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1. Introducere 

Acest plan strategic al dezvoltării turismului durabil în Municipalitatea 

General Toșevo a fost pregătit în cadrul proiectului „Dezvoltarea potențialului 

turistic, prezervarea și popularizarea moștenirii naturale și culturale“ finanțat în 

cadrul programului pentru cooperarea transfrontieră INTERREG V- A, România – 

Bulgaria 2014 - 2020. 

Partener în proiect este municipalitatea Murfatlar – România care face și ea o 

cercetare asemănătoare, scopul final fiind pregătirea unui document strategic 

comun care să unească resursele și oportunitățile ambelor municipalități pentru 

dezvoltarea turismului în regiunea transfrontieră General Toșevo – Murfatlar.  

Acest studiu este orientat principal cercetării potențialului turistic și 

oportunităților de dezvoltarea turistică în Municipalitatea General Toșevo, având în 

considerare și oportunitățile suplementare prezentându-se prin cooperarea cu 

municipalitatea română. 

Planul are în perspectivă un termen lung care cuprinde perioada 2020-2030. 

Este realizat pe baza unei analize minuțioase a situației social-economice din 

municipalitatea General Toșevo și asta după întâlniri constructive, discuții și 

convorbiri cu mai mulți reprezentanți ai administrației municipale, businessului și 

comunității locale, ca de altfel și rezultatul cercetării realizate despre potențialul 

turistic al municipalității. 

Principalul scop al acestui plan este, bazându-ne pe analiza situațională a 

Municipalității General Toșevo, să se identifice punctele tari și slabe, oportunitățile 

și riscurile în fața dezvoltării turistice în Municipalitate, obiectivele strategice, 
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prioritățile principale și măsurile necesare care trebuie să fie luate pentru 

dezvoltarea durabilă a turismului în Municipalitate.  

Planul strategic al dezvoltării turismului în Municipalitatea General Toșevo 

este realizat conform politicelor și documentelor strategice pe nivel european și 

național precum sunt: 

 Strategia „Europa 2020” și Directivele strategice către statele membre UE cu 

scopul dezvoltării unor politice potrivite pentru sporirea economică și 

ocuparea forței de muncă. 

 Cadrul strategic național referent, programul național al dezvoltării și 

programele operative.  

 Planul strategic al dezvoltării turismului cultural în Bulgaria care pune în 

temeliile sale așa numitul “Sistemul cultural local” (LoCuS), adică un 

domeniu, care, prin împărtășirea unor valori, resurse culturale, teritoriu și 

sisteme infrastructurale, este capabil să combine elementele diferite ale unei 

oferte potențiale turistice. 

 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Bulgaria 2014-

2030, scopul principal căruia fiind stabilirea competitivității și efectivității 

sectorului turistic al Bulgariei prin mijlocul folosirii optimale ale resurselor 

naturale și antropogene disponibile conform necesităților pieței și așteptărilor 

clienților pentru o dezvoltare durabilă a turismului. 

 Strategia regională și planul municipal al dezvoltării municipalității General 

Toșevo, scopul principal căreia este ajungerea la o creștere economică cu 

niveluri înalte de ocupație pe piața de muncă, bazate pe potențialul și 

resursele Municipalității, îmbunătățirea infrastructurii tehnice și învingerea 

crizei demografice și a sărăciei, ca și Strategia pentru for CLLD (Dezvoltarea 

locală condusă de comunitate) – LIG (Grupul de inițiativă locală) Balcic – 

General Toshevo.  

Planul strategic al dezvoltării turismului în Municipalitatea General Toșevo este 

bazat pe principiile majore ale dezvoltării regionale folosite și în pregătirea planului 

municipal, și anume: 

 planificarea balansată și treptată a resurselor bazei de analiză a situației și 

rezultatele atinse din ultimii ani; 
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 dezvoltarea integrală a activităților conform resurselor, tradițiilor și cadrului 

național și regional de dezvoltare; 

 identificarea specificii Municipalității și orientarea resurselor și activităților 

către dezvoltarea acesteia.  

O calitate deosebită a strategiei dezvoltate era dechiderea ei cu privire la 

modificări şi completări în conformitate cu condiţiile variabile ale mediului în care 

va fi realizată. De corând în domeniul planificării strategice se accepta că fiecare 

strategie ar trebui  realizată obligatoriu fără a se dă seamă  despre caracterul 

variabil al condiţiilor, după care ea va fi realizată. Interpretarea nouă a planificării 

strategice se întemeiază asupra dinamicii lumii contemporane – viitorul în mare 

măsură este imprevizibilă, nu pot fi date prognoze categorice, obiectivele pe 

termen lung trebuie fi „mobile” în conformitate de condiţiile externe. Iată de ce 

startegii „universale”, care se potrivesc cu toate condiţii nu este posibil a fi 

dezvoltate şi mai puţin realizate obligatoriu întregime. Interpretarea contemporană 

constă în următorul fapt că, strategie ar trebui fi „deschisă”  pentru modificări şi 

completări în conformitate cu schimbările ulterioare după condiţiile ale mediului, 

ceea ce înseamnă că, secretul strategiei de succes nu este a se prevede viitorul, ci a 

se crea un mecanism de activizare dezvoltării sectorului turistic chiar şi sub 

condiţiile ale unui viitor imprevizibil. Iată de ce strategia dezvoltată oferă numai o 

direcţie generală pentru dezvoltarea turismului în regiunea Gheneral Toşevo pe 

perioadă mai lungă. 

După analizele alăturate pe lâmgă vreune concepte importante din domeniul 

turistic au fost clarificate factorii principali privind dezvoltarea turismului, resursele 

turistice naturale şi antropogene, starea actuală a sectorului turistic în regiunea 

transfrontalieră, pieţele turistice (căutările şi oferiri turistice), infrastructura 

turistică specializată şi de bază, situaţia ecologică, reclama şi marketingul, 

produsele şi serviciile turistice, organizaţiile turistice, resursele umane şi alte 

aspecte importante cu privire la dezvoltarea turismului în regiunea.Indiferent de 

faptul că,  municipalităţ Gheneral Toşevo nu sunt o regiune dotată din punctul de 

vedere macrogeografic cu resurse recreative, ele posedă căteva avantaje 

comparative serioase care ar putea să transforme turismul într-o sursă de venituri 

suplimentare şi să crească ocuparea forţei de muncă a populaţiei locale, precum şi 

să ajute la diversificarea efectivă economiei din ambele municipalităţi. Nu trebuie fi 
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uitat faptul că, echilibrarea şi dezvoltarea turismului raportat la resursele locale, 

contribuie nu numai la îmbunătăţirea economiei locale, ci apare ca un mijloc la 

conservarea moştenirii istorice şi culturale şi datelor naturii.  

Iată de ce în cursul lucrării strategiei actuale era indispensabil a fi precizate 

abordările posibile la planificarea strategică a dezvoltării turismului, a se evalua 

experienţa capătată după realizarea programelor şi proiectelor diferite în regiunea 

transfrontalieră, a se defini abordările la fondarea şi justificarea priorităţilor şi 

obiectivelor strategice  în domeniul dezvoltării turismului la nivel judeţean. 

2. Analiza situațională 

Din punctul de vedere geomorfologic teritoriul referindu-se la câmpia 

deluroasă de est a Dunării și localizat pe platoul dobrudjan nu este bogat în forme 

de relief.  

Municipalitatea General Toșevo face parte din grânarul Bulgariei – Dobrudja 

care este caracterizat de un hinterland fertil cu condiții pamântene și climatice 

favorabilie pentru dezvoltărea agricolă. Climatul moderat, peizajul rural, 

proximitatea de Marea neagră și marile stațiuni ale Bulgariei și României, toate 

acestea sunt favorabile pentru dezvoltarea turistică. 

2.1 Caracteristică generală a regiunii transfrontaliere. 

Geografie, frontiere dimensiune 

Municipalitatea Generală Toshevo este a doua ca mărime din regiunea 

Dobrich. Este situat în nord-estul Bulgariei. 

Populația municipiului General Toshevo conform datelor NSI la data de 

31.12.2018 este de 13 063 persoane, iar suprafața municipiului este de 982 km2 sau 

densitatea medie a populației este de 13,8 persoane / km2. 

În mod administrativ municipalitatea Gheneral Toşevo cuprinde 41 comunităţi (1 

oraş şi 40 de sate): Alexandâr Stamboliiski, Balkanţi, Bejanovo, Vasilevo, Velikovo, 

Viciovo, Gheneral Toşevo, Gradini, Goriţa, Dâbovik, Jiten, Zograf, Izvorovo, 

Yovkovo, Kalina, Kardam, Konare, Kraişte, Kâpinovo. Lozniţa, Liuliakovo, malina, 

Ograjden, Petleşkovo, Pisarovo, Plenimir, Preselenţi, Prisad, Pcelarovo, Ravneţ, 

Rogozina, Rosen, Rosiţa, Sirakovo, Snop, Sniagovo, Spasovo, Sredina, Sârnino, Uzovo 

şi Cernookovo.  

Jumătate din populație (aproximativ 47%) locuiește în oraș. 
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Regiune transfrontalieră Gheneral Toşevo  

 

2.2. Potenţial natural, resusrse. 

Teritoriul celor  municipalităţ Gheneral Toşevo încape în platou Dobrodjea. 

Altitudinea medie variază în intervalul între 150 – 250 m. Suprafaţa platoului în 

cadramentul teritoriei cercetate este uşor indentată – predomină mari spaţii plate 

de cumpănă apelor, limitate de văi uscate şi de văile râurilor, cu un debit temporar. 

Calcarul din care a fost alcătuit platoul este acoperit de strat de loess, su căruia se 

află stânci adânc castrate. Pe anumite locuri ele răsăresc pe suprafaţă, alcătuind 

forme carstice.  
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Clima predominanta e cea moderat-continentala, potrivită pentru cultivarea 

diferitelor agriculturi. Temperatură medie anuală a aerului este 13,5ºC. Iarna este 

friguroasă, iar vara este ferbinte şi uscată. Amplitudinea temperaturii este 

caracteristică întregului an. Precipitaţii medii anuale este aproximativ de 440 mm. 

adică  regiunea transfrontalieră este una dintre cele mai uscate zone pe peninsula 

Balcanică.  

Teritoriul cercetat este sărac în ape de suprafaţă. Acesta conduce la 

intrebuinţarea economică a apelor existente şi la o cautare de oportunităţi pentru 

folosirea şi exploatarea unor anumite surse alternative de apă. Curentele acvatice 

ale râurilor pierd edemul lor din cauza reliefului stâncilor din calcar. Râul principal, 

care curge pe teritoriul municipalităţii Gheneral Toşevo este râul Pârân dere. 

Edemul maxim în este luna februarie, iar edemul minim – lunile iulie, august.  

Pentru regiunea transfrontalieră sunt tipice unele din cele mai scăzute valori 

ale coficientului acvifer mediu anual al râurilor şi fluviilor din peninsula Balcanică 

(aproximativ de 0,1l/sec./km.p.). 

Spaţiile agricole ocupă cea mai mare porţiune relativă din teritoriile 

municipalităţii  Gheneral Toşevo, ca cea ultima este pe primul loc privind acest 

indiciu în judeţul cu centru administrativ – or. Dobrici.  

Cea din urmă pe teritoriul regiunii ocupă 86,96% din spaţiul întreg, ca terenul 

arabil formează 93,1%. 

Teritoriul cercetat este sărac în ape de suprafaţă. Acesta conduce la 

intrebuinţarea economică a apelor existente şi la o cautare de oportunităţi pentru 

folosirea şi exploatarea unor anumite surse alternative de apă. Curentele acvatice 

ale râurilor pierd edemul lor din cauza reliefului stâncilor din calcar. 

2.3. Econimoa locală şi resursele umane. 

Economia locală a ambelor municipalităţi din regiunea transfrontalieră are 

structură mono şi se disting  cu profil economic apropiat şi specializare în domeniul 

agricoli mecanizate, fiind favoriate de o fertilitate crescută şi potenţial agricol. Din 

aceasta cauza teritoriului municipalului Gheneral Toşevo este aşezat cela mai 

Centrul de Cercetare Agricolă – Institutul Dobrodjean de agricole, care desfăşuară 

activitate ştiinţifică în 4 direcţii principale: 

1. Selectarea produselor din cereale. 
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2. Selectarea culturii leguminoase. 

3. Selectarea culturii tehnice 

4. Agrotehnică. 

Un loc de prioritate în structura economica ocupă agricultura, orientată spre 

producerea culturelor principale de agricultură - grâu, porumb şi floarea soarelui. În 

ultimii ani din cauza implicării unor factori principali ca piaţa şi clima, raportul 

ăntre culturile de primavară şi cele de toamna este 2:1. Apar şi agricolturi noi – 

creşte producerea de levantica şi coriandru. Este dezvoltată şi producerea de 

seminţe la cereale şi porumb. Se observa o tendinţă mică spre deppăşirea cadrului 

economiei monoculturală. Acest factor este favorabil deoarece pe plan îndelungat 

va reduce dependenţa economiei locale de oscilările apărute la preţurile de 

cumpărare ale produsului pe pieţele din Rumânia şi Bulgaria, şi mai ales pe bursele 

internaţionale de mărfuri. 

Industria 

Industria în cadrul teritoriului cercetat este puţin prezentată, doar de 

întreprinderi mici şi medii în industria de prelucrare, cu posibilităţi scăzute de 

dezvoltarea şi deschidere unor locuri noi de muncă. În municipiul General Toshevo, 

reprezentanți ai acestei activități economice sunt în principal întreprinderi din 

industria alimentară, întreprinderi pentru producția de scule electrice, 

încălțăminte, mobilier de grădină și case din lemn, cărămizi. 

 

Resursele umane 

Numărul populaţiei pe teritoriul municipalităţii Gheneral Toşevo la data de 

31.12.2018 este  13063 de locuitori, ca sexul feminin predomină. Coeficientul total 

de naştere este 8,2 % iar coeficientul morţii – 18,9%. Creşterea mecanică naturală a 

populaţiei este negativă.  Din cauza soldului de migrare negativ şi creşterea naturală 

de plan pe termen scurt se aşteaptă ca populaţăa a continua să scadă. În acest 

context intenzificarea dezvoltării turismului pe teritoriul municipalităţii Gheneral 

Toşevo  va avea o influenţă favorabilă asupra migrării populaţiei, creând  premise 

pentru deţinerea tinerilor pe teritoriul regiunii transfrontaliere, din cauza 

îmbunătăţirii condiţiilor economice şi sociale. Regiune respectivă se distinge cu o 

populaţie îmbătrănită. 
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Regiunea cercetată se disting cu mai mare medie a şomajului în ţară, care 

până marchează o tendinţă spre scădere, iar în ultimii ani spre creştere. În legătură 

cu şomajul ar trebui fi menţionat că din cauza profilului de structură mono al 

economiei locale din municipal din regiunea.  

Acesta impune necesitatea de diversificarea specializării economiei, prin 

căutarea unor activităţi economice alternative, care trebuie fi supuse priorităţilor 

regionale relative de pe teritoriul municipalităţii ca şi resurselor turistice 

disponibile. 

2.4. Evaluarea potenţialului turistic. 

Turismul apare ca o activitate diversă şi complicată, legată de calătoriile 

oamenilor, care oferă grije de nevoile de atracţie şi cunoaştere. Mulţi oameni de 

ştiinţă consideră că turismul  îndeplineşte necesităţile naturale ale omului ca 

plimbarea printre natura şi aceste necesităţi  ca rămăşiţe din instinctele trecutului. 

Alţi consideră că necesităţile oamenilor de călătorie, schimbarea  şederii 

permanente îi motivează să fac calătorii. În acesta legatură turismul este un 

eviniment social şi economic care a apărut într-o anumită fază din dezvoltarea 

societăţii, când apar necesităţi conştientizate a oamenilor de odihnă.  

Experţii din Sisteme de securitate si alarma au dat prognoze dup ăcare 

concurenţa va creşte mult nu numai între destinaţiile diferite ci şi între companiile 

care oferă diferite servicii turistice. Aceasta prognoza era întemeiată pe tendinţa 

crescătoare din partea utilizatorilor  să caute cea mai buna afacere, ca preţul fiind 

unul dintre cele mai importante componenţe. Aceata din urmă la rândul ei va 

conduce la căutarea unor destinaţii noi, care oferă forme alternative de turism pe 

preţ competitiv. Turiştii contemporani se disting cu nivelul scăzut de loialitate 

privind produsul turistic sau destinaţia.  

Ca motiv deseori printre turiştii predomină căutarea celui mai avantajos 

pachet turistic (de exemplu - hotel de înaltă clasă, de servicii suplimentare gratuite, 

transport ieftin). Nu trebuie fi neglijită influenţa sentimentului de siguranţă al 

turistului în baza actelor frecvente de terorism pe destinaşiile turistice mondiale. 

Dar pe de altă oarte apare faptul că ţara noastra nu este printr ţările cu asemenea 

fel de pericole. Tendinţa mondială arătă ca turiştii repede au depăşit frică de 

călătoriile, indiferent că căşătoriile lor sunt doar pe destinaţii scurte. Se aşteaptă 
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căşătoriile să se îndrepte pe destinaţii mai îndepărtate. Dar mare majoritate de 

turiştii preferă căşătoriile individuale.  

Din aceste motive marea majoritate de operatorii turistice au introdus 

serviciul „do-it-yourself”. El era întemeiat pe oportunităţile ale internetului şi 

preşurile scăzute ale biletelor de avion. În masură regională şi mondială zborurile 

Low-cost cresc în baza căutării unor calătorii mai ieftine la o distanţă îndepărtată. 

Din cauza faptului că a crescut motivul de a se cauta şi planifica destinaţiile 

turistice prin internet se aşteaptă reluare tendinţei de efectuarea unor rezervaţii în 

ultima clipă sau aşa numitul „last minute bookings”.  

Motivele referitoare la calătoriile individuale se caracterizează prin dorinţele 

turiştilor pentru experiente unice. Ele au două parametre – infrastructură bine pusă 

pe punct a ţării gazdă sau destinaţie, care asigură acces uşor la obiecte turistice şi 

atracţii ca şi informaţii despre destinaţia turistică. În ultimul timp obţiuni mai bune 

pentru alegerea destinaţiei nu numai printre turiştii în vârstă apar căutarea unor 

experienţe autentice şi unice întemeiate asupa culturii şi naturii locale. Creşte şi 

dorinţa pentru o voaţa sânătoasă. Calătoriile devin mult mai frecvente de cât durata 

lor. 

2.5. Resurse turistice din municipalităţ Gheneral Toşevo  

Municipiul General Toshevo este situat în zona istorică și geografică a 

Dobrogei, situată în nord-estul Bulgariei. Principala destinație turistică este Marea 

Neagră cu stațiunile sale, care lipsesc pe teritoriul municipiului, dar proximitatea 

lor creează oportunități pentru a atrage vizitatori și oaspeți spre atracțiile locale și 

atracțiile turistice. 

Resurse naturale 

Pe teritoriul municipalităţi Gheneral Toşevo  sunt aşezate următoarele 

resurse naturale: Zona protejată de coasta Dobrugea cu o suprafaţă de 6517,31 ha 

(din ele 6391,1 ha apărţin municipalităţii Gheneral Toşevo), Zona protejată Rosiţa – 

Lozniţa cu suprafaţă de 1812,o ha din care 31% este teritoriu protejat, Zona 

protejată Izvorovo – Kraişte cu suprafaţă de 1081,5 ha, Zona protejată Kardam cu 

suprafaţă de 918,3 ha, Zona protejată Ceairea cu suprafaţă de 1451,2 ha (parţial 

aşezată şi pe teritoriul municipalităţii Dobrici - ţaranească) inclusă în anul 2005 în 

registrele  Birdlife International ca loc important ornitologic în Europa (Nr. 085) iar 
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prin Hotârârea Guvernului Nr. 122 din 2007 şi sub Nr. BG 0002085 a fost acceptată 

ZZ pentru protejarea păsărilor sălbatice, monumentul natural „Arboretum” – or. 

Gheneral Toşevo, monumentul natural copacul venerabil „Stejar de vară” – s. 

Dâbovik.  Aceste resurse turistice naturale sunt o bază promiţătoare de dezvoltarea 

unui turis de vânâtoare şi turism eco. 

Indiferent de însuşirea economică a teritoriului în consecinţa unei agricoli 

bine mecanizate, teritoriul municipalităţ Gheneral Toşevo, se disting cu 

diversificare biologică bine stăpanită, ceea ce devine premisă pentru dezvoltarea 

unor forme delicate din sectorul turismului ca turismul – eco. Teritoriul cercetat 

încape în cadrul provinciei Ucrainenane-caucaziane biogeografice (Stepă). Dcele mai 

remarcabile elemente ale stepei din cadrul municipalităţii sunt comunităţile de 

luncă uscată şi speciile de biotă de stepă. De importanţă mare este faună 

municipalităţii şi mai ales mamiferile – 3 specii pe cale de dispărişie globală şi 2 

specii pe cale de dispărişie regională ca rozătoarele şi prădătorii. Stepă este pe 

dispărut, dar cu această şi multe specii din flora şi fauna locală. Aratul luncilor de 

stepă precum şi decădenţa zootehniei care conduce la împădurirea păşunilor sunt 

pericolele principale biotei de stepă 

Resurse antropogenice 

Resursele antropogenice din teritoriul Gheneral Toşevo sunt: casa natală 

Dorei Gabe – s. Dzbovnik, incinta casei de cultură în care este aşezată expoziţia 

memorială „Dora Gabe” cuprinzând fotografii şi obiecte personale ale petei, 

drendrarum cu specii plantelor unice – Institutul Dobridjean Agricol. Scoala din s. 

Krasen, cladită pe la anul 1865 şa care a muncit şi scriitorul Yordan Yovkov şi 

colecţie de muzeu, Cârciuma lui Filip – s. Krasen, Biserica descoperită pe la anul 

1860 – s. Krasen,  Moara  - s. Izvorovo (la ea s-a desfăşorat drama „Albena”), 

muzeuk de istorie  - or. Gheneral Toşevo, ziduri dintr-o cetate – s. Sredina, 

Karailiiski kainik – s. Izvorovo, Mormântul cazacului – s. Pcelarovo, Biserica – s. Jiten, 

Casa dobrodjeană – s. Dâbovik. 

Calendar cultural 

Pe teritoriul municipalităţii Gheneral Toşevo sunt organizate următoarele 

activităţi culturale: 
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 Concursul naţional de poetă tănără „Dora Gabe” – s. Dâbovnik, 

municipalitatea Gheneral Toşevo, jud. Dobrici, Organizatori: municipalitatea 

Gheneral Toşevo, casă de cultură  „Dora Gabe” – s. Dâbovnik. 

 Sărbătorile oraşului Gheneral Toşevo, jud. Dobrici, Organizatori: 

municipalitatea Gheneral Toşevo, casă de cultură „Svetlina” - Gheneral 

Toşevo. 

 Cântece dobrodjeane de Paşte - grupe instrumentale – or. Gheneral Toşevo, 

jud. Dobrici, Organizatori: municipalitatea Gheneral Toşevo, casă de cultură 

„Svetlina” - Gheneral Toşevo. 

 Concursul naţional de literatură – poete tinere „Dora Gabe” – s. Dâbovnik, 

municipalitatea Gheneral Toşevo, jud. Dobrici, Organizatori: municipalitatea 

Gheneral Toşevo, casă de cultură  „Svetlina” - Gheneral Toşevo. 

 Concursul naţional pentru tinerii cântăreţi „Ivan Gheorghiev” - s. Dâbovnik, 

municipalitatea Gheneral Toşevo. Organizatori: municipalitatea Gheneral 

Toşevo, casă de cultură „Svetlina”, „Hr. Botev” - s. Dâbovnik. 

 Folk Fest dobrodjean „Bogorodiţa” – or. Gheneral Toşevo, jud. Dobrici, 

Organizatori: municipalitatea Gheneral Toşevo, casă de cultură  „Svetlina 

• Festivalul Urban Song "Give Me a Sea". Organizatori: Municipiul General 

Toshevo și Municipiul Șabla, Chitalishte "Svetlina". 

• Festivalul  - O adunare a bulgarilor care au fost mutați din nordul Dobrogei 

în satul Dubovik. 

• Festivalul Enyov a generațiilor și tradițiilor "de lângă barajul Dryan" din 

satul Krasen, "Vacanțe Yovkovi". 

• Festivalul de pâine, grâu și Dobrogea în satul Spasovo. 

Profilul turistului 

Căutarea produselor şi serviciilor turistice are specifică proprie şi diferă 

esenţial de căutare obişnuită de mărfuri şi servicii. Acesta constă în faptul că gradul 

preţurilor are o importanţă secindară la luarea hotârâri la cumpărarea din partea 

turiştilor potenţiali. Aici importanţă deosebită au acelea factori, precum „imaginea” 

ţării alese ca destinaţe  turistică, felul de odihnă (soare, învăţâmănt, sânătate, 
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afaceri şi alte) condiţiile naturale şi geografice,  moştenirile culturale şi istorice, ca 

şi multe factori individuale şi subiective. Cele din urmă deseori sunt numite ca 

„iraţionale”, dar aceleaşi au o importanţă crucială în procesul luării hotârâri de 

calătorie turistică. 

Ca tipologia clasică a căutării turistice întotdeauna se scotea în evidenţă metoda 

sistematică, care în baza unor criterii fonetice deosebeşte 6 grupe principale de 

turişti, anume: 

A – Aventurieri şi aventuri. 

B – turism cu scopuri – învăţământşi afaceri. 

F - turism cu scopuri – experienţe personale şi alte caşătorii. 

S – turişti, care sunt orientate de a se odihni la soare, nisip şi mare. 

W1 – turism montan. 

W2 – turism montan – combinat cu obiective de sport. 

Conform acestei tipologii, eforturile părţilor intereste  în domeniul turismului 

pe teritoriul municipalităţii Gheneral Toşevo ar fi normal să îndrepte eforturile lor 

spre grupele A şi F. 

Oferire produs şi potenţial de dezvoltare 

Urmează a se menţiona că oferire turistică depinde la fel  (ca şi cautarea 

turistică) şi de normele sociale stabilite,valori, cultura, tradiţii şi politica. Oferirea 

turistica în mod inevitabil conţine elementele sistemului politic, social şi economic 

care este la putere, structura socială a societăţii, comportamentul în cursul de 

muncă şi în timpul liber. Este fapt că, societăţile, orientate spre timpul liber  sumt 

mult mai descnise la cautarea ofertelor turistice spre deosebire de societăţile 

conservatoare, închise şi tradiţionale. Din punctul de vedere al societăţii acest 

fenomen poate fi explicat cu condiţiile de activitate producătoare în ţările 

industriale dezvoltate. Aceasta explicare este argumentată prin premisa că, 

interesele capitalului sunt responsabile pentru crearea unei oferiri turistice. 

Marea majoritate din serviciile turistice au un caracter imaterial / observări, 

vizite şi alte, dar mai sunt şi servicii de exemplu mancatul care au un caracter 

material. 

Resursele antropogenice turistice din municipalitatea Gheneral Toşevo au 

macar şi nu un potenţial atât de mare la oferirea produsului turistic. 
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Mai sunt pe teritoriul municipalităţi nu eara dezvoltat turismul eco şi cel de 

vânătoare. Acest lucru era determinat de faptul că lipseşte informaţie de dezvoltare 

turismului eco şi celui de vânâtoare ca şi faptul că comunităţile locale nu au fost 

informate despre valorile resurselor naturale. La fel este insuficient şi numărul 

personalului calificat. 

 Pe teritoriul municipalităţilor Gheneral Toşevo mai există premise de 

dezvoltare turismului ţaranesc, care oferă oportunităţi de păstrarea şi cunoaşterea 

folclorului, tradiţiilor, religiei şi vieţii cotidiene ale populaţiei locale. 

 În faţa părţilor interesate în domeniul turistic pe teritoriul municipalităţilor 

menţionate mai sus se dezvăluie următoarele oportunităţi de părticipări la expoziţii 

turistice naţionale şi internaţionale. 

Expoziţii turistice naţionale: 

 „Vacanţă” Sofia 

 „Tzrgul turistic şi timpul liber” – Varna 

 Bursa naţională „Turism cultural” – Veliko Târnovo 

 Calea Soarelui 

 Munţii Bulgariei – Smolian 

 Vacanţa Dumneavoastra – Bursa turistică Burgas 

 Turism weekend – Ruse 

 Bursă contacte „vacanţa patru anotimpuri la  munte” – Elena 

Expoziţii turistice internaţionale: 

 Expoziţia turistică internaţională Vacanţie Utrecht 

 Expoziţia turistică internaţională ferien Vienna 

 Expoziţia turistică internaţională CMT Stuttgart 

 Expoziţia turistică internaţională Slovakiatour Bratislava 

 Expoziţia turistică internaţională FERIE Copenhagen 
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 Expoziţia turistică internaţională FITUR Madrid 

 Expoziţia turistică internaţională ITB Berlin 

 Expoziţia turistică internaţională ITM Moskow 

 Expoziţia turistică internaţională MITT Moskow 

 Expoziţia turistică internaţională UITT Kiev 

 Expoziţia turistică internaţională SALON DES VACANCESS, Brussel 

 Expoziţia turistică internaţională TNT Bucureşti 

 Expoziţia turistică internaţională UTAZAS, Budapesta 

 Expoziţia turistică internaţională IFT Belgrad 

 Expoziţia turistică internaţională SITC Barcelona 

 Expoziţia turistică internaţională TOURISM LEISURE HOTEL, Chişineu, Moldova 

 Expoziţia turistică internaţională Otdâih bez graniţ. Leto oseni, Sankt 

peterburg, Rusia. 

 Expoziţia turistică internaţională LEISURE  Minsk, Belarus 

Tendinţe 

Accente la crearea unei imagini pozitive municipalităţilor Gheneral Toşevo în 

sectorul turismului: 

 Este necesară atragerea turiştilor din grupele de vârstă mai tinere.  Ei 

foarte uşor acceptă provocările ale lumii moderne, înscriindu-se ei. Ei sunt aceştii 

care pot prezenta municipalităţile ca instanţe moderne şi totodată a înscrie 

tendinţele de dezvoltarea lor viitoare. Ei cu mult se identifică cu viaţa europeana 

contemporană, tipică ţărilor europene dezvoltate dar totodată pastrând identitatea 

lor naţională şi cultura specifică. Acesta din urmă n-ar trebuie a se accepta ca o 

opoziţie între generaţiile. 

 Imaginea municipalităţi Gheneral Toşevo  trebuie avea relaţii cu restul 

ţării, Europei şi lumii. De exemplu practica mondiala a dovedit că muzica 
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electronică întemeiată asupra elementelor etno-folclorice este mai uşor de perceput 

şi înţeles de un grup mai mare de indivizi, de cât prezentarea unui folclor autentic 

(care fireşte nu trebuie a fi devalorizat). Evenimentele culturale care aveau loc pe 

teritoriul ambelor municipalităţi, trebuie fi o parte din evenimentele culturale 

tipice regiuni Dobrodja. Acesta sr fi dovada că anume acolo se întâplă lucruri 

interesante. 

 în baza folclorului local ar putea fi menţionate calităţile unice şi 

diversitatea ambelor municipalităţi. Astfel ele pot fi conservate şi păstrate pentru 

generaţiile viitoare. Prezentarea unei anumite tradiţii folclorice ar trebui fi 

efectuată în mod în care ea ar fi recreată de turiştii. 

 Un alt purtător de emoţii pozitive este natura municipalităţi. Ea ar 

permite dezvoltarea turismului eco şi celui de vânătoare. 

 Practica mondială a dovedit că produsul este cea mai bună marcă. În 

acest sens ar trebui îndrepta eforturile lor nu spre promovarea imaginea mărcii ci 

spre realizarea prezenţei ei permanente pe pieţele naţionale şi internaţionale. 

Tendinţele din domeniul reclamei turismului pe teritoriul municipalităţii 

Gheneral Toşevo  

Industria turistică este una dintre cele mau dinamice din structura economiei, 

provocând un interes deosebit. Acest fapt determină calităţile specifice ale 

ectorului turistic din aspectul reclamei. 

Serviciul turistic are specifica sa proprie care constă în faptul că,  „pentru a 

se efectua consumul, nu marfa se duce la consumator, ci turistul consumator 

efectează consumul  pe locul turistic, adica, turistul călătoreşte, şi din aceste 

motive ele întrerupe felul lui cotidean de viaţă, facând cheltuieli excepţionale”. 

Reclama apare ca o formă achitată de o influenţă controlabilă, efectuată prin 

mijloacele de consum total, de prezentare şi impunere unor mărfuri  sau servicii în 

scopul intereselor unei surse aparente. Ea este unul dintr instrumrntele cruciale (pe 

lângă preţul şi calitatea) de obţinerea unui caracter competitiv produsului oferit pe 

teritoriul municipalităţilor Gheneral Toşevo. 

La aplicarea ei nu trebuie fi ignorate căteva facte principale. 

În primul rând ciclul vital al produsului, reclama: 

 să introducă 

 să sprijină 
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 să amintească 

Acesta trebuie fi luat în seamă la faza pornirii campaniei de reclamă a 

produselor turistice oferite pe teritoriul minicipalităţii. La fel nu trebuie a se ignora 

faptul că, în conformitate cu canalele de comunicaţie şi mijloacele de reclamă 

utilizate, reclama în industria turistică diferă categoric de reclama  restul mărfurilor 

şi serviciilor. Este mai specific faptul că, în cazul prezent se folosecdeseori 

mijloaceşe ale reclamei directe, adresate (mai ales la marketingul direct de vânzări, 

aplicat de marele renumite hoteluri), reclama externă, diferite reviste de reclamă, 

reclama şi mijloacele de consum total şi alte. Un loc important ocupă comunicaţiile 

de reclamă în mass-media electronică, presa, dar cu totuşi se folosesc şi forme 

triviale, impuse în industria turistică (mai ales în domeniul cazării si serviciilor – 

restaurante) ca: cartele poştale, hârţi unor aşezamânte populate, meniuri, trofeuri 

turistice – brichete de reclamă, breloce şi alte. 

 Din cauza faptului că, reclama în industria turistică poate fi clasificată 

şi după cuprinsul ei anume: 

 locală – se realizează într-o anumită zonă sau regiune populată. 

 Naţională – în cadrul întregii ţări 

 internaţională 

acesta din urma ar trebui fi raportată de părţile interesate din domeniul 

turismului pe teritoriul municipalităţii şi eforturile lor a fi îndreptate spre aceste 

trei nivele. 

Tendinţele şi oportunităţile pentru întreprinderile mici din domeniul 

turismului pe teritoriul municipalităţi Gheneral Toşevo  

Deoarece turismul întotdeauna a fost privit ca o rămură de profite cu 

potenţial mare de dezvoltare, el a fost acceptat ca o rămură de prioritate în ţara la 

nivel guvernamental. În baza aceasă şi datorita faptului că municipalităţi Gheneral 

Toşevo macar să au un potenţial mic de resurse turistice ar putea a se trage 

concluzia că, acest sector al economiei ar fi putu a fi auxiliar la faza dezvoltării 

municipalităţii.  

Provocări principali care stau în faţa turismului  sunt împarţite în următoarele 

grupe: 

 îmbunătăţirea infrastructurii. 

 Crearea unor condiţii cu privire la turismul annual. 
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 îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

 definirea aspectului unic al turismului 

 inventarizarea produselor turistice 

 

3. Principalele constatări 

În pofida prezenței atâtor precondiții pentru dezvoltarea efectivă a turismului în 

Municipalitatea General Toșevo, identificăm următoarele provocări semnificative 

care necesită acțiuni bine direcționate din partea tuturor părților interesate: 

 Renovarea rețelei interne de alimentare cu apă și completarea rețelelor de 

canalizare în satele respective, asigurarea unor condiții de viață normale 

pentru populația locală, ca și condițiile moderne pentru cazarea turiștilor 

conform standardelor europene. 

 Repararea drumurilor municipale care sunt într-o stare tehnică medie către 

severă ca și investițiile regulate pe infrastructura rutieră întreagă, care este 

și o condiție importantă pentru a atrage turiști în Municipalitate. 

 Îmbunătățirea calității și securității sursei de alimentare și ridicarea 

efectivității energetice în sectorul public și privat. 

 Construirea unui sistem mai eficace pentru a menaja deșeurile conform 

tuturor exigențelor și standardelor europene. 

 Investirea în infrastructura informațională și comunicațională în 

Municipalitate. 

 Extinderea și reconstruirea infrastructurii sportive prezente. 

 Modernizarea tehnicii medicale pentru a procura o asistență medicală de 

calitate în Municipalitate. 

 Marketingul efectiv al Municipalității General Toșevo și resursele ei naturale 

și antropologice. 

 Formarea unor parteneriate publice-private durabile pentru a dezvolta 

potențialul economic al Municipalității. 

 Căutarea municipalităților partenere potrivite în țară și străinătate cu scopul 

de a crea un cluster turistic efectiv. 
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 Îmbunătățirea capacității administrației municipale și a businessului local 

pentru a pregăti, a îndeplini și a menaja proiecte de finanțare din fondul 

Structural și de Coeziune UE. 

 Transformarea Municipalității General Toșevo într-o municipalitate-е 

modernă cu scopul procurării unor servicii electronice moderne pentru 

cetățeni și business, ca și pentru turiștii acolo în viitor. 

 Managementul activ al proprietății municipale pentru asigurarea fondurilor 

necesare într-o politică de investiție municipală mai activă, dezvoltarea unor 

efective PPP-uri ca și asigurarea cofinanțării pentru a completa proiecte 

semnificative care trebuie să rezolve problemele municipale cu fonduri 

europene. 

4.Puncte tari și puncte slabe, oportunități și amenințări fața de dezvoltarea 

turistică în Municipalitatea General Toșevo, analiză – SWOT  

Analiza SWOT este realizată pentru a atinge scopurile următoare:  

 sintetizată a unui tablou complex al situației turistice în Municipalitate;  

 construirea unei perspective preliminare pentru solvabilitatea problemelor 

descoperite;  

 redirecționarea către unele sfere de dezvoltare de prioritate;  

 redirecționarea către problemele de soluționat cu prioritate.  

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

1. Locația geografică favorabilă, 

prezența de o conexiune autorutieră 

și e cale ferată cu orașele mari și 

stațiunile balneare pe litoral. 

2. Relaţii de transport bine dezvoltate 

cu centrele judeţene Constanţa şi 

1. Starea tehnica rea a părții cele mai 

mari din structura rutieră municipală. 

2. Teritoriul îndeplinește funcțiile unui 

hinterland tranzitive ajutând dezvoltarea 

turistică pe litoralul Mării Negre. 
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Dobrici, respective litoralul Mării 

Negre. 

3. Ambianța frumoasă și comparativ 

curată, ca și un climat favorabil. 

Starea generală bună a acestei 

ambianțe în regiunea transfrontieră.  

4. Moștenirea culturală-istorică bogată 

cu o semnificație regională și 

națională. 

5. Autenticitatea regiunii, moștenirea 

cultural-istorică păstrată (obiecte 

istorice și arhitectural-etnografice; 

biserici; obiceiuri, tradiții și 

meșteșuguri păstrate; obiceiuri și 

sărbători locale păstrate).  

6. Combinația bogată de resurse 

naturale (natura și peisaj păstrate; 

prezența unor teritorii protejate; 

condiții potrivite pentru vacanță, 

tratament și profilactică; vânătoare și 

silvicultură). 

7. Diversitatea resurselor antropogene și 

naturale pentru dezvoltarea mai 

multor feluri de turism care se pot 

desfășura atât individual, cât și 

printr-o combinație între ele. 

8. Prezența unor atracții turistice și 

oportunitățile distractive. Atracțiile 

sunt o resursa pentru dezvoltarea 

turismului.  

 Reaşea bine funcşionabilă de 

3. Îndepărtarea de la aeroporturile 

internaționale și accesibilitatea 

îngreunată cu transportul public. 

4. Mediul urban nu suficient dezvoltat și 

de mai multe ori infrastructura de baza 

nu bine întreținută. 

5. După capacitate şi calitate mare parte 

din baza tehnico-materială de dezvoltare 

turismului nu corespunde exigenţelor 

contemporane de confort ale turiştilor ai 

noştri şi strâini, ca şi de stăpănirea 

insuficientă şi gestionare obiectelor 

turistice şi locurile de cazare: 

 Disponibilitate unei infrastructuri 

turistice vechi şi insuficient de 

întreţinută. 

 Îndepărtare obiectelor de cazare 

de zonele cu resurse cu legături 

de transport nesatisfăcătoare, 

absenţ de locuri destul de 

potrivite de cazare pe rază 

cantrelor municipale. 

 Probleme apărute în legatură cu 

standardizarea şi calitatea 

serviciului turistic. 

6. Sistemul insuficient de efectiv pentru 

managementul deșeurilor. 

7. Prezența de disproporții teritoriale în 

potențialul actual al dezvoltării turistice. 

8. Lipsa de marketing și publicitate 
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teritorii naturale protejate cu 

o gamă bogată de resurse 

biologice şi un peisaj divers. 

 Moştenire culturală şi istorică, 

care favorizează dezvoltarea 

turismului cultural, ţarănesc, 

religioz şi alte tipuri de turism 

specializat. 

 Conservarea modului de trai, 

tradiţiilor şi meşeşugului. 

 Bucătăria locală foarte 

gustoasă şi mărci de vinuri 

renumite din regiunea. 

 evenimente semnificative 

periodice şi sârbători după 

calendarul cultural. 

9. Prezența unor resurse naturale și 

turistice pentru dezvoltarea 

ecoturismului, turismului rural și 

gurme, scurtului sejur de o 

săptămână, pescuitului și turismului 

de vânătoare, turismului fotografic și 

de pasiune, turismului cultural, 

religios, de eveniment, etc. 

10. Atracțiile turistice în regiune sunt 

legate de multe sărbători religioase și 

locale, reprezentând istoria și 

năravurile oamenilor. Calendarul 

turistic este populat de festivaluri, 

congregații, concerte, etc. În 

majoritatea evenimentelor participă 

trupe din centrele comunitare. 

pentru popularizarea regiuni ca o 

destinație pentru turismul alternativ pe 

piața locală și internațională. 

10. Lipsa unui sistem informațional 

comun în domeniul turistic; o prezentare 

insuficient de bună pe internet a 

produselor și serviciilor turismului 

alternativ. 

11. Lipsa de ofertă la pachet pentru un 

serviciu turistic complex care să-i țină pe 

turiști pentru mai mult timp. 

12. După capacitate şi calitate mare 

parte din baza tehnico-materială de 

dezvoltare turismului nu corespunde 

exigenţelor contemporane de confort ale 

turiştilor ai noştri şi strâini, ca şi de 

stăpănirea insuficientă şi gestionare 

obiectelor turistice şi locurile de cazare: 

 Disponibilitate unei infrastructuri 

turistice vechi şi insuficient de 

întreţinută. 

 Îndepărtare obiectelor de cazare 

de zonele cu resurse cu legături 

de transport nesatisfăcătoare, 

absenţ de locuri destul de 

potrivite de cazare pe rază 

cantrelor municipale. 

 Probleme apărute în legatură cu 

standardizarea şi calitatea 

serviciului turistic. 

13. Bazându-ne pe capacitatea și cea 



 
 

21 
 

11. Rețeaua satelor bine dezvoltate cu un 

centru municipal bine profilat. 

12.  O anumită experiență și capacitate 

ale administrației municipale și 

realizarea unor proiecte cu finanțare 

europeană. 

13.  Atitudinea pozitivă către turismul 

alternativ ca un motor pentru 

dezvoltarea regională. 

14.  Administrației municipale şi 

autorităţile locale contează şi 

acceptă necesitatea de renovarea 

infrastructurii de bază şi cea 

turistică. 

15.  Construită dar nu suficientă bază 

ospitalieră cu o anumită capacitate a 

paturilor. 

16.  Diverse ca capacitate și aspect 

mijloace de cazare – confortabile și 

personalizate case pentru oaspeți, 

case la țară, hoteluri și camping cu 

standarde de serviciu îmbunătățite.  

17.  Antreprenori mici dar durabili: în 

domeniul serviciilor – majoritatea 

gazdelor la locurile de 

cazare/mâncare, ca și la atracțiunile 

suplementare. 

18.  Investiții pentru îmbunătățirea 

infrastructurii și calității bazei 

existente conform standardelor mai 

mari. 

19. Cooperare cu municipalitățile 

maritime vecine – Balcic, Kavarna, 

mai mare parte a bazei materiale și 

tehnice pentru dezvoltarea turismului, 

putem zice că aceasta nu corespunde 

exigențelor moderne pentru confort atât 

pentru bulgari, cât și pentru vizitatori 

din străinătate, nu sunt bine amenajate 

obiectele turistice și locurile de cazare. 

Sectorul comerțului și serviciilor nu este 

bine dezvoltat. 

14. Populația redusă; structura vârstei 

nefavorabilă; populație cu grade 

educaționale și de calificare mici. 

15. Migrație din partea celor tineri către 

orașele mai dezvoltate în țară. 

14. Probleme de calificare în 

managementul și servirea turiștilor. 

16. Insuficient de bună dezvoltare a 

tehnologiilor informaționale folosite în 

domeniul turistic. 

17. Lipsa de marketing și publicitate 

pentru potențialul turistic al 

Municipalității. 

18. Lipsa de servicii electronice pentru a 

oferi o servire mai bună cetățeniilor și 

businessului. 

19. Insuficient de bună folosire a 

parteneriatului cu municipalități vecine 

pentru a căuta oportunități de o 

dezvoltare completă a regiunii. 

20. Insuficient de bună capacitate 
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Șabla, ca și cu municipalități din 

România, Ucraina și Italia. 

20.  Prezența de strategii ale 

municipalităților bazate pe o 

dezvoltarea social-economică mai 

durabilă și turism. 

21.  Necesitatea bine conștientizată la 

municipalități de a uni eforturile și 

resursele pentru crearea unor 

produse turistice comune și 

marketingul și reclama lor în țară și 

străinătate. 

administrativă și de proiect din partea 

administrației municipale și businessului 

local. 

21. Neconstruit sistem al supravegherii 

indicatoarelor dezvoltării durabile ale 

turismului și impactele lui. 

Oportunități Amenințări 

1. Proximitatea de piața mare turistică 

a Mării Negre. Apropierea de piaţa 

mare de turism din litoralul Mării 

Negre permite plasarea regiunii 

cercetate într-un produs turistic cu 

accente asupra turismului istorico-

cultural, ecologic şi ţarănesc. 

2. Redirecționarea vizitatorilor tranzitivi 

și turiștilor la stațiunile balneare 

către oferte de activități și ture 

tematice în regiune. 

3. Creşterea şi îmbunătăţirea stării 

infrastructurii de bază, specializate, 

turistice prin atragerea unor investiţii 

va stimula dezvoltarea ca o destinaţie 

turistică. 

4. Îmbunătăţirea deplină a capacităţii şi 

calităţii a bazei de cazare, 

reastaurantele şi atracţiile turistice. 

5. Crearea unui business mediu favorabil 

1. Înrăutățirea situației demografice. 

Populația mai îmbătrânită și migrația 

tineretului. 

2. Schimbările aprofundate în clima 

globală și încălzirea globală (global 

warming) 

3. Circumstanțele extreme ca dezastrele 

naturale, bolile și atentatele teroristice. 

4. Poluarea ambianței din jur, 

înrăutățirea calităților ambianței 

naturale și sociale, drept rezultat al 

dezvoltării turistice, al despăduririi 

nediscriminate, al consecințelor 

nefavorabile provenind din schimbările 

climatice.  

5. Calificarea joasă și lipsa de cunoștințe 

de bază despre turism între cei ocupați 

în domeniul turistic și între cei care 
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cu toate instrumentele ale 

autoguvernării locale pentru a 

încuraja crearea și dezvoltarea unor 

antreprize mici și medii reziliente în 

sectorul turistic și în celelalte 

sectoare concomitente precum ar fi 

comerțul și serviciile.  

6. Crearea unor parteneriate efective 

(PPP-uri) pentru a realiza proiecte 

municipale semnificative ale 

dezvoltării social-economice pentru 

comunitatea locală. 

7. Îmbunătățirea completă a capacității 

și a calității bazei de cazare, locurilor 

de mâncare și atracțiilor turistice. 

8. Ușurarea considerabilă a exigențelor 

administrative asupra produsului 

„ospitalitatea domestică” și 

celorlalte servicii în domeniul 

turismului alternativ. 

9. Folosirea eficace a bazei disponibile 

și crearea unor condiții pentru 

asistența direcționată a turismului în 

Municipalitate. Managementul activ 

al proprietății municipale. 

10. Sporirea calității produselor turistice 

cu scopul de a atrage clientela mai 

capabila financiar; învingerea 

caracterului sezonier și atragerea 

turiștilor mai capabili financiar. 

11. Utilizare efectivă a bazei prezente şi 

tocmai au început businessul lor propriu. 

6. Insuficienţă financiară sau de 

capacitate administrativă şi de 

proiectare de realizarea proiectelor 

europene. 

7. Concurenţa avansată din partea altor 

zone din alte regiuni co oferire 

asemânătoare, dar cu servicii turistice 

de gamă diversă şi de înaltă calitate, ca 

şi concurenţa neloială interna. 

8. Nivelul mic al servirii combinat cu 

prețurile mici ca instrumentul principal 

al marketingului fac schimbarea imaginii 

destinației turistice particular de 

dificilă. 

9. Discrepanța mare între aplicarea 

actuală și reală a budgetului municipal 

care îngreunează realizarea unei politice 

municipale de investiție active și accesul 

la fondurile europene și naționale. 

10. Dependența municipalităților de 

budgetul central și lipsa de resurse 

financiare pentru cofinanțarea 

proiectelor. 

11. Lipsa de interes curent de investiție 

către Municipalitate de către investitori 

bulgari și din străinătate.  

12. Absenţa viziunii sai/şi lipsa de 

dorinţă pentru dezvoltarea resurselor 

umane  în sectorul turistic  şi lipsă de 
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crearea unor condiţii de direcţionarea 

sprijinirii turismului pe teritoriul 

municipalităţilor prin taxele turistice. 

12. Prelucrarea și realizarea unui 

program pe termen lung pentru a 

spori capacitatea aproprierii eficace a 

fondurilor europene, naționale și 

locale pentru dezvoltarea turismului. 

13. Scoaterea autenticității, moștenirii 

naturale și culturale ca element cheie 

în dezvoltarea regiunii ca o destinație 

turistică. 

14. Crearea și realizarea unei Strategii 

pentru transformarea Municipalității 

General Toșevo într-o municipalitate-

e 

15. Construirea și dezvoltarea unor 

parteneriate strategice cu alte 

municipalități în țară și străinătate 

pentru dezvoltarea potențialului 

turistic. 

16. Crearea unor produse atractive 

regionale și turistice bazate pe 

resurse naturale și culturale comune 

cu municipalitățile maritime vecine. 

17. Crearea unui cluster turistic în 

regiune cu reprezentanți de la 

administrațiile municipale, businessul 

local și organizațiile non-

guvernamentale, mediile.  

dorinţă  din partea antreprenorilor să 

îmbunătăţească calificarea personalului. 

13. Lipsa de viabilitate cu privire la 

proiectele  după retragerea finanţării 

externe, lipsa surselor alternarive de 

finanţare, cointeresare scăzută  sau 

capacitatea mică printre organizaţiile 

turistice pentru asigurarea mijloacelor 

necesare pentru efectuarea activităţii 

lor. 

14. Folosirea incompletă a resurselor 

naturale și antropogenice disponibile. 

15. Lipsa de prosperitate  cu privire la 

asigurarea unei informaţii precise la timp 

despre dezvoltarea turistică  pentru 

analize şi atragere de investiţii. 

16. Debalans area rezultând din 

delimitarea firmelor din Municipalitatea 

General Toșevo și impunerea prezenței 

dominante a unei firme din alte părți din 

țară (înregistrată lipsă a unor venituri în 

budgetul municipal). 

17. Limitarea locuitorilor locali pe 

teritoriul municipalităţi Gheneral Toşevo 

ă în urma prezenţei predominante ale 

unor firme din alte zone ale statului 

respectiv (absenţă de venituri fiscale din 

bugetele municipalităţii). 

18. Dezvoltare necontrolată difertor 

tipuri de turism fără monitoring asupra 

efectului şi influenţării lor asura 
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18.  Realizarea priorităţilor, obiectivelor 

pe termen lung, măsurilor şi 

proiectelor, prezentate de planurile 

municipale şi planurile locale de 

dezvoltare economiei. 

19.  Formularea unui cadastru digital şi 

planuri dispozitive actuale pe întragul 

teritoriu din regiunea cercetată şi 

locaţiilor populate, va permite o 

gestiunare efectivă  a turismului şi 

domeniile aferente lui. 

20.  Planificarea strategică, orientată 

spre conservarea mediului (aşa zise 

forme „moi” de turism) în baza 

diversificării ale produselor şi 

serviciilor turistice oferite. 

21.  Ritme rapide şi perspective 

favorabile  de dezvoltarea turismului 

naţional şi internaţional din ţara, 

potenţial nerealizat cu privire la 

clientul la nivel naţional, oportunităţi 

crescătoare de cucerirea unor pieţe 

noi de produse li servicii  turistice. 

22.  Cercetarea practicelor bune în 

domeniul formelor turistice 

direcționate pe care Municipalitatea 

are potențialul de a-le dezvolta și 

adaptarea lor conform condițiilor și 

necesitaților locale. 

domeniilor diferite ca ecologie, 

economie, infrastructură. 

19. Absenţa viziunii sai/şi lipsa de 

dorinţă pentru dezvoltarea resurselor 

umane  în sectorul turistic  şi lipsă de 

dorinţă  din partea antreprenorilor să 

îmbunătăţească calificarea personalului. 

20. Dezvoltarea turismului şi în viitor va 

exercita influenţa defavorabilă  din 

partea destinaţiilor turistice puternice şi 

competitive, prezentate de un turism 

bine dezvoltat. 

22. Dezvoltarea cu prioritate a unor 

proiecte consumante mari de capitală și 

mult prea agresive contra ambianței din 

jur. 

23. Întârzierea îndeplinirii concepției 

pentru managementul electronic al 

Bulgariei. 

24. Adâncirea proceselor ducând spre 

diferențe regionale pe plan național. 
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CONCLUZII PRINCIPALE: 

1. Sectorul turistic la Municipalitatea General Toșevo nu e bine dezvoltat, dar este 

o prezență a voinței cu toți reprezentanți ai comunității locale pentru dezvoltarea 

potențialului turistic al Municipalității pentru a îmbunătăți competitivitatea 

economicii locale și standardului de viață ale comunității locale. 

2. Municipalitatea General Toșevo are o concentrare mare de resurse naturale și 

antropogene pentru dezvoltarea formelor diverse ale turismului alternativ precum 

ar fi de vânătoare, rustic, de evenimente, ecoturismul, cel cultural și turismul 

„rar“, potențialul căruia trebuie să fie utilizat.  

3. Dezvoltarea turismului alternativ în regiune va contribui substanțial asistării 

inițiativelor pentru prezervarea diversității biologice din partea părților interesate 

– nu numai economiile de vânătoare și structurile forestiere, dar și comunitățile 

locale, companiile turistice operând în această regiune, asociațiile – inclusiv 

proprietarii hotelurilor, restaurantelor, cârcimelor, meșteșugurilor, ca și 

producătorii produselor biologice, etc. 

4. Este necesar să se ridice capacitatea teritoriului de țintă pentru valorarea 

moștenirii naturale și cultural-istorice, inclusiv, cu privire la oportunitățile de 

business, procurate de crearea unor joburi (cultural-cognitiv și turism de 

eveniment, ecoturism, turism integrat de țară, etc.). 

5. Este nevoie de o Strategie integrată pentru dezvoltarea turistică în 

Municipalitate cu un Plan de acțiune asupra căruia Consiliul Municipal să exerseze 

un monitoring regulat și actualizare păstrând principiilor de transparență și 

publicitate. 

6. Este nevoie de o folosire mai eficientă a tuturor surselor de finanțare pentru 

proiecte municipale legate de dezvoltarea turistică precum ar fi fondurile 

europene, naționale și municipale, ca și construirea unor PPP durabile. 

 

5. Viziunea și obiectivele strategice 

Viziunea de dezvoltarea turismului în Municipalitatea General Toșevo 
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MUNICIPALITATEA GENERAL TOȘEVO – O CUNOSCUTĂ ȘI PREFERATĂ 

DESTINAȚIE TURISTICĂ CU MOȘTENIREA SA CULTURAL-ISTORICĂ BINE PĂSTRATĂ ȘI 

RESURSELE NATURALE, SECTORUL TURISTIC COMPETITIV CA ȘI RESURSELE UMANE 

DEZVOLTATE 

 

Scopul principal și obiectivele strategice 

Scopul principal al dezvoltării turistice pentru perioada 2020-2030 este 

sporirea competitivității sectorului turistic în Municipalitatea General Toșevo prin a 

folosi în mod eficace resursele naturale și antropogene disponibile conform 

principiilor major ale dezvoltării turistice durabile. 

Scopul principal va fi atins prin realizarea următoarelor obiective 

strategice: 

OBIECTIVUL STRATEGIC 1: Poziționarea durabilă a Municipalității General 

Toșevo pe harta turiștilor bulgari și străini. 

OBIECTIVUL STRATEGIC 2: Construirea și dezvoltarea micilor și mediilor 

antreprize competitive în domeniul turismului, ca și a activităților concomitente – 

comerțul și cateringul.  

OBIECTIVUL STRATEGIC 3: Infrastructura instituțională, socială și tehnică 

dezvoltată conform practicelor europene cele mai bune. 

Priorități 

Pentru a realiza scopul principal și obiectivele strategice următoarele priorități sunt 

formulate: 

PRIORITATE 1: Păstrarea și dezvoltarea tradițiilor culturale, moștenirii istorice și 

resurselor naturale. 

PRIORITATE 2: Construirea unei ambianțe business favorabile pentru a atrage 

investiții, construirea unui sector turistic competitiv și asigurarea unui standard de 

viață ridicat pentru populația locală. 

PRIORITATE 3: Crearea și promovarea unui produs turistic integrat cu o calitate 

mare a serviciilor turistice, drepturi protejate și securitate pentru utilizatorii 
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produselor și serviciilor turistice. 

PRIORITATE 4: Cooperarea eficace pentru dezvoltarea turismului în Municipalitatea 

General Toșevo între toate părțile interesate – autoritățile naționale, regionale și 

locale, antreprizele, asociațiile, mediile, ONG-urile, comunitatea locală și alți 

parteneri bulgari și internaționali. 

 

Măsurile pentru a realiza PRIORITATEA 1:  

 Transformarea centrelor comunitare în niște centre moderne multifuncționale 

culturale și încurajarea interesului public către acestea. 

 Pregătirea și realizarea unor proiecte în domeniul moștenirii cultural-istorice 

ale Municipalității cu parteneri din Bulgaria și străinătate la nivel național, 

regional și local pentru a schimba idei, experiență și practice pozitive, ca și 

pentru scopuri de marketing și reclamă. 

 Întreținerea, păstrarea și restaurarea monumentelor cultural-istorice și 

arheologice în Municipalitate, organizarea unor excavări arheologice. 

 Păstrarea, restaurarea și întreținerea unei ambianțe curate. 

 Încurajarea organizării unor evenimente regulate precum ar fi festivaluri, 

manifestări folclorice, prezentări ale tradițiilor locale, bucătăriei, 

meșteșugurilor, etc. 

  Încurajarea aplicării unor politice și practice inovative la dezvoltarea 

resurselor cultural-istorice și naturale în Municipalitate. 

 Reabilitarea, reconstruirea și construirea unor drumuri, pasaje/poteci noi 

până la obiectele cultural-istorice, întreținerea și amenajarea obiectelor 

cultural-istorice. 

 Supravegherea regulată și analiza stării moștenirii cultural-istorice, ca și a 

resurselor naturale în Municipalitate cu scopul de a întreprinde măsurile 

oportune, adecvate, preventive și de corecție.  

Măsurile pentru a realiza PRIORITATEA 2:  



 
 

29 
 

 Analiza și revizuirea politicii în domeniul impozitelor și taxelor locale cu 

scopul de a atrage investitori care pot realiza proiectele structurale 

semnificative pentru Municipalitate. 

 Identificarea și realizarea unor public-private parteneriate (PPP-uri) în 

domeniul structurii sociale și tehnice în Municipalitate. 

 Îmbunătățirea structurii informaționale și comunicaționale în toate locurile 

populate în Municipalitate. 

 Transformarea Municipalității General Toșevo într-o Municipalitate-E care 

oferă servicii moderne businessului și cetățenilor conform practicelor și 

exigențelor europene din domeniu. 

 Încurajarea creării unor recele și clustere în domeniul turismului. 

 Măsurile pentru a-i încuraja pe cei tineri care au părăsit Municipalitatea, ca 

să-și îmbunătățească gradele educaționale și de calificare, să se întoarcă în 

acolo și să contribuie prosperității sale sociale și economice. 

 Modernizarea sistemului educațional la nivel municipal conform exigențelor 

economiei și businessului locale, inclusiv pentru a dezvolta sectorul turistic. 

 Politicele active locale pentru a asigura flexibilitatea și securitatea pieței 

locale de muncă. 

 Supravegherea regulară a calității ambianței business cu scopul de a 

întreprinde măsurile oportune, adecvate, preventive și de corecție. 

Măsurile pentru a realiza PRIORITATEA 3:  

 Construirea și dezvoltarea unui centru turistic de informație care să procure 

date despre obiectele turistice și formele de turism în Municipalitate, despre 

tradițiile locale, obiceiurile și evenimentele publice, pentru un marketing 

eficace și reclamă. 

 Crearea, întreținerea și actualizarea regulată a unui portal turistic 

independent de informație sau ca o subpagină a portalului municipal. 

 Pregătirea și diseminarea unor calendare folclorice locale pentru a populariza 

tradițiile și obiceiurile locale ca să fie atrași mai mulți turiști în regiune. 
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 Crearea unui catalog turistic și diseminarea lui efectivă în țară și în 

străinătate. 

 Realizarea unui marketing și unei reclame eficace ale obiectelor turistice și 

ale felurilor de turism în Municipalitate în mediile locale de tipar și cele 

electronice. 

 Construirea unor parteneriate eficace cu municipalitățile vecine pentru a 

face o reclamă efectivă a produsului turistic regional integrat. 

 Măsurile pentru a încuraja competiția și introducerea inovărilor în sectorul 

turistic. 

 Supravegherea regulată asupra calității și eficacității produselor și serviciilor 

turistice oferite pentru a întreprinde demersurile oportune ca să fie 

domeniile problematice eliminate. 

Măsurile pentru a realiza PRIORITATEA 4:  

 Analiza existentelor PPP-uri, identificarea noilor nișe potențiale pentru 

colaborare și întreprinderea unor acțiuni active pentru a realiza unele PPP-uri 

eficace care să susțină dezvoltarea potențialului turistic al Municipalității. 

 Beneficierea din oportunitățile legate de fondurile europene și programele 

operative în domeniul colaborării transfrontiere și regionale.  

 Participarea efectivă la asociații existente în domeniul turistic la nivel 

internațional, național și regional. 

 Atragerea tuturor părților interesate în procesul de formulare, conducere, 

observare și evaluare al politicii locale pentru a spori dezvoltarea turistică în 

Municipalitatea General Toșevo. 

 Municipalitatea General Toșevo să aplice și să devină membru al Asociației 

Municipalităților Maritime cu domiciliu orașul Varna. 

 Supravegherea regulată asupra parteneriatelor create și PPP-urilor cu scopul 

de a întreprinde schimbările necesare. 
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6. Mecanismul executării şi supravegherii  

Realizarea strategiei de dezvoltarea turismului din regiunile solicită o 

perioadă durabilă pentru înfăptuirea şi integrarea cât mai rapidă şa documentele 

existente strategice de planificare de dezvoltarea la nivel municipal, judeţean li 

regional. Ea este un document deschis, care urmează fi dezvoltat şi îmbunătăţit. 

Realizarea strategiei este un proces descontinuu de executare activităţilor, 

supravegherii, controlului şi actualizării. Se dă un raport la experienţa adoptată, 

dificultăţile şi eşecurile, se fac corectări direcţiilor deja existente de dezvoltare 

unor activităţi cu privirea la adaptarea la circumstanţele actuale şi mediul 

schimbat. În baza acestui document este necesar a se dezvolta programe anuale de 

executare, care vor fi puse la sancţiune de către conciliile municipale ale  

municipalităţi, urmând a fi executate de câtre instituţiile corespunzatoare şi 

responsabile, alese din programul anual respectiv. 

Riscurile principale pentru obţinerea obiectivelor strategice sunt legate cu un 

complex de factori care în mare măsură sunt imprevizibile pe plan de termen lung. 

Este evident că, nu este posibil a fi prevăzute autentic toate modificări, care ar 

apare pe orizontul executării obiectivelor strategice (anul 2030) Acesta din urmă ar 

însemna că, realizarea strategiei trebuie fi un proces discontinuu de supraveghere, 

control şi actualizare, analiză şi corectări la greşeli, dificultăţi şi eşecuri, şi 

adaptare activităţilor planificate  la condoţiile şi circumstanţele actuale. 


