 
Повечето от анкетираните оценяват услугите за настаняване, кетъринг и информационни услуги като 
доста добри. Общото възражение е, че туристическите и хотелиерските компании трябва постоянно да 
подобряват своите услуги и да инвестират в човешки ресурси. Придружаващите услуги в туризма под 
формата на услуги за велосипедисти или туристически водачи бяха оценени по-лошо. 
Предизвикателството за следващия период е да се повиши качеството на тези услуги. Ползите от 
подобряването на качеството на услугите в туризма включват повишена удовлетвореност на клиентите, 
повишено задържане на клиентите, намалена флуктуация на служителите, намалени оперативни 
разходи, увеличен пазарен дял, повишена рентабилност и подобрен бизнес. Инвестирането в 
подобряване на качеството на услугите трябва да бъде приоритет за преките участници във веригата 
на стойността. 
 

Таблица 43. Оценка на туристическите услуги (%) 

Услуга 
Оценка 

Много 
лошо 

Лошо Добро 
Сравнително 

добро 
Превъзходно 

Услуги за настаняване 1,67% 18,33% 48,86% 17,50% 13,64% 

Гостилничарски услуги 0,00% 3,33% 26,74% 39,47% 30,45% 

Информационни услуги 0,00% 16,11% 40,00% 28,89% 15,00% 

Комунални услуги 
(водоснабдяване, събиране на 
боклук и т.н.) 

4,76% 11,43% 37,86% 37,14% 8,81% 

Услуги за колоездачи 25,38% 34,85% 26,89% 8,41% 4,47% 

Услуги на водачи 12,19% 25,42% 39,29% 17,32% 5,77% 

Минимум 0,00% 3,33% 26,74% 8,41% 4,47% 

Максимум 25,38% 34,85% 48,86% 39,47% 30,45% 

 
Бизнес предизвикателствата, пред които са изправени участниците във веригата на стойността, са 
сходни от двете страни на границата. Според мнозинството от анкетираните основните бизнес 
предизвикателства, пред които са изправени, са закони, ограничения и правителствени разпоредби 
(13,36%), интензивна конкуренция (12,71%), липса на реклама (10,59%), задържане на персонал (9,41%) 
и високи оперативни разходи (8,21%).  



90 
 

Бизнес субектите от Елин Пелина виждат най-големите проблеми в интензивната конкуренция 
(15,88%), липсата на реклама (15,15%), съществуващите разпоредби (13,32%), възприятията на 
туристите (11,14%) и оперативните разходи (9, 73%). Респондентите от Лесковац посочват, че основните 
пречки, пред които са изправени, са регулаторната рамка за бизнеса (13,39%), задържането на 
персонала (11,88%) и уменията на персонала (10,61%). 
 

Графика 35. Бизнес предизвикателства 

 

  
Организаторите на пътувания подчертават, че основното им предизвикателство е регулаторната рамка. 
От друга страна, хотелиерите и ресторантьорите изтъкват, че са постоянно изправени пред силна 
конкуренция (таблица по-долу).  
 

Таблица 44. Бизнес предизвикателства 

Бизнес предизвикателства 
Организатори 
на пътувания 

Услуги за 
настаняване 

Гостилничарски 
услуги 

Спомагателни 
услуги и 

доставчици 
Умения на персонала 4,35% 10,71% 11,27% 5,00% 

Задържане на персонала 2,17% 15,06% 17,08% 3,33% 

Високи оперативни разходи 14,35% 11,40% 7,11% 0,00% 

Липса на клиенти 6,52% 4,61% 8,58% 11,67% 

Възприятия на туристите 12,17% 4,35% 2,94% 5,00% 

Интензивна конкуренция 12,17% 16,97% 10,05% 11,67% 

Закони, ограничения и правителствени разпоредби 16,52% 14,79% 7,11% 15,00% 

Не ефективна, бавна или обременяваща 
администрация 

6,52% 8,96% 4,33% 8,33% 

Издаване на разрешителни за строеж 2,17% 1,22% 2,94% 0,00% 

Липса на реклама 10,00% 1,22% 14,46% 16,67% 

Липса на меки умения за гостоприемство и 
обслужване на клиенти (личност, любезност, 
ентусиазъм, внимателност и подобни).  

2,17% 2,44% 2,86% 3,33% 

Липса на проучвания / информация за пазара 2,17% 2,17% 7,11% 15,00% 

Липса на средства за развитие и инвестиции 6,52% 6,10% 4,17% 5,00% 

Друго 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
По отношение на бизнес нуждите на преките участници във веригата на стойността отделят се 
облекчаването на регулациите (22,42%), безвъзмездните средства и субсидиите (18,98%), маркетинга 
и промоцията (15,36%), бизнес заемите (12,45%) и техническата и технологична подкрепа чрез 
разработване на инструменти за дигитално популяризиране (10,00%).  
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В този смисъл респондентите предлагат мерки под формата на намаляване на данъците, разсрочване 
на дълга, безлихвени заеми, улесняване на бизнеса, изпълнение на проекти за промоция и свързване 
и сътрудничество, реализация на връзки с други градове от ЕС и извън него и реализация на проучване 
на пазара според бизнес нуждите. 
 

Таблица 45. Нужди на стопанските субекти 

Нужда 
Организатори 
на пътувания 

Доставчици 
на услуги за 
настаняване 

Доставчици на 
гостилничарски 

услуги 

Спомагателни 
услуги и 

доставчици 

Институции и 
организации 
за подкрепа 

Средно  

Безвъзмездни 
средства и субсидии 

8,70% 12,50% 14,52% 31,25% 27,96% 18,98% 

Начален капитал 4,35% 0,00% 1,61% 12,50% 1,61% 4,01% 

Бизнес заеми 50,00% 2,78% 3,23% 6,25% 0,00% 12,45% 

Защита на ключови 
културни, исторически 
и природни ценности 

6,52% 0,00% 1,61% 0,00% 17,56% 5,14% 

Обучение 2,17% 1,39% 3,23% 0,00% 23,12% 5,98% 

Техническа и 
технологична 
подкрепа (развиване 
на инструменти за 
цифрова 
популяризация и т.н.)  

6,52% 5,56% 33,06% 0,00% 4,84% 10,00% 

Събиране а анализ на 
туристически данни 

6,52% 15,28% 1,61% 0,00% 4,84% 5,65% 

Маркетинг и 
популяризиране 

6,52% 13,89% 24,73% 18,75% 12,90% 15,36% 

Улесняване на 
регулациите 

8,70% 48,61% 16,40% 31,25% 7,17% 22,42% 

 
Географски, нуждите на икономическите субекти от туристическия сектор, Елин Пелин и Лесковац, са 
приблизително еднакви. Регистрирано е значително отклонение по отношение на получаването на 
безвъзмездни средства и субсидии, към които икономически субекти от Лесковац проявяват по-голям 
интерес (графика по-долу).  

Графика 36. Нужди на стопанските субекти 

 

Една от основните предпоставки за създаване на конкурентна дестинация е всички участници в 
създаването на стойност да си сътрудничат помежду си. Сътрудничеството е съществена предпоставка 
за синергия, така че съвместните усилия за създаване на стойност дават по-големи резултати от сумата 
на индивидуалните усилия. Средната оценка на степента на сътрудничество (3,42 Елин Пелин и 3,48 
Лесковац) показва необходимостта от подобряване на взаимното сътрудничество между 
туристическите участници.  
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Най-ниският резултат за сътрудничество (2,85) е свързан с доставчици на занаяти и сувенири. Най-
висок резултат (4.25) за сътрудничество е отчетен при доставчиците на кетъринг услуги.   
 

Графика 37. Оценка на бизнес сътрудничеството 

 

 
Публичният сектор оценява сътрудничеството с частния сектор като много добро. От друга страна, 
частният сектор не е склонен да дава средни оценки по отношение на бизнес сътрудничеството. 
Повечето респонденти са съгласни, че трябва да се подобри сътрудничеството между участниците във 
веригата на стойността. Тези констатации се подкрепят от възгледите на участниците в фокус групите.  
 

Таблица 46. Оценка на бизнес сътрудничеството 

Бизнес субект 
Оценка 

Слаба  Добра  Средна  Мн. добра Отлична 

Местно самоуправление 1,47% 14,17% 29,14% 23,26% 31,95% 

Институции на културата (музей, 
театър, културен център и т.н.) 

2,27% 16,67% 31,06% 29,55% 20,45% 

Туристическа организация или 
подобна местна организация 

1,47% 15,28% 26,15% 26,98% 30,12% 

Публични институции 3,03% 10,61% 21,21% 53,03% 12,12% 

Доставчици на комунални услуги 1,52% 16,67% 28,79% 43,18% 9,85% 

Образователни институции 3,13% 6,96% 23,15% 34,52% 32,24% 

Организации за бизнес подкрепа 3,99% 23,27% 27,19% 36,71% 8,83% 

Неправителствена организация 7,63% 25,16% 34,25% 27,11% 5,84% 

На пътувания 9,26% 18,52% 19,44% 41,67% 11,11% 

Местно доставчици 1,79% 14,29% 28,21% 37,86% 17,86% 

Доставчици на храна 0,00% 19,82% 30,69% 26,21% 23,27% 

Местни доставчици на услуги 4,55% 17,61% 36,93% 27,70% 13,21% 

Банки 2,50% 13,82% 30,74% 34,12% 18,82% 

Бизнес конкуренция 3,23% 13,16% 36,59% 34,13% 12,90% 

Хотели и други доставчици на 
гостилничарски услуги 

3,57% 7,42% 29,95% 37,36% 21,70% 

Ресторанти и други доставчици на 
гостилничарски услуги 

0,00% 0,00% 16,67% 41,67% 41,67% 

Доставчици на ръкоделия и сувенири 16,67% 19,01% 36,65% 17,64% 10,04% 

Артисти  10,71% 12,41% 46,05% 18,52% 12,31% 

Превозвачи 9,26% 22,42% 31,38% 28,75% 8,19% 

Минимум 0,00% 0,00% 16,67% 17,64% 5,84% 

Максимум 16,67% 25,16% 46,05% 53,03% 41,67% 
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Пазаруването е много важна дейност в туристическия сектор днес поради необходимостта туристите 
да купуват местни сувенири, които да вземат вкъщи и да ги покажат на приятели и роднини, или просто 
да си спомнят за почивка в конкретна туристическа дестинация. Туристическите дестинации Елин 
Пелин и Лесковац могат да предложат местни продукти на туристите. Това са предимно продукти от 
занаяти и произведения на изкуството (картини, произведения в керамика и стъкло и др.), органичен 
мед, сирене, колбаси и други видове (сушено) месо, гъби, сушени плодове и зеленчуци и др. Повечето 
респонденти смятат, че интеграцията на местни продукти или услуги в туристическото предложение на 
Елин Пелин и Лесковац е добра. 
 

Таблица 47. Оценка на интегрирането на местните продукти или услуги в туристическата оферта 

 Много лошо Лошо Добро 
Сравнително 

добре 
Превъзходен 

Елин Пелин 0,00% 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

Лесковац 7,14% 14,29% 64,29% 7,14% 7,14% 

Средно  3,57% 7,14% 73,81% 11,90% 3,57% 

 
Туризмът и културата са признати за два силни двигатели на развитието. В съвременното туристическо 
предложение събитийният туризъм е независима форма на туристически движения, която може да 
допринесе за увеличаване на обема на търсенето, в съответствие с природните и културно-
историческите ценности на потенциална или утвърдена туристическа дестинация. Манифестациите 
имат за цел да задоволят определени нужди като основни туристически ресурси или оформен 
туристически продукт. Туристическите дестинации Елин Пелин и Лесковац са разпознаваеми преди 
всичко за организиране на събития, които имат национален характер. Повечето от тези събития се 
организират от публичния сектор (местно самоуправление, туристическа организация, културни 
центрове и др.). Малко повече от половината (57,35%) от анкетираните участват в организирането на 
местни фестивали и събития. Резултатите от изследването показват, че 55,17% от преките и 44,83% от 
непреки участници във веригата на стойността участват в организирането на местни фестивали и 
събития (диаграма по-долу). Специална специфика на климата на Елин Пелин и Лесковац е 
разнообразието от храни и хранене, начинът на приготвяне на тази храна, но и необходимостта 
туристите да опитат нещо ново. Тези обстоятелства извеждат гастрономическия туризъм на преден 
план. В центъра на този туризъм са гастрономическите продукти, както и дейности, свързани с 
производството и дегустацията на тези продукти. 
 

Графика 38. Участие на стопанските субекти в организиране на местни фестивали и събития 
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Конкурентоспособността между туристическите дестинации е една от важните характеристики на 
съвременните тенденции на туристическия пазар. Желанието за постигане на конкурентоспособност 
на дългосрочна устойчива основа е осеяно с желанието за създаване на хармония между различните 
ефекти от развитието на туризма. Само на тази основа можем да говорим за ефективността на 
развитието на туристическа дестинация. Според анкетираните гастрономическият, фестивален и 
културен туризъм имат най-голям потенциал за развитие (таблица по-долу).  
 

Таблица 48. Потенциал за развитие 
 

Вид туризъм 
Елин 

Пелин 
Ранг Лесковац Ранг Средно Ранг 

Приключенски туризъм 4,34% 9 1,90% 9 3,12% 10 

Бизнес туризъм 12,12% 4 9,49% 5 10,81% 4 

Кулинарен туризъм 19,83% 1 24,40% 1 22,11% 1 

Културен туризъм 19,53% 2 12,78% 3 16,16% 3 

Екологичен туризъм 5,10% 7 3,59% 7 4,34% 8 

Фестивален туризъм 12,73% 3 23,29% 2 18,01% 2 

Туризъм основан на 
природата 

8,54% 6 11,21% 4 9,88% 5 

Рекреационен туризъм 8,79% 5 0,63% 11 4,71% 7 

Селски туризъм 4,20% 10 8,83% 6 6,52% 6 

Спортен туризъм 4,83% 8 1,96% 8 3,39% 9 

Други видове туризъм 0,00% 11 1,90% 10 0,95% 11 

       

 
 
Известно е, че дестинацията е сложна система, която изисква внимателен анализ на цялостната среда, 
както външни, така и вътрешни компоненти, за да може успешно да управлява дестинацията на 
турбулентен туристически пазар. Разглежданите характеристики на туристическата дестинация, преди 
всичко броят и разнообразието на елементите, подчертават значението на тяхната хармонизация по 
отношение на създаването на добавена стойност за туристите, като същевременно се осигуряват ползи 
за местната общност, както и подходяща устойчивост на развитието. Фокусните групи обсъдиха 
привлекателността и конкурентоспособността на дестинациите като пазарно позициониране на 
потенциални продукти. За тази цел бяха използвани инструменти за оценка под формата на матрици. 
По този начин анализът на конкурентоспособността в областта на туризма беше извършен по начин на 
участие. Освен това, чрез обединяване на констатациите за двете дестинации бяха създадени точки за 
синергия, по които трябва да се работи в бъдеще. Анализът на конкурентоспособността на 
туристическите атракции (илюстрации по-долу) показа, че общите допирни точки между Елин Пелин и 
Лесковац са фестивалите и фолклорът с гастрономията като подправка за създаване на успешен 
туристически продукт.  
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Илюстрация 16. Матрица за анализ на конкурентоспособността на туристическата дестинация Елин 

Пелин 
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Илюстрация 17. Матрица за анализ на конкурентоспособността на туристическата дестинация 
Лесковац 
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E Гастрономия 

F Спорт и авантюра 

G Развлечения 
 

 
Според вида на туризма в Елин Пелин е най-застъпен фестивален и културен туризъм. 
Конкурентоспособността му е оценена високо и е тясно свързана с високия процент на участие на 
прояви с национален характер. Фестивалният туризъм е известен и в Лесковац като притежаващ най-
голяма привлекателност и конкурентоспособност. Общите точки на синергия са фестивалният туризъм.  
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Илюстрация 18. Матрица за анализ на конкурентоспособността според вида на настоящия туризъм - 

Елин Пелин 
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природата 

F Селски туризъм 

G Рекреационен туризъм 

H Екологичен туризъм 

I 
Спортен и приключенски 
туризъм 

 

 
Илюстрация 19. Матрица за анализ на конкурентоспособността според вида на настоящия туризъм - 

Лесковац 

 

 

Видове туризъм 

A Кулинарен туризъм 

B Фестивален туризъм 

C Културен туризъм 

D Бизнес туризъм 

E 
Туризъм основан на 
природата 

F Селски туризъм 

G Рекреационен туризъм 

H Екологичен туризъм 

I 
Спортен и приключенски 
туризъм 

 

 
Промени или тенденции, които се случват или в икономическата, политическата, социално-културната, 
технологичната или екологичната среда, представляват шанс за разработване на нов туристически 
продукт или за адаптиране на съществуващия към промените, за да се получи конкурентно 
предимство. Особено важен е анализът на пазара, който се отнася до изследване на пазарния 
потенциал, определяне на целевите сегменти, както и анализ на туристите по отношение на техните 
нужди, възприятия, предпочитания и поведение. 
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 Валоризацията на пазарния потенциал на съществуващите атракции и разработването на 
туристически продукти, за които има добра основа, е първата и основна стъпка в създаването на 
конкурентно предложение. Изборът на продукти, които ще съставляват съвместното предложение, 
беше идентифициран по време на изследването и проверен във фокус групи (илюстрации по-долу).  
 

Илюстрация 20. Позициониране на потенциални туристически продукти-Елин Пелин 

 

 

Туристически продукти 

A Фестивални турнета 

B Кулинарни турове 

C 
Културни и 
тематични турове 

D Еко-турове 

E 
Приключенски 
обиколки 

F 
MICE (Бизнес и 
конгресен туризъм) 

 

 
Илюстрация 21. Позициониране на потенциални туристически продукти-Лесковац 

 

 

Туристически продукти 

A Фестивални турнета 

B Кулинарни турове 

C 
Културни и 
тематични турове 

D Еко-турове 

E 
Приключенски 
обиколки 

F 
MICE (Бизнес и 
конгресен туризъм) 

 

 
Според резултатите от изследването фестивалните и кулинарни обиколки са особено интересни за 
Елин Пелин и Лесковац. Тези потенциални продукти са в пряка връзка с богатия културен живот на 
Елин Пелин и Лесковац, както и с множество събития, които се организират в тази област. 
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Манифестациите са дейности с ограничена продължителност, които насърчават туризма на 
определена дестинация чрез автономната привлекателност на самото събитие и по този начин 
стимулират туристите да участват пряко в тях. Манифестациите са много специфичен продукт, защото 
се провеждат в определени времеви рамки и имат необичайно силно влияние върху формирането на 
имиджа на дестинация. Проявите, които оказват най-голямо влияние върху репутацията на Елин 
Пелин, са националният фестивал „Шопски празник”, а за Лесковац „Роштилиада - фестивал на 
барбекюто”.  

 

Илюстрация 22. Точки на взаимодействие: Общи потенциални туристически продукти - Елин Пелин и Лесковац 

 

Елин 
Пелин 

Лесковац 
Туристически 

продукти 

A A 
Фестивални 
турнета 

B B 
Кулинарни 
турове 

C C 
Културни и 
тематични 
турове 

D D Еко-турове 

E E 
Приключенски 
обиколки 

F F 
MICE (Бизнес и 
конгресен 
туризъм) 

 

 

Събитията, организирани от Елин Пелин и Лесковац, често са част от различни спортни и развлекателни 
дейности. В някои прояви на град Лесковац храната, т.е. гастрономията се появява като основен 
фактор, основно съдържание, мотив за това кога е организирана самата проява и който абсолютно 
определя същността и характера на самата проява. Храната е сърцевината на цялото проявление и 
цялото проявление се основава около този мотив. Мотивите играят важна роля при вземането на 
решение за пътуване до определена туристическа дестинация. В допълнение към основните мотиви, 
определянето на факторите за окончателното решение за избор на туристическо място може да 
повлияе на подобряването на целия процес при създаване на туристическо предложение. Мотивите, 
които възникват в мястото на престой на туристите, могат да бъдат важни за повторното пристигане на 
туристите в същото туристическо място. Мотивите за проява обикновено са както мотивът, така и 
съдържанието на самата проява. В съвременното общо туристическо предложение събитийният 
туризъм е независима форма на туристически движения или допълваща, която може да допринесе за 
увеличаване на обема на търсенето, в съответствие с природните и културно-историческите ценности 
на потенциална или утвърдена туристическа дестинация. Сложността на туризма с всичките му 
специфики засяга постоянната необходимост от предприемане на нови действия за адаптиране на 
туристическия продукт към нуждите на туристическото търсене чрез признаване на нуждите на 
туристите и внимателност при създаването на туристически продукт, неговата реализация и поява на 
туристическия пазар. Туристическата индустрия се занимава с продажба на преживяване. 
Възприеманата стойност на туристически продукт или услуга е доминиращият фактор, влияещ върху 
вземането на решения на потребителите / туристите. Тъй като туристическият пазар е много 
променлив, необходимо е постоянно да се коригира продуктът в съответствие с промените. В този 
смисъл може да се каже, че разработването на туристически продукт всъщност е непрекъснат процес, 
който не завършва с появата на продукта на пазара. Както всеки друг продукт, туристическият продукт 
има свой собствен жизнен цикъл, който от фаза на растеж, през зрялост и води до фаза на спад, 
последван от намаляване, ако не се вземат мерки за съживяване или подобряване на 
характеристиките на продукта. 
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5. Пазарни тенденции в туризма 
 
5.1. Тенденции в туризма 
 
Глобално 
 
Туризмът е един от най-големите и най-бързо развиващите се сектори в световната икономика, като 
предлага нови възможности за много страни, градове и региони, като същевременно представя много 
нови предизвикателства. Непрекъснатият растеж оказва натиск върху инфраструктурата, околната 
среда, местните общности, други икономически сектори и по-широкото общество. След шест 
десетилетия на постоянен растеж туризмът остава един от най-важните икономически сектори в света. 
Това е ключова част от нарастващата икономика на услугите, генерираща доход и валута, създаваща 
нови работни места, насърчаващо регионалното развитие и подпомагаща местните общности. Износът 
на туризъм е икономически значим и има по-голямо въздействие върху вътрешната икономика в 
сравнение с други сектори за износ. Всеки разход от 1 долар на международни туристи в страните от 
ОИСР генерира средно около 89 цента вътрешна добавена стойност, в сравнение с 81 цента за общия 
износ. В световен мащаб туризмът продължава да се развива и потвърждава дългосрочната прогноза 
за растеж с рекордните 1,5 милиарда международни туристически пристигания през 2019 г. Ръстът на 
туризма в страните от ОИСР е надхвърлил средния световен бал от 2014 г. след периода на силния 
растеж през последните години. Страните от ОИСР са сред водещите туристически дестинации в света 
и представляват повече от половината пристигащи в света (56,9%) и пътни сметки (61,1%). В 
допълнение към ползите от международния туризъм, вътрешният туризъм е опората на този сектор в 
повечето страни от ОИСР, чиито жители са средно отговорни за 75% от разходите за туризъм. 
 

Таблица 49. Тенденции в туризма 
 Туристи -Посетители 

2018 

Процент на ръст (%) 

2014 -2018 2017- 2018 

България 12 368 000 7.1 6.7 

Сърбия 1 711 000 13.6 14.2 

EU28  5.4 4.1 

OECD членки  5.5 5.0 

Свят 1 407 000 000 5.3 5.4 
 

Има много положителни ефекти в туристическия сектор. Някои положителни аспекти са следните: 
Разнообразни възможности за заетост (6,9% от общата заетост в страните от ОИСР); Туризмът има 
положителни ефекти върху градските, регионалните и селските икономики; Туризмът предоставя 
широка гама от възможности за иновативно предприемачество и бизнес; Туризмът е подкрепа за 
насърчаване на културната автентичност и природните ценности; Туристическа подкрепа за развитие 
и поддръжка в трафика и инфраструктурата. Съвременни тенденции в туристическите мотиви 
(очаквания): 
 

1)  Интензивна ваканция - повечето от тези туристи очакват гарантирана изгодна ваканция, изпълнена 
с дейности. Тези туристи обичат да споделят своите ваканционни преживявания и, водени от 
идеята за „тежка ваканция“, комбинират посещения с различни събития, празненства и активни 
почивки, което носи специално допълнително предимство от завръщането у дома с нов набор от 
умения, като готвене или рисуване.Очаква се този начин на мислене да се внедри в празничните 
очаквания на повечето туристи. Градовете с разнообразни съоръжения, които могат да предложат, 
могат да се възползват от тази тенденция. Круизите също ще станат популярни, защото позволяват 
на хората да посещават множество дестинации по време на една ваканция. 

2) Опит за нещо ново - последните няколко години изследвания показват, че много туристи планират 
да изследват нови дестинации; над една трета (35%) смятат, че ще отидат на почивка в страни, в 
които никога не са били. Туристите, които предпочитат да се придържат към доказани дестинации, 
също искат да опитат нещо ново и почти половината (48%) вероятно или почти сигурно ще посетят 
курорт или град в държава, която вече са посетили, например, посещавайки Венеция вместо 
Верона или Майорка вместо Малага. 
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3) Да живееш като местен - това се превърна в рутина за много туристи. Те търсят по-автентично 
ваканционно изживяване и много компании вече предлагат на пътниците възможността да се 
насладят на скрити скъпоценни камъни заедно с традиционните туристически атракции. В 
допълнение към пътуванията, блоговете и социалните мрежи са интересен начин за откриване на 
скрити горещи точки за мощно автентично изживяване.  

4) Необходимо е също така да се обърне внимание на възходящата тенденция на посещения на най-
важните сегменти на културното наследство, независимо дали са подвижни (музеи, библиотеки, 
архиви и галерии), недвижими (археологически обекти, градски центрове, обекти на защитеното 
наследство, паметници на народната архитектура , укрепления, бойни полета и места за екзекуция) 
или нематериални (обичаи).  

5) Увеличение на груповите посещения на важни тържества и събития - увеличаване на броя на 
груповите посещения на места с важни тържества и събития. През 2014 и 2015 г. те отбелязват 
увеличение (с 19%) на броя на груповите и семейни посещения на важни институции и паметници 
на културата, паметници на войната и страдания, както и места на важни събития. Групи туристи 
все по-често избират места за честване на важни събития от световните войни, места на важни 
битки, места, известни с традиционните сватби, реколти, както и семейни посещения на места, 
които съживяват красиви спомени от детството и младостта. 

6) Без градски обиколки - градските обиколки дори надминаха плажните почивки като най-
популярния вид почивка през 2014 г. и се очаква да бъдат номер едно през 2015 г., като 43% 
планират обиколки на града (в сравнение с 42% планиране на плажа). Повишената популярност на 
градските обиколки вероятно е следствие от увеличаването на евтините полети до различни 
дестинации, което прави този тип ваканция по-привлекателна за широк кръг от хора. Градовете са 
най-популярни сред хората на възраст между 25 и 44 години и тази възрастова група ги избира 
поради ограниченията за отсъствие от работа. Най-популярните дестинации са Амстердам, Париж, 
Берлин, Рим, Барселона и Дъблин.  

7) Фитнес и спорт - според проучване на Асоциацията на британските туристически агенти (AБTA) 
(Великобритания) 6% от хората са планирали спортна почивка през 2015 г., а 5% приключение или 
друго предизвикателство. 4% от хората също са планирали да пътуват в чужбина, за да видят 
големи спортни събития. Тази тенденция, която включва фитнес и други спортни дейности и 
събития, забелязва значително увеличение сред хората на средна възраст.  

8) Wellnes празници - Wellnes и спа почивките също продължават с растеж през 2015 г. Глобалният 
Wellnes институт наскоро съобщи, че секторът струва 494 млрд. долара в световен мащаб (ръст от 
13% за една година, поставяйки Обединеното кралство в първите десет държави за Wellnes 
почивки) . Wellnes почивките включват широк спектър от дейности: спа, йога, детоксикация, фитнес 
и облекчаване на стреса. Те са особено популярни сред деловите хора, които искат да добавят 
храна на почивка. Wellnes програмите също са популярни сред необвързаните. Дестинациите се 
ценят заради естествената им красота, независимо от разстоянието им, като Аман, Аризона, Коста 
Рика и Индонезия;  

9) Гастрономически туризъм - нова тенденция в съвременния туризъм. Гастрономическият туризъм е 
все по-голям феномен, като повече от една трета от туристическите разходи са посветени на храна, 
според доклад на Световната туристическа организация. Според EUROSTAT 22% от европейците 
казват, че основната причина за почивка е културно преживяване, което включва готвене. Според 
същия автор българите харчат почти 40% от бюджета си за пътуване за гастрономически продукти. 
В резултат на това местната кухня е важен фактор по отношение на качеството на почивката. Едно 
от най-често използваните определения за гастрономически туризъм е: „гастрономически 
туризъм“ е пътуване до региони, богати на гастрономически ресурси, което може да създаде 
развлекателни преживявания или забавни цели, което включва посещения на първични или 
вторични производители на гастрономически продукти, гастрономически фестивали , панаири, 
събития, демонстрации на готвене. дегустация на храна или някаква свързана с храната дейност. " 

10) Туризъм и технологии - широколентовият интернет вече е променил комуникацията и 
електронната култура и има пряко въздействие върху (само) организацията на празниците. 
Мобилните телефони се превръщат в лични организатори на празници, а софтуерът за изкуствен 
интелект действа като виртуален личен туроператор. Въпреки това, благодарение на вездесъщите 
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технологии и телекомуникационните мрежи се появи бързо нарастваща тенденция (която изисква 
вътрешно предложение) - гостите на почивка все повече търсят детоксикация от онлайн 
комуникацията.  

11) Предвид промените в поведението и навиците на туристите, бяха положени много усилия за 
адекватно сегментиране на потребителите и последващо сегментиране на туристически и 
хотелиерски продукти и услуги, като се имат предвид пол, възраст, семейно положение, мотивация 
и всички други важни туристически сегментации, както и постоянната нужда от коригиране на 
вътрешната оферта. Това показва, че структурата на туристите днес е много сложна и че тайната на 
успешния маркетинг в туризма се крие в способността да се разберат тенденциите и да се 
задоволят всички пазарни ниши. В тази връзка три групи нови тенденции се нуждаят от специално 
внимание: 
a. Нови тенденции в промоцията и резервациите;  
b. Нови видове настаняване;  
c. Съвременни мотиви за пътуване на световния туристически пазар; 

 
Изявлението на политиката на ОИСР относно политиката за развитие на туризма и устойчив и 
приобщаващ растеж (OECD, 2018c) отбелязва, че преминаването към последователни и всеобхватни 
подходи за изготвяне на политики в областта на туризма ще помогне на страните да обърнат растежа 
на туризма, за да разпространят по-добре ползите, да се справят с неравенствата и да подобрят 
икономиките си. Насоките на ОИСР за придвижване към последователни и всеобхватни политически 
подходи. 
 

В декларацията на ОИСР относно политиките за туризъм за устойчив и приобщаващ растеж се 
подчертава, че интегрираните политически отговори трябва да бъдат ефективни.  
1) Обърнете внимание, че туризмът не е запазен само за правителствата, но обхваща всички нива на 
управление и в различните страни се прилагат различни отговорности и нива на автономия. 
2) Имайте подкрепата и насоките на политиците и приемете средносрочен и дългосрочен фокус. 
3) Признайте стойността на силния диалог между правителството, индустрията и гражданското 
общество в ЕС на всички етапи от разработването, прилагането и наблюдението. 
4) Те се основават на доказателства и ясно идентифицират ролите, функциите и взаимодействията на 
ключовите заинтересовани страни от публичния и частния сектор и ги обединяват ефективно. 
5) Обмислете изцяло компромисите и допълненията със свързани области на политиката, 
включително транспорт, околна среда, култура, сигурност, образование, селско стопанство, нови 
технологии, дигитална трансформация и по-широка икономическа политика. 
6) Определете печеливши решения, които осигуряват стабилност на индустрията и насърчават 
икономическия растеж и качествените работни места и просперитета на страните и регионите. 
7) Насърчаване на екологично устойчив растеж и подкрепа на усилията на страната за изпълнение на 
национални и международни задължения. 
8) Насърчавайте развитието на туризма и създаването на добавена стойност въз основа на 
идентифицираните сравнителни предимства, разнообразно висококачествено туристическо 
предложение и устойчиво управление на природните и културните ресурси. 
9) Използвайте туризма като двигател на приобщаващия растеж, за да създадете качествени работни 
места, възможности за бизнес и регионално развитие, да смекчите негативното въздействие върху 
местните общности и да разнообразите по-добре ползите за всички хора и територии. 
Източник: Изјава о политици ОЕЦД-а о туристичким политикама за одрживи и инклузивни раст (ОЕЦД, 
2018) 

 
България 
Туризмът е водещият, бързо развиващ се икономически сектор в България по отношение на валутните 
приходи, дела на БВП и създаването на работни места. Развитието му допринася за развитието на 
други сектори на националната икономика (особено търговията, транспорта, комуникациите, селското 
стопанство, битовите продукти и др.), Диверсификацията на икономическите дейности в слабо развити 
региони, икономическото благосъстояние на българските граждани и тяхното качество на живота.  
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До 2020 г. повече от 1/10 от БВП на България идва от международен и вътрешен туризъм, а 15,6% от 
икономиката на България е резултат от мултиплициращия ефект на туризма, повече от 170 000 души 
са пряко заети в сектора и общият брой на служителите в туризма и индустриите, свързани с туризма, 
е около 500 000 души. Различните видове туризъм - селски, екологичен, културен - се утвърдиха като 
дейност, която създава брутна добавена стойност за регионите въз основа на по-доброто използване 
на потенциала за местно развитие - природни ресурси и забележителности, климатични условия, 
културно-историческо наследство. Културните и творческите индустрии допринасят за развитието на 
културния туризъм в регионите и насърчаването на културните традиции и идентичности. Според 
Световната туристическа организация средногодишният ръст на международните туристически 
пътувания се очаква да бъде 3,3% до 2030 г. Тъй като се очаква туристите да увеличат интереса към по-
малко известни дестинации в Източна Европа и ако България е в състояние да разработи необходимите 
туристически продукти и да използва тези тенденции за привличане на повече туристи, може да се 
очаква туристическите пътувания до България да нараснат над средния световен бал до 2020 г. или 
около 4% от средногодишния ръст до 2020 г. В дългосрочен план можем да очакваме намаляване на 
темпа на растеж на броя на туристическите пътувания до България и средногодишен ръст от 3% през 
2020-2030 г. и среден годишен ръст от 4% за периода 2013-2020 г. поради по-голям обем на туризма и 
по-голямо насищане на пазара. Според тези прогнози и при същите условия се очакваше през 2020 г. 
България да привлече над 9 милиона чуждестранни посетители без транзит (ръст от 37% за 2012-2020 
г.), а през 2030 г. над 12 милиона чуждестранни туристи. 
 

Сърбия 
Настоящата тенденция на растеж на пристигащите и нощувките на чуждестранни туристи несъмнено е 
чудесна бизнес възможност за развитие както на съществуващи, така и на нови микро и малки 
предприятия в туристическата индустрия и ресторантьорството и свързаните с тях дейности. 
Съществуващите компании в областта на туризма и свързаните с тях дейности могат да повишат своята 
собствена и цялостна конкурентоспособност само ако продължават да приемат предприемачески 
тенденции на пазара и ако продължават да придобиват нови знания, умения и технологии, които 
изискват непрекъснато подобряване на бизнес средата и навлизането на нова конкурентна компания. 
Измерено с броя на нощувките, туризмът в Сърбия премина фазата на растеж на трафика за първи път 
през периода 2005–2008 г. години. През 2009 г. започна фаза на намаляване, която продължи 
следващата година, а от 2011 до 2013 г. последва период на стагнация, в който средният брой 
туристически нощувки остава около 6,6 милиона годишно. През 2014 г., поради метеорологично 
бедствие през май, с намаляване на броя на нощувките със 7,3% спрямо 2013 г., туристическият трафик 
отново претърпя силно свиване. Въпреки неблагоприятните метеорологични условия в самото начало 
на туристическия сезон, 2014 г. беше годината, която бележи началото на експанзивния растеж на 
туристическата активност в Сърбия. През 2019 г. са регистрирани 10,1 милиона нощувки, което е със 
7,9% повече от 2018 г. Ръстът е стабилен от средата на 2014 г. години, така че през следващия период 
се очакват добри резултати. През 2019 г. местните туристи ще прекарат 6,1 милиона нощувки, което е 
с 6,8% повече от миналата година. Тази група туристи все още съставлява по-голямата част от 
посетителите в Сърбия, т.е. 60,2% от общия брой нощувки. Тъй като в миналото местните туристи са 
имали доминиращо влияние върху цялостната туристическа дейност, тяхното движение е подобно на 
движението на общия брой нощувки. Брой нощувки на чуждестранни туристи с по-висок ръст: 9,6% 
спрямо 2018 г., т.е. четири милиона през ноември 2019 г. Тенденцията на растеж съществува от 
началото на 2000 г. и тя показва стабилен растеж, което показва, че през следващия период 
чуждестранните туристи имат все по-голямо влияние върху общите резултати от туризма в Сърбия. 
Изразено от броя на туристическите нощувки, най-посещаваните туристически места през 2019 г. са 
минерални извори с около 2,8 милиона реализирани нощувки, което представлява 27,6% от общия 
брой туристически нощувки в Република Сърбия. Поради това бяха реализирани 1,5 милиона нощувки 
във Върнячка баня и Сокобаня. Посетителите на спа са предимно местни туристи (87,3% от общия брой 
нощувки). Според честотата на посещенията на туристически места, град Белград и планинските места 
следват съответно с 2,5 и 2,3 милиона нощувки. В планинските места по-голямата част от посетителите 
са местни туристи (83,4% от общия брой нощувки), докато 84,8% от нощувките в Белград са 
реализирани от чуждестранни туристи. Най-посещаваните планини са Златибор (777 хиляди нощи) и 
Копаоник (566 хиляди нощи).  
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Елин Пелин и Лесковац: И двете туристически дестинации отчитат увеличаване на броя на туристите 
през последните няколко години. През 2018 г. и 2019 г. беше отчетено постепенно нарастване на броя 
на туристите (следващата таблица). Прекъсването настъпва през 2020 г., което под влиянието на 
пандемията COVID-19 беше много неблагоприятно за туристическия сектор. 

 
Таблица 50. Динамика на клиентите 

 

Динамика 2018 2019 2020 

Постепенно намалява 2,84% 3,66% 5,16% 

Значително намален 3,70% 4,63% 29,01% 

Постепенно увеличаван 18,98% 13,57% 0,93% 

Значително увеличен 5,51% 11,29% 0,72% 

 
Попълването на туристическия капацитет и в двете дестинации показва отчетлива чувствителност. Това 
е следствие предимно от доминацията на манифестиращия туризъм, но също и от това, че не се 
превръща в целогодишно туристическо предложение. В бъдеще участниците в туризма трябва да 
работят заедно, за да създадат оферта, която да използва съществуващите туристически съоръжения 
и в същото време да създаде условия за изграждане на нови съоръжения. 

 
Таблица 51. Заетост на капацитетите в различен период от годината 

 

Сезон Затворен 
Заетост 

до 25% до 50% до 75% 100% 

Пролет 1,28% 4,54% 9,21% 6,82% 2,82% 

Лято 1,28% 1,25% 5,98% 9,94% 6,18% 

Есен 1,28% 2,11% 9,21% 9,86% 4,04% 

Зима 2,17% 7,52% 7,71% 5,51% 1,28% 

 
Графика 39. Заетост на капацитетите 
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5.2. Икономическо въздействие на COVID-19 
 

2019 г. е десетата поредна година на растеж преди 2020 г., според ОИСР за въздействието на COVID-19 
върху 60% спад в международния туризъм през 2020 г. Този спад може да се увеличи до 80%, ако 
възстановяването се забави до декември. Само въз основа на сезонните модели може да се очаква 
най-голямо относително въздействие върху пътуванията до европейските страни. Почти половината от 
общия брой пристигащи в региона се случват през летния сезон между юни и септември. Всъщност, 
според негативния сценарий, международните пристигания в Европа могат да спаднат със 78% тази 
година. Тази година може да има загуба на 29,5 милиона работни места в пътуванията и туризма и 
загуба на БВП в областта на пътуванията и туризма в размер на 1,608 милиарда долара. 
 

Таблица 52. Глобалното икономическо влияние на COVID -1942 

 
 

Директно въздействиеCOVID -19 Ако няма подобрение 

Пътуване и 
туризъм: 
Изгубени 

работни места 
(2020) 

142,6 милион 

 

174,4 милион 

 

Пътувания и 
туризъм: Загуби 

в БВП в 
милиарди 

щатски долара 

3,815  

 

4,711 

 

Пътувания и 
туризъм: спад в 

броя на 
посетителите 

Чуждестранни 

 

Вътрешни 

 

Чуждестранни 

 

Вътрешни 

 
 

Таблица 53. Сценарий за възстановяване на пътуванията и туризма 1943 
 

 Пътуване и Туризъм 
работни места (в 

милиони) 

Намаляване на БВП в 
сравнение с 2019 г. в% 

Пристигащи 
посетители 

Най-добър сценарий 
14.2 

 38% 
 43% чуждестранни 

 38%  30% вътрешни 

Основен сценарий 
18.4 

 50% 
 55% чуждестранни 

 50%  40% вътрешни 

Най-лош сценарий 
29.5 

 80% 
 78% чуждестранни 

 80%  75% вътрешни 

  
България: През септември 2020 г. по време на епидемията в страната, боят на пътуванията на 
българско население в чужбина бил 555,6 хиляди, или по-малко за 15,0% в съпоставка с регистрирания 
брой през септември 2019 г. през септември 2020 г. броят на пристигащите посетители от чужбина в 
България бил 563,7 хиляди или за 56,2% по-малко в сравнение със същия месец 2019 г. наблюдава се 
срив в пътуванията с всички наблюдавани цели: „отдих и почивка“ / за 67.3%, „професионален“ за 
65,0% и „друго“ (включително като гости и транзит) / за 39.7%. транзитните преминавания през 
страната представлявали 45,2% (254,6 хиляди) от всички чуждестранни посетители в България.  

 
42 Източник: Светско туристичко туристичко веће: Пројекције из новембра 2020 
43 Източник: Светско туристичко туристичко веће: Пројекције из новембра 2020  

53% 

43% 53% 

65% 33% 73% 45% 



105 
 

Делът на посещенията на граждани на ЕС е 52,9% от общия брой посещения на чужденци в България 
през септември 2020 г., или 62,1% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година. 
Наблюдава се спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани държави. Посещенията на 
чужденци в групата на други европейски държави намаляват с 40,2%44. 
 
Сърбия: Туристически трафик - септември 2020 г. В Република Сърбия през септември 2020 г. спрямо 
септември 2019 г. броят на пристигащите туристи е по-малък с 43,1%, докато броят на туристическите 
нощувки е по-малък с 22,9%. През септември 2020 г. спрямо септември 2019 г. броят на нощувките на 
местни туристи е по-висок с 18,8%, докато броят на чуждестранните туристи е по-нисък със 76,3%. 
Изразено от броя на туристическите нощувки, най-посещаваните туристически места в периода януари 
- юни 2020 г. са планински курорти с около 936 хил. нощувки, което е 36,9 % от общите нощувки в 
Република Сърбия, от които 564 хил. нощувки в най-големите ски курорти - на Копаоник и Златибор. 
Посетителите на планините бяха предимно местни туристи (81,7% от общия брой нощувки). Според 
честотата на посещенията на туристически места, спа центровете и град Белград са следващите най-
посещавани дестинации с около 637, т.е. 456 хиляди нощувки. Туристите в Белград са били предимно 
чуждестранни посетители (71,3% от общия брой нощувки), докато 90,2% от нощувките в спа курортите 
са били прекарани от местни туристи. Най-посещаваните минерални извори са Върнячка баня (около 
195 нощи) и Сокобаня (около 148 хиляди нощи). През първата половина на 2020 г. чуждестранни 
туристи от петдесет различни страни посетиха Сърбия. Най-много нощувки са прекарали посетители от 
Босна и Херцеговина, Руската федерация, Румъния, Черна гора, Турция, Китай и Северна Македония. 
Посетителите от тези страни са реализирали 48,3% от нощувките от общия брой чуждестранни туристи 
през първите шест месеца на 2020 г. В Сърбия през второто тримесечие на 2020 г. под влиянието на 
спада на активността във всички раздели и предпазните мерки COVID-19 показателят за икономически 
настроения в Сърбия за първи път вижда под средно 72,4 (средно 100) и спад с цели 37,8% в сравнение 
с предходното тримесечие. Това е и най-големият регистриран спад, но и най-ниската стойност на този 
показател, откакто започна да се изчислява в Сърбия. 
 
Мерки, предприети в световен мащаб  
Въз основа на данни от правителства, международни организации и официални публични онлайн 
източници, UNVTO пусна интерактивно онлайн табло за отговорите на държавите и международната 
политика на COVID-19, обхващащо 220 държави и територии и над 30 международни и регионални 
институции. Тази кратка бележка предлага преглед и анализ на основните мерки, приети от държавите 
за смекчаване на въздействието на COVID-19 върху туризма и подпомагане на възстановяването. Най-
лошият сценарий може да бъде избегнат, ако страните следват плана за възстановяване на VTTC от пет 
точки: 
1) Незабавно премахване и замяна на всякакви карантинни мерки, „въздушни коридори“ за страни 

със сходни обстоятелства, както и премахване на съвети за пътуване и забрани за несъществени 
международни пътувания, които пречат на защитата на пътническата застраховка.  

2) Приемане на глобални протоколи за здраве и безопасност, за да осигури на пътниците увереността, 
че е безопасно да пътуват отново. 

3) Прилагане на стратегия за бързо тестване и наблюдение, за да се помогне в борбата с 
разпространението на вируса. 

4) По-голямо сътрудничество между публичния и частния сектор за осигуряване на стандартизиран, 
глобален подход към кризата.  

5) Продължаване на правителствената подкрепа за сектора по отношение на фискални и ликвидни 
стимули, както и мерки за защита на работниците. 

Правителствата по целия свят заявиха, че реагират бързо и решително. Непосредствената и първа 
реакция на правителствата се състоеше от междуфискални и парични мерки за смекчаване на 
икономическото въздействие на кризата, с особен акцент върху ликвидността на МСП и защита на 
работните места в най-засегнатите сектори.  

 
44 Източник: Национални статистички институт. Путовања бугарских становника у иностранство и доласци 
посетилаца из иностранства у Бугарску у септембру 2020. године - Саопштење за штампу. Софија 2020. 
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Повечето държави са приели стимулиращи пакети за цялата икономика (фискални и парични мерки), 
заедно с мерки за подкрепа на заетостта. С развитието на ситуацията страните все повече приемат 
специфични за туризма мерки, както и мерки за отваряне и рестартиране на сектора. Препоръките за 
действие на UNVTO са разделени на три ключови области: (I) Управление на кризи и смекчаване на 
последствията, (II) Стимули и ускоряване на възстановяването и (III) Подготовка за утре. Преглед на 
предоставените политически отговори ясно показва, че докато първата вълна от приети мерки попада 
в първата и втората области, страните предприемат първоначални стъпки, подновяват туризма и се 
подготвят за утре. Следвайки тези Препоръки и припомняйки приоритетите за възстановяване на 
туризма, UNVTO наскоро публикува Глобалните насоки на UNVTO за обновяване на туризма, които 
предоставят насоки на високо ниво за възобновяване на туристическите операции и помагат да се 
направи туристическият сектор по-силен и по-устойчив в COVID-19. 
 

Мерки, предприети в България: Министерството на туризма е предприело следните мерки в подкрепа 
на туристическия бизнес по време на кризата с COVID-19: Възможност за туроператорите да 
предоставят на клиентите ваучери за отменени пътувания. Удължаване на срока за изпълнение на 
задълженията от туристическите компании чрез издаване на насоки и препоръки за туристически 
пакети. Туристическите компании също ще се възползват от общата фискална политика, паричната 
политика и мерките по труда, за да се възстановят, Министерството на туризма в момента работи върху 
ваучери за насърчаване на вътрешния туризъм за края на летния сезон. Изготвят се препоръки за 
настаняване на туристически съоръжения. Друга ключова мярка за дългосрочно развитие е 
създаването на Гаранционен фонд за защита на туристическите интереси. Министерството на туризма 
работи по интегрирането на мерки за дългосрочна подкрепа за туристическия сектор през следващия 
програмен период в рамките на оперативните програми на ЕС и други програми на ЕС. (Данните са 
актуализирани последно на 23 април 2020 г.) В България правителството ще помага на компании 
(кетъринг, туристически агенции и туроператори, ресторанти и заведения за бързо хранене), като 
покрива застраховките, дължими от работодателите. Някои примери за мерки и инициативи за 
рестартиране на туризма: България е формулирала насоки за съоръжения за настаняване и специална 
декларация за туристите, а България е обявила краен срок за възстановяване на суми от туроператори 
(13 юни), в случай че пътникът не приеме дадените опции (ваучер или замяна на туристически пакет). 
 

Мерки, предприети в Сърбия: Пандемията на KOVID-19, свързаните с нея мерки за ограничаване и 
стимулиращият пакет от почти 13 процента от БВП оказват тежко влияние върху сръбската икономика, 
като прогнозираното намаляване на реалния БВП е 3% през 2020 г. и възстановяването започва през 
2021 г. Сърбия използва по-голямата част от наличното си фискално пространство в началото на 
пандемията, което води до икономически спад от 6,4% (междугодишно) през второто тримесечие на 
2020 г., което е по-слабо изразено, отколкото в съседните страни, но все пак води до малко увеличение 
на безработицата и нарастваща бедност. Тъй като икономиката преживява рецесия и публичният дълг 
нараства рязко, бъдещото фискално пространство за стимулиране на възстановяването е ограничено, 
което изисква по-нататъшни реформи за връщане на икономиката към устойчив растеж. Очаква се 
новото правителство, което ще бъде сформирано през октомври 2020 г. (след изборите през юни 2020 
г.), да продължи да изпълнява програми, насочени към структурни слабости, повишаване на 
ефективността на публичния сектор и премахване на тесните места в растежа на частния сектор, като 
същевременно поддържа макроикономическа стабилност. Важен аспект ще бъде въвеждането на 
програма за „зелен растеж“ в усилията за икономическо възстановяване след COVID-19, като 
същевременно се отговаря на предизвикателства, включително намаляване на населението, недостиг 
на работна ръка и климатични промени. Продължаването на растежа на Сърбия ще зависи в най-
голяма степен от темпото на процеса на присъединяване към Европейския съюз (ЕС). Сърбия, както и 
Словения и Словакия, обявиха директни плащания към компании (или процент от заплатите), които 
бяха задължени да закрият поради пандемията. Ваучерите за пътуване, издадени от правителството и 
одобрени от семейства за вътрешни пътувания, бяха одобрени от сръбското правителство. В средата 
на март сръбското правителство обяви някои мерки, които да амортизират загубите в туристическия 
сектор поради спад в посещенията на чуждестранни туристи. Сред тях са разпределени допълнителни 
60 000 ваучера, което би увеличило броя на 100 000 наградени през миналата година до 160 000 
ваучера за сръбски граждани. 
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Ясно е също така, че няма единно решение за всички, тъй като възможностите и предизвикателствата 
за развитие на туризма ще варират в зависимост от държавата, вида на преобладаващите туристически 
сектори, отделните дестинации в и между страните. Въздействието на кризата се усеща в цялата 
туристическа екосистема и е необходим съвместен подход за отваряне и възстановяване на 
дестинациите. Ключово предизвикателство, което често възниква при обсъждането на мерките, е 
необходимостта да се гарантира, че подкрепата достига „реалната икономика“ и е достъпна за бизнеса 
и семействата по прост и ефективен начин. Предвид голямото въздействие на кризата, както и факта, 
че туризмът е трудоемък сектор, страните трябва да обмислят специални програми за подкрепа на 
туризма, а именно при рестартиране на сектора (адаптиране към нови протоколи) и възстановяване. 
Това време е от решаващо значение за инвестиране в човешки капитал и талант чрез специални 
програми и изграждане на капацитет, базирани на цифрови умения, здравни протоколи и т.н. 
 
Мерки и тяхното въздействие в Елин Пелин и Лесковац: Пандемията COVID 19 оказа разрушително 
въздействие върху туристическия сектор в Елин Пелин и Лесковац. Респондентите класираха COVID 19 
на първо място като доминиращ фактор, който беляза бизнеса през 2020 г. Ограничителните 
национални мерки за забрана на събирания с цел предотвратяване на разпространението на 
епидемията са довели до приходи за над 90% от предприятията, работещи в туризма. В същото време 
загубите се увеличиха в резултат на високите постоянни разходи за поддържане на туристическите 
съоръжения. Всичко това се отрази на заетостта в този сектор, която е намалена с 30 до 50%. По време 
на писането на тази студия (февруари 2021 г.) в община Елин Пелин са в сила мерки, забраняващи 
работата на ресторанти, барове и кафенета. Голяма част от тези икономически субекти спряха да 
работят. Някои ресторанти са намерили краткосрочно решение при приготвянето и доставката на 
храна при поискване. Реализираните приходи обаче позволяват намаляване на загубите. Участниците 
във фокусните групи в Лесковац възприемат, че 2/3 от стопанските субекти в областта на туризма са 
спрели да работят или са били затворени.  
 

Таблица 54. Фактори влияещи върху бизнеса през 2020 г. (%) 
 

Фактор 
Организатори 
на пътувания  

Услуги за 
настаняване 

Гостилничарски 
услуги 

Спомагателни 
услуги и 

доставчици 
Ранг 

Нито един 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 11 

Недостатъчно търсене на 
чуждестранни дестинации 

8,33% 2,94% 2,17% 0,00% 8 

Недостатъчно търсене на 
вътрешни дестинации 

4,17% 2,94% 0,00% 5,56% 9 

Увеличаване на 
конкуренцията 

0,00% 2,94% 5,75% 0,00% 10 

Конкурентно поведение на 
пазара 

0,00% 2,78% 7,14% 5,56% 7 

Разходи за труд 16,67% 12,75% 7,92% 12,70% 2 

Оперативни разходи 
(оперативни разходи) 

4,17% 10,13% 13,66% 5,56% 3 

Достъп до кредит 4,17% 7,19% 2,17% 7,14% 5 

Финансови проблеми (и 
платежоспособност и т.н.) 

0,00% 15,36% 4,35% 5,56% 4 

Липса на квалифициран 
персонал 

12,50% 2,94% 2,17% 0,00% 6 

COVID 19 50,00% 40,03% 51,09% 57,94% 1 
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Графика 40. Фактори, повлияли на бизнеса през 2020 г. (%) 
 

 

 
Местният туристически сектор е предприел мерки за смекчаване на въздействието на COVID-19 върху 
бизнеса (следващата таблица). Въведена е предимно възможността за отлагане и пренасрочване на 
услугата (27,67%), работното време на съоръженията е съкратено (24,94%) и броят на служителите е 
намален. Повечето респонденти смятат, че тези мерки не са подобрили значително положението им. 
Според мнозинството от анкетираните правилните мерки за подобряване на туризма са намаляване 
на данъците, разсрочване на дълга, безлихвени заеми, улесняване на бизнеса, проекти за промоция и 
свързване и сътрудничество, създаване на ваза с други градове в ЕС и извън него и провеждане на 
пазарни проучвания според бизнес нуждите. 
 

Таблица 55. Предприети мерки за смекчаване на действието на COVID -19 върху бизнеса 
  

Мярка 
Организатори 
на пътувания 

Услуги за 
настаняване 

Гостилничарски 
услуги 

Средно  Ранг 

Въведена е възможността за 
отлагане и пренасрочване на 
услугата 

38,20% 29,17% 15,66% 27,67% 1 

Въведени алтернативни 
туристически продукти или 
услуги 

6,80% 6,67% 9,60% 7,69% 6 

Предлагат се по-ниски цени 18,70% 19,17% 10,10% 15,99% 3 

Намаляване на броя на 
служителите 

0,00% 15,83% 14,65% 10,16% 5 

Почасова работа 23,80% 16,67% 34,34% 24,94% 2 

Временно затваряне 12,50% 10,00% 12,88% 11,79% 4 

Постоянно затваряне 0,00% 2,50% 2,78% 1,76% 7 
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6. Диагностика на стойностните вериги в туризма – основни констатации 
 
 

Най-важното предизвикателство за постигане на устойчиво развитие на туризма е да се осигури 
туристическа оферта, която да удовлетвори интересите на туристите и благосъстоянието на местното 
население, като същевременно се запазят природните и социално-културните ресурси за бъдещите 
поколения. Устойчивият туризъм трябва да интегрира природната, културна и човешка среда и трябва 
да зачита крехкия баланс на околната среда, който характеризира много туристически дестинации, 
особено в екологично чувствителните райони. Световният туристически пазар все повече предлага 
продукти, съобразени с индивидуалните предпочитания и изисквания на туристите или специфични 
пазарни сегменти, със специален акцент върху сравнителните предимства и особености на отделните 
туристически дестинации, като наблюдаваните дестинации с природни и климатични предимства, 
богата и висококачествена гастрономическа оферта. Именно този сегмент на храни и напитки дава 
основата за по-нататъшно разнообразяване на офертата и приспособяване към изискванията на 
потребителите, фокусирани върху опазването на здравето - връщане към природата, консумация на 
органично произведена храна, използване на лечебни билки като естествено лекарство, както и 
козметика и др. 
 
Идентифицирани проблеми и предизвикателства: Офертата в хотели, ресторанти и други съоръжения 
в рамките на дестинацията не отговаря на нуждите и очакванията на туристите по следните причини: 
1) Малък и ограничен избор и нисък дял на местните продукти в офертата на хотелиерството и 
кетъринга съоръжения. В съществуващите оферти незначителен брой хотели и заведения за хранене 
предлагат сувенири за продажба; 2) Недостатъчен акцент и липса на промоция на местни продукти. 
Малък брой хотели и ресторанти имат специални раздели на менюто, посветени на местните ястия. 
Малък брой доставчици на туристически услуги организират изучаване на местните традиции, обичаи 
и тестване на местни продукти в хотел, ресторант или на място в сътрудничество с производители; 3) 
Недостатъчно използване на „инструменти за продажба“ - здравословна храна, биологично 
производство, безглутенова и лека храна от производителите. Тези инструменти за продажба са силен 
маркетингов инструмент, защото днешните потребители се връщат към природата и търсят 
здравословна храна и продукти, които ще помогнат за премахване на последствията от стресиращ и 
забързан начин на живот. Необходимо е да се идентифицират и маркират местни продукти - продукти, 
които ще бъдат доразработени по отношение на качество, количество на продукция и промоция и като 
тяхна характеристика подчертават значението на изключително приятен и благоприятен климат, 
растителност и чист въздух за производството и да ги популяризират чрез гастрономически и други 
събития, но и за възраждане на старите занаяти чрез предлагането в туризма. Освен това храната 
(малки опаковки сладко, лютеница, ракия, билков крем и др.) и продуктите от местните занаяти трябва 
да бъдат разработени по такъв начин, че да се превърнат в сувенири, които са много важен 
маркетингов инструмент и са незаменима част от туристическото предложение. Липсата на 
комуникация и сътрудничество между всички участници (производители, хотели, заведения за 
обществено хранене, магазини, туристически агенции, туристически организации) затруднява 
създаването на пакетна сделка за дестинация. Предлагат се много малко пакетни оферти, които 
свързват услугите на местни производители, хотелиери и ресторантьори директно или чрез 
туристически агенции, което предоставя възможност за разнообразяване на туристическото 
предложение чрез дейности за запознаване с местните обичаи и гастрономия, както и с участие на 
туристи в производството и тестване на местни продукти.Слабото използване на туристическия 
капацитет е отговор на еднаквото предложение на дестинацията. В този контекст пасивната почивка е 
основният мотив на посещението и се реализира най-вече през летните месеци, което показва 
подчертаната сезонност на бизнеса. Ниското използване на туристическия капацитет отчасти обуславя 
недостатъчното използване на капацитета за производство на хранителни и занаятчийски продукти, 
които предлагат продукти на местния пазар. Предлагат се много малко пакетни оферти, които свързват 
услугите на местни производители, хотелиери и ресторантьори директно или чрез туристически 
агенции, което предоставя възможност за разнообразяване на туристическото предложение чрез 
дейности за запознаване с местните обичаи и гастрономия, участие на туристи в производството и 
тестване на местни продукти. 
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Препоръки за бъдещо развитие на туризма 
 
Надграждане на продуктите: Подобренията на туристическите продукти за развлечения и почивка, 
които привличат местни и регионални посетители, могат да помогнат за укрепването на позицията на 
организаторите на пътувания. Повечето туристи очакват да им бъде гарантирана изгодна и пълноценна 
почивка.Тези туристи обичат да споделят своите ваканционни преживявания и се ръководят от идеята 
за „усилие да се отпуснете“, комбинирайки посещения с множество събития, тържества и активни 
празници, което по-специално включва допълнителната полза от завръщането у дома с нови умения 
като готвене или рисуване . Очаква се този начин на мислене да се корени в очакванията за ползите от 
ваканцията за повечето туристи. Кратко посещение на градове, които могат да предложат 
разнообразни дейности, могат да се възползват от тази тенденция. 
 
Надграждане на процеса: Туроператорите трябва да могат да установят връзки с чуждестранни 
туроператори за достъп до клиенти. В областта на настаняването акцентът трябва да бъде върху 
малките семейни съоръжения за настаняване, които позволяват организирането на престой и 
ваканция по техен избор, както и задоволяване на нарастващите нужди на съвременните туристи от 
контакт с природата и местната култура и околна среда. Туристите търсят по-автентични ваканционни 
преживявания и сега много компании предлагат на туристите възможност да се насладят на скрити 
скъпоценни камъни паралелно с традиционните туристически атракции. Блоговете и социалните 
мрежи са интересен начин, както и пътуване, за да откриете скрити горещи точки за преживяване на 
по-силни автентични преживявания. Необходимо е също така да се посочи увеличаването на 
посещенията на най-важните сегменти от движимата област (музеи, библиотеки, архиви, галерии), 
недвижима област (археологически обекти, градско ядро, защитени пространствени културно-
исторически единици, паметници на народната архитектура, укрепления, бойни полета, екзекуции) и 
нематериално културно наследство. Оценката на стойностната верига разкрива, че сътрудничеството 
между публичния и частния сектор по цялата верига на стойността на туризма е слабо. Трябва да се 
осигури и засили сътрудничеството между публичния, частния и гражданския сектор. Това означава да 
се включат всички заинтересовани страни в туристическата индустрия, като представители на 
политически и изпълнителни власти на различни нива, национални туристически власти, 
професионални асоциации, собственици и управители на туристически компании, неправителствени 
организации, местни хора и т.н. Също така е необходимо да се дефинират задачите и отговорностите 
на голям брой участници от публичния и частния сектор. Най-важната задача на публичния сектор е да 
осигури устойчивост на развитието и да осигури справедливо разпределение на ресурсите между 
участниците. От друга страна, частният сектор има за задача да утвърди туристическата дестинация. 
Синергията между тези сектори в бъдеще ще допринесе за развитието на местната икономика, 
повишаване на екологичната осведоменост, подобряване качеството на живот на жителите, 
ориентация към обща цел, създаване на имидж, защита на културно-историческото наследство, 
образование, подобряване на пазарната позиция и конкурентоспособност и др. 
 
Функционално надграждане: Настоящата тенденция на растеж на туристическите пристигания и 
нощувки несъмнено представлява чудесна бизнес възможност за развитие както на съществуващи, 
така и особено на нови микро и малки предприятия в областта на туризма и ресторантьорството и 
свързаните с тях дейности. Съществуващите компании в областта на туризма и свързаните с тях 
дейности могат да повишат своята собствена и цялостна конкурентоспособност само ако продължават 
да бъдат предприемачески фокусирани върху приемането на пазарните тенденции, възприемането на 
нови знания, умения и технологии, което изисква постоянно подобряване на бизнес средата и 
навлизане на нови по-конкурентни компании. Потенциални бизнес възможности за предприемачи и 
техните компании: 1) Повишаване на качеството на промоцията и представянето на услуги чрез 
създаване на специализирани уеб портали; 2) Повишаване на качеството на съществуващите 
съоръжения за настаняване и хранене, чрез въвеждане на международни стандарти за настаняване, 
приготвяне и сервиране на храни и напитки, с високо участие на квалифицирана и професионално 
обучена работна ръка в професии (готвачи, сладкари, бармани, сервитьори, камериерки, хигиенисти и 
др.); 3) Необходима е по-голяма творческа оферта за интерпретация и представяне на атракции, 
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достъпни за дестинации като: нови форми и технологии за разказване на истории, информация и 
представяне на атракции пред потребителите, интерактивни карти и ръководства на езици, говорени 
от повечето чуждестранни туристи; 4) Специални възможности съществуват при организирането на 
изобретателни тематични обиколки чрез създаване на интересни пътувания, на които успешно ще се 
оформят вериги за стойност - атрактивен транспорт (карети, конна езда и др.) до атрактивни места. 
Доставчиците на услуги могат да бъдат функционално надградени чрез разширяване на 
съществуващата оферта. Хотелите и квартирите могат да добавят ресторанти (и обратно) или да 
предлагат на гостите екскурзии и т.н. Предоставяне на качествени и стандартизирани спортни и 
развлекателни услуги на всички места, които са разработени като туристически дестинации и добре 
познати места за пикник и представляват ново бизнес предизвикателство чрез поемане на 
съществуващи или създаване на нови франчайзи за наемане и използване на оборудване (колоездене, 
кану, конна езда, ски и тренировки, ски и водни ски, стрелба с лък, оцеляване сред природата и други 
адреналинови дейности). 
 
Надграждане на веригата: През последните няколко години изследванията показват, че много туристи 
планират да изследват нови дестинации. Повече от една трета (35%) смятат, че ще отидат на почивка в 
страни, в които никога не са били. Туристите, които обичат да се придържат към изпитани и надеждни 
дестинации, също възнамеряват да опитат нещо ново и почти половината (48%) много вероятно или 
почти сигурно ще посетят друг курорт или град в страната, в която вече са били. Консумацията е 
неразделна част от туристическото преживяване, което е място за посещение, наличието на различни 
традиции и обичаи и местната кухня. Един от косвените начини за свързване на местни доставчици на 
услуги, който също може да служи за създаване на платформа за развитие на синергии между 
гастрономия, туризъм, стари занаяти и други доставчици на услуги, са гастрономически и други 
подобни събития, които трябва да бъдат внимателно проектирани и да се подобрят съществуващите. 
Гастрономическият туризъм е нарастващо явление, тъй като повече от една трета от туристическите 
разходи отиват за храна, според доклад на Световната туристическа организация. Според EUROSTAT 
22% от европейците казват, че основната причина за почивка е културното преживяване, което 
включва готвене. Българите харчат почти 40% от бюджета си за пътувания до гастрономически 
продукти. Ето защо домашното готвене е важен фактор по отношение на качеството на почивката. 
Гастрономическите маршрути са популярни туристически продукти. Това е реална система и се състои 
от сложна тематична туристическа оферта. По маршрута туристите могат да намерят информация за 
други атракции. Според проучване на Световната туристическа организация над 88% от нейните 
членове вярват, че гастрономията е стратегически елемент при определянето на марката и имиджа на 
дестинация, а над 67% казват, че страната им има собствена гастрономическа марка. По отношение на 
туристическите продукти, изследванията показват, че най-важните гастрономически събития са 
гастрономически маршрути (62%), курсове за готвене и работилници (62%), посещения на местни 
пазари и производители (53%)45. Гастрономическите събития трябва да бъдат свързани с други 
културни , развлекателни и подобни събития или да се учредят нови – напр.: Дни на отворените врати 
на ресторанта - популяризиране на националната кухня на промоционални цени, приемливи за по-
широк кръг от посетители. В този контекст е необходимо да има добри брошури и туристически 
справочници, които освен историческата история, природни и културни забележителности, да 
представят и гастрономическото предложение. Бизнес и конгресният туризъм (MICE) също предоставя 
възможности за диверсификация и модернизация. Бизнес туризмът е високорентабилен сегмент от 
туристическата индустрия и се състои от всички пътувания, свързани с пътувания на служители или 
бизнес интереси. Бизнес туристите харчат повече, не само за хотели и ресторанти, но дори и за 
развлекателни дейности като посещения на дребно и местни забележителности като музеи и театри. 
Всъщност беше установено, че те харчат три пъти повече от средния свободен турист. Това от своя 
страна генерира валута и създава възможности за работа. Изграждането на инфраструктурата, 
необходима за бизнес и конгресен туризъм, трябва да бъде добре планирано и изпълнено, така че 
положителните атрибути да са от полза за дестинацията.  

 
45 Източник: Gheorghe G., Tudorache P., Nistoreanu P. Gastronomic tourism, a new trend for contemporary tourism. 
Bucharest University of Economic Studies, Bucharest. Cactus Tourism Journal Vol. 9, Issue 1/2014. 
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Планирането и внедряването на инфраструктура като транспорт, информационни технологии (ИТ) и 
специални места за конференции и изложения трябва да бъдат достатъчни, за да подкрепят търсенето 
на бизнес и конгресен туризъм. Надграждане на крайния пазар: Необходимостта от ново туристическо 
позициониране на дестинациите се основава на редица паралелни политически, икономически и 
социални процеси, които характеризират настоящата му вътрешна и външна среда. Тя се основава на 
обективизирането на фактори, които влияят предимно на общия успех и скоростта на определяне на 
Елин Пелин и Лесковац като туристически дестинации. Туристическа валоризация на ценности като 
култура, хора, готови за забавление, изкуство и литература, гостоприемство, страст и гордост, както и 
комбинация от традиционни и модерни продукти, които могат да бъдат комерсиализирани. 
Използване на културни ресурси с цел развитие на туризма. Вече беше споменато, че и двете 
дестинации (Елин Пелин и Лесковац) са известни със своите културно-исторически паметници. Трябва 
да се отбележи, че всеки културно-исторически паметник има своя история, която е много интересна 
за туристите и посетителите. Очевидно е, че бъдещото развитие на туризма трябва да се основава 
предимно на съществуващи туристически продукти (фестивали) и културно-исторически съкровища. 
Вземането на решение в коя посока да се тръгне в момента не е само маркетингов въпрос. Необходимо 
е да се започне позитивно брандиране, т.е. създаване на положителен имидж на дестинациите на 
световния пазар. Смята се, че най-лесният подход за създаване на положителен имидж е чрез 
туристическото брандиране, което трябва да започне незабавно, за да успее да позиционира Елин 
Пелин и Лесковац като туристически дестинации възможно най-скоро и да стане разпознаваема 
туристическа марка. Създава се предпоставка за ефективно брандиране и добро управление на 
развитието на туризма. Освен това е необходима способността на отговорните публични органи и 
частни компании да изпълняват задачи и дейности чрез публично-частен диалог. Таблицата по-долу 
обобщава констатациите, т.е. предоставя диагноза на веригите за създаване на стойност в туризма, 
както и пътищата към просперитет. 
 

Таблица 56. Диагностика на стойностните вериги в туризма 
Диагностика на 

стойностната 
верига в туризма 

 Пътища към просперитет 

1) Подобряване на 
сътрудничеството на 
туристическите 
участници чрез 
разработване на 
съвместни 
туристически 
продукти.  

 

1. Подкрепа за взаимно обучение, работа в мрежа и разпространение и 
популяризиране на добри практики и методологии в областта на 
устойчивия туризъм (създаване на съвместна работна група по туризъм). 

2. Разработване и прилагане на общи политики за развитие на туризма. 
3. Използване на синергии между туризма и творческата индустрия 

(например фестивали и култура) на бизнес туризма, гастрономията, 
старите занаяти и др .; 

4. Намалете сезонността на туризма и развиване на целогодишен туризъм; 
5. Защита, популяризиране и развитие на природни и културни туристически 

ценности и свързаните с тях услуги. 

2) Хармонизиране и 
туристически 
предложения според 
пазарните 
изисквания. 

 1. Развитие на висококачествена добавена стойност на продукти и услуги в 
пазарни ниши (културен туризъм, гастрономия, спортен туризъм и др.) 
чрез мобилизиране на специфични местни ресурси; 

2. Създаване на съвместни туристически продукти (фестивални кулинарни и 
еко турове); 

3. Професионално образование, подобряване на уменията в кетъринга и 
туризма. 

4. Завършване на разработването и въвеждането в експлоатация на здравни 
пътеки около езерото Огняново и по дефилето Вучянка. 

3) Подобрете 
популяризирането 
на дестинациите на 
Елин Пелин и 
Лесковац и 
съвместни 
туристически 
продукти 

 1. Разработване на обща маркетингова стратегия и маркетингови 
инструменти за популяризиране на устойчиви туристически продукти. 

2. Разработване на мобилно приложение и интерактивен туристически 
уебсайт за всички атракции; 

3. Разработване на интерактивни цифрови информационни точки и 
интерактивни системи за интерпретация чрез QR кодове (видео, звук, 
туристическа информация и др.) За всички икономически жизнеспособни 
атракции 
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Валоризацията на туристическите атракции трябва да се осъществи чрез съвместна работа на 
туристическите актьори по разработването на общи политики за развитие на туризма и разработването 
на нови общи туристически продукти. Съвместният орган и механизъм за осъществяване на 
сътрудничеството е Съвместната работна група по туризъм. Това тяло представлява 20 основни 
туристически фактори от Елин Пелин и Лесковац. Основните задачи на Съвместната работна група по 
туризъм са разработването и наблюдението на съвместни документи за развитие в туризма в 
трансграничния район Елин Пелин и Лесковац. Общите политики за развитие на туризма ще 
допринесат за увеличаване на капацитета на местните общности за стратегическо планиране, 
управление и ефективно използване на потенциала в областта на нематериалното наследство и 
туризма. 
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