
Визията за развитието на туризма в „Трансграничен регион Генерал 

Тошево – Мурфатлар» е формулирана по следния начин: 

ДА СЕ ИЗГРАДИ И ПОДДЪРЖА ЦЯЛОСТЕН ОБРАЗ НА „ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН ГЕНЕРАЛ 

ТОШЕВО – МУРФАТЛАР” КАТО КАЧЕСТВЕНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ С УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ. 

Специфични елементи на визията са: 

 Засилване ролята на туризма в местната икономика на двете 

общини и утвърждаването му като основен стопански 

диверсификатор и алтернатива на традиционните дейности, 

свързани с агробизнеса; 

 Развитие и поддържане на качествено туристическо предлагане в 

региона във всички аспекти: продукти, хора, услуги, информация, 

опит; 

 Създаване на туристическо предлагане на интегриран 

туристически продукт и услуги, съчетали в себе си елементи от 

уникалността на културно-историческото наследство и 

разнообразните природни и биологични ресурси; 

 Подпомагане устойчивостта на местното икономическо развитие 

чрез мобилизиране и включване на общността в туристически 

дейности. 

Реализирането на тази визия трябва да стане в условията на тясно 

взаимодействие и партньорство между местната общност като цяло, бизнес-

субектите, структурите на гражданското общество, държавните и местните 

власти. То следва да се осъществи на базата на добре планирани 

стратегически цели, приоритети, мерки и конкретни действия, насочени към 

ефективно използване на местния потенциал и с привличането на средства от 

различните национални и Европейски програми и фондове. 

Основните принципи, върху които се основава стратегическата рамка на 

развитието на туризма в региона са: 

 Трансгранично партньорство между всички институции, 

заинтересовани лица и структури на гражданското общество в 

процеса на реализиране на стратегическите намерения; 

 Координация вътре в управленските звена и между тях на всички 

равнища, за постигане на очакваното състояние на развитието на 



туризма в целевия трансграничен регион към хоризонта на 

планирането; 

 Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите 

средства за осъществяване на набелязаните в стратегията цели; 

 Тясно обвързване и взаимозависимост на действията, заложени в 

различните приоритети и дейности за постигане на комплексен 

социално-икономически ефект и усилване на позитивните влияния 

от развитието на туризма в региона; 

 Непрекъснат мониторинг и оценка по изпълнение компонентите на 

стратегията, осигуряване неотложна обратна връзка и внасяне 

необходимите корекции и промени в процеса на непосредственото 

реализиране на стратегията.  

 Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите 

намерения и цели към бързо променящите се условия на средата, 

в която ще се реализира стратегията. 

 

 

 

3. Стратегически цели и мерки 

 

За постигането на така очертаната визия е необходимо дефинирането на 

реалистична Главна стратегическа цел и нейната конкретизация в изпълними и 

съобразени с нуждите и местните потенциали специфични цели. С оглед на 

това, Главната стратегическа цел пред развитието на туризма в Трансграничен 

регион Генерал Тошево – Мурфатлар, може да се дефинира по следния начин: 

 

Към 2030г. „Трансграничен регион Генерал Тошево – Мурфатлар” е 

развита туристическа дестинация с регионален характер, предлагаща 

възможности за практикуването на алтернативен туризъм и рекреация, 

които успешно диверсифицират стопанския облик на региона и допринасят 

за повишаване качеството на живот на местната общност.” 

 



Постигането на визията и основната стратегическа цел ще бъде 

осъществено чрез реализацията и изпълнението на следните специфични цели:  

1. Да се създаде и поддържа позитивен и привлекателен образ на 

„Трансграничен регион Генерал Тошево – Мурфатлар ” като 

единна, вътрешно интегрирана, интересна и желана 

дестинация.  

2. Да се повиши ролята и мястото на туристическия сектор в 

цялостната икономика на региона, като се утвърди като 

алтернатива и възможен допълващ стопанския облик на 

общините бизнес; 

3. Да се използва по ефективен начин близостта до значимите 

курортни локации по Северното Черноморско крайбрежие като 

източник на туристопоток;. 

4. Да се подобри материално-техническата база на туризма в 

региона. 

5. Да се стимулира процесът по развитие на местната общност и 

на човешките ресурси, работещи в сферата на туризма в 

целевия трансграничен регион. 

 

Така формулирани Главната стратегическа цел и специчифчните цели 

показват какво трябва да се постигне за времевия хоризонт в основните 

проблемни области в сферата на туризма - разпознаваемост, специфика на 

дестинацията, роля в икономическо развитие на региона, човешките ресурси и 

др. Анализът на ситуацията и SWOT-анализът очертават голям брой проблеми и 

различни предизвикателства пред развитието на туризма в Трансграничния 

регион Генерал Тошево – Мурфатлар. Част от проблемите са текущи, поради 

което решаването им не е включено като задача в стратегическите цели. От 

друга страна, ограничеността на възможностите и ресурсите, налага 

съсредоточаване на усилията в ясно формулирани, но достатъчно широки 

мерки, които да способстват за постигане дефинираните в стратегията цели.  

  

Съдържание на стратегическите цели:  



1. Да се създаде и поддържа позитивен и привлекателен образ на 

„Трансграничен регион Генерал Тошево – Мурфатлар” като единна, 

вътрешно интегрирана, интересна и желана дестинация. 

 

Мярка 1 към цел 1. Разработване на обща концепция за същността 

и спецификата на предлагания туристически продукт в 

трансграничния регион 

Мярка 2 към цел 1. Да се позиционира мястото и ролята на 

формираната дестинация в цялостното развитие на туризма в 

непосредствените региони на двете страни и техните туристически 

пазари като цяло;  

Мярка 3 към цел 1. Маркетинг и реклама, въвеждане на 

комуникационна програма за популяризиране на туристическия продукт и 

на дестинацията като цяло  

Мярка 4 към цел 1. Създаване на ефектни и ефективни 

маркетингови материали: 

С цел привличане на повече и по-платежоспособни посетители, е необходимо 

да се рекламират условията, които предлага общината като цяло за отдих и 

развлечения.  

Възможни дейности: 

 популяризиране конкурентните туристически предимства на 

община Генерал Тошево чрез активна и целенасочена рекламно-

информационна дейност 

 подготовка на маркетингови и презентационни материали 

 учредяване на годишен туристически форум 

 участия в туристически изложения, на които общината се 

рекламира, като обособен туристически продукт 

Мярка 5 към цел 1. Иницииране създаване на диферсифициран 

туристически продукт 

Увеличаването на изразходваните средства по време на престоя на един 

турист може да се постигне чрез разнообразяване на услугите и продуктите в 

туризма. Различните по характер природни и културно-исторически ресурси 



позволяват съставянето на различни програми, които могат да се обособят в 

отделни туристически продукти в зависимост от интересите на посетителите. 

Възможни дейности:  

 идентифициране на съществуващото и потенциално търсене на 

продукти и услуги от посетителите с интереси в областта на 

селския, еко- и културния, научния, религиозен туризъм 

 разработване на туристически продукти, съответстващи на 

търсенето  

 интегриране на туристическото предлагане на община Генерал 

Тошево и Мурфатлар 

 

2. Да се повиши ролята и мястото на туристическия сектор в 

цялостната икономика на региона, като се утвърди като 

алтернатива и възможен допълващ стопанския облик на общините 

бизнес; 

Мярка 1 към цел 2. Да се подкрепя устойчивият растеж чрез 

туризъм в региона, като се осигури справедлива възвращаемост, 

постоянно повишаване на приходите от туризъм, социална 

добавена стойност и ползи за всички жители на двете общини; 

Мярка 2 към цел 2. Развитие на туристическа инфраструктура, 

достъп до туристическата дестинация 

 Мярка 3 към цел 2. Да се подобри материално-техническата база 

на туризма в региона - в това число разширяване на легловата база 

и повишаване категорията на средствата за подслон 

Мярка 4 към цел 2. Подкрепа за създаването на местни, 

регионални и международни партньорства 

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

Въпреки това е необходимо установяването на партньорски отношения и 

обединяване на усилията между предприемачите от сектор туризъм и местната 

и държавна власт за  постигане на общата цел.  

Дейности: 

 учредяване на Общински съвет по туризъм или Общинско 

сдружение по туризъм 



 установяване на трайни контакти с национални и международни 

туроператорски фирми за привличане на по-голям брой български 

и чуждестранни туристи 

 

3. Да се използва по ефективен начин близостта до значимите 

курортни локации по Северното Черноморско крайбрежие като 

източник на туристопоток: 

Мярка 1 към цел 3. Да се извършат целеви изследвания в 

курортните локации по отношение възможностите за привличане 

на туристопоток за краткосрочен отдих или културно-

познавателни и екотуристически посещения; 

Мярка 2 към цел 3. Да се стимулира разработването на целеви 

проект, туристически продукти и атракции, пряко насочени към 

привличането на туристи от курортните локации в активния сезон 

Мярка 3 към цел.3. Да се стимулира междуобщинското 

коопериране с общините от Черноморското крайбрежие в областта 

на туризма и свързаното с него устройствено планиране и 

проектиране. Община Генерал Тошево да стане 22 община член на 

Асоциацията на българските черноморски общини със седалище 

град Варна. Така в АБЧО тя ще бъде осмата община след Добрич, 

Суворово, Вълчи дол, Девня, Белослав, Дългопол и Малко 

Търново, които нямат излаз на Черно море, но представляват 

хранителен тил на туристическите комплекси и са отлични 

дестинации за еднодневни посещения от техните туристи. 



 

4. Да се стимулира процеса на развитие на местната общност и на 

човешките ресурси, работещи в сферата на туризма в целевия 

трансграничен регион. 

Мярка 1 към цел 4 . Разработване и включване на формални 

курсове и учебни дисциплини в местните училища, свързани с 

туризма и туристическото обслужване.  

Мярка 2 към цел 4. Стимулиране местните структури на 

гражданското общество и представителите на туристическия 

бизнес при разработването на проекти, насочени към повишаване 

капацитета на местните кадри в областта на туризма и 

туристическото обслужване; 

 


