КОНЦЕПЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО
РАЙОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Цел на туристическото райониране на страната

Туристически райони – обособени територии, управлението на
които е свързано с извършването на дейности в три основни
направления:

• Създаване на регионални туристически продукти;
• Осъществяване на регионален маркетинг и реклама;
• Координация и управление на туризма на регионално ниво.

 Създаване на регионално ниво на управление на дестинациите

(между местното ниво (община), което е твърде фрагментирано и
националното ниво, което е твърде високо);

 Обединение на ресурсите и съгласувани действия за развитие на

комплексен, разнообразен и конкурентоспособен туристически
продукт;



Регионализация на националния маркетинг - България да се
рекламира чрез туристическите райони, всеки с характерни ресурси
и възможности за предлагане на различни видове туризъм. Така
може да се отговори по-добре на очакванията, изискванията и
интересите на различните пазарни сегменти;



По-ефективно достигане до потенциалните туристически пазари,
особено далечните - чрез представяне на достатъчно големи по
обхват райони, които са видими на картата и са разпознаваеми, както
от българите, така и от чужденците.

Предложение за обхват и географски наименования на
туристическите райони

Брой и управление на туристическите райони

9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат
ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да
бъдат управлявани ефективно
Съгласно Закона за туризма, туристическият район
се
управлява от организация за управление на туристическия
район (ОУТР).

Организация за управление на туристически район се учредява
от:
• туристически сдружения, вписани в Националния туристически
регистър, чието седалище е на територията на туристическия район;
• и поне четири общини от територията на района.

Предложената схема на туристическо райониране
се основава на:

• Съобразяване с теоретичните и методическите принципи на
туристическото райониране;
• Задълбочен анализ на досегашните районирания в България от
началото на 60-те години досега;
• Анализ на опита на други страни в туристическото райониране;
• Отчитане на формиралите се у нас териториални туристически
образувания през последните години – регионални туристически
сдружения и групи от общини за изпълнение на проекти за развитие на
регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите по
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Причини за формиране на броя и териториалния обхват
на районите

• Териториалният обхват на районите съответства на реалните
измерения на туристическото развитие (включително на
съществуващите организационни структури) и/или на разкрития
туристически потенциал;

• Атрактивност;
• Инфраструктурна обезпеченост;
• Хомогенност;
• Териториална цялостност (компактност);
• Толерантност.

Центрове на туристическите райони

• Район Дунав – Русе
• Район Стара планина – Велико Търново
• Район Розова долина – Казанлък
• Район Тракия – Пловдив
• Район Родопи – Смолян
• Район Рила-Пирин – Благоевград
• Район София – София
• Район Варна (Северно черноморие) – Варна
• Район Бургас (Южно черноморие) - Бургас

Специализация на туристическите райони
Основната специализация - комбинация от два вида туризъм, които
в съчетание определят уникалността на районите
Разширената специализация - включва освен основните и до 4
допълващи вида туризъм
Район Дунав – основна специализация: културен и круизен
туризъм; разширена специализация: културно-познавателен
туризъм, речен круизен туризъм, приключенски и екотуризъм,
Градски развлекателен и шопинг туризъм, винен и кулинарен
туризъм, религиозен и поклоннически туризъм
Район Стара планина – основна специализация: планински и
екотуризъм; разширена специализация: планински пешеходен и
рекреативен туризъм, приключенски и екотуризъм, културнопознавателен, фестивален и творчески туризъм, селски туризъм,
религиозен и поклоннически туризъм, планински ски туризъм

Район Розова долина – основна специализация: здравен и културен
туризъм; разширена специализация: балнео, СПА и уелнес туризъм,
културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и
eкотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен
туризъм;
Район Тракия – основна специализация: културен и винен туризъм;
разширена специализация: културен туризъм (всички видове), винен
туризъм, делови туризъм (MICE), градски развлекателен и шопинг
туризъм, здравен туризъм (всички видове) , приключенски и
екотуризъм;
Район Родопи - основна специализация: планински и селски
туризъм; разширена специализация: планински туризъм (всички
видове – ски, пешеходен, рекреативен), селски туризъм,
балнеотуризъм, СПА и уелнес туризъм, приключенски и екотуризъм,
културно-познавателен и фестивален туризъм, религиозен и
поклоннически туризъм;

Район Рила-Пирин - основна специализация: планински и
религиозен туризъм; разширена специализация: планински
туризъм (всички видове – ски, пешеходен, рекреативен), религиозен
и поклоннически туризъм, приключенски и екотуризъм,
Балнеотуризъм, SPA&Wellness, културно-познавателен и фестивален
туризъм, винен туризъм;

Район София - основна специализация: делови и културен
туризъм; разширена специализация: делови туризъм (МICE),
културен туризъм (всички видове), планински туризъм (всички
видове), здравен туризъм (всички видове), религиозен и
поклоннически туризъм, приключенски и екотуризъм;

Район Варна (Северно Черноморие) - основна специализация:
морски и спортен туризъм; разширена специализация: морски
рекреативен туризъм, спортен туризъм, културно познавателен и
фестивален туризъм, делови туризъм (MICE), здравен туризъм
(всички видове), екотуризъм;
Район Бургас (Южно Черноморие) - основна специализация:
морски и културен туризъм; разширена специализация: морски
рекреативен туризъм, културен туризъм (всички видове),
приключенски и екотуризъм, здравен туризъм (всички видове), селски
туризъм, религиозен и поклоннически туризъм.
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