
NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 334 

 

ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ ЧРЕЗ 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 

ЗЛАТКА ГОШЕВА ГРИГОРОВА, НИКОЛИНА ЯНКОВА МАРЕВА 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 
Abstract 
This report has for an objective to identify the 
possibilities for integrated development of 
Smolyan region through diversification of the 
tourist product. Based on the analysis of tourist 
flow for the period 2008-2011 are outlined the 
opportunities for offering of alternative forms of 
tourism in the aim of increasing the 
competitiveness of the tourist product in the 
region. 
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Резюме: В статията се изясняват ключови 
проблеми на интегрираното развитие на 
Смолянска област чрез развитие на 
алтернативни форми на туризъм. Изследвани 
са проблеми, свързани с развитието на 
туристическата индустрия в района. Направен 
е анализ на туристическия поток за периода 
2008-2011 г. и са очертани възможности за 
повишаване конкурентоспособността на 
туристическия продукт. 
 
Ключови думи: туризъм, алтернативни 
форми, диверсификация, конкуренто-
способност 
 
През последното десетилетие туристическата 
индустрия е изправена пред редица 
предизвикателства, свързани с промени в 
потребителското търсене. За да останат 
конкурентноспособни утвърдените 
туристически дестинации трябва бързо да се 
адаптират към водещите световни тенденции - 
развитие на нови алтернативни форми на 
туризъм, насочени към опазване на околната 
среда, грижа за природата и просперитет на 
местното население, водещи до устойчивост. 
По данни на Световната организация по 
туризъм в глобален мащаб се увеличават 
пътуванията с екологична и/или културно-
познавателна мотивация. 

Интегрираното развитие на планинските и 
селските региони, чрез финансиране на частни 
инициативи в сферата на планинския, селския 
и екотуризма, съчетани с опазване на 
биоразнообразието и биологичното земеделие 
ще осигурят от една страна допълнителни 
приходи, които да укрепят икономическото 
развитие на тези региони. Те ще създадат 
повече нови възможности за работа и 
намаляване на миграцията на младото 
население, а от друга страна ще задоволят по-
пълноценно новото потребителско търсене.  
Развитието на нови алтернативни форми на 
селския и екотуризма ще спомогнат за 
преодоляване на сезонността в използването 
на настанителната база и ще повишат 
възвръщаемостта на капитала. 
Бързата възвръщаемост и сравнително малък 
първоначален обем на капиталовложенията в 
туризма обясняват интереса към него, в 
частност област Смолян, която е област с 
малки инвестиционни възможности и големи 
налични туристически ресурси – фиг. 1.  
 
Трябва да подчертаем, че конкурентната борба 
на туристическия пазар, грижата за опазване 
на ресурсите и други фактори увеличават 
капиталоемкостта, включително валутната 
капиталоемкост на туристическите обекти и 
особено на тези, предлагащи луксозни услуги.  
Съществува силна зависимост между общата 
инфраструктура и равнището на икономиката 
в туристическата индустрия. Управленските 
решения, касаещи инвестиции в общата 
структура предопределя съдбата и степента на 
развитие на туризма. Разработването на 
стратегии, програми и планове за действие са 
конкретни носители на управленските 
решения на водената политика.  
Туризмът по подобие на селското стопанство 
се характеризира с голяма пространствена 
екстензивност. За неговото развитие са 
необходими големи площи и/или акватории, 
като ресурсна обезпеченост. Това е резултат от 
ареалното (площно) разпространение на 
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природните рекреационни туристически 
ресурси.  
Базата и туристопотоците обаче имат 
тенденция към концентриране в определени 
ядра от туристическото пространство, тъй като 
разпространението им върху територията ще 
оскъпи развитието и ще снижи 
използваемостта и ефективността на базата. 
Тази особеност на туризма подчертава 
неговата зависимост от характерните 
геоекологични условия за региона и от 

различните видове транспорт, които 
позволяват преодоляването на разстояния, 
както до конкретните туристически 
дестинации, така и вътре в тях между 
отделните им функционални части – всички 
заинтересовани страни в сферата на туризма: 
хотелиери, ресторантъори, туроператори, 
търговци, производители и др. От направеното 
проучване се установи, че те притежават 
изключително многообразни и могат да се 
представят чрез следната схема – фиг. 2.  

 
Фиг. 1. Административна подялба на Смолянска област 

 

 
 

Фиг. 2. Заинтересовани страни в сферата на туризма 
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Туристическите потоци всъщност са вид 
непостоянни миграции на населението. Тези 
миграции се характеризират не само с 
пространствена мобилност, но и с голяма 
избирателност и изменчивост под влияние на 
индивидуалните и групови предпочитания на 
туристическото търсене. Избирателността към 
предлаганите обекти и услуги се обуславя от 
голям брой динамично изменящи се 
икономически, социални, демографски и други 
фактори. Не на последно място е и ролята на 
психологическите фактори, включително 
модните туристически тенденции. Те се 
използват широко в туристическите рекламни 
стратегии, но не се съобразяват винаги с 
геоекологичните условия и среда.  
Всички тези особености на туризма показват 
колко дълъг път е извървял той от появата си, 
като индустрия до днес. Изучаването, 
оценката на развитието, управлението на 
взаимодействията между туризма и 
природната и социално- икономическата 
среда, между елементите на самия динамично 
изменящ се отрасъл са изключително трудна 
задача. Тези особености на туризма се 
проявяват на конкретно приложно ниво при 
главните туристически дейности – управление, 
обслужване, маркетинг и интеграцията му с 
другите отрасли на националното стопанство. 
Решаващо значение за развитието на туризма 
имат както природните, така и социално-
икономическите и културно-историческите 
фактори. При определени условия и степен на 
развитие те осигуряват възможностти за 
появата и развитието на туризма, отдиха и 
рекреацията.  
Производителните сили оказват значително 
влияние върху развитието на туризма. 
Промишлеността и селското стопанство 
изпълняват и преки снабдителни функции, а 
отделни стопански предприятия имат и 
самостоятелно познавателно значение с висока 
атрактивна стойност за туризма. Особено 
важно е и соигуряването на транспортна 
достъпност до туристическите обекти, за 
използването на материално-техническата база 
и инфраструктура при обслужването на 
туристите.  
Икономическо значение на туризма е в 
центъра на държавните и фирмени интереси 
към отрасъла. Туризмът включва не само 
ракреационни и познавателни дейности на 
туристите в посоченото място, но и самото 
пътуване, използването на материално- 
техническата база с местата за настаняване, 
хранене и предлагането на други разнообразни 

услуги, както и ангажирането на труда на 
специализираните кадри и много други 
стопански и социални дейности, които играят 
ролята на мощен фактор за развитие не само 
на туристическите фирми, но и на цялата 
икономика.  
Туризмът има и пряко социално значение чрез 
възникващите социални контакти между 
туристите и обслужващия персонал, между 
туристите и местното население, както и 
между самите туристите, групи туристите и 
почиващите и лекуващите се. Тези контакти са 
положително явление, пораждат взаимно 
уважение и разбирателство допринасят за 
задоволяването на определени интереси, 
разширяват познанията на хората в условията 
на рекреацията и туризма. 
Въпреки, че Смолянската област притежава 
богата гама от природни и антропогенни 
туристически ресурси и е най-изявената част 
на туристически клъстър Западни Родопи, 
туристическото развитие на областта не е на 
достатъчно високо конкурентно ниво и не 
отговаря на потенциала и възможности, които 
има.  
Това се дължи на редица причини, между 
които отдалечеността на района и трудната 
транспортна достъпност, сравнително слабата 
туристическа реклама в страната и особено в 
чужбина, липсата на постоянни директни 
транспортни връзки с Гърция, недостатъчното 
качество на туристическото предлагане, 
неизползване на възможностите за предлагане 
на нови алтернативни форми на туризъм.  
Заетите кадрите не усъвършенстват 
професионалните си умения в отговор на 
бързопроменящите се изисквания в сферата на 
туристическото предлагане и обслужване.  
Смолянска област е със слабо присъствие на 
международния туристически пазар. Основна 
туристическа дестинация за чуждестранните 
туристи в областта е ски курорта Пампорово. 
Практически не са достатъчно разработени 
другте сегменти на туристическия пазар.  
В икономиката на региона са развити почти 
всички отрасли на националното стопанство: 
селско, горско стопанство, включително 
дърводобив, лов и риболов, добивна и 
преработваща индустрия, строителство. 
Застъпени са всички отрасли на обслужващата 
сфера. 
Общите икономически условия в Смолянска 
област са сравнително по- неблагоприятни от 
средните за страната.  Налице са косвени 
признаци за наличието на сива и черна 
икономика в областта.  
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Относително намалява държавната финансова 
подкрепа за общините от Смолянска област - 
все още не са добри условията за теглене на 
кредити и привличане на други заемни 
средства. 
Относителното увеличаване на местните 
приходи е резултат от усилията на местните 
власти - увеличават се приходите, върху които 
общините могат да въздействат от местни 
такси и от други общински приходи. 
Увеличението на местните приходи не може 
да компенсира общите загуби на финансови 
ресурси. 
Обективните критерии в механизма за 
разпределение на държавните субсидии не 
отчитат сравнително по-високата цена на 
социалните услуги в Смолянска област (това 
се отнася за всички планински общини). 
Като цяло за област Смолян е характерно 
наличие на производствен опит и традиции в 
областта на туризма, картофопроизводството, 
рудодобива, производство на кабели, 

производство на ски, дърводобив, шивашка и 
трикотажна промишленост.  
Отраслите с най- голям отрицателен прираст 
са електрониката, машиностроенето и 
хранително-вкусовата промишленост. 
Единственият отрасъл, който показва реален 
растеж в относителния си дял на областната 
икономика е дърводобива и дърво-
обработването. Текстилната промишленост и 
електропроизводството запазват относителния 
си дял в свиващата се областна икономика. 
 
SWOT- анализ 
 
Резултатите от практическото използване на 
SWOT-анализа за областната икономика са 
получени след внимателен анализиране на 
тенденциите в развитието на основните 
фактори и елементи на регионално развитие. В 
синтезиран вид и количествено измерени, те са 
представени в Таблица 1. 

Таблица 1 
SWOT Бални оценки 

Силни страни  
Съхранена природна среда 8.29 
Наличие на природни ресурси – руда, минерална вода, горски площи 7.71 
Туристически център с национално значение /Пампорово/ 7.14 
Свободна и възпроизвеждаща се работна сила 5.86 
Производствен опит и традиции в областта на туризма, картофопроизводство, 
рудодобив, производство на кабели, производство на ски, дърводобив, шивашка и 
трикотажна промишленост 

5.14 

Добре развита ел.мрежа 4.71 

Средна оценка 6.48 

Общ сбор 38.85 

Слаби страни  
Неразвита и лошо подържана инфраструктура 1.09 
Упадък на основни отрасли /индустрии/ 8.43 
Ниско равнище на паричните доходи 8.43 

Ограничени вътрешни финансови ресурси за развитие 7.43 

Неефективна институционална структура за подпомагане развитието на бизнеса 7.14 

Натурализация на доходите, слаба покупателна способност на населението 7.14 

Изолираност от големи административни и стопански центрове 7.00 
Няма областен стопански комплекс, атомизация на икономиката 6.86 
Ограничена данъчна основа 6.43 
Непълна заетост 6.00 
Неефективно използване на човешките ресурси 6.00 
Ниско образователно равнище 5.29 

Средна оценка 6.44 

Общ сбор 77.24 

Възможности  
Изграждане на нова и разширяване на съществуващата инфраструктура 9.29 
Отваряне на границата с Гърция 8.14 
По– висока степен на преработка на суровините 7.57 
Развитие на малък и среден бизнес 7.29 
Комерсиализация въз основата на природни и културно-исторически дадености 7.00 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 338 

Екопроекти 7.00 
Ускорено преструктуриране 6.71 
Развитие на трудоемки производства 6.57 
Разнообразни форми на туризъм 7.00 

Комерсиализация на домашното стопанство 4.57 

Средна оценка 7.11 

Общ сбор 71.14 
Заплахи  

Несигурни транспортни и съобщителни връзки 9.43 

Финансова необезпеченост на инвестиционни регионални проекти 8.86 
Закриване на големи предприятия 8.43 
Неосигуряване на лостове за реализация на регионалната политика 7.57 
Увеличаваща се зависимост от централното бюджетно финансиране 7.29 
Верижна емиграция на населението и бизнеса 7.00 
Влошаване на съотношението между работещо и зависимо население 6.86 
Забавяне на децентрализацията  5.71 

Средна оценка 7.64 

Общ сбор 61.15 

 
Представени в графичен вид резултатите от SWOT анализа образуват следната фигура – фиг. 3. 

 
Фиг. 3. Резултатите от SWOT анализа на Смолянска област 

 

 
 
 
Нейната форма показва, че областната 
икономика се намира преимуществено в 
квадранти 4 и 3, които характеризират 
оздравителната и защитната стратегическа 
позиция. От това позициониране могат да се 
направят няколко констатации: областната 
икономика се намира в най-неблагоприятните 
квадранти на стратегическо позициониране: 
 тя не може да разчита на стабилизиране 
без централизирани инвестиции и изпълнение 
на централизирани програми; 

 разстоянията между силните и слабите 
страни са много големи, което показва, че 
преодоляването им ще изисква голям отрязък 
от време; 
 равнището на заплахите е високо, което 
предполага висок риск при изпълнение на 
стратегическите програми за развитие на 
областта. 
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Какво се случва в сферата на туризма? 
Анализирайки годишните статистическите 
данни за дейността на средствата за подслон и 
местата за настаняване в Смолянска област за 
периода 2008 - 2011 могат да бъдат очертани 
следните тенденции: 
 Броят на средствата за подслон и местата за 
настаняване бележи значителен ръст от 35,5 % 
за периода и през 2011 г. в Смолянска област е 
съсредоточена 48,9 % от хотелската база на 
Южен централен район. По данни на НСИ 
броят на леглата от 11318 през 2008 г. е 

нарастнал на 12208 или с 7,3 %. Като цяло 
ръстът на местата за настаняване изпреварва 
ръста на легловата база, което говори че се 
правят инвестиции в по-малки хотели с цел да 
се минимизира на риска чрез постигне по-
висока заетост. 
 Основна част от настанителната база е 
категория 1 и 2 звезди – 67,1 %; 28,8 % е 
категория 3 звезди и само 4,1 % са 4 и 5 
звездни хотели съсредоточени основно в КК 
Пампорово – таблица 2. 

 
Таблица 2. Разпределение на нощувките на българи и чужденци по категории 

 

Категория хотели 
  

Българи
 

Чужденци
 

Общо
 

брой 
нощувки

процент брой 
нощувки

процент Брой 
нощувки Процент 

Категория 1 и 2 * 111425 30,14% 8405 8,57% 119830 25,61% 
Категория 3 * 149116 40,33% 36737 37,45% 185853 39,73% 
Категория 4 и 5 * 109200 29,53% 52960 53,98% 162160 34,66% 
общо 369741 100,00% 98102 100,00% 467843 100,00% 

Източник: НСИ 
 

 Най-предпочитани от чужденците са по-
луксозните места за настаняване. Около 54 % 
от нощувките на чужденци са в 4 и 5 звездни 
хотели. Това се дължи предимно на 
значително по-ниските цени на хотелските 
услуги у нас и е в синхрон със световната 
тенденция на изместване на туристическото 
търсенето към хотелски услуги, които 
предоставят по-висока удовлетвореност от 
туристическото пътуване. 
Предпочитанието към по-евтини нощувки е 
доста по-силно изразено сред българските 
туристи - основна част, от които избират 
тризвездни хотели за своите пътувания - 40,3 
% от нощувките. Не малка част отсядат в 1 и 2 
звезди хотели, в които се предлага пълна гама 
услуги съгласно нормативните изисквания. 
През последните години нараства броя на 
обектите от тип „къщи”, „вили” или 
„самостоятелни стаи” за настаняване, които 
често не могат да бъдат напълно обхванати от 
официалната статистика. 
 В резултат на разразилата се световна 
финансова криза през 2007 г. и последвалата 

продължителна рецесия в цяла Европа се 
отчита спад на броя на пътуванията през 2009 
и 2010 г. и така също и на средния престой. 
Броя на реализираните нощувки в местата за 
настаняване е най-нисък през 2010 година, а 
през 2011 се забелязва значителен ръст, но все 
още не са достигнати предкризисните нива – 
фиг. 4.  
Прави впечатление прекалено ниския дял на 
чуждестраните посещения – едва една пета от 
нощувките са реализирани от чужди туристи, 
осъществени предимно по време на ски сезона 
в КК Пампорово. Това показва потенциала на 
развитие на туристическия продукт в региона 
в посока диверсификация с цел привличане на 
международни туристи.  
Необходимо е атрактивно обновяване с нови 
алтернативни форми на селския туризъм – 
гурме, етноложки, култов и др.; на 
екотуризма – орнитоложки, ентомоложки, 
етоможки, гемоложки, спелеоложки и др.; на 
културно-историческия и познавателен 
туризъм и др. 
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Фиг. 4. Брой реализирани нощувки за периода 2008-2011 
 

 
Източник: НСИ 

 
 Друга ясно очертаваща се тенденция през 
последните няколко години е нарастването на 
вътрешните пътувания, макар те да са 
предимно краткосрочни, за уикенда, свързани 
с хоби туризъм – лов, риболов, колоездене, 
конна езда и други индивидуални пътувания. 
 Климатичните условия и природните 
дадености оказват значително влияние върху 
развитието на туризма в Смолянска област. 
Особено подходящи са те през зимата за 
практикуване на ски-спортове и други форми 
на планински туризъм. Поради това най-голям 
брой посещения от български и чуждестранни 
туристи се регистрират през зимния сезон. 

Високата посещаемост през третото 
тримесечие е свързана с използването на 
годишните отпуски през летния сезон. Върху 
вътрешния пазар оказват влияние и някои 
характерни обредни прояви и национални 
празници – фиг. 5. 
 Сезонността е предизвикателство пред 
развитието на туристическия продукт в 
Смолянска област. Тя е причина за 
понижаване на средногодишната заетост на 
хотелската база и увеличаване себестойността 
на туристическия продукт, а това от своя 
страна влияе върху неговата ефективност и 
конкурентоспособност – фиг. 6. 

 
Фиг. 5. Брой реализирани нощувки по тримесечия 

 

 
Източник: НСИ 

Фиг. 6. Заетост на легловата база, % 
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Източник: НСИ 

 
В сравнение с останалите две големи области 
Пловдив и Пазарджик, заетостта на средствата 
за подслон и местата за настаняване в 
Смолянска област е най-ниска. Средната 
натовареност за периода 2008-2011 г. е в 
порядъка на 12 %. Това основно се дължи на 
практически неразвитите сегменти на 
туристическия пазар извън зимния сезон. Най-
нисък процент средногодишна заетост има в 
средствата за подслон и местата за 
настаняване от категория 1 и 2 звезди – само 

7,7 % през 2011 г., а най-висока заетост 
реализират 4 и 5 звездните хотели - 19,8 % - 
фиг. 7.  
Приходите от нощувки се променят 
пропорционално на броя на нощувките през 
разглеждания период, но през 2011 г. те 
нарастват с по-бавни темпове в сравнение с 
реализираните нощувки, което е признак за 
понижаване на техните цени с цел привличане 
на повече туристи. 
 

 
Фиг. 7. Приходи от нощувки, лева 

 
Източник: НСИ 

 
Анализирайки графиката на приходите могат 
да бъдат направени следните изводи: 
В следствие въздействието на световната 
икономическа криза приходите от нощувки 
спадат с 19,5 % през 2009 г. спрямо 

предходната година. През 2010 г. те са още по-
ниски, а през 2011 г. се наблюдава тенденция 
на покачване на приходите. 
36,6 % от общите приходи са от нощувки на 
чужди граждани през 2008 г. Техният дял 
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спада до 27,2 % през 2011 г. Това показва 
негативна тенденция на загуба на пазарен дял, 
която може да бъде преодоляна чрез адекватни 
мерки от страна на предлагащите 
туристическия продукт в района за 
подобряване на пазарната му привлекателност 
и съобразяване с новото търсене с цел 
повишаване на неговата конкуренто-
способност.  
 
Заключение 
Обобщавайки резултатите от анализа може да 
се направи извода, че сезонният характер на 
туристическото търсене в района и непълната 
натовареност на наличната база са сред най-
сериозните пречки пред повишаване 
конкурентоспособността на туристическия 
продукт в Смолянска област. По-доброто му 
позициониране е свързано с решаване на 
проблемите произтичащи от сезонността, 
които водят до неефективно използване на 
наличните ресурси и ниска възвръщаемост на 
капитала. 
Смятаме, че са налични възможности и 
условия за увеличаване на туристопотока и 
развитие на целогодишен цикъл от 
туристически пакети и услуги чрез обвързване 
на туристическия продукт в областта с нови 
алтернативни форми на селски и екотуризъм, 
които могат да бъдат практикувани през 
всички сезони и едновременно с това са 
съобразени с новите тенденции в 
потребителското търсене.  

За развитието на селския и екологичния 
туризъм е необходимо мрежата от защитени 
територии и зони по Натура 2000 да се 
използва устойчиво като ценен ресурс за 
диверсификация на туристическия продукт. 
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