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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Целта на настоящата стратегия е да подпомогне развитието на транспорта и туризма в област 

Видин по поречието на река Дунав. Изготвянето й е необходима предпоставка за създаване на 

условия за развитие на интегриран транспорт и туризъм в района на област Видин, тъй като ще 

посочи конкретните стъпки, които ще трябва да се предприемат за да се постигне 

дългосрочност и устойчивост на проекта „TRANSDANUBE”. 

Маркетинговата стратегия за развитие на туризма и мека мобилност е подготвена като част от 

дейностите по проект „TRANSDANUBE”.  

Маркетинговата стратегия е утвърден инструмент на икономическото развитие, спомагащ 

постигането на устойчиво развитие и създаващ предпоставки за поставяне на дългосрочни 

цели и перспективи.  

Стратегията е разработена за период от 7 години /2014-2020/. Планът за действие е неизменна 

част от стратегията и е представен като Приложение 1.  

Стратегията определя заинтересованите страни в процеса на утвърждаване на област Видин 

като целогодишна туристическа дестинация: 

Целеви групи: 

Областна  администрация Видин и 11 общински администрации; 

Браншови организации, организации работещи в сферата на туризма, сдружения на 

работодатели от област Видин; 

Представители на бизнеса - туристически предприемачи, хотелиери, ресторантьори; 

Туристи с интерес в различните форми на туризъм (селски, културен, еко, пещерен, 

приключенски и др.). 

Крайни бенефициенти: 

Населението на област Видин; 

Туристи, посещаващи региона от България; 

Туристи, посещаващи региона от съседните области в Румъния и Сърбия; 

Туристи от Европа, пристигащи с круизи по река Дунав; 

Заинтересовани страни от транспортния и туристическия бранш в област Видин; 

Туристи с интерес в различните форми на туризъм (селски, културен, еко, пещерен, 

приключенски и др.). 
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2.РЕЗЮМЕ  И ВЪВЕДЕНИЕ  

 Развитието на туризма и транспорта в региона на Видин, както и развитието на туризма 

и транспорта в страната по принцип, през последните 10-15 години е в известна степен 

задвижвано от пазарни механизми, а не от стратегическо планиране. Въпреки това в страната 

са налице няколко разработени „стратегически документа”, чиито препоръки не са приети 

официално и не действат в дългосрочен план, с изключение на Националната стратегия за 

устойчиво развитие на туризма 2009-2013г, която е приета от Министерски съвет на Република 

България през октомври 2009г. и Националната стратегия за развитие на транспортната 

система на Република България до 2020г., приета от Министерски съвет през април 2010г. 

 Туристическият и транспортният сектори в страната, които в основната си част са 

задвижвани от частни интереси, в действителност откликват на някои от пазарните нужди на 

потребителите и в известна степен се счита, че дори удовлетворяват по-скоро изискванията на 

чуждестранния пазар, отколкото изискванията на националния пазар, който в действителност 

има значителен потенциал. 

 Към настоящия момент онези хора, които формират регионалната политика (както в 

публичния, така и в частния сектор), са идентифицирали нуждата и значението за страната да 

има стратегия, която да насочва развитието на туризма и транспорта. 

 На регионално и местно ниво в момента действат следните стратегически документи, 

които визират развитието на секторите транспорт и туризъм: 

1. Regional Development Strategy 2014 - 2020. 

2. Strategy for Local Economic Development District Vidin. 

3. Regional Strategy for development of social services of Vidin 2010-2015. 

4. Strategy for Sustainable Tourism Development in Vidin 2009-2013. 

5. Regional Energy Efficiency Plan 2010 to 2013 and program implementation. 

At the municipal level are drawn up and adopted the following strategic documents related to 

transport systems and tourist district of Vidin. 

1. Municipal Development Plan of the Municipality of Vidin for the period 2007 - 2013, and a 

program for its implementation 

2. Strategy for the development of tourism in the municipality of Vidin, developed a project under OP 

Regional Development 
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3. "Development Plan Belogradchik Municipality for the period 2007 - 2013," the source of 

information - the municipal administration of the municipality of Belogradchik; 

4. "Programme for the implementation of the development plan Belogradchik Municipality for the 

period 2007 - 2013," the source of information - the municipal administration of the municipality of 

Belogradchik; 

5. Sustainable Development Strategy of the Koula Municipality  

6. Municipal Development Plan of the Koula Municipality 2007-2013. 

7. Municipal Development Plan 2007 - 2013, 

8. Municipal Programme for Tourism 2011-2013, Chuprene Municipality 

 От направения преглед на посочените стратегически документи е видно, че развитието 

на секторите транспорт и туризъм са приоритетни за общините и област Видин. Това е особено 

показателно, защото обединяването на регионално, местно и национално ниво за развитие на 

даден сектор винаги дава положителен резултат. 

 Би следвало да се отчете и фактът, че развитието на туризма в област Видин ще 

спомогне за подобряване на транспортните системи в областта. Двата сектора са взаимно 

свързани и предлагат услуги, които са предпоставка за взаимно използване на потенциалът им. 

Стратегия за интегрирани териториални инвестиции в Северозападен район. 

Задълбочаващите се междурегионални и вътрешнорегионални различия, наличието на 

сериозни дисбаланси в някои части от територията на страната ни, добавят целта за 

идентифициране на стратегически цели, които биха довели до бързото преодоляване на 

нарастващата регионална диференциация и необходимостта от включване на регионалните 

фактори и потенциал за постигане на растеж и нови работни места. През последните няколко 

години туризмът е под влияние на общостопанската криза и няма реална възможност за 

широкомащабна дейност. Но, сравнен с други отрасли на икономиката ни, той е с много по-

гъвкава структура и е в състояние бързо да реализира печалба в тези условия и да подпомогне 

излизането от финансовата криза. 

 Възможното му ускорено развитие не само ще съживи свързаните с него отрасли, но е в 

състояние да доведе до формиране на мощна туристическа индустрия. Успоредно с това 

туризмът влияе върху развитието на други отрасли: строителство, промишленост, селско 

стопанство, търговия, транспорт, сферата на услугите (хотелиерство, ресторантьорство, здравни 
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услуги и др.), съдейства и за изграждането на хармонизирана инфраструктура на селищата 

около туристическите комплекси. 

 Развитието на секторите транспорт и туризъм са и предпоставка за превръщането на 

всички региони в привлекателно място за живеене и бизнес със съхранена природа и уникални 

културни паметници и традиции. 

 В стратегията са разгледани  визията за мека мобилност в област Видин, ценовата 

политика, както и възможностите за разработване и предлагане на комплексен туристически 

продукт (услуга). Анализиран е проблемът с квалификацията на кадрите в туризма. Направен е 

преглед на продуктовата, ценовата, рекламната и промоционалната стратегии на областта. 

 Подготовката на маркетинговата стратегия е базирана на анкетни проучвания, анализи 

и работни срещи за обсъждане на възможности за обмен на добри практики в сферата на 

транспорта и туризма.  

Направени са 65 броя анкети, разпределени както следва: 22 експерта от общинските 

администрации; 6 от областна администрация; 31 от бизнеса  и 6 от неправителствени 

организации.   

 Анкетите бяха насочени към опита и възможностите на анкетираните за определяне 

насоките за разработване на настоящата стратегия. 

Анкета 

1. Какво е Вашето виждане и мнение относно туристическата дейност и туристическите 

продукти предлагани на територията на област Видин?  

 

 



 

Регионална Маркетинг стратегия за мека мобилност в Туризма 30/04/2014 Page 8 / 67 

 

Demonstration,  

  

2. Според Вас има ли перспектива за развитието на определени туристически продукти и услуги 

в областта? 

 

3. Как избирате туристическа дестинация? 

 

4. Какъв вид туризъм според Вас е най-добре да се развива на територията на областта? 
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3.ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

 Основната цел на стратегията е да допринесе за обединяване на усилията на публичния 

и частния сектор в региона за развитие на туризма като стратегически отрасъл в регионален 

мащаб. Стратегията дефинира конкретни маркетинг дейности на областната администрация, 

както и мерки за стимулиране на маркетинг дейностите на частния и неправителствения сектор 

за разработване на единна визия на област Видин като привлекателна туристическа 

дестинация. Стратегията формулира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни местни и 

регионални политики за развитие на транспорта и туризма; набелязва конкретни мерки за 

постигане на приоритетите в областта; предлага работещи механизми за постигане на 

ефективно партньорство и диалог между държавните и общински власти, бизнеса и 

неправителствените организации; идентифицира подходящи форми за промоциране на област 

Видин в европейски мащаб.  

 Целите на регионалната стратегия съответстват на главните цели на проект Трансданюб: 

 Увеличаване на добавената стойност от туризма за регионите по р.Дунав чрез 

маркетинг пакети за мобилност и туризъм. 

 Повишаване на осведомеността, знанието и рекламирането на устойчива 

мобилност в дунавския регион. 

 При разработването на стратегията са взети желанията и нуждите на туристите, като 

предложените  туристически продукти и дългосрочна мобилност са в синхрон със защита на 

природните ресурси  и културно-историческо наследство. Привличането на нови доставчици на 

услуги в туризма с мека мобилност е необходимо да бъде подкрепено от всички нива на 

държавните органи. Човешките ресурси са ключов елемент в туризма; качеството на услугите в 

предложените туристически пакети и оферти за мека мобилност и съответстват на настоящите 

международни стандарти. 

 

Стратегията съответства и на главната цел на международната стратегия: 

 

РЕКЛАМИРАНЕТО НА МЕКАТА МОБИЛНОСТ КАТО ЕДНА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДУНАВСКИ ДЕСТИНАЦИИ ИЗБРАНИ ДА БЪДАТ ДЕСТИНАЦИИ С УСТОЙЧИВ 

ТУРИЗЪМ  
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Основна стратегическа цел на Регионалната маркетинг стратегия: 

До 2020 година област Видин да е развита туристическа дестинация в регионален, 

национален и европейски мащаб, чрез  функционално използване на природните и 

антропогенните богатства на региона, което ще допринесе за повишаване качеството 

на живот на местното население .” 

 

МАРКЕТИНГ ЦЕЛ 1  

 

Да се разработи област Видин като атрактивна висококачествена дестинация, чрез 

изграждане на устойчив транспорт и туризъм 

Дейност 1. Продуктова стратегия 
 Разработването и прилагането на продуктова стратегия е свързано със съобразяване с 

различните видове пазари. Видове пазари в туризма, които  биват възможни за област Видин 

са: 

 ваканционен туристически пазар;  

 пазар на културно-познавателните пътувания;  

 пазар на хоби пътувания;  

 пазар на спортните туристически пътувания; 

 пазар на образователните пътувания; 

 пазар на третата възраст и др.   

 Изразът "туристически продукт" има широк смисъл и може да включва само един 

хотел, един ресторант, една природна забележителност и т. н., но то може да включва и 

комбинация от много елементи в един глобален продукт под наименованието "туристическо 

пътуване" с обща цена. Туристическият продукт често се идентифицира от туриста с ефекта, 

който се очаква, или с представата за този ефект.   

 Продуктът, който област Видин предлага, може да се определи като комплекс от услуги, 

включително и контактите между туристите и местното население. Различните видове 

транспорт и инфраструктурата също формират вида и качеството на туристическия продукт.  

 Туристическият продукт на областта може да бъде представен като пакет от услуги, 

които се предлагат и сами по себе си също могат да бъдат разглеждани като самостоятелни 
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продукти на туристическия пазар. Към тях могат да бъдат добавени различни по брой и вид 

допълнителни услуги.  

 Така наречения основен пакет е "първичен пакет услуги" – трансфер, настаняване 

изхранване. 

 Наред със основния пакет “основни услуги”, на различните пазари в зависимост от 

тяхната специфика и предпочитания, се включват и различни допълнителни услуги. Останалите 

допълнителни услуги се продават на място – забавления,  СПА и др.. 

 Увеличаването на изразходваните средства по време на престоя на един турист може 

да се постигне чрез разнообразяване на услугите и продуктите в туризма. Различните по 

характер природни и културно-исторически ресурси позволяват съставянето на различни 

програми, които могат да се обособят в:  

 идентифициране на съществуващото и потенциално търсене на продукти и услуги от 

посетителите с интереси в областта на различните видове туризъм;  

 разработване на туристически продукти, съответстващи на търсенето;  

 интегриране на туристическото предлагане на региона.  

 

Мярка 1: Разработване на 
диверсифициран туристически 
продукт, който максимално 
използва наличните 
туристически ресурси. 

Туристическо предлагане на интегриран туристически 

продукт и услуги, съчетали в себе си елементи от 

уникалността на културно-историческото наследство и 

разнообразните природни и биологични ресурси; 

Постигането на тази стратегическа цел ще се осигури чрез 

ефективен маркетинг и чрез креативен туристически 

продукт, които да доведат до стабилно и дългосрочно 

конкурентно предимство. Това се гарантира чрез 

достигане на високо качество на туристическо 

преживяване. 

Мярка 2: Създаване на нови 
туристически пакети. 

Преходи по еко-маршрути и посещения на пещери. 

Регионът има потенциал да разработи подобни 

предложения. 

 

Лов и риболов. Този сектор трябва да бъде приоритетен 
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пазар чрез финансиране на неговия маркетинг. 

 

Учебни и културно-образователни пътувания. Пътуванията 

с учебно-образователна цел са пазар, който тепърва търпи 

развитие.  

 

Организиране на туристически фолклорни празници и 

фестивали и демонстрации на типични обичаи 

 

 

Дейност 2. Подкрепа за създаването на местни, регионални и 
международни партньорства 
 

Туризмът е дейност, която е съсредоточена изцяло в ръцете на частния сектор. Въпреки това е 

необходимо установяването на партньорски отношения и обединяване на усилията между 

предприемачите от сектор туризъм и местната и държавна власт за постигане на общата цел.  

 

Мярка 1. Установяване на 
трайни контакти с национални 
и международни 
туроператорски фирми за 
привличане на по-голям брой 
български и чуждестранни 
туристи;  
 

Рекламирането и продаването на туристическите продукти 

зависи от националните и международните 

туроператорски фирми. Установяване на трайни контакти с 

тях е задължително условие за успешност на 

туристическия продукт. 

Мярка 2. Работа с туристически 
информационни центрове в 
страната и чужбина, участие в 
туристически борси и панаири, 
и други, популяризиращи 
туризма дейности. 

Използване на потенциала на туристическите 

информационни центрове в страната и чужбина е 

необходимо за успешното рекламиране на туристическата 

дестинация Видин. Като начини за промоциране на област 

Видин е необходимо да се използват и: 

 Туристическите борси 

 Панаири 

 Конференции  

 и др. 
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МАРКЕТИНГ ЦЕЛ 2  

Да се изгради конкурентоспособен туристически сектор 

Дейност 1. Ценова стратегия 
 

Цената е единственият елемент на маркетинговия микс, който реализира печалба; другите 

елементи реализират разходи. Цената, също така, е един от най-гъвкавите елементи на този 

микс поради това, че може бързо да бъде променяна, за разлика от характеристиките на 

продукта или от задълженията към дистрибуторските канали. В същото време, 

ценообразуването и ценовата конкуренция са важен елемент от изграждането на 

конкурентоспособен туристически сектор. 

Ценообразуване и цени 

Продуктът на област Видин, трябва да се утвърди на пазара на определена цена, която ще се  

формира на база на цените на конкурентите. Стратегията, към която трябва да се придържа 

област Видин е следната: 

Цените във Видин са ниски  за европейците, но за българите се явяват високи или средни. 

Разминаването се дължи на разминаването в жизнения стандарт на България и другите 

европейски страни. За съжаление нашата страна и особено Северозападният регион  все още е 

с много нисък жизнен стандарт и населението не може да си позволи почивка, а ако могат 

предпочитат лятна почивка на море. Въпреки това целта на стратегията е да привлича  туристи 

през целия сезон. Трябва да се изготвят различни туристически пакети, за различните сезони, с 

различни отстъпки или преференции, които да привличат хората както от региона и България, 

така и от Европа.  
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Мярка 1. Да се извършат 
целеви изследвания в 
туристическите центрове, 
разположени на река Дунав по 
отношение възможностите за 
привличане на туристопоток 
чрез круизи за краткосрочен 
отдих; 
 

Туристическите центрове могат да бъдат важен източник 

на информация за приблизителен брой туристи, които 

посещават центъра, техните заявени интереси към 

предлаганите културни обекти в близост, брошури, 

диплянки в които има разписани туристически маршрути 

на територията на областта. 

Мярка 2. Да се стимулира 
разработването на целеви 
проект, който да финансира  
туристически продукти и 
атракции, пряко насочени към 
привличането на туристи от 
Дунавския регион; 
 

Този нов проект би могъл да надгради действащия сега 

проект Трансданюб, по който има вече разработени 

туристически маршрути. Закупуването на малко корабче, 

което да се използва  по изготвените маршрути на всички 

партньори по проекта би допринесло в голяма степен за 

популяризирането на Дунавския регион. 

Мярка 3.  Да се подобри 
материално-техническата база 
на туризма в региона - в това 
число разширяване на 
легловата база и повишаване 
категорията на средствата за 
подслон.  
 

Добрата материално – техническа база е предпоставка за 

запазване и увеличение на броя на туристите, посещаващи 

област Видин. Повишаването на категорията на част от 

средствата за подслон е необходимо, за да се задоволят 

изискванията на определена категория туристи. 

 

Дейност 2. Изграждане на прилежаща инфраструктура 
 
 

Мярка 1. Изграждане на 
информационни терминали за 
обществения устойчив 
транспорт, обслужващи 
основните туристически 
направления в област Видин. 
Разработване на оферти за 
устойчива транспортна 
мобилност и изграждане на 
информационни терминали за  
подобряване на  транспортната 
достъпност на населените 
места в региона. 
 

Към момента оценка на общото търсене на обществен 

транспорт, обслужващ туристопотока в областта е 

невъзможно да се направи поради липсата на проучване 

на пътническите пътувания, обхващащо тази група 

пътници. Търсенето на информация за пътнически 

пътувания до и от Видин нараства с устойчив темп през 

последната година. 

Основна цел, която трябва да бъде постигната в периода 

2014 – 2020 г., е изграждането на устойчива транспортна 

система, която да е напълно интегрирана и 



 

Регионална Маркетинг стратегия за мека мобилност в Туризма 30/04/2014 Page 15 / 67 

 

Demonstration,  

  

конкурентоспособна, и отговаряща на икономическите, 

социалните и екологичните потребности на населението.  

Тези центрове могат да предоставят възможност на  

туристите за използване на  интермодален транспорт на 

територията на областта, съчетаващ предимствата, както 

на железопътния и водния, така и на автомобилния 

транспорт. 

Ефективният интермодален транспорт, подкрепен от 

подобни терминали, има  възможност да предостави 

значителни предимства за ползване на по- 

екологосъобразните видове транспорт, както и за 

нарастване на ръста на туристопотоците и насърчаване на 

регионалния туризъм. 

 

МАРКЕТИНГ ЦЕЛ 3  

Промоциране на област Видин, като уникална туристическа дестинация 

Дейност 1.  Рекламна стратегия 
 

 Наред с дистрибуцията и промоцията логически следва и въпросът за рекламната 

дейност, извършвана за областта. Може да се обобщи, че частните  инвеститори и общините 

използват т.н. индиректен начин на реклама, използвайки своите контрагенти - при 

изработването на туристическия продукт се изработват  и брошури за дестинациите и местата 

за посещение и почивка, които се предлагат. Участниците в туристическия бизнес трябва да се 

рекламират комплексно, а не само индивидуално.  

 Задълбочаването, развитието и усъвършенстването на дейностите за реклама са 

задължителни. При изработването на своята рекламна стратегия и план за действие областна 

администрация Видин трябва да се ръководи от основната си стратегия за развитие. Въпреки 

че рекламата се извършва индиректно и от собствениците на различни обекти, 

администрацията  участва самостоятелно и на туристически борси и изложения предимно в 

София и Германия. Затова с цел отговарянето на очакванията на потенциалните купувачи от 

различни културни групи и привличането им като клиенти следва да се изработят няколко 
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различни комплекта рекламни материали, да се презентират различни мероприятия, 

традиции, провеждащи се в областта. Тази реклама може да се осъществи в големите и средни 

градове. Брошурите и други печатни материали са необходими за всички партньори в страната 

и чужбина.  

Дейност 2. Създаване на ефектни и ефективни маркетингови материали 
за туристическите атракции на български, английски, румънски, сръбски и  
немски език. 
 

Мярка 1: Изработка на карти на 
туристическите обекти, на 
защитените територии, на 
природни забележителности и 
феномени, на културно- 
исторически паметници, музеи, 
туристически маршрути, 
екопътеки, къщи за гости, 
хотели и други. 
 

Необходимо е всяка община, институция или организация, 

работещи в сферата на туризма, както и предлагащи 

транспортни услуги, да разполагат и предлагат рекламни и 

информационни материали, изготвени по проект или 

собствено финансиране.  

Мярка 2: Изработване на база 
данни с описание и подробна 
информация за горепосочените 
обекти и атракции; 
 

Необходимо е на областно ниво в администрацията да се 

изготви актуална база данни за всички природни, културни 

и исторически обекти и атракции , намиращи се на 

територията на областта. 

Мярка 3: Издаване и 
разпространение на базата 
данни на хартиен и електронен 
носител, разпространение в 
Интернет. 
 

Изготвената база данни да се разпространи от 

служителите в общинските и държавната администрация 

на хартиен и електронен носител, да се качи на 

официалните интернет страници на тези институции. 

Мярка 4:  Изработка на 
Пътеводител  
 

Пътеводителят дава пълна информация за всички 

туристически ресурси на целевата територия с подробно 

описание за обектите и техни снимки, както и информация 

за  транспортни връзки, работно време, цени и друга 

важна специализирана информация. 

Мярка 5:  Отпечатване на 
Брошури  

 В брошурите ще бъде поместена информация за видовете 

туристически услуги, предоставени в целевия регион, 

имена и телефони за контакти. 

Мярка 6: Изготвяне на годишен 
културен календар и 

Областна администрация Видин ежегодно събира и 
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разпространение.; обобщава информация от всички общини, читалища и 

други културни институции на територията на областта и 

ги предоставя на Министерство на културата и ги 

публикува на официалната си интернет страница. 

 

Дейност 3. Изграждане на транспортно-туристически сайт на област 
Видин и разработване на приложения за мобилни устройства. Изработка 
на Интернет страница с представяне на цялата база данни на 
съществуващите туристически ресурси, текстова информация и снимков 
материал на туристическите обекти с интегрирана информационно- 
резервационна система.  

Дейност 4. Организиране на рекламна кампания на област Видин като 
привлекателен туристически център, чието развитие се базира на 
устойчивата транспортна мобилност на туристите 

Дейност 5. Ежегодно провеждане на регионални и трансгранични 
транспортно-туристически форуми, насърчаващи интегрирането на 
устойчивата транспортна мобилност в туристическия сектор 
 

МАРКЕТИНГ ЦЕЛ 4.  

Да се стимулира процесът на развитие на местната общност и на човешките ресурси, 

работещи в сферата на туризма в област Видин.  

Мярка 1. Разработване и 
включване на курсове и учебни 
дисциплини, свързани с 
туризма и туристическото 
обслужване  в повече местни 
училища и професионални 
учебни центрове.  
 

В професионалните училища да се предлагат 
специалности, свързани с транспортни и туристически 
услуги. Притежатели на малки семейни хотели и къщи за 
гости, малки ресторанти и притежатели на други 
туристически атракции, трябва да бъдат включени в  
обучения, тренинги и семинари, за да повишат 
ефективността на своята работа, като целта е повишаване 
на удовлетвореността на туристите.  
 

Мярка 2. Стимулиране на 
местните структури на 
гражданското общество и 
представителите на 
туристическия бизнес при 
разработването на проекти, 
насочени към повишаване 
капацитета на местните кадри в 

Да се използват всички възможности, предоставени от 

Структурните фондове на ЕС и националните програми за 

разработване на проекти. 
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областта на туризма и 
туристическото обслужване. 

 

4.МАРКЕТИНГ АНАЛИЗ, ИЗБИРАНЕ И РАЗВИТИЕ: 

 Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 

кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България.  

 Географското положение на областта векове наред е благоприятствало развитието й 

като транспортен, търговски, културен и политически център. Област Видин е входно-изходната 

врата на Република България за Европа и света.  

На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на 

юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Естествената северна 

граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския 

басейн.  

 През областта преминават два транс-европейски коридора - № 4 Крайова /Р. Румъния - 

Видин – София – Кулата/ и № 7 Рейн-Майн-Дунав. 

Областта включва обширни площи с разнообразен релеф. В посока от североизток към  

северозапад се редуват части от следните морфографски единици: Дунавска хълмиста равнина, 

Предбалкан и Главна старопланинска верига, които обуславят постепенно увеличаване на 

надморската височина на релефа в същата посока. Обширните крайбрежни низини – Видинска 

и Арчаро-Орсойска, са едни от най-плодородните земи, превърнати в обработваеми площи.  

 Преобладаващите ветрове са от северозапад, но през зимата са по-често от изток – 

североизток. 

 Територията на областта включва териториите на 11 общини: Белоградчик, Бойница, 

Брегово,  Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене. 

СВЪЗАНОСТ НА СЕКТОРИТЕ ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ 

 Благоприятното географско положение на област Видин е ключов фактор за развитието 

на туризма и определя важното му значение за икономиката на областта. Област Видин заема 

стратегическо положение на Балканите и е кръстопът между Европа, Близкия Изток и Азия, с 

пряка връзка с р. Дунав.  

 Благодарение на природното и историческо разнообразие в рамките на едно 

сравнително ограничено пространство, област Видин има значителен потенциал за развитие на 

туризма. Областта разполага с разнообразна природа, мек, умерено-континентален климат, 
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подходящ за целогодишен отдих, наличие на известни културно исторически и природни 

обекти  и благоприятни условия за алтернативен туризъм. Нещо повече, в областта се намира 

Биосферен резерват”Чупрене”, включен в списъка на ЮНЕСКО. Необходимо е да се отбележи, 

че са подадени кандидатурите пред ЮНЕСКО  и на Белоградчишките скали и пещера 

„Матурата”. През последните години туризмът в област Видин показва стабилно развитие. Той 

е отрасъл силно зависим от транспорта и оказва значително въздействие върху пътническите 

превози. 

 През територията на България преминават пет Общоевропейски коридори: ІV, VІІ, VІІІ, ІХ 

и Х. А през територията на област Видин преминават два от тях: ІV, VІІ. 

През 2003 г. бяха определени главните европейски транспортни оси, две от които преминават 

през територията на Република България и област Видин: – София - Кулата (Коридор IV) и река 

Дунав (Коридор VII). На тези оси са разположени приоритетните проекти на Европейския съюз 

7, 18 и 22. 

 Описаните по-горе коридори и оси са мултимодални, което означава, че ще се развиват  

за всички възможни видове транспорт. Преминаването на толкова много приоритетни оси през 

територията на България задължава да се  развие инфраструктурата по техните трасета по 

европейските стандарти. През 2014 г. поради тази причина ще стартира реализирането на 2 

Стратегически проекта – Модернизация на ЖП линия Видин – София и проектиране на 

скоростен път Видин – София. Добре развитата транспортна инфраструктура благоприятства 

развитието на съвременния туризъм, тъй като осигурява своевременното и бързо придвижване 

на хората до различните райони на страната и опознаването по този начин на нейното 

природно и културно-историческо наследство. 

 Наред с подобряването на инфраструктурата за всички видове транспорт се 

предприемат и много мерки за подобряване на транспортните услуги като модернизиране на 

транспортния парк, въвеждане на интелигентни транспортни системи за управление на 

трафика и подобряване на информираността на потребителите, въвеждане на нови 

интегрирани транспортни схеми, осигуряване на висока безопасност и сигурност и др. 

 Анализ на средствата за подслон и местата за настаняване. Туристическо търсене и 

предлагане 

 През 2012г. област Видин заема около 1% от броя средства за подслон и места за 

настаняване, броя леглоденонощия, пренощувалите лица, както и показатели свързани с 
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развитието на вътрешния туризъм - реализираните нощувки от българи, пренощувалите 

българи и приходите от нощувки от българи спрямо общия брой в страната. Още-малък е делът 

на областта по отношение на показателя за капацитета на средствата за подслон и местата за 

настаняване /брой легла/ и на реализираните нощувки и приходи от нощувки, както и 

показатели, свързани с международния туризъм – реализирани нощувки от чужденци, 

пренощували чужденци и  приходи от нощувки на чужденци от общия им брой в страната. 

Следователно областта заема по-благоприятно положение по отношение на вътрешния 

отколкото международния туризъм спрямо средното равнище за страната. 

 Средната продължителност на престоя на едно лице (общо и на българин и чужденец в 

частност) в област Видин през 2012г. е около 2 нощувки. Тази тенденция се запазва и през 

2013г. За сравнение в България общо едно лице престоява почти два пъти по-дълго – около 4 

нощувки, а чужденците в частност престояват средно 5 нощувки в страната. Този факт, заедно с 

по-ниското равнище на приходи от една нощувка и от едно лице в област Видин биха могли да 

означават, че в областта се развива главно транзитен туризъм, т.е. посетителите и главно 

чужденците в по-голямата си част само преминават през областта като рядко пренощуват и 

ползват допълнителни услуги. 

 Значително по-ниска е пълняемостта на настанителната база на област Видин (16%) в 

сравнение със средната пълняемост за страната (36%). Следователно около една шеста от 

базата на областта е заета през годината. 

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРИХОДИ ОТ НОЩУВКИ В ЛВ. 

 РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ ПРИХОДИ ОТ НОЩУВКИ В ЛВ. 

 

Година 

Общо в.ч. от чужденци Общо в.ч. от чужденци 

2013 58229 12767 2053263 462249 

2012 52249 10912 1976210 400571 

2011 54659 12703 2088333 475050 

2010 44344 13820 1799311 593367 

2009 48492 16846 1865087 753155 
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 За област Видин приходите от нощувка на българин надвишават приходите от нощувка 

на един чужденец. Въпреки това развитието на международен туризъм би могло да бъде 

благоприятно за областта, ако се увеличи престоя на туристите. По принцип се счита, че 

международния туризъм е по-ефективен от икономическа гледна точка, тъй като от него се 

печелят повече приходи, туристите обикновено престояват повече и са склонни да изразходват 

повече средства при своето пътуване. 

 В област Видин преобладава вътрешния туризъм. Докато в България малко над 

половината пренощували лица са българи (52%) и почти половината са чужденци (48%), а над 

три четвърти (76%) от нощувките са реализирани от чужденци, то в област Видин 

пренощувалите чужденци са едва 16%, а реализираните от чужденци нощувки заемат едва 

21%. Приходите от нощувки на чужденци в област Видин са едва една пета (20%) в сравнение с 

техния дял за България, който е 72% или почти три четвърти. Може да се заключи, че в област 

Видин международният туризъм е слабо развит в сравнение с вътрешния туризъм. 

 Броят на средствата за подслон и местата за настаняване варира непрекъснато, като 

общо за периода 2008-2013г. този брой е нараснал с 22% или с 6 заведения за подслоняване.  

Общо

в т.ч. 

чужденц

и

Общо

в т.ч. 

чужденц

и

Общо
в т.ч. 

чужденци

2013г. 36 955 350146 58229 12767 35212 7331 2053263 462249

2012г. 33 891 329073 52249 10912 30978 4953 1976210 400571

2011г. 45 1012 345551 54659 12703 33515 5802 2088333 475050

2010г. 33 895 315525 44344 13820 27025 5178 1799311 593367

2009г. 38 758 266702 48492 16846 28967 4257 1865087 753155

Приходи от нощувки - 

левове

години

Средства за 

подслон и 

места за 

настаняване 

- брой

Легла - 

брой

Легладе

нонощия 

- брой

Реализирани 

нощувки - брой

Пренощували 

лица - брой

 

 Динамиката на увеличаване на средствата за подслон и местата за настаняване е в 

пряка зависимост от проведената кампания за Белоградчишките скали през 2009г.  Съответно 

легловия капацитет на областта е нараснал с над една трета (37% или 240 легла). С близо една 

втора (48%) са се увеличили реализираните нощувки в областта, като реализираните нощувки 

от българи са нараснали с по-голям процент (48%) в сравнение с нощувките, реализирани от 

чужденци (45%). С по-малък темп, една четвърт е нараснал броят на пренощувалите лица в 

област Видин за периода 2009-2013г. През 2013г. се наблюдава нарастване на приходите от 

нощувка спрямо 2009г.,Въпреки това общо приходите от нощувки в областта са нараснали с 

58% за периода 2008-2013г. 

 Само 3 от общо 11-те общини в област Видин предлагат възможности за нощувка и 

подслон на туристите – това са общините Белоградчик, Видин и Димово. През 2010г. около две 
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трети от средствата за подслон в област Видин са съсредоточени в община Видин и около една 

трета в община Белоградчик. В община Димово има само едно средство за подслон. По 

отношение на броя легла и стаи община Видин разполага с най-голям капацитет в сравнение с 

останалите общини в областта, като почти четири пети от леглата и стаите са съсредоточени 

там. На второ място с  дял малко над една пета от стаите и леглата се нарежда община 

Белоградчик. Само 1% от легловия капацитет в област Видин заема община Димово. Може да 

се заключи, че на този етап общините Белоградчик и Видин се обособяват като основните 

туристически центрове на област Видин. 

 По всички показатели – брой средства за подслон спрямо населението, брой средства 

за подслон спрямо територията, брой легла в средствата за подслон спрямо населението и 

брой легла в средствата за подслон спрямо територията област Видин, заема по-

неблагоприятни позиции спрямо България. Може да се обобщи, че възможностите за туризъм 

в областта не са добре развити или областта не разполага с достатъчен капацитет. Причината е, 

че липсват средства за подслон в повечето общини в рамките на областта. Община 

Белоградчик заема най-висока стойност по отношение на показателя брой средства за подслон 

спрямо населението, стойност която е значително по-висока, както от средната стойност за 

областта, така и за страната като цяло. На второ място по този показател се нарежда община 

Видин, чиято стойност е еднаква със средната за областта. По отношение на показателя брой 

средства за подслон спрямо територията най-висока стойност има община Видин, по-висока от 

средната за областта и България, следвана от община Белоградчик, чиято стойност е по-висока 

от тази за областта и почти се приближава до средната за България. На основата на този анализ 

може да се заключи, че в област Видин се оформят две групи общини: първата, състояща се от 

общините Белоградчик и Видин отличаващи се с възможности за престой в средствата за 

подслон, които отговарят (макар и не напълно) на средното равнище на възможностите на 

България; във втората група попадат останалите общини, чиито възможности за туризъм и 

туристическо предлагане са относително ограничени. 

 По отношение на туристическото търсене може да се заключи, че община Видин заема 

най-благоприятни позиции в областта, като близо или над една трета от реализираните 

нощувки общо, в частност нощувките реализирани от българи и от чужденци и от 

пренощувалите лица общо и пренощувалите българи и чужденци в частност са отчетени в 

община Видин. Вероятна причина за това би могла да бъде, че областният град Видин, който 
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разполага и с пристанище, и с пряк достъп до река Дунав, е разположен там. На второ място по 

отношение на всички показатели, характеризиращи туристическото търсене се нарежда 

община Белоградчик, където има важни природни забележителности и е съсредоточена част 

от настанителната база. 

 По отношение на ефективното оползотворяване на настанителната база на първо място 

се нарежда община Белоградчик с пълняемост 17%, следвана от община Видин с 13%. В двете 

общини пълняемостта е много ниска, като може да се заключи, че значителна част от 

настанителната база в областта не се използва пълноценно.  

 Хотелите имат важно значение за развитие на туризма, като обикновено разполагат с 

по-голям капацитет и предлагат по-пълни форми на обслужване, по-големи удобства в 

сравнение с останалите заведения за подслоняване. По-голямата част от хотелите (83%) или 

общо 19 от 23 хотела са разположени в община Видин. Община Белоградчик разполага само с 

3 хотела, а община Димово – с 1. В останалите общини на областта няма изградени хотели. 

Приблизително същият дял от леглата (84%) и стаите (84%) е съсредоточен в община Видин. 

Останалите 15% от настанителния капацитет на областта е съсредоточен в община Белоградчик 

и 1% - в община Димово. 

 При круизните кораби, в по-голямата си част това са организирани туристи със среден 

размер на групите през 2013г. от 112 човека. За повечето от тях престоят в гр. Видин се 

изразява в организирано групово посещение на по-големите природни и исторически 

забележителност в района (крепостта „Баба Вида”, Белоградчишките скали и крепостта 

„Калето”, пещера „Магура”). Предложените туристически маршрути са свързани с времето за 

престой на круизните кораби в гр. Видин, преобладаващата част от които престояват за период 

от 5-6 часа (43%).  Под 4 часа, време изключително кратко за представяне на задоволителна 

туристическа програма, престояват 18% от корабите.   Друга голяма група – 27 % прекарват в гр. 

Видин между 6 и 12 часа Ето защо от една страна за отделните групи на базата на техния 

престой е необходимо да бъдат представени различни туристически маршрути. От друга страна 

предлагането на разнообразни и качествени туристически програми за тези гости на града е 

обвързано с увеличаването на техния престой в бъдеще.  
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 На основата на целия анализ на настанителната база, на туристическото търсене и 

предлагане може да се заключи, че съществени проблеми в област Видин се явяват ниската 

пълняемост на настанителната база, краткия престой на туристите и липсата на средства за 

подслон и места за настаняване във всички общини. Отчита се и нисък престой на круизните 

туристи. 

Анализ на заетостта в туризма в област Видин 

 Наличието на работна сила е важна предпоставка за развитието на туризма. Тъй като 

липсва статистическа информация за наетите лица общо в туризма, което се обуславя от 

сложността на дефинирането на туризма (служителите на редица обекти могат да обслужват 

както туристи, така и местни жители), по-долу е разгледана заетостта в по-важните сектори, 

осигуряващи услуги за туристите - секторите хотелиерство и ресторантьорство и култура, спорт 

и развлечения. 

 Около 1% от наетите лица в сектор хотелиерство и ресторантьорство в България работят 

на територията на област Видин, като този дял се е запазил постоянен за периода 2009-2011г. 

Това кореспондира с общата тенденция – около 1% от наетите лица общо в България да 

работят на територията на областта. Около 3%-4% от всички наети лица в област Видин работят 

в сектора хотелиерство и ресторантьорство през разглеждания период, докато общо за 

България делът на работещите в сектор хотелиерство и ресторантьорство е малко по-висок - 

5%. Около 1% от наетите лица в област Видин работят в сектор култура, спорт и развлечения 
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подобно на дела на работещите в този сектор общо за България, който отново е 1% от всички 

наети лица. Тези дялове се запазват постоянни през разглеждания период. 

 Въпреки общият спад в броя на наетите лица в област Видин от 14% за периода 2009-

2011г., с 6% е нараснал броят на заетите лица в сектор хотелиерство и ресторантьорство, което 

се явява положителна тенденция, като най-голямо е увеличението през 2011г. спрямо 

предходната 2010г (11%). За сравнение общо за България броят на наетите в сектор 

хотелиерство и ресторантьорство е намалял с около 1%. Заетите лица в сектор култура, спорт и 

развлечения в област Видин са намалели с около 6% за периода 2009-2011г. (най-силно през 

2010 спрямо 2009г.), като малко по-висок темп на намаление на заетите в този сектор се 

наблюдава и в България – 7%. 

 През 2010г. заплатата в сектор хотелиерство и ресторантьорство в област Видин е по-

ниска от заплатата в този сектор за България. Това отговаря на общата тенденция заплатите в 

област Видин да са по-ниски от средните за страната. През 2010 г. спрямо 2009г. се отчита ръст 

на заплатите в сектор хотелиерство и ресторантьорство в област Видин. Наблюдава се и ръст на 

заплатите общо за икономиката на областта, както и ръст в разглеждания сектор хотелиерство 

и ресторантьорство се отчита и за страната. 

 Заплатите в сектор култура, спорт и развлечения са по-ниски от средната заплата за 

икономиката като цяло, която тенденция се наблюдава както в страната, така и в област Видин. 

От съпоставката на настоящата и предходната таблица обаче може да се заключи, че заплатите 

в сектор култура, спорт и развлечения като цяло са по-високи отколкото заплатите в сектор 

хотелиерство и ресторантьорство.  

 

Анализ на туристическите предприятия 

В настоящата част е извършен анализ на показателите за дейността на предприятията в сектор 

туризъм – по-конкретно сектори хотелиерство и ресторантьорство и култура, спорт и 

развлечения. Тези показатели показват доколко успешно и ефективно се осъществява 

туристическата дейност в региона.  

Наименование  
 Код на 

Евростат 
2009 2010 2011 

Брой предприятия - бр.  11110 25 962 26 073 26 071 

Оборот - хил. лв. 12110 2 826 352 2 831 185 
3 133 

917 

Произведена продукция - хил. лв. 12120 2 306 582 2 231 105 
2 433 

743 
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Добавена стойност по факторни 
разходи - хил. лв. 

12150 930 015 926 145 
1 027 

551 

Покупки на стоки и услуги - хил. лв. 13110 2 187 751 2 098 259 
2 281 

152 

Разходи за персонала - хил. лв. 13310 592 936 588 292 671 115 

Разходи за възнаграждения - хил. лв. 13320 497 625 498 800 566 593 

Заети лица - бр.  16110 140 467 138 118 142 524 

 

През 2011г. 8% от предприятията в област Видин работят в сектор хотелиерство и 

ресторантьорство и 1% - в сектор култура, спорт и развлечения. Тези дялове са се запазили 

същите, както през предходните 2010 и 2009г. Значително по-ниски са дяловете на 

произведената продукция от предприятия в секторите хотелиерство и ресторантьорство (2%) и 

в сектор култура, спорт и развлечения (1%) от произведената продукция от предприятията в 

област Видин.  

За целия период 2009-2011г. се отчита спад в броя на предприятията от сектори хотелиерство и 

ресторантьорство (с 5%) и култура, спорт и развлечения (11%), като техният брой е намалял с 

по-значителен темп през 2010 спрямо 2009г. Въпреки, че предприятията в двата сектора в 

областта са намалели като брой за периода 2009-2011г. се отчита значителен ръст в 

произведената от тях продукция, приходите от дейността и нетните приходи от продажби 

(съответно от 68%, 66% и 63% за култура, спорт и развлечения и 4%, 14% и 14% за хотелиерство 

и ресторантьорство. Тази тенденция се запазва и през 2012г.Това показва, че се наблюдава 

развитие и повишаване на икономическата ефективност и за двата сектора.  

 Фиг.Основни икономически показатели на нефинансови предприятия за 2012г. 

Икономически 
дейности (А21) Предприятия 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи 
за 

възна-
гра-

ждения ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й 
Х и л я д и  л е в о в 

е 

ОБЩО ЗА 
ОБЛАСТ 
ВИДИН 3 121 790 941 664 465 741 295 67 670 22 151 12 954 10 629 59 795 457 750 

H ТРАНСПОРТ, 
СКЛАДИРАНЕ И 
ПОЩИ 162 67 204 64 222 62 938 4 624 1 177 800 691 3 264 15 591 

I ХОТЕЛИЕРСТВО 
И РЕСТОРАНТЬО-
РСТВО 252 13 694 13 345 12 964 1 202 560 858 676 2 449 7 426 
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R КУЛТУРА, 
СПОРТ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 22 285 271 273 67 59 34 19 52 247 

 Предприятията в сектор хотелиерство и ресторантьорство отчитат загуба, която се явява 

2% от загубата на предприятията във всички сектори в област Видин. Заетите и наетите лица в 

сектор хотелиерство и ресторантьорство представляват 7% от общия брой на заетите и наетите 

в област Видин лица. Може да се заключи, че сектор хотелиерство и ресторантьорство има 

значение в осигуряването на работни места в областта, докато значението на сектора култура, 

спорт и развлечения в тази насока е слабо.  

 Видове туризъм 

Анализирайки туристическите ресурси може да се направи изводът, че в област Видин има 

потенциал за развитието на следните видове туризъм: 

Културно-познавателен 
туризъм  

Община Видин, община Белоградчик, община Кула и 

община Димово, които разполагат с немалък брой 

паметници на културата от национално и местно значение. 

Част от културно-познавателния туризъм е ученическият. 

Неговото развитие е слабо изразено, поради липса на 

подходяща леглова база и е необходимо да се работи в 

тази посока, предвид повишения интерес към Видин и 

Белоградчик, като дестинации от страна на учители и лица, 

заинтересовани да предлагат ученически екскурзии. 

Повишеният интерес към града се дължи на това, че 

туристите пътуват все по-организирано и се стремят да 

проследят цялостната история на България. В това 

отношение във Видин, Белоградчик и Кула имат 

исторически паметници от различни епохи, които са част 

от туристическите маршрути, предлагани от български и 

чуждестранни туроператори. 

Риболовен и ловен туризъм В Общините Видин, Ново село, Белоградчик и Чупрене има 

добри възможности  за този вид туризъм. 

Североизточната и източната граница се явява река Дунав, 

по чието протежение има множество места, подходящи за 
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различни видове риболов. Наред с това са намират и 

няколко изкуствени водоема, стопанисвани от частни 

лица, където срещу заплащане могат да бъдат уловени и 

по-големи екземпляри. За развитието на ловния туризъм 

има богато разнообразие от едър дивеч, характерен за 

този тип територии като сърна, елен и глиган. Релефът на 

посочените общини е равнинен и хълмист, което го прави 

благоприятен за лов на пернат и дребен дивеч. На 

територията на община Чупрене се намира и 

ДЛС”Миджур”. 

Екотуризъм  Общини Видин, Белоградчик и Чупрене са най-подходящи 

за екотуризъм. Условията и местностите за екотуризъм в 

посочените общини не са достатъчно популяризирани на 

регионално и национално ниво. 

Балнеолечебен туризъм На територията на община Видин до с. Сланотрън се 

намират минерални извори, които към настоящият 

момент са запечатани. Това е предприето поради 

високото наличие на сяра и други елементи във водата, 

която, смесвайки се с тази в река Дунав, причинява 

замърсяване и оказва неблагоприятен ефект върху 

флората и фауната. Водата е с доказани изключителни 

свойства при лечението на болести на опорно-

двигателния апарат, периферната нервна система, кожни 

заболявания и инфекции. Прогнозните експлоатационни 

ресурси на водоизточника С-3 в близост до с. Сланотрън в 

категория ЕР1 са 5.00 л/сек. или 158 680 m3/год. при 

температура 41°С. За да се използва лечебната и сила, 

която лекува дерматологични заболявания, е необходимо 

изграждането на съответната материална и техническа 

база. 

Тематичен В Общини Видин, Белоградчик, Ново село, Чупрене се 
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организира и съдейства за организирането на немалък 

брой фестивали и чествания на празници. Голяма част от 

тях са обвързани с фолклора и изкуствата, което 

предполага разнообразие. По своя характер те са 

интересни за гостите от други страни. Спортните събития 

също могат да бъдат добра предпоставка за пътувания, 

когато са на национално ниво. 

Винен туризъм Лозарството и винарството са характерни за целия 

видински регион. Съществува вариант виненият и 

кулинарният туризъм да бъдат обвързани и да 

съществуват заедно като алтернатива за разнообразяване 

на престоя на туристите. Любителите на виното ще 

останат впечатлени от  възможностите за дегустация в 

избите по маршрута с. Рупци - Видин. На територията на 

община Видин се намират и винарските изби Шато де Вал 

и Калотоф. Другите маршрути са свързани с избите 

Магура, Боровица и Ново село. На територията на 

областта се отглежда и винения сорт Гъмза, характерен 

само за тази част на страната. 

Уикенд туризъм Туристическите обекти в област Видин са разположени на 

близки разстояния един от друг. Спортно-културните 

мероприятия се организират около празници и в края на 

работната седмица. Това са условия за пълноценна 

уикенд програма. Съществуват предпоставки за кратки 

турове до съседните страни Сърбия и Румъния, още 

повече с отварянето на Дунав мост 2. Насочеността към 

българските туристи е изправена пред проблем, който се 

изразява в лошата транспортна достъпност и отдалеченост 

от останалите големи градове на страната. За сметка на 

това може да се наблегне към привличане на румънски и 

сръбски туристи и да се изготвят оферти за организирани 
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и индивидуални пътувания.. 

Спортен туризъм Развитието на този вид туризъм има голям принос към 

цялостното развитие на общините Видин и Белоградчик 

като дестинация. Река Дунав е предпоставка за развитието 

на водните спортове. Тук безпроблемно могат да се 

практикуват гребане, плуване, водни ски, джетрейсинг и 

други спортове, след обновяване и облагородяване на 

материално-техническата база. Равнинният и хълмист 

релеф предлага условия за обособяване на велоалеи, с 

прилежащи места за почивка. Този вид колоездене има 

по-голям възрастов обхват и е подходящ за различни 

възрастови групи. Видин е част от евровеломаршрут 6 и 

Дунавския веломрашрут  „От Видин до Силистра и от 

Делтата на Дунав до Железни врати”.  

Селски туризъм На територията на всички общини има добри 

предпоставки и големи възможности за развитие на 

селски туризъм. Богатото етнографско наследство, 

съхранените традиции и обичаи ,автентична архитектура 

на селските къщи предлагат прекрасни възможности за 

почивка и рекреация. За пълноценното му развитие са 

необходими значителни средства за популяризирането 

му. 

Алтернативен туризъм Планински, приключенски с възможности в общините 

Белоградчик и Чупрене 

Други Бизнес туризъм и тиймбилдинг, религиозен туризъм, 

пътувания, свързани с различни атракциони и услуги и др. 

 

 

РАЗДЕЛ    SWOT анализ на туризма в област Видин 
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Силни страни 

 

 

Слаби страни 

Благоприятно географско положение (р. 

Дунав, Сърбия, Румъния); 

Богато културно и историческо наследство; 

Разнообразни природни забележителности: 

скали, пещери, еко- пътеки;  

Популярност на забележителностите на 

национално ниво – Пещера Магура, 

Белоградчишките скали, Крепостта Баба 

Вида; 

Наличие на природен резерват Миджур в 

община Чупрене;  

Уникалност на атракциите в археологически 

план –неповторими останки; 

Ниски цени на предлаганите услуги; 

Традиционна национална кухня и вина; 

„Безопасна” дестинация; 

Подкрепа от правителството за развитие на 

туристическия капитал и историческото 

наследство; 

Чиста околна среда; 

Ниско ниво на гъстота на населеност. 

 

 

Липса на единен туристически продукт, който 

да популяризира целия регион;  

Значима липса на туристически атракции в 

региона на Видин; 

Ниско равнище на  публично-частни 

партньорства /ПЧП/ в сектора; 

Недобро състояние на техническата 

инфраструктурата;  

Липсващи обществени транспортни връзки до 

туристическите обекти  в рамките на областта; 

Липса на регистриран туроператор на 

територията на областта; 

Липса на обединение на разнообразните 

туристически продукти/услуги по пакети (по 

дейности, по сезонност, по други фактори); 

Недостатъчно наличие на опитен и достатъчно 

добре обучен персонал, владеещ чужди езици; 

Ниско качество на предлаганите услуги; 

Нежелание за участие на значими за региона 

туристически изложения (включително 

национални и международни); 

Ниска степен на рекламиране и промоциране 

на региона; 

Липса на достъп до услуги в селата - здравни, 

социални, информационни, комуникационни.  
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Възможности 

 

Заплахи 

Наличие на ресурси, чрез които да се 

диверсифицира гамата от туристически 

продукти;  

Възможности за създаване на 

регионални/локални трансгранични 

туристически продукти/услуги; 

Подобряване на квалификациите и 

уменията на персонал, ангажиран в 

туристическия бранш; 

Възможно усвояване на европейските 

структурни фондове и други донорски 

ресурси за туризъм и развитие на културния 

туризъм; 

Подобряване на общия имидж на региона 

като туристическа дестинация;  

Осигуряване на лесен и достъпен транспорт;  

Възможности за привличане на инвестиции. 

Продължаване и задълбочаване на 

икономическата криза в региона; 

Бавно реализиране на атракциите в региона; 

Слаб интерес към единния туристически 

продукт; 

Липса на европейски и национални програми, 

които финансират проекти за развитие на 

туризма; 

Правно усложняване на нормативната база; 

Колебания в интензитета на туристическото 

търсене;  

Слаб на интерес за коопериране с други, 

съседни общини и региони; 

Отрицателна нагласа към инициативите на 

местната власт от страна на местните 

предприемачи в сферата на туризма.  

 

 От представения SWOT- анализ може да се обобщи, че област Видин има сериозен 

потенциал за развитие като туристическа дестинация предлагаща продукти и услуги от круизен, 

пещерен, културен и селски туризъм. Уникалната и съхранена природна среда, благоприятния 

климат и легловата база създават условия за почивка и отдих. Културни мероприятия като 

„Дунавския фестивал” и местните панаири и събори предизвикват голям интерес не само у 

местното население но и в национален и международен мащаб. 

 Икономическата криза в момента неизбежно дава отражение на туризма, но и тук се 

отварят възможностите за по-доброто му развитие, за предлагане на конкретен туристически 

продукт, за устойчиво развитие на мека мобилност  в общата рамка на европейския транспорт 

и  туризъм.  
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 Задължително е да се развие инфраструктурата по отношение на транспорт, 

медицински и социални услуги не само в общините от област Видин, но и в селата в областта. 

Трябва да се наблюдава сериозно отношение относно образователната квалификация на 

работещите в туризма, не само на висшия мениджмънт, но и на по ниските обслужващи нива.,  

както и да бъде  съобразено с целевите  пазари.  

 Необходимо е да се разработи комуникационна стратегия и информационна система в 

градовете и селата в общината. Трябва да се следва единен маркетингов подход, развивайки 

рекламната политика на областта като целогодишна туристическа дестинация. Нужно е активно 

включване в регионални, национални и международни изложения.  

5.РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВ ПРОДУКТ 

Мотиви за пътуване 

 Участието на туриста в туристическото потребление е резултат от влиянието на 

множество обективни и субективно обусловени фактори, които формират неговата нагласа и 

мотивация за предприемане на туристическо пътуване. Концепциите за потребностите и 

желанията са свързани главно със социалнопсихологически анализи в областта на туризма, 

които определят потребността като естествено вродена необходимост или последица от 

определено социално поведение. Желанието е осъзнато влечение или привличане от/към 

определен предмет, личност или действие, независимо от това, дали те са действителни или 

измислени. 

Туристът се определя като основен „актьор"(действащо лице) на туристическата сцена, 

„туристически субект" (основна подсистема в системата „туризъм"), своеобразен „предмет на 

труда" или централен обект на въздействие (обслужване), социално-психологически феномен, 

основна „статистическа единица", носител на туристическо търсене и т.н. 

Световната туристическа организация определя категорията "турист" така: всяко лице, 

което пътува в страна, различна от тази, в която е неговото постоянно местожителство, но 

извън ежедневната си среда за не по-малко от едно денонощие, но не повече от една година и 

чиято главна цел на посещение е различна от упражняване на трудова дейност в мястото на 

престоя. 

 Маркетингът изучава туриста най-вече във връзва с поведението му на потребител от 

гледна точка на неговите демографски характеристики (пол., възраст, професия, социален 
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статус, платежоспособност и др.) или наклонности и мотиви за участие в един или друг тип 

туристически пътувания. Целта е да се достигне до най-точен модел на туристическото 

предлагане и начини на реализация на продукта, Които в максимална степен да отговорят на 

очакванията и удовлетворят изискванията и потребностите на конкретни групи (сегменти) на 

потенциалното или действителното туристическо търсене.  

Доминиращите потребности и 
мотиви за предприемане на 
туристическо пътуване за 
област Видин са следните: 
 

 туристи, предпочитащи престой в природна среда; 

 туристи, пътуващи с културно-познавателни 

мотиви; 

 туристи, предпочитащи престой в селска среда; 

 делови туристи; 

 туристи, пътуващи с цел рекреация, спорт и 

развлечение. 

По отношение на конкретната 
цел на пътуването се 
наблюдават следните видове 
посетители: 
 

 посетители с цел туризъм; 

 посетители с делова цел (включително научно-

образователна); 

 посетители на приятели и роднини; 

 посетители с религиозна цел; 

Мотивите за посещение в 
област Видин са следните: 
 

 екскурзия, почивка или развлечения (посещения 

на културни или исторически забележителности, 

спортни мероприятия и други);  

 служебна цел (командировки, участие в 

конференции, конгреси и симпозиуми и др.);  

 гостуване (при близки или познати);  

 други мотиви за посещение.  

 

В България само около 20% от населението в трудоспособна възраст е туристическо 

активно.Но тези хора пътуват често – те реализират средно по 10 пътувания, а в чужбина – 5,8 

пътувания. Налице е значително потенциално търсене, което не се превръща в ефективно 

търсене главно по финансови причини. В средносрочен план няма отлив на български туристи 

от българските курорти и туристическите центрове, но пътуванията в чужбина и свързаните с 
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тях разходи нарастват по – бързо от пътуванията в България.Пътуванията в чужбина са само 

16% от всички пътувания на българите, но на тях се падат 21% от нощувките и 31% от разходите. 

Най – големия конкурент на българския туризъм всъщност не е „пътуването в чужбина” 

или другите дестинации, а „непътуването” или „оставането в къщи”. Както показва проучването 

на „Евробарометър”\2009\, България се отличава съществено от повечето страни в ЕС с водещо 

значение на финансови причини за отказ на пътуване, което оказва влияние и през последните 

три години. Тази тенденция се наблюдава и в област Видин, където през 2012 и 2013г. 

значително са намалели туристите посетили основните туристически забележителности. 

Поради тази причина предприемачите в туризма в област Видин са изправени пред нови 

предизвикателства, свързани с борбата  за привличане на клиенти на фона на остра 

конкуренция в предлагането и рязко намаленото търсене. Може да се твърди, че дори в тежки 

условия на криза българите биха пътували повече в България, ако им се предложи продукт, 

който отговаря на техните изисквания и ефективно достига до целевата си аудитория. 

Между туристическата активност на мъжете и жените не се очертават значими 

различия.Жените имат по –важна роля при вземане на решение за пътуване и при избиране на 

целта на пътуването, те са по-склонни да използват посредничеството на туристически агенции 

и да участват в културно – познавателни и приключенски пътувания. Типичният вътрешен 

турист е: 

 на средна възраст 38 години.Всеки втори турист у нас е на възраст над 35г.С увеличение 

на възрастта растат и предпочитанията към познатите хотели и дестинации, докато 

туристите от групата на 18-30 годишните в най-голяма степен са „експериментатори”; 

 Със средно образование(58%), пред туристите с висше(33%); 

 Жител на градове с население под 150 хил.души(53%)Но с нарастване на населеното 

място, степента на образование и доходите на туристите расте и интензивността на 

ваканционните пътувания; 

 Семеен, с деца(69%)- много по-висок дял от почиващите сами или с приятелска 

компания(26%)Семейните туристи са най-мобилната част от българското население. 

 Делът на туристите, които са направили повторни и многократни посещения на 

български дестинации и 60%. Туристът предпочита тези дестинации или хотели, където прис 

воето посещение е познат и поздравен като стар приятел. Именно лоялните клиенти са най-

добрата реклама за дестинациите. 
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 Трите основни източника на информация при избора на място се градират така:1) 

препоръката на близки и познати, 2) положителна оценка от личен опит;3)неформални 

интернет форуми. Потенциалните туристи са по –склонни да приемат негативното мнение за 

вярно, а не една добра препоръка.Лошото впечатление се споделя по – често от доброто. 

 В процесите на планиране и резервиране на ваканцията все повече доминира 

интернета.За напред потенциалните туристи сами ще си сглобяват „пакета”, ще резервират и 

плащат директно без да мърдат от стола. Личният контакт с рецепцията е най-популярния 

начин да се запази хотелска стая. 

 Основните атрибути формиращи удовлетвореност при туристическите пътувания имат 

следното подреждане по – важност:1)състояние на хотелската база(чистота, 

изправност),2)качество на обслужването,3)цени,4)удобна локация и 5)състояние на 

туристическите забележителности. 

РЕСУРСИ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ  

На територията на област Видин са разположени 56 недвижими паметници на културата: 

археологически обекти от античността и средновековието, църкви и джамии от ХV – ХІХ век, 

както и сгради от периода 1880 – 1925 г. 

Историко археологически туристически ресурси (без музеи) – Крепостта Баба Вида, Порти към 

р. Дунав – Арлък капия, Топ капия, Сарай капия, Телеграф капия и Сюргюн капия и главната 

порта на Видинското кале – Стамбул капия, Крепостта Калето (край Белоградчик), Крепост 

Кастра Мартис (антични постройки, руини, край Кула), местността Анище – останки от антично 

селище (до пътя Салаш- Белоградчик на 2 км. източно от село Граничак), Античен град 

Рациария ( в близост до гр.Видин); 

Музеи – Исторически музей “Конака”, Етнографски музей “Кръстатата казарма”,  Исторически 

музей гр. Белоградчик, Природо-научен музей в гр. Белоградчик; 

Архитектурни туристически ресурси – Кръстатата казарма, Библиотеката на Пазвантоглу, 

Къщата с Куклите, Палатата на Видинската митрополия, Сградата на стопанското епархийско 

училище, Мавзолей на Антим I, Килийно училище с. Рабиша и др; 

Религиозни туристически ресурси - Катедрален храм “Св. Димитър”, Църквата “Свети 

Николай”, Църквата “Св. Панталеймон”, Църквата “Св. Петка”,  Джамията на Пазвантоглу, 
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Синагогата, Раковишки манастир, Изворски манастир, Добридолски манастир, Скален манастир 

“Алботин” и множество църкви, разположени в населените места на областта;  

Културни туристически ресурси – Библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, Филхармония, 

Астрономическата обсерватория на Института по Астрономия на БАН, Художествена галерия, 

Общински театър; 

Етнографски туристически ресурси: Област Видин се отличава с изключително богата културна 

програма, като повечето от мероприятията са се превърнали в традиция, изразена чрез: 

пленери, изложби по живопис със скулптура, дърворезба, симпозиуми, областни и 

международни фестивали, както за народни песни и танци, така и на модерния балет с участие 

на представители от Румъния, Македония, Словения, Унгария и България: 

 Област Видин притежава богати природата с ресурси – планини, низини, котловини, 

девствени местности, крайречни и планински райони, скални образования, пещери, реки, 

езера, язовири, минерални и карстови води, разнообразен растителен и животински свят. Тези 

дадености привличат любителите на природата и предлагат възможности за развитие на 

различни видове туризъм. 

Природните ресурси на област Видин включват: 

Планини и ридове: Части от защитена зона “Западна Стара планина”, включваща Билото на 

Стара планина и Предбалкана; Ридовете Връшка чука и Белоградчишки венец; 

Заравнености: Дунавската равнина, Видинска и Арчаро-орсойска низина; 

Скални образования: Белоградчишки скали, Боров камък, Чутурите; 

Пещери – пещери, които са природни забележителности - Магура, Леви и десни сухи Печ, 

Пещерата “Венец” в м. Чукара; пещера „Козарника” и множество карстови пещери; 

Езера и язовири: Дреновец, Полетковци, Делейна, Божурица, Рабишкото Езеро; 

Защитени местности: Връшка чука, “Чупренски буки”, “Остров Кутово”,  „Острови Близнаците”, 

Раковишки манастир, Липака;  

Резерват – Биосферен резерват “Чупрене”;  

Местности: Божурица; 

Реки и водопади:  

Реки: Дунав, Тимок, Тополовец, Арчар, Лом, Чичилска, Видбол, Коматица, Грамадска, 

Стакевска, Скомля, Белщица, Чупренска река, Войнишка река, Делейнска река; 

Водопади: Бялата вода, Петков церак; 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D1%8A%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_%28%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%29&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8_%28%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%29&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%28%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Флора: В Предбалкана и Стара планина са застъпени широколистните гори и по-конкретно дъб, 

бук, ясен, в по-ниските части габър, а в по-високите - иглолистни гори-  обикновен смърч, ела и 

бор. В района на Белоградчик са открити над 1000 вида растения, 69 от който са редки и 

застрашени от изчезване: Рамонда сербика (Ramonda Serbica), Симфиандра (Simiphyandra 

wanery), висока бисерка (Melica altissima). Обособени са ендермити (т.н. местни видове, които 

се срещат само в даден регион) – червената скална роза, йорданова камбанка, набраздена 

каменоломка, дългозъбо пропадниче, български ерантис и др. В резервата Чупрене се срещат - 

български ерантис, тъмнопурпурна метличина, балканския ендемит и  томасиниев минзухар.  

Фауна: Птиците са най-добре представената група от фауната. От по-редките се срещат – 

белошипата ветрушка, ливадния дърдавец, черен щъркел, червена каня, полски блатар, ловен 

сокол, планински каклик, гургулица, бухал, забулена сова, земероното рибарче, синята гарга и 

синият скален дрозд и др. Бозайниците се отличават с голямо разнообразие. Тук се срещат – 

видрата, златката, вълкът, всички видове прилепи. Копитните са представени от сърната, 

благородния елен и дивата свиня. От земноводните и влечугите се срещат двата вида 

костенурки – шипобедрена и шипоопашата. От 16 вида змии установени в страната в областта 

се срещат 7 вида, сред които отровните пепелянка и усойница. В района на Белоградчик се 

среща и тропическата пеперуда “Еребус одора”. 

 Най – популярните туристически забележителности в област Видин са: 

Природна забележителност “Белоградчишка скали “ - обявени за природна забележителност 

през 1987г., с цел запазване на уникалните геоморфоложки образувания, както и на 

местообитанията на редки и застрашени видове от флората и фауната.Обхваща обширна 

територия с дължина около 30 км.и ширина 3км. в Западна Стара планина, района около 

гр.Белоградчик, с обща площ 598,7ха.Множеството скални форми/ червени пясъчници/, които 

природата е ваяла с векове, за да ги превърне в причудливи форми от приказките, в синхрон с 

многообразието на растителния и животински свят около тях / над 23 вида защитени растения 

и над 15 вида защитени животни/, превръщат Белоградчишкия район в неповторим по красота 

и уникалност не само в България, но и за света. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%87&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80
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Белоградчишка крепост е една от най – запазените крепости в България.Изградена е през ІІІ 

век от н.е. от римляните за охрана на стратегическите пътища, пресичащи района.В късната 

античност тя е част от отбранителната система на Римската, а впоследствие и на Византийската 

империя. Крепостта е доизградена от българите и е една от последните български твърдини 

завладяна от турците през 14 век, които са я ползвали за гарнизон. Преустроена за огнестрелно 

оръжие от английски и френски фортификатори в началото на 19 век/ 1805-1837г./.За последен 

път, като военно съоръжение е използвана по време на Сръбско – българската война през 

1885г.Адаптирана за туризъм от 1960г. 
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Природна забележителност пещера “ Магура “  

"Магурата", е една от най-големите (над 30 000 кв.м) и най-красиви български пещери - 

естествено образувани "зали", множество галерии (Триумфалната зала, Прилепната галерия, 

Залата на сталактоните, Галерията с рисунките, Залата на падналия бор, Залата на тополата, 

Тронната зала, Тържествената зала, Коридорът на фиордите), причудливи форми от сталактити, 

сталагмити и сталактони с величествени размери (до 20м височина и над 4м диаметър), 

наподобяващи хора, водопади, животни и т.н.  

Най – ценното наследство,  оставено от предишните обитатели на Магурата, са пещерните 

рисунки, които правят Рабишката пещера единствена в цяла Югоизточна Европа.Това са 

единствените по рода си запечатани до днес творения на изкуството на хората от бронзовата 

епоха и са на възраст над 3 000 години. Изобразяват култови и ловни сцени, записи на числова 

информация, танцуващи женски и мъжки фигури, двуглаво женско изображение, ловци, 

животни, звезди, оръдия на труда, растения. Направените проучвания в пещерата показват, че 

тя е била обитавана още преди 12 000 години. В цяла Югозападна Европа единствено в тази 

пещера може да се види такава праисторическа изложба от над 700 различни рисунки. 

Изпълнена с тайнствена красота, идваща от вековете, тя е и убежище на защитени фаунистични 

видове - над пет вида прилепи, пещерни безгръбначни, като по данни са намерени фосили, 

свидетелстващи, че районът е обитаван от праисторически животни - пещерна мечка, хиена, 

див кон и др. 
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Старинна крепост и замък “Баба Вида” - гр. Видин; 
 

 
Кръстата казарма - гр. Видин; 
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Турски конак “Колука” - гр. Видин; 

 

Катедрален храм “Свети Димитър” - гр. Видин; 
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Джамия и библиотека на Осман Пазвантоглу - гр. Видин; 

 

Еврейска Синагога - гр. Видин; 

 

Кастра Мартис - В центъра на град Кула се намират останките на късноантичната крепост 

Кастра Мартис. Възникването на кастела е свързано с историята на българските земи през 

римската и ранновизантийската епоха /1- 6 век/. Запазената част от югоизточната кула и 
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останалите руини от кастела са единствено съхранените на Балканския полуостров военни 

укрепления за тази епоха. 

 

Биосферен резерват „Чупрене” 

 

 Защитените територии в Област Видин са 17бр.: 

 Резерват „Чупрене“(площ 14 519 дка.); 

 Природен парк „Западен Балкан“(165 000ха); 
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 8бр. защитени местности – „Липака“(Община Грамада), „Раковишки манастир“(Община 

Макреш), „Връшка чука“(Община Кула), „Остров Кутово“(Община Видин), „Чупренски 

буки“(община Чупрене), „Остров Близнаците“(община Видин), „Миджур“(община 

Горни Лом, „Находище на Ружевидна поветица“(община Ново село, Пещера „Магура“( 

Община Белоградчик), Пещера Венец“(община Димово), пещери „Леви и десни сухи 

печ“(община Чупрене; 

 2бр.Скални образования- Белоградчишките скали(6523дка) и „Боров камък“(13дка., 

община Кула); 

 2бр. водопади –Водопад “Белата вода“(община Белоградчик) и водопад „Петров 

церак“(община Кула); 

 „Гардата“(община Чупрене). 

КЛЮЧОВИ МАРКЕТИНГ ПАЗАРИ 

От направения преглед на мотивите за пътуване и наличните туристически ресурси на 

територията на област Видин, могат да се набележат следните ключови маркетинг пазари за 

туристическите продукти: 

България 
 

Туристическата активност на българското население все 

още не е достигнала нивото на страните от Европейския 

съюз и е налице голям потенциал за развитие. От друга 

страна вътрешния туризъм има силно изразена сезонна 

концентрация. В голямата си част наличните туристически 

забележителности в област Видин също са ограничени от 

сезонността. В момента пътуванията на българите са 

ограничени по финансови причини. Това означава, че при 

позитивна промяна на икономическата ситуация в бъдеще 

пазарния потенциал на вътрешното търсене съществено 

ще нарасне. Българския пазар е по-близък, по-достъпен, 

по-познат и разбираем за участниците в предлагането, 

което е важна предпоставка за по-ефективно предаване на 

рекламните послания за постигане на желаните 
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маркетингови въздействия. 

Румъния С въвеждане в експлоатация на Дунав мост Видин-

Калафат през лятото на 2013г. се наблюдава повишаване 

на туристопотока от Румъния. Причините за това са 

свързани, с възможността да се посети един от най-

старите градове в България - Видин и в рамките на 

двудневно пътуване да се посетят и околните 

туристически забележителности. От икономическа гледна 

точка почивката в България е няколкократно по–евтина, 

поради по-ниския жизнен стандарт. Тази тенденция ще се 

запази и е необходимо да се средоточат усилията върху 

туристически кампании за привличане на румънските 

туристи към нашата дестинация. 

Сърбия През последните две години се наблюдава засилено 

посещение в област Видин на сръбски туристи, в рамките 

на един ден. Причините за това са, че в източна Сърбия 

няма голям град, с размерите на Видин. Посещенията са 

свързани с пазаруване на електроника, електроуреди и 

облекло. Стандарта на живот в България е по – нисък от 

Сърбия. Този процес ще се засили и след приемане на 

Република Сърбия за член на Европейския съюз, когато 

преминаването ще бъде улеснено. Необходимо е да се 

предприеме целенасочена информационна кампания на 

основните туристически борси и изложения в Източна 

Сърбия за популяризиране на възможностите за почиване 

в област Видин.   

Държавите по р.Дунав-
Германия, Унгария и Австрия 
 

Област Видин има традиции в посещението на германски 

туристи през 80г. За съжаление през последните 10 

години изцяло този процес е променен. Причините за 

това са много: трудния преход, преструктуриране на 

икономиката, липсата на реклама и др. Днес изцяло това 
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е променено. Местата са настаняване са нови или 

реновирани, услугите са на европейско ниво. Трябва да се 

предприеме целенасочена информационна кампания, 

ориентирана към основните туроператори действащи на 

германския, австрийския и унгарския пазар за да могат да 

се възстановят старите позиции, които област Видин, като 

туристическа дестинация беше завоювала. Допълнително 

трябва да се съсредоточат усилията към появяване на 

дестинацията в интернет пространството, което сега 

определя търсенето. Необходимо да се разработят 

туристически продукти, в които предстоя да бъде най-

малко 5 дневен. 

 Световната Туристическа Организация предрича, че увеличението на Европейския 

туризъм през следващото десетилетие в по-голямата си част ще се дължи на алтернативни 

форми на пътувания, разграничаващи се от класическата формула “Слънце, пясък и море”. Този 

вид туризъм се очаква да надмине 20 % от всички други видове и има потенциал да нараства 

по – бързо от всеки друг пазарен сегмент.  

Най – популярният избор е морето (63%), но значителен брой от европейците, посочват като 

предпочитана дестинация селските райони и природата (23%). Колкото до критериите за избор 

на едно място пред друго, климатът фигурира осезателно (45%), както и други фактори като 

пейзажа, историческия интерес и околната среда, които в процентно отношение са равни с 

факторите “разходи за пътуване” и “разходи за настаняване”. Основният извод от проучване на 

Западни туристически агенции за предпочитан вид туризъм сред техните клиенти е 

предлагането на почивка тип „селски туризъм”. В тази насока област Видин притежава богати 

ресурси и възможности за развитието на селски туризъм – непокътната природа и населени 

места, съхранили автентични традиции. 

Понятието “селски туризъм” се използва, когато селската култура е ключов компонент от 

предлагания продукт. Отличителният признак на туристическия продукт при селския туризъм е 

желанието да се предложи на гостите персонализиран контакт, да почувстват физическата и 
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човешка околна среда в селските райони и да им се позволи, колкото се може повече да 

участват в дейностите, традициите и начина на живот на местното население. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 

Туристическият продукт означава различни неща в зависимост от гледната точка: 

За туристическата фирма това е продукт на труда със съответната потребителна стойност и 

представлява съвкупност от стоки и услуги, които са резултат от производствена дейност на 

туристически и др.предприятия и които туристът заплаща. 

 За туристите това са стоки и услуги, към които те проявяват интерес и които са готови да 

закупят: 

 Транспортни услуги; 

 Услуги по настаняване и изхранването; 

 Информационни услуги; 

 Развлекателни услуги; 

 Предмети за спомен; 

 Комунално-битови услуги.  

Туристическия продукт трябва да предлага ползи на определена група туристи със сходни 

потребности. Конкретни нужди и желания винаги са свързани с очаквани положителни 

впечатления и емоции.За потребителите туристическия продукт не е механичен сбор от 

съставни части, а цялостно преживяване, осигурено срещу определена цена.  

Вследствие на анализа на наличните туристически ресурси в област Видин, можем да се 

съсредоточим върху туристически продукти за следните видове туризъм: 

 Културно-исторически познавателен туризъм; 

 Природно познавателен туризъм 

 Събитиен туризъм 

 Културно – исторически познавателен туризъм включва пътувания, чиято основна или 

второстепенна цел е посещение на исторически, художествени, научни или свързани с 

културното наследство обекти и прояви. Профилът на туриста търсещ продукт на културен 

туризъм е следният:1)по-платежоспособен и правещ по-големи разходи на място;2)прекарва 

по-дълго време на дадено туристическо място;3)отсяда по-често в хотел;4)по-образовано от 
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средното ниво на туристите;5)лек превес на жените спрямо мъжете и 6)лек превес на по-

възрастните –над 35 години. 

 

ПРОДУКТ ИНФРАСТРУКТУРА 
Културно-историческото наследство на 
област Видин – връщане през вековете 
 
Мотиви: Разглеждане на забележителности  
Инструменти за устойчив транспорт: автобус, 
влак, автомобил, корабче и велосипед.  

 

Съществуваща инфраструктура: 

 Главен път Е-79; Вело маршрут 6; 
Настаняване - хотел Анна-Кристина, хотел 
Дунав, хотел Нептун, хотел Аврамов, хотел 
Ангелов хан, хотел Бонония, хотел Видин, 
хотел Скалите; 

Необходима инфраструктура: 

 Туристически информационен център;  
 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И 
РЕСУРСИ 

ДЕЙНОСТИ/УСЛУГИ 

 

1. Средновековна крепост „Баба Вида” 
2. Регионален исторически музей -Видин 
3. Антична крепост Кастра Мартис 
4. Пещера „Магура” – праисторически 

рисунки 
5. Крепост Калето – гр.Белоградчик 
6. Исторически музей –гр.Белоградчик 

 
1. Разглеждане на забележителности 
2. Обиколка с корабче на крепостта Баба 

Вида 
3. Планински велосипедни обиколки от 

гр.Белоградчик до пещера Магурата 
4. Тестване на вино от изба Магура 
5. Спорт 
6. Грижа за здравето 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА 
ПРОДУКТА 

ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ 

 
1. Индивидуални обиколки – Туристите 

използват свой  превозни средства 
(предимно автомобил, мотоциклети) за да 
посетят посочените забележителности; 

2. Групови обиколки – Предимно с автобус 
или комбинирано влак-автобус. Област 
Видин може да приеме голям брой 
туристи и има възможност за достъп на 
автобуси.   

И двете групи пристигат в обща разновидност: 
наемат велосипед в конкретната дестинация 
или използват свой собствен 

 
Основен пазар: вътрешен пазар; 
Първичен пазар: Съседни държави Румъния и 
Сърбия 
Вторичен пазар: Германия, Австрия, Унгария 
Целеви групи: Индивидуални туристи, групи 
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ПРОДУКТ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
По пътя на легендите (Видин/Кула/Зайчар) – 
трансграничен продукт 
 
Мотиви: Разглеждане на забележителности  
Инструменти за устойчив транспорт: автобус, 
влак, автомобил, корабче и велосипед.  

 
Съществуваща инфраструктура: 
Второкласен път II-14 Видин-Кула-Връшка 
чука-граница Р Сърбия - Зайчар; Вело маршрут 
6; Настаняване; 
Необходима инфраструктура: 
Туристически информационен център;  
 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И 
РЕСУРСИ 

ДЕЙНОСТИ/УСЛУГИ 

 

1. Средновековна крепост „Баба Вида” 
2. Регионален исторически музей -Видин 
3. Антична крепост Кастра Мартис 
4. Антично селище Феликс Ромулиана 

(Гъмзиград, Сърбия) 

 
1. Разглеждане на забележителности 
2. Обиколка с корабче на крепостта Баба 

Вида 
3. Тестване на вино във винарна Рупци 
4. Велосипедни обиколки от гр.Видин до 

гр.Зайчар 
5. Спорт 
6. Грижа за здравето 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА 
ПРОДУКТА 

ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ 

 

1. Индивидуални обиколки – Туристите 
използват свой  превозни средства 
(предимно автомобил, мотоциклети) за да 
посетят посочените забележителности; 

2. Групови обиколки – Предимно с автобус 
или велосипед. Област Видин може да 
приеме голям брой туристи и има 
възможност за достъп на автобуси.   

И двете групи пристигат в обща разновидност: 
наемат велосипед в конкретната дестинация 
или използват свой собствен 

 
Основен пазар: вътрешен пазар; 
Първичен пазар: Съседни държави Румъния и 
Сърбия 
Вторичен пазар: Германия, Австрия, Унгария 
Целеви групи: Индивидуални туристи, групи 

 

ПРОДУКТ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Религиозните туристически обекти – важна 
част от културното наследство на област 
Видин 
 
Мотиви: Разглеждане на забележителности  
Инструменти за устойчив транспорт: автобус, 
влак, автомобил, корабче и велосипед.  

 
Съществуваща инфраструктура: 
II-12 Видин- Иново, III-121 Иново-Градец-
Периловец-Шишенци-Бойница-Кула, III-1401 
(Кула-Връшка чука-Киряево-Раковица-
Подгоре-Раяновци-Ошане-Вещица-
Белоградчик ,Вело маршрут 6; Настаняване в 
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манастирите; 
Необходима инфраструктура: 
Туристически информационен център;  
 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И 
РЕСУРСИ 

ДЕЙНОСТИ/УСЛУГИ 

 
1. Алботински манастир 
2. Катедрален храм Св.Димитър” 
3. Раковишки манастир 
4. Бровишки манастир 
 

 
1. Разглеждане на забележителности 
2. Велосипедни обиколки от гр.Видин до 

Алботински манастир 
3. Спорт 
4. Грижа за здравето 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА 
ПРОДУКТА 

ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ 

 
3. Индивидуални обиколки – Туристите 

използват свой  превозни средства 
(предимно автомобил, мотоциклети) за да 
посетят посочените забележителности; 

4. Групови обиколки – Предимно с автобус 
или велосипед. Област Видин може да 
приеме голям брой туристи и има 
възможност за достъп на автобуси.   

И двете групи пристигат в обща разновидност: 
наемат велосипед в конкретната дестинация 
или използват свой собствен 

 
Основен пазар: вътрешен пазар; 
Първичен пазар: Съседни държави Румъния и 
Сърбия 
Вторичен пазар: Германия, Австрия, Унгария 
Целеви групи: Индивидуални туристи, групи 

 

  Природно опознавателен туризъм включва в себе си широк спектър от рекреационни, 

познавателни и спортни дейности в планинска и полупланинска среда. Водещо значение има 

пазарът на неорганизираните туристи – предимно семейства с деца и приятелски компании, 

които търсят спокойствие и възможности за комбиниране на пасивната почивка с разглеждане 

на природни забележителности, спортно-оздравителни дейности и кулинарни удоволствия. 

 

ПРОДУКТ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Природното наследство – част от световното 
 
Мотиви: Разглеждане на забележителности  
Инструменти за устойчив транспорт: автобус, 
влак, автомобил, корабче и велосипед.  

 
Съществуваща инфраструктура: 
Главен път Е-79; Вело маршрут 6; II-102 Бела-
Белоградчик-Долни Лом-граница Монтана 
Настаняване - хотел Анна-Кристина, хотел 
Дунав, хотел Нептун, хотел Аврамов, хотел 
Ангелов хан, хотел Боновия, хотел Видин, 
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хотел Скалите; 
Необходима инфраструктура: 
Туристически информационен център;  
 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И 
РЕСУРСИ 

ДЕЙНОСТИ/УСЛУГИ 

 
1. р.Дунав 
2. местност Божурица 
3. пещера Магурата 
4. Белоградчишките скали 
5. Резерват Чупрене 
 

 
1. Разглеждане на забележителности 
2. Велосипедни обиколки  
3. Спорт 
4. Грижа за здравето 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА 
ПРОДУКТА 

ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ 

 
1. Индивидуални обиколки – Туристите 

използват свой  превозни средства 
(предимно автомобил, мотоциклети) за да 
посетят посочените забележителности; 

2. Групови обиколки – Предимно с автобус 
или велосипед, може комбинирано с влак. 
Област Видин може да приеме голям брой 
туристи и има възможност за достъп на 
автобуси.   

И двете групи пристигат в обща разновидност: 
наемат велосипед в конкретната дестинация 
или използват свой собствен 

 
Основен пазар: вътрешен пазар; 
Първичен пазар: Съседни държави Румъния и 
Сърбия 
Вторичен пазар: Германия, Австрия, Унгария 
Целеви групи: Индивидуални туристи, групи 

 Събитийният туризъм включва пътуванията на хора, свързани с посещението или участието в 

някакъв вид събитие. При събития от по-малък мащаб(местни празници, фестивали, занаяти, 

малки семинари и др.), с по–изразен регионален или локален характер, е по-трудно да се 

прогнозира какви точно и колко посетители ще пристигнат, тъй като голяма част от тях са 

неорганизирани и решават да посетят събитието в последния момент. Основни потребители на 

този вид туризъм са преди всичко хора свързани организационно или емоционално със 

събитието, свързани с традиции и доста често семейства с деца, които търсят начин да прекарат 

свободното си време развлекателно, извън местоживеенето. 

ПРОДУКТ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Нематериалното културно наследство 
 
Мотиви: Посещение на фолклорен фестивал в 
Чупрене 

 
Съществуваща инфраструктура: 
Главен път Е-79; Вело маршрут 6; II-102 Бела-
Белоградчик-Долни Лом-граница Монтана 
Настаняване - хотел Скалите, хотел Мадона, 



 

Регионална Маркетинг стратегия за мека мобилност в Туризма 30/04/2014 Page 53 / 67 

 

Demonstration,  

  

Инструменти за устойчив транспорт: автобус, 
влак, автомобил, и велосипед.  

хижа Горски рай; 
Необходима инфраструктура: 
Туристически информационен център;  
 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И 
РЕСУРСИ 

ДЕЙНОСТИ/УСЛУГИ 

 
1. Фолклорен фестивал  
2. Биосферен резерват Чупрене 
3. Връх Миджур 
4. Часовникова кула –с.Чупрене 
5. пещерите Леви и Десни сухи печ 
6. р.Горни Лом 
 

 
1. Разглеждане на забележителности 
2. Присъстване на програмата на фестивала 
3. Пешеходни обиколки 
4. Велосипедни обиколки  
5. Спорт 
6. Грижа за здравето 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА 
ПРОДУКТА 

ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ 

 
1. Индивидуални обиколки – Туристите 

използват свой  превозни средства 
(предимно автомобил, високопроходими 
автомобили) за да посетят посочените 
забележителности; 

2. Групови обиколки – Предимно с автобус 
или високопроходими автомобили. 
Област Видин може да приеме голям брой 
туристи и има възможност за достъп на 
автобуси.   

И двете групи пристигат в обща разновидност: 
наемат велосипед в конкретната дестинация 
или използват свой собствен 

 
Основен пазар: вътрешен пазар; 
Първичен пазар: Съседни държави Сърбия 
Вторичен пазар: Румъния, Германия, Австрия, 
Унгария 
Целеви групи: Индивидуални туристи, групи 

 

ПРОДУКТ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Нематериално културно наследство 
 
Мотиви: Посещение на Фестивала на 
изкуствата „Дунавски вълни” 
Инструменти за устойчив транспорт: автобус, 
влак, автомобил, корабче и велосипед.  

 
Съществуваща инфраструктура: 
Главен път Е-79; Вело маршрут 6; Настаняване 
- хотел Анна-Кристина, хотел Дунав, хотел 
Нептун, хотел Аврамов, хотел Ангелов хан, 
хотел Бонония, хотел Видин,; 
Необходима инфраструктура: 
Туристически информационен център;  
 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И 
РЕСУРСИ 

ДЕЙНОСТИ/УСЛУГИ 

 
1. Фестивала на изкуствата „Дунавски вълни” 

 
1. Разглеждане на забележителности 
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2. р.Дунав 
3. Средновековна крепост Баба Вида 
4. Исторически музей Колука 
5. Синагогата 
6. Джамията на Осман Пазвантоглу 
7. и др. 
 

2. Посещение на фестивала 
3. Пешеходни обиколки 
4. Велосипедни обиколки  
5. Спорт 
6. Грижа за здравето 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА 
ПРОДУКТА 

ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ 

 
1. Индивидуални обиколки – Туристите 

използват свои  превозни средства 
(предимно автомобил, мотоциклети) или 
публичен транспорт за да посетят 
посочените забележителности; 

2. Групови обиколки – Предимно с автобус 
или велосипед, може комбинирано с влак. 
Област Видин може да приеме голям брой 
туристи и има възможност за достъп на 
автобуси.   

И двете групи пристигат в обща разновидност: 
наемат велосипед в конкретната дестинация 
или използват свой собствен 

 
Основен пазар: вътрешен пазар; 
Първичен пазар: Съседни държави Румъния и 
Сърбия 
Вторичен пазар: Германия, Австрия, Унгария 
Целеви групи: Индивидуални туристи, групи 

 

6.ВИЗИЯ И МАРКЕТИНГОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

Видинска област е място, което притежава многобройни културно-исторически обекти 

и  днес е един от предпочитаните градове в Северозападна България за туристически 

посещения. На сравнително неголямата й територия се намират и множество паметници на 

културата, с национално значение. Това се дължи на фактът, че Географското разположение на 

област Видин векове наред е благоприятствало развитието й като транспортен, търговски и 

културен център. Област Видин е входно-изходната врата на Република България към Европа и 

света.  

На север областта граничи с река Дунав и притежава естествени условия за преки 

транспортни връзки както със съседна Румъния, така  и другите страни от Дунавския басейн. На 

запад граничи с Република Сърбия а реките Дунав и Тимок са естествената ни граница с тези 

държави. 

 Отлични са условията за развитие на културно-историческия туризъм. Видин е 

изграждал своя облик в течение на столетия. Античният римски, средновековния български, 

турският, следосвобожденския  и новия Видин са се напластили един върху друг във времето.  
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Този духовен облик е заложен в намиращите са на територията на областта атрактивни 

крепости, паметници на културата и замъци. Тяхната история е пресъздадена и чрез легендите, 

които се предават днес от поколение на поколение. 

Само на 50 километра от областния център Видин се намира градът на каменните 

приказки – Белоградчик. Той съчетава в себе си  най-интересните образувания от пясъчник, 

струпани на 200 хектара площ, вдъхновили не един творец със своето богатство и 

разнообразия. 

Възможностите за туризъм в този регион се допълват и от многото подземни и 

надземни пещери, а “перлата в короната” е пещерата Магура, която се намира на 25 

километра северно от Белоградчик и на 35 километра от Видин. В нея се намират уникалните 

рисувани скални изображения от 10 век пр.Хр. до бронзовата епоха а има научни 

доказателства, че преди 12 хиляди години пещерата е била обитавана. В нея се намира и 

единствения слънчев годишен календар от късния енеолит. На място посетителите ще могат да 

дегустират прочутото рабишко шампанско “Магура”, което отлежава в пещерата.  

В съседство с пещерата се намира Рабишкото езеро – най-голямото по площ вътрешно 

езеро в България. Според  учените, то е било  дъно на топло море. Местни жители разказват, че 

сутрин до входа на пещерата излизали едри екземпляри, устата на които могат да погълнат 

рибарска лодка.  

Освен риболов, природните дадености на местността предлагат отлични условия за 

ловен туризъм. Известната извън пределите на страната ловно – дивечовъдна станция 

“Миджур” предлага възможности за лов на редки видове животни. А за любителите на 

екотуризма в биосферния резерват “Чупрене” ще могат да се насладят на растителни и 

животински видове, които се срещат само в тази местност.  

За любителите на екстремни преживявания  също има подходящи условия в нашия 

регион. Такива предлага река Фалковец, намираща се на 15 километра от Белоградчик. По 

нейните бурни води може да се спусне всеки, пожелал да преживее незабравими мигове със 

спортна лодка.  

А тези, които решат да посетят видинска област по вода, могат да сторят това по река 

Дунав с кораб, от който ще поемат по туристическите маршрути във вътрешността на региона. 

Всяка година в средата на  месец август във Видин акостират лодките на международната 

гребна регата ТИД. 
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Съзнавайки всичките природни дадености, които притежава нашият регион и наличния 

потенциал от културно – историческото наследство, с възможности  за развитие на всички 

видове туризъм, ние изградихме ясна визия за бъдещето развитие на  този отрасъл. 

 

ВИЗИЯ: 

Превръщане на област Видин  в конкурентоспособна туристическа дестинация с 

международно значение, предлагаща качествени туристически услуги и устойчива 

мобилност и заетост през цялата година и продължаващо развитие на природни, 

културни, археологически, исторически и икономически ресурси.  

 

МИСИЯ: 

 

Областна администрация Видин да провежда целенасочена политика за развитието на 

област Видин като важен транспортен и туристически център по поречието на река 

Дунав. 

 

Настоящата Визия е в съответствие с Общата визия подписана на Междината конференция по 

проект Трансданюб: 

 

Общата визия за мобилност има за цел да развие региона на река Дунав, който осигурява 

социално справедлива, икономически ефективна, щадяща околната среда и предоставяща 

мобилни транспортни и туристически оферти за гражданите и гостите на различните 

региони. Основна предпоставка за това е създаването на благоприятна мултимодална и 

ефективна транспортна система и устойчиви туристически услуги, базиращи се на 

възобновяеми енергийни източници, които опазват околната среда и в същото време 

осигуряват устойчиво регионално развитие и предлагат нови енергийно ефективни услуги в 

региона. 
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7. ПОЗИЦИОНИРАНЕ И СТРАТЕГИЯ НА БРАНДА 

 Брандът представлява уникално съчетание на възприятия за дадена дестинация и типа 

ваканция, която тя предлага, обикновено се свързва с различна по обхват територия 

(включително атракция и събитие). 

 Дестинация Видин се намира в Северозападната част на България и обхваща 139 

населени места, разпределени в 11 общини. Основните туристически забележителности са 

разположени в общините Белоградчик(Белоградчишките скали и Магурата), 

Видин(Средновековна крепост Баба Вида, музеи, галерия, и др.), Кула(Кастра Мартис), Димово 

(Рациария, пещери, изворски манастир)и Чупрене(Биосферен резерват). През последните три 

години те са посетени общо от около 120 000 туристи /годишно, като поотделно около 

40 000туристи/годишно Дестинацията разполага с около 1000легла, при среден престой на 

туристите 2 дни и годишна заетост  на настанителната база 16 %. Това означава, че усилията 

трябва да бъдат съсредоточени върху обединяване на туристическите забележителности в 

един продукт, за да се повиши посещаемостта на обектите и престоя на туристите.  

 Мотивацията на туристите посетили Дестинация Видин е свързана с участие в културно-

опознавателни и приключенски пътувания. Поради тази причина към наличните туристически 

обекти трябва да се разработят допълнителни атракции, които да предложат нови 

преживявания на посетителите, за да могат те отново да се върнат на посещение. Тук място 

може да намери продукт свързан  фестивал, събор, винен маршрут или посещение на обект в 

Румъния или Сърбия. 

 Осъществените през 2009г. проучвания от Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма за навиците на българите при организиране на почивките им показват, 

че основните им източници на информация са неформални – от близки и познати, от собствен 

опит ли чрез интернет форуми. Основните  формални източници са хотели и рекламни 

брошури. Почивките се планират най-често  от 2 до 3 седмици до 2-3 месеца преди пътуването. 

Предварителни резервации не се правят от 20% от почиващите, не се ползват и ранните 

записвания и затова купуват продукта на по-високи цени. 

 Туристите се нуждаят от информация не само преди да направят своят избор, но и в 

самото туристическо място. Туристическата практика показва, че нуждите от информация на 

място се свеждат до: 
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 Какво може да се направи на място, така че туристите да могат да направят своята 

собствена програма за своя престой, съобразно личните си интереси. При тази ситуация 

допълнително с предлаганите туристически пакети за дестинация Видин, могат да се 

разработят брошури с информация за предлаганите офроуд преживявания в Общините 

Белоградчик и Чупрене, разходки из природата с местен водач в Белоградчик и 

Чупрене, конен спорт в Белоградчик, риболов в бързотечащите реки на Общините 

Белоградчик и Чупрене, риболов в р.Дунав, лов  и др.; 

 

 Карти, табла и указателни табели, които да ги упътят как да стигнат до атракциите(Баба 

Вида, Кастра Мартис, Белоградчишките скали) и как да се придвижат от едната 

забележителност до другата, както и пътеводители с указания и информация за 

самостоятелно преминаване по обозначените вело маршрути в Община Белоградчик; 

 Публично да бъдат оповестени ограниченията за посещения на туристическите 

забележителности в област Видин; 

 При основните туристически забележителности да се поставят указателни табели за 

съборите в Чупрене и Белоградчик, панаира и фестивалите във Видин; 

 Поради тези причини за налагане на дестинация – Видин е необходимо да се 

предостави информация за нея в туристическите агенции и в областния град да се създаде 

туристически информационен център, който да предлага разнообразни възможности за 

почивка и прекарване на свободното време. Допълнително полезно ще бъде да се разработят 

и провеждат целенасочени промоционални и рекламни кампании за потребителите с цел 
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увеличаване на ранните записвания. Туристическите информационни центрове Белоградчик и 

Чупрене  регулярно да набират информация за новости в предлагането, да организират 

опознавателни  турове.  

 Рекламиране на туристическата дестинация – Видин ще доведе своето съобщение до 

широк кръг от хора, които са разпръснати  и другите форми за популяризиране на могат да 

достигнат до тях.  При представяне на туристическите продукти на дестинация Видин трябва да 

се започне с въвеждаща реклама, да се осигури поддържаща и напомняща. Единствено тогава 

могат да се очаква информацията да достигне до широк кръг потребители. 

 Същността на дестинацията Видин е уникалното съчетание на значими културно –

исторически и природни обекти със съхранени фолклорни традиции,  автентични кулинарни 

изкушения, регионални вина и атракции за невероятни изживявания. Често пъти дадена 

дестинация се идентифицира с едно от тези неща и предимството на Видин е, че потребители 

на различен вид туризъм могат да получат незабравими спомени. 

 Най- голям брой туристи продължават да привличат основните туристически 

забележителности и поради това трябва да се наблегне именно на тяхното популяризиране и 

предлагане. 

 След направения преглед в стратегията и идентифицираните туристически пакети 

следва да се предприемат следните стъпки за позициониране на дестинация – Видин: 

 Установяване на контакти с туроператори за включване на атрактивните туристически 

обекти в техните маршрути - Белоградчишките скали,  Магурата и Баба Вида; 

 Разширяване на контактите с институции и неправителствени организации, занимаващи 

се с развитието на туристическата индустрия; 

 Предлагане на туристическите продукт в Интернет с подробна информация за 

заведения за хранене, организирани туристически маршрути, атракции, музеи и др. 

 Координиране на политиката и сътрудничеството между местната власт, частния сектор 

и неправителствените организации в повишаване на квалификацията на управленския 

и обслужващия персонал – привличане на подготвени мениджъри, повишаване на 

езиковата подготовка, стимулиране интереса към иновациите в туризма; 

 Възстановяване и реконструкция на съществуващите хижи и настанителна база, 

ползваща любителите на планинския туризъм; 

 Участие в регионални, национални и международни туристически борси и форуми; 
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 Създаване на условия за развитие на сувенирната индустрия в региона; 

 Създаване на туристическа марка на региона; 

 Създаване на единна туристическа информационно- резервационна система за района; 

 Обучение на местни предприемачи по еко и селски туризъм; 

 Професионално обучение за повишаване на квалификацията за заетия в сферата на 

туризма обслужващ персонал; 

 Създаване на единен клъстер за  района; 

 Позициониране на марката „ Регион Видин“ е носител в себе си не само на 

туристическите забележителности, местата за настаняване, но и на автентичното усещане след 

посещението на региона. Само там, на място туристите ще могат да се потопят в историята и 

духовната атмосфера, предизвикана от следите на времето и да се насладят на 

неповторимостта на този регион. 

8. ИНТЕГРИРАНА МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИЯ 

 При отчитане значението на туризма за икономиката на област Видин, трябва да се 

съсредоточат усилията върху целенасочена реклама за създаване на силна позиция на 

туристическа дестинация Видин. 

 Това може да се осъществи чрез: 

Интернет маркетинг 

Разширяването и подобряването на стратегията за интернет маркетинг на туризма и уебсайта 

на област Видин трябва да станат основен приоритет. Тази приоритетна инициатива трябва да 

включва следните елементи: 

Разработване на цялостна стратегия, която обхваща широк диапазон от подобрения на сайта, 

включително по-достъпен, запомнящ се и лесен за намиране адрес и дизайн; 

Стратегия за генериране на многократни посещения и получаване на информация за връзка с 

потребителя; 

План за постигане на максимално присъствие на сайта в Интернет – търсачките.  

Директен маркетинг 

„Директният маркетинг" се отнася до техниките, при които маркетинговите материали се 

изпращат директно в дома на потребителя. При съвременните технологии за бази данни, тази 
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техника за маркетинг става много по-ефективна, отколкото е била в миналото. Директният 

маркетинг се осъществява по обикновена и електронна поща.  

Връзки с медиите 

Установяването на връзки с медиите  е ключов приоритет, осъществяван чрез директни 

телефонни линии с местни и регионални радиа, местни кабелни телевизии. 

Пазарни места 

Областна администрация Видин и нейните служители, ангажирани с развитието на туризма 

трябва да положи максимум усилия да валоризира резултатите от регулярните посещения на 

търговски изложения и туристически панаири и да ги превърне в добри практики за себе си и 

своята дейност. 

Реклама в медии 

Информации с новини за събития или факти от интерес за туристическите кръгове, както и 

актуална информация за работа по проекти   трябва да се предлагат често на регионалните 

медии. 

Опознавателни Визити 

Тур-операторски опознавателни посещения и екскурзии до определени интересни места или 

до организирани атракции трябва да бъдат заложени в маркетинговите подходи на областта. 

Вече 2 години се налага тази практика по река Дунав. 

Маркетингови проучвания 

Маркетингови проучвания за определяне профила на потребителя 

Вътрешнопазарно проучване 

Екзитно маркетингово проучване на потребителите 
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9.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

Задача за изпълнение 

Краен срок 

на 

изпълнение 

Отговорник Целева група Разходи Финансов източник 

      

1.Изграждане на информационна 

система – съдържаща легловата базата, 

туроператори, екскурзоводи, питейни 

заведения, атракциони, транспортни 

връзки. 

Декември 

2015г. 

Областен 

консултативен 

съвет по 

туризъм 

Всички 

заинтересовани 

страни, 

хотелиери, 

ресторантьори, 

тур оператори, 

екскурзоводи и 

др.  

30 000 лева 

ЕС проекти и 

общините от област 

Видин 

2. Изграждане на 4 информационни 

центрове в селата 

Септември 

2018 г. 

Областен 

консултативен 

съвет по 

туризъм 

 Хотелиери, 

ресторантьори и 

други 

заинтересовани 

страни, НПО 

организации 

48 000 лева 

ЕС проекти и 

общините от област 

Видин 

3. Партньорство с други 

информационни центрове в България и 

чужбина 

Постоянен 

До 2020г. 

Общините в 

област Видин 

Съсловни 

организации, тур 

оператори, 

екскурзоводи  

 

Общините от областта, 

Хотелиери, 

ресторантьори и други 

заинтересовани 

страни, НПО 

организации, съсловни 

организации 
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4. Изработване на рекламни материали – 

брошури, карти, информационни 

материали 

Периодичен 

2020  

Областна 

администрация, 

рекламна 

агенция 

Всички 

заинтересовани 

страни 

200 000 лева  

ЕС проекти и 

Общините, Хотелиери, 

ресторантьори и други 

заинтересовани страни 

5. Разпространение на рекламните 

материали  

Периодичен 

2020  

Областен 

консултативен 

съвет по 

туризъм 

Общини 

Хотелиери, 

ресторантьори и 

други 

заинтересовани 

страни, НПО 

организации, 

съсловни 

организации 

10 000 годишно  

Областна 

администрация, 

Общините от областта, 

Хотелиери, 

ресторантьори и други 

заинтересовани 

страни, НПО 

организации, съсловни 

организации 

6. Участие в международни, национални 

и местни туристически панаири и други 

мероприятия 

Постоянен 

До 2020г. 

Областна 

администрация 

и общините 

Хотелиери, 

ресторантьори и 

други 

заинтересовани 

страни, НПО 

организации,  

Прибл.100 000 

лв. годишно 

ЕС проекти и Областна 

администрация, 

Общините от областта, 

Хотелиери, 

ресторантьори и други 

заинтересовани 

страни, местни фирми 

7. Създаване на интернет портал за 

местни и чуждестранни партньори 
Юни 2015г. 

Областен 

консултативен 

съвет по 

туризъм 

Всички 

заинтересовани 

страни 

20 000 лв. ЕС проекти 

8. Създаване на продуктова, ценова и 

рекламна стратегия  
Юни 2016  

Областна 

администрация 

Видин 

Всички 

заинтересовани 

страни 

30 000 лева 
Проект на ОА, 

финансиран от ЕС 
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9. Създаване на разнообразни 

туристически пакети (услуги) 

Постоянен 

До 2020г. 

Местни фирми, 

хотели 

Всички 

заинтересовани 

страни 

 

ЕС проекти , местни 

фирми, 

хотели 

10.  Изграждане на информационни 

терминали за обществения устойчив 

транспорт, обслужващи основните 

туристически направления в област 

Видин  

Май 2015 

Областна 

администрация 

и общините  

Всички 

заинтересовани 

страни 

40 000 лв. ЕС проекти 

11. Обучение и повишаване на 

квалификацията на кадрите  

Постоянен 

До 2020г.  

Образователни 

институции 

Областна 

администрация и 

общините, 

Хотелиери, 

ресторантьори и 

други 

заинтересовани 

страни, НПО 

организации, 

съсловни 

организации 

50 000 лева 

годишно  

Държавен бюджет, 

програми по ЕС 
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Дейност  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Дейност 1 - Изграждане на информационна система – съдържаща 

легловата базата, туроператори, екскурзоводи, питейни заведения, 

атракциони, транспортни връзки. 

                            

Дейност 2  - Изграждане на 4 информационни центрове в селата                             

Дейност 3 - Партньорство с други информационни центрове в 

България и чужбина 

                            

Дейност 4 - Изработване на рекламни материали – брошури, карти, 

информационни материали 

                            

Дейност 5 - Разпространение на рекламните материали                             

Дейност 6 - Участие в международни, национални и местни 

туристически панаири и други мероприятия 

                            

Дейност 7 - Създаване на интернет портал за местни и чуждестранни 

партньори 

                            

Дейност 8 - Създаване на продуктова, ценова и рекламна стратегия                             

Дейност 9 - Създаване на разнообразни туристически пакети (услуги)                             
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Дейност 10 - Изграждане на информационни терминали за 

обществения устойчив транспорт, обслужващи основните 

туристически направления в област Видин 

                            

Дейност 11 - Обучение и повишаване на квалификацията на кадрите                             

 

 Изпълнение на 

дейността 

 Продължителност или изпълнение на 

дейностите ден за ден 
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1. ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА 
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