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МАРКЕТИНГ НА БАЛКАНИТЕ КАТО ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ

Доц. д-р Стоян Маринов

1. Въведение

Понятието „Балкани” се отличава с географска и културно-историческа
неопределеност. В географски аспект кореспондира с Балканския полуостров,
който е географски и исторически район в Югоизточна Европа, обграден от пет
морета: на изток от Черно море, на югоизток от Мраморно море, на юг от Йо-
нийско и Егейско море (части от Средиземно море) и на запад от Адриатическо
море (част от Средиземно море). За северна граница на полуострова се при-
емат реките Дунав, Сава и Купа.

Балканският полуостров обхваща целите територии на страните Албания,
Босна и Херцеговина, България, Гърция, Република Македония, Черна гора и
Косово.

Страни със значителна част от територията си на Балканския полуостров
са Сърбия (южно от реките Сава и Дунав), Хърватия (южно от реките Сава и
Купа) и Словения.

С малка част от територията си на Балканския полуостров присъстват
Румъния (Северна Добруджа), Турция (Източна Тракия) и Италия (малка част
от област Триест)

За автор на термина „Балкани” се счита немският географ Аугуст Цойне
(August Zeune), който го употребява за първи път през 1808 г. в книгата си „Опит
за научно описание на земята” за обозначаване на земите, останали под турско
робство след 1699 г.1

В дванадесетте самостоятелни балкански държави (без Италия) живеят
над 70 милиона души от славянски, романски, илирийски, гръцки и турски про-
изход, изповядващи три религии (християнство, ислям, юдаизъм), пишещи с две
азбуки на езици, които принадлежат към пет различни езикови семейства.2

През вековете, особенно през целия двадесети век, Балканите са арена на
многобройни конфликти – двете балкански войни от 1912 - 1913 г., войните в
Босна, Хърватия, Македония, Косово, Сърбия. Налагат се стереотипни пред-
стави за Балканите като за нещо неопределено, неясно, преходно, нестабилно,
непрозрачно, опасно.3 Регионът се обозначава метафорично като:
1 Balkans // http://en.wikipedia.org/wiki/Balkans (08.04.2011)
2 Olaf Ihlau, Walter Mayr. Minenfeld Balkan, Siedler, München, 2009
3 Костова-Панайотова, Магдалена. Балканите: разсъбличането на метафорите. // Сп. Български

език и литература, 2003, бр. 4.
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• „буре с барут” или „Балканите – барутен погреб на Европа”;
• „гетото”, „складът за негативни характеристики”, „омърсената нейна

(на Европа) същност”;4

• мост, врата, кръстопът, ъгъл;5

• „Балканите като минно поле” – „Неспокойният заден двор на Европа”;6

Фиг. 1. Карта на Балканите

Според М. Костова-Панайотова, родният континент започва да възприема
Балканите „в ролята на Другия, и то не толкова на изначално различния Друг, а на
онзи вътрешен Друг в периферията на Европа, част от незавършения й проект”.7

4 Тодорова, М. Балкани. Балканизъм. С., 1999.
5 Костова-Панайотова, Магдалена. Балканите: разсъбличането на метафорите. // Сп. Български

език и литература, 2003, бр. 4.
6 Olaf Ihlau, Walter Mayr. Minenfeld Balkan, Siedler, Mьnchen, 2009.
7 Костова-Панайотова, Магдалена. Цит. съч.
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От туристическа гледна точка, „черните” за историците, езиковедите и
културолозите метафорични обозначения на Балканите съдържат невероятен
положителен туристически потенциал. Туристическата привлекателност и съот-
ветно туристическите успех и на една територия се основават изначално на
„другото”, т.е. „различното”, „непознатото”, „изненадващото”, „тайнственото”,
„многообразното”. Природното, историческото, културното, етническото, рели-
гиозното, езиковото, социалното и политическото многообразие на Балканите е
автентичен и значим туристически ресурс за превръщането на региона в конку-
рентноспособна туристическа дестинация.

2. Особености на маркетинга на транснационална
туристическа дестинация

Много често атрактивни в природно и културно отношение територии са
разделени от държавно-политически и транспортни бариери, които възпрепят-
стват пълноценното удовлетворяване на очакванията и потребностите на тури-
стите. Последните биха желали да разгледат и оценят посетеният от тях гео-
графски район като цялостна дестинация. Такъв е примерът с Алпите, поделе-
ни между Франция, Австрия, Швейцария и Италия, които често се възприемат
от скиорите като част от едни и същ продукт. По тази причина е правилно да се
счита, че дестинцията се възприема от своите посетители като територия с
уникална съшност.

Транснационалната туристическа дестинация е туристическа дес-
тинация, в границите на която са включени територии на две или повече съсед-
ни държави, формирана в резултат на две предпоставки:

• първо, наличието на естествен природен или културен феномен, обхва-
щащ териториите на тези страни, и усвояването на който като туристи-
чески ресурс изисква съвмесните усилия на всяка от страните;

• второ, кооперирането на усилията на съседни държави в сферата на туриз-
ма, с цел увеличаване на туристопотока към техния географски регион.

Не са рядко случаите, в които група близки държави обединяват усилията
си и създават съвместно организация, която маркетира района им като дести-
нация. Като пример могат да бъдат посочени страните от Азия и Пасифика и
ролята на тяхната туристическа асоциация PATA (Pacific Asia Tourist Association).
В рамките на района всяка отделна страна сама по себе си също се представя
като дестинация чрез своята национална туристическа организация и се конку-
рира за преразпределение на туристическия поток в своя полза.

Маркетингът на транснационалната туристическа дестинация по правило
притежава същите особености и съдържателни компоненти на маркетинга на
една отделна дестинация. При него, обаче, използването на маркетинговите
инструменти е доста по-сложен процес, тъй като е дело на субекти, работещи в
специфичната макросреда на различни държави. Най-често маркетингът на над-
национално равнище се ограничава до съвместна промоция и представяне на
региона на трети емитивни пазари.
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Възникването на транснационалната дестинация се обуслвя от по-голямото
натрупване на забележителности при пътуване до няколко близко разположени
една до друга държави, отколкото при посещението само на една от тях.8 Конк-
ретните причините за по-голямото натрупване на атракции са, както следва:

• всеки турист в дадена дестинация търси много и разнообразни ползи и
облаги, които тя сама рядко може да осигури изцяло;

• при пътуващи заедно хора, независимо дали в тесен семеен кръг или в
голяма група, всеки е склонен да търси различен вид преживявания,
които могат да бъдат осигурени единствено от няколко дестинации, раз-
положени в един и същ регион;

• наличието на редица второстепенни дестинации в близост до основната
цел на пътуване намалява несигурността и нивото на риск от неудовлет-
вореност на пътуващя, тъй като ако едната дестниациите не може да
осигури желания продукт, другите биха могли да компенсират;

• вплитането на няколко дестинации в един продукт често се възприема
като доста изгодно по отношение на разходите.

3. Балканите като туристическа дестинация

Границите на Балканите като туристическа дестинация покриват всички
страни, чиито територии или част от тях заемат географския регион, наречен
Балкански полуостров. Всяка от страните разполага с добър природен и култу-
рен потенциал за развитие на туризъм.

Към 2010 г. единадесетте балкански страни (Косово е отнесено към Сърбия)
притежават общо 60 обекта с изключително културно или природно значение за
общото наследство на човечеството, включени в Списъка на световното кул-
турно и природно наследство на ЮНЕСКО (табл. 1).

През последното десетилетие значително се подобрява туристическият
имидж на балканските страни. В описанията на Лонели Планет (Lonely Planet),
например, отделните балкански дестинации се представят преобладаващо инт-
ригуващо положително. 9

Таблица 1

Брой обекти на балканските страни в Списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО към 2010 г.

8 Lue, C., J.Crompton, W. Stewart. Evidence of Cumulative Attraction in Multidestination Recreational
Trip Decisions, Journal of Travel Research, vol. XXXV, № 1, 1996, p. 41-48.

9 Lonely Planet // http://www.lonelyplanet.com/turkey.

Страна Културни
обекти (места)

Природни
обекти (места)

Обекти (места)
от смесен вид Общо

България 7 2 9

Румъния 6 1 7
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Източник: UNESCO 10

Статистическите данни показват, че след 2000 г. туризмът на Балканите
се развива с високи темпове. Гърция, Турция и Хърватия са страните с най-
голям брой туристически пристигания, следвани от България, Румъния и Сло-
вения. На последните места са Сърбия и Черна Гора, Босна и Херцеговина,
Македония и Албания. Според последните налични официални данни на Све-
товната туристическа организация, който са за периода 2000-2005 г., с изключе-
ние на Република Македония, всички останали балкански страни бележат мно-
го по-висок среден годишен ръст на броя на чуждестранните туристи, в сравне-
ние с ръста за цяла Европа за същия период (табл. 2).

По показателя „приходи” ръстът през 2005 г., спрямо 2004 г., при всички
балкански страни е по-голям от средния за Европа.

Таблица 2

Международен туризъм в Балканските страни през 2005 г.

Гърция 15 2 17

Турция 7 2 9

Хърватска 6 1 7

Словения 1 1

Сърбия 4 4

Черна Гора 1 1 2

Босна и Херцеговина 2 2

Македония

Албания 2 2

Общо 50 6 4 60

1 0 UNESCO// http://whc.unesco.org/en/list (09.04.2011).

Страна
Население

в хил.

Брой
туристи
в хил.

Среден
год. ръст

за периода
2000-2005

Приходи
от туризъм

в евро
в хил.

Ръст на
приходите
2005/2004

България 7,517 4,837 11,7% 1,952 9,3%

Румъния 22,355 1,430 10,5% 845 18,0%

Гърция 10,647 14,276 1,7% 11,037 6,7%

Турция 68,893 20,273 16,2% 14,590 14,2%

Хърватска 4,496 8,467 7,7% 5,999 9,0%

Словения 2,011 1,555 7,4% 1,447 10,5%
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Източник: UNWTO 11

4. Предпоставки за обш маркетинг на Балканите
като туристическа дестинация

Предпоставките за общ маркетинг на Балканите като туристическа дес-
тинация се коренят в сходните харакетеристики на туристическото предлагане
и на туристическото търсене на балканските държави, по-важните от които са:

• първо, балканските страни се отличават със сходни проблеми при уп-
равлението на туризма: висока териториална концентрация на легловата
база и на туристопотока покрай водните басейни, силно изразена сезон-
ност на туристическите посещения и силна зависимост от големите за-
падноевропейски, транснационални туроператори;

• второ, страните предлагат сходни туристически продукти - морски ва-
канционен туризъм, планински ваканционен туризъм, круизен туризъм,
здравен туризъм, културен туризъм, селски туризъм, винен туризъм, ре-
лигиозен туризъм, шопинг туризъм;

• трето, балканските страни поддържат приблизително еднакви ценови
равнища;

• четвърто, балканските страни имат общи ключови и целеви пазари – ос-
новен регионален емитивен туристически пазар е Европа (с най-голям
дял от 90-95 %) и общи ключови национални целеви пазари като Герма-
ния, Великобритания, Франция, Италия, скандинавските страни и др.

5. Насоки за маркетинг на Балканите
като туристическа дестинация за културен туризъм

а) Възможни целеви пазарни сегменти
Според Световната туристическа организация, пазарният сегмент на кул-

турния туризъм се отличава с голям и нарастващ потенциал.12

В географски аспект основен емитивен пазар за културно-познавателен
туризъм на Балканите е Европа. Балканските страни могат да разчитат на ин-

Сърбия и Черна
Гора 10,825 725 24,8% - -

Босна и
Херцеговина 4,007 213 4,5% 455 9,2%

Македония 2,054 197 -2,5% 67 16,8%

Албания 3,544 46 7,5% 692 17,1%

Общо за Европа – – 2,2% – 6,0%

1 1 UNWTO // http://www.unwto.org/facts/menu.html (09.04.2011).
1 2 UNWTO. Tourism 2020 vision. Executive Summary. Madrid, 1997.
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тереса и загрижеността на Западна Европа към съдбата на своя „по-малък и
беден брат”. Съпричастието към общото минало на континента, търсенето на
връзката с историята, издирването на своите корени и т.н. са все неща, които
биха тласнали гражданина на Западна Еропа да полюбопитства, да се позанте-
рисува и да посети народите от Изтока – тези, с които той има общо минало и
общо бъдеще.

На второ място по значение за културно-познавателния туризъм на Балка-
ните, са далечните емитивни пазари на САЩ, Япония и Китай. За туристите от
тези страни инерес би представлявало специфичното у всеки един балкански
народ и най-вече културното богатство на отделните страни. Обединяващ мо-
тив за посещение на повече от една балканска страна би била ролята, което
Балканите са играли и играят в историята на Европа и най-вече техният принос
към всичко онова, което е Европа днес. Балканите могат да предложат на тези
страни продуктът „Другата Европа” – смътно позната и изживяла свой соб-
ствен път на развитие, различна от западния свят.

В таблица 3 са разграничени възможните целеви пазарни сегменти на Бал-
каните, като дестинация за културен туризъм, като за основен признак за групи-
ране е използвана националната принадлежност. В съчетание с нея са посочени
характеристики на потребителите като възраст, образование, социален статус
и доход. На базата на ресурсната обезпеченост на страните от Балканския
полуостров и с оглед на техния възможен продуктов портфейл отделните целе-
ви сегменти са обвързани с подходящи културни туристически продуктови ак-
центи.

Таблица 3

Целеви сегменти на Балканите като дестинация за културен туризъм

Целеви сегмент Характеристика Подходящи продуктови
акценти

Германия образовани туристи със
средни и високи доходи

Културни исторически
маршрути; Гастрономически
маршрути;

Великобритания туристи на средна възраст и
над средна възраст със
средни и високи доходи

Културни исторически
маршрути; Гастрономически
маршрути;

Франция туристи на средна възраст и
над средна възраст със
средни и високи доходи

Културно-исторически
маршрути; Селски бит и
култура; Фолклорни
фестивали;
Гастрономически маршрути;

Русия младежи, туристи на средна
и над средна възраст

Културни историчеки
маршрути, Религиозни
маршрути „Православно
християнство”;
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За страни като Германия, Великобритания и Франция, както и за Япония и
Китай, интересът към историческото и културното минало на Европа винаги е
съществувал и за тях включването на култрни маршрути е задължително. До-
като за първите три страни интерес биха представлявали продукти като „Ви-
зантийска империя”, „Отоманска империя”, „Православно християнство”, то
азиатските страни биха търсили другото лице на Европа, както и уникалното в
древни народи и култури, обитавали нашите земи като „Тракийско царство”,
„Наследството на етруските” и т.н

Пазарът на САЩ винаги е проявявал жив интерес към Класическа Гърция
и продукти като „Пътешествията на Одисей” и „По стъпките на Орфей” биха
заинтиргували американския турист. Тъй като американецът трудно се впечат-
лява и пътува хиляди километри за да посети дадена страна, то интересни за
него могат да бъдат културни маршрути, свързани със значими от историята
събития като „Потопът и Ноевия ковчег” и др.

Сред туристите от Франция особено популярни биха били екскурзиите сред
природата, селския туризъм, гастрномичните и винени турове, фолклорни мар-
шрути и т.н.

б) Параметри на маркетинг микса на Балканите като туристическа
дестинация за културен туризъм

Съвместните действия на страните от региона по 4-те компонента на мар-
кетинг микса, могат да бъдат подчинени на следните по-важни количествени и
качествени цели:

• запазване и разширяване на пазарния дял на Балканите в Европа и в
света по брой туристи и по приходи от туризъм;

• създаване на общи стандарти за качество на туристическото обслуж-
ване в региона;

Белгия, Холандия туристи над средна възраст
с високи доходи

Специални културни
интереси, Религиозни
маршрути; Селски бит и
култура; Фолклорни
фестивали,;Гастрономически
маршрути;

Скандинавските страни туристи над средна възраст
с високи доходи

Гастрономически маршрути;
Развлекателни турове;
шопинг;

САЩ образовани туристи,
младежи и туристи над
средната възраст със средни
и високи доходи

Културни исторически
маршрути; „Гръцки митове и
легенди”;

Япония, Китай образовани туристи,
младежи, туристи на средна
и над средна възраст със
средни и високи доходи

Културни маршрути
„Непознатата Европа”.
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• излизане с общи оферти на трети пазари;
• съвместно промотиране на региона като туристическа дестинация;
• увеличаване силата на преговаряне с големите западни туроператори;
• контрол върху ценовите войни и нелоялната конкуренция между Балкан-

ските страни;
• по-равномерно териториално разпределение на туристопотока на Бал-

каните и във всяка отделна балканска страна;
• удължване на туристическия сезон;
• съвместни PR усилия в изгражданего на един по-приветлив облик на

Балканите.
Целта на кооперирането на маркетинговите усилия е държавите в региона

да придобият редица предимства, като например атрактивни цени, бърз и лесен
достъп до желаните туристически атракции, добра комуникация между субек-
тите на туристическото предлагане и т.н.

Съвместните действия в сферата на продуктовата политика следва да
включват най-вече предлагането на общи туристически продукти на трети пазари.

Важен момент в тази стратегия е адаптирането на продуктовия портфейл
на Балканските страни към изискванията на „новия” туризъм и позициониране-
то му спрямо останалите туристически региони в света. Позииционарането на
Балканите спрямо други региони като Алпийския, Скандинавския, Средиземно-
морието, Азия и Пасифика и т.н., означава правилен подбор на качествените и
уникални характеристики от имиджа на всяка балканска страна и от региона
като цяло.

Изключително важен момент при създаването на съвместни продукти е
постигането на синергия между характеристиките, определящи атрактивнос-
тта на региона. Умелото вплитане на ресурсите и атракциите на всяка страна е
ключ към повишаването на общата атрактивност на транснационалната дести-
нация. Културно-познавателни продукти със силен синергетичен заряд на Бал-
каните могат да бъдат тематичните маршрути, посветени на Византийската
или Османската империя, тракийската култура, християнството, исляма и т.н.
Страни като България, Македония, Гърция, Сърбия и Черна Гора, Румъния, ко-
ито са богати на религиозни обекти (манстири, църкви, скални манастири и др.),
биха могли съвместно да предложат уникален продукт, обвързан с православ-
ното християнство.

Страните от Балканския полуостров биха могли да се възползват от раз-
нообразните си ресурси и да предложат следните общи продукти:

• „Регионална обиколка на Балканите” – включваща посещение на
най-забележителните туристически места за всяка от дестинациите на
Балканите. Набелязаните цели биха могли да се подредят смислово в
една цялостна картина на Балканите или да се обвържат с определена
тематика – културни традиции, бит, фолклор и т.н.

• „На път за...” или „По следите на...” – използване на исторически
пътища като тези на кръстоносните походи, поклонническите маршру-
ти, „Пътя на коприната”, „Пътя на маслиновото дърво”, „По стъпките
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на Апостол Павел” и т.н. По този начин може да се предложи продукт,
съдържащ елементи на приключение, преминаване през „непознати” земи
до достигането до определена цел на пътуването и междувременно опоз-
наване на местните кулутури. Туристите ще могат да преживеят похо-
дите за освобождаване на Божи гроб, опитите на Александър Македон-
ски да превземе протоците Босфора и Дарданелите или мисионерството
на Апостол Павел на Балканите.

• Пътувания от типа „базов лагер”. Подобни продукти вече съществу-
ват на Балканите, тъй като голямя част от туристите съчетават почив-
ката си на море или планина с кратка екскурзия до някое известно мяс-
то в съседна страна. Руските туристи, почиващи на море в България и
техните екскурзии до Истанбул са типичен пример за подбни съвмест-
ни продукти.

• „Ваканция в два центъра” („Two centre holidays”) – почивки в две
туристически места позволяват на туристите да комбинират почивката
си на море в една държава с такава на планина в друга страна, както и
с кратки културно-познавателни пътувания в две или повече държави.
Границите между Гърция, Турция и България, както и между Гърция,
Сърбия, Македония и България предразполагат към предлагането на
подобен продукт, комбиниращ две или три туристически цели на турис-
тите.

Сътрудничеството по отношение на ценовата политика е изключително
важно за страните от региона. Субектите на туристическото предлагане на
Балканите не трябва просто да приемат налаганите от западноевропейските
туроператори цени, а следва да търсят свои собствени стратегии за управление
на туристическото търсене.

Тъй като идеята за прилагане на единна ценова стратегия за Балканите
като цяло е неприложима, то добро решение би било организирането на годиш-
ни конференции, посветени на координацията на ценообразуването. На подобни
форуми би следвало да се говори за избягването на ценови войни между бал-
канските страни, както и за усвояването на една по-гъвкава ценова политика
спрямо различните целеви пазарни сегменти.

По отношение на дистрибуционната политика балканските страни
следва да координират усилията си за използването на възможностите, които
предлагат Интернет и съвремените Глобални резервационни системи. Друга
важна насока на съвместните действия е увеличаване на общата сила на пре-
говаряне с транснационалните туроператори.

Съвместните усилия по отношение на комуникацията могат да се насо-
чат към обща промоция на региона като туристическа дестиация по време на
туристическите борси, в медийното пространство и в Интернет.

Освен съвместното представяне на туристически борси и изложения, в
рамките на т. нар. промоция под линията може да издават общи справочници,
пътеводители и туристически карти за Балканите.
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Фолклорът на Балканските страни също може да бъде част от съвмест-
ното представяне на региона. Популяризирането на приказни герои като На-
страдин Ходжа и Хитър Петър чрез анимационни сериали, би предоставило шанс
на Балканите да бъдат разпознаваеми и обичани по света.

Основаването на обща Интернет страница или мрежа от Интернет стра-
ници, презентиращи региона е важна стъпка към популяризирането на Балкани-
те като туристическа дестинация. Специално място в тях следва да заемат
възможностите за образованието на посетителите относно културното, етни-
ческото, религиоаното и битовото многообразие на региона. Подобна успешна
роля към момента изпълнява уебсайтът „Културни коридори на Югоизточ-
на Европа”.13

Ключов момент в комуникацията на Балканите следва да бъда предста-
вянето на региона като „различната” туристическа дестинация. Балканите мо-
гат да предложат на западния турист „нещо различно”, което включва обаяни-
ето от непознатото и тръпката от откривателството, която много от страните
от региона все още могат да предложат. Акцент в промоцията на този „друг
различен свят” може да бъде тезата, че срещата с „различното” ни помага да
опознаем себе си още по-добре. Друг момент, който може да се внуши на по-
тенциалните туристи е, че хората на Балканите с техния вкус към опустошение
и вечен безпорядък, са последните по рода си в Европа, които могат да влеят
нова енергия в стария континент.

Освен съвместни действия по четирите компонента на маркетинг микса,
други важни сфери на сътрудничество между страните, участващи в общото
маркетингово представяне на Балканите могат да бъдат:

• Съвместно кандидатстване с проекти по програмите на ЕС;
• Стимулиране на туристическите посещения между Балканските страни;
• Обмяна на опит, относно опазването на туристическите ресурси и спра-

вянето със сезонността, подготовката на кадри и др.;
• Съвместни инфраструктурни проекти за подобряване на достъпността на

инидивидуалния турист до туристическите обекти в отделните страни;
• Трансгранично-транспортно сътрудничество;
• Съвместни усилия за установяване на трайна политичека стабилност

на Балканите.

6. Организационно-управленски аспекти на маркетинга
на Балканите като туристическа дестинация

Осъществяването на съвместен маркетинг на Балканите като туристи-
ческа дестинация изисква създаването на определени организационно-управ-
ленски предпоставки. Проблематичнотo в случая е, че едни страни на Балкани-
те са членки на ЕС, а други не, което поражда специфика на трансграничните
отношения.
1 3 Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006//http://www.seecorridors.eu/

(09.04.2010).



9 1
Статии

Маркетинговото управление на Балканите като туристическа дестинация
може да се разгърне на две нива:

• Сътрудничество и координация на държавно равнище;
• Сътрудничество и координация на равнище частен сектор.
Така възможните маркетингови организационно-управленски структури

биха имали следния вид:
а) Организация на наддържавно равнище
Организацията на наддържавно равнище следва да координира усилията

на министерствата на туризма в съответните страни и техните национални ту-
ристически структури за маркетнг. Сътрудничеството на наддържавно равни-
ще изисква сформирането на маркетингов консултативен съвет, който да се
свиква два, три пъти годишно и който ще осигури гъвкавостта на маркетинго-
вата структура (фиг. 2).

Фиг. 2. Вариант на организация на маркетинга
на Балканите на над-държавно равнище

Опит за наддържавно сътрудничество в областта на туризма на Балкани-
те е подписаният на 23 май 2003 г. в Атина Меморандум за разбирателство и
сътрудничество на страните от Югоизточна Европа (MUSEC). Стратегичес-
ките цели на документа включват проучване и идентифициране на възможните
области на сътрудничество в сферата на туризма. Предвижда се така нарече-
ния MUSEC да има идейна структура, както е показана на фиг. 3:14

Маркетингов консултативен съвет на Балканите

Национална
тур.

организация
на Гърция

Нац.
служа по
туризъм

на
Румъния

Нац. тур.
борд на

Хърватия

Мин. на
икон.

енергет. и
туризма

(България)

Изпълнителна комисия за маркетинг на Балканите

Мин. на
културата
и туризма
(Турция)

Мин. на
иконом.

(Македония)

Нац. тур.
организация.

(Сърбия)

Турист.
борд на

Словения

Тур.
асоциация на

Босна и
Херцеговина

Тур. борд
на Черна

Гора

1 4 MUSEC – Memorandum of Understanding on the Cooperation of the South Eastern European Countries.
International Seminar on Cultural Tourism in the Balkan Countries, Corfu, Greece, 19-20 September
2003.
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Фиг. 3. Организационно-управленска структура на MUSEC

б) Сътрудничество и координация на равнище частен сектор
Сътрудничество на равнище частен сектор може да се реализира чрез

обединеняване на туристическите сдружения на Балканите на основата на съще-
ствуващите национални асоциации на хотелиери, пътнически агенции и т.н. във
всяка от страните. Представителите на съответните организации биха могли
да се събират на кръгла маса и да обсъждат належащите проблеми в индуст-
рията, въможните сфери на сътрудничество в областта на маркетинга на Бал-
каните.

През последното десетилетие националните туристически сдружения на
балканските страни направиха успешни опити за създаване на Балкански не-
правителствени браншови организации. Първо по рода си е обединението на
балканските туристически агенции – Балканска федерациа на асоциации-
те на туристическите агенции (Balkan Federation of Travel Agencies
Association) (BAFTAA). Федерацията е създадена на 30 март 2003 г. в Атина от
асоциациите на туристическите агенции в Албания (ATAA), Босна и Херцего-
вина (UTA BIH), България (BATA), Гърция (HATTA), Република Македония
(ATAM), Румъния (ANAT), Сърбия и Черна Гора (YUTA) и Турция (TURSAB).15

Главна цел на BAFTAA е обединяването на Балканските страни в област-
та на туризма така, че Балканите да се оформят като единен туристически
продукт. Предвижда се съвместно участие на трети пазари (напр. Европа, Азия,
Африка и Америка), съвместно участие на международни борси, създаване на
общо лого и лозунг на федерацията, участие в различни международни проекти,
обмяна на информация, съвместно организиране на обучение и квалификация

ГРУПА НА ВИСОКО
РАВНИЩЕ

Изпълнява решенията на съвета
Състои се от представители на

министрите

СЪВЕТ НА
МИНИСТРИТЕ

Върховно тяло – дава насоките на
действие и отгоорно за туризма в

страните от региона

Секретариат
Предстои учредяване на
Секретариат, който да приеме
бюджетен проект, насочен към
идентифициране и разработване
на възможните сфери на
сътрудничество

ФОРУМ
Консултативно тяло
Състои се от:
– членове на Групата на

високо равнище
– представители на частния

сектор

1 5 BFTAA – Balkan Federation of Travel Agencies Association// www.baftaa.com (10.04.2011)
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на кадрите в туризма и др. С учредяването на BAFTAA е поставено началото
на регионалното сътрудничество в маркетинга и промоцията на Балканите като
туристическа дестинация.

Друг добър пример за сдружаване на национални браншови организации е
Балканският алианс на хотелиерските асоциации, учреден на 17 септември 2005
г. в Охрид. (фиг. 4) В учредяването на Алианса участват националните хотели-
ерски организации на седем балкански страни както следва:  16

• Албания – Albanian Tourism Association (ATA);
• Босна и Херзеговина – Udruћenje/Udruga hotelijera i restoratera (BiH);
• България – The Bulgarian Hotel & Restaurant Association (BHRA);
• Македония – The Hotel Association of Macedonia (HOTAM);
• Румъния – Romanian Quality Tourism Association (ACSTR);
• Сърбия – Business Asssociation of Hotels and Restaurants – (HORES);
• Черна Гора – Montenegro Tourism Association (MTA).

Фиг. 4. Балкански алианс на хотелиерските асоциации

7. Заключение

Държавите на Балканите за първи път в своята история имат шанса да
развиват плодотворно двустранно и многостранно сътрудничество и да укреп-
ват доверието помежду си и сигурността в района. Географското положение на
страните дава големи шансове за съвместни проекти в инфраструктурата (пъти-
ща, съобщения), енергетиката, транспорта, екологията, трансграничното сътруд-
ничество. С общите усилия Балканите могат да се превърнат в една от най-
привлекателните дестинации на Европа за инвестиции и туризъм.

Основна задача за Балканските страни в сферата на туризма е да осъще-
ствяват съвместна маркетингова туристическа политика, с която да се преодо-
лее имиджа на Балканите като поле на центробежни сили и фрагментация. Не-
обходимо е с общи маркетингови усилия да се изгради нова представа за Бал-
каните като мирна и сигурна територия с обединяващо и впечатляващото кур-
турно наследство.

Балканските страни трудно биха се преборили да се превърнат в „статус
дестинация”, т.е. в качествена дестинация, поради все още съществуващия ико-
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Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA)

1 6 Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA) // http://www.balkanalliance.org/index.php (09.04.2011).
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номически и социален хаос в повечето от тях. Но те могат да изградят такъв
впечатляващ и загадъчен образ на транснационална дестинация, който да при-
влича и връща обратно много туристи с културно-познавателни интереси.

Успешният маркетинг на Балканите като туристическа дестинация след-
ва да се основава на три стълба – Интернет, координацията на националните
организации за маркетинг и управление на дестинациите и парньорството муж-
ду публичния и частния сектор.

Доколко ще бъде ефективно и оправдано съвместното презентиране на
Балканите като туристическа дестниация зависи от поставянето на ясни и по-
стижими цели. Волята и желанието на отделните държави да преодолеят нега-
тивния имидж на региона ще бъдат в основата на дългосрочното сътрудниче-
ство, което ще повиши конкутентноспосбността на туризма във всяка балканс-
ка страна.

MARKETING  OF  THE  BALKANS  AS  А  TOURIST DESTINATION
FOR  CULTURAL  TOURISM

Assoc.  Prof  Dr  Stoyan  Marinov

Abstract

The aim of this work is to outline possibilities for the marketing of the Balkans as а tourist
destination for cultural tourism. It gives а definition of the Balkan region as а tourist destination.
The target cultural tourist segments of the region are indicated. The strategic marketing mix is
drawn for the positioning of the Balkans on the market of cultural tourism. The possible
organizational platform for the marketing of the Balkans as а tourist destination is shown.

МАРКЕТИНГ  НА  БАЛКАНАХ  В  КАЧЕСТВЕ  ДЕСТИНАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  ТУРИЗМА

Доц.  д-р  Стоян  Маринов

Резюме

Цель настоящей статьи – наметить возможности маркетинга на Балканах в качестве
дестинации культурно-познавательного туризма. Предлагается определение района Бал-
кан в качестве туристической дестинации. Разграничиваются целевые рыночные сегмен-
ты дестинации культурно-познавательного туризма. Формулируется стратегический ком-
плекс маркетинга для позиционирования на Балканах рынка культурно-познавательного
туризма. Указывается на возможную организационную платформу для маркетинга на
Балканах в качестве дестинации культурно-познавательного туризма.


