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Резюме 
Статията има за цел да анализира налагането на информационните и комуникационните технологии и 
влиянията им върху туристическия пазар. За изясняването на целта са проследени етапите на развитие на 
комуникационните технологии. При анализирането на проблемите в туристическата практика са ползвани 
данните на потребителите в света на Интернет за 2012година. 
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Abstract 
This article aims to analyze the imposition of information and communication technologies and their impact on the 
tourism market. For the purpose of clarifying the steps were followed in the development of communication 
technology. In analyzing the problems in tourism practices are used user data in the Internet world in 2012. 
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Туристическа таиндустрия в началото на ХХІ в. 
коренно се променя в световен мащаб . Тези 
промени са в резултат от налагането на 
информационните и комуникационните 
технологии. Началото на новата информационна 
среда беше поставено през 70-те на миналия век. 
Информационните технологии и съобщенията днес 
трансформират всички аспекти на живота -
отикономиката до организирането на обитаемата 
среда на обикновенитехора. Новата "култура на 
виртуалната реалност”диктува логиката на 
социалните и икономическите системи. 
Формираната информационна среда се задава като 
проблем с влиянията, които оказва върху 
туристическата практика. 
Глобалният процес на преход от индустриалната 
епоха към ерата на информацията определя 
съвременната картина на състоянието и бъдещето 
на световната туристическа индустрия. С 
облекчения достъп до електронните съобщителни 
мрежи се разширява бързо аудиторията на 
потребителите на туристически услуги. 
Разнообразието на електронно базираните 
туристически обекти и субекти доведе до 
увеличаване на продажбите на туристически 
продукти. Въз основа на това, днес туризмът е един 
от водещите потребители на електронната 
търговия. 

Първата туристическа агенция в Интернет се 
появява през 1996 г. в САЩ. Шестнадесет години 
след нея в страната онлайн продажбите на 
туристическите продукти достигна 152,4 млрд. 
долара. В Западна Европа обемът на електронните 
продажби през 2011г. надхвърли 20 млрд. долара. В 
туристическия регион Азия и Тихи oкеан за същата 
година покупката на туристически пакети е 133 
млрд. долара. В света делът на туризма реализира 
над 42% отоборота на електронните продажби. 
Лидери в електронната търговия са водещи 
американски фирми и международни компании, 
като „American Express", TUI и „Carlson Wagonlit 
Travel". 
За сравнително кратко време електронната 
търговия на туристически пакети оказа съществено 
влияние върху дейността на туристическия бизнес. 
Основните етапи, през които преминава 
електронната търговия, са: 
- 1960 г. – американските компании, „American 
Airlines" и IBM създават автоматизирана система за 
закупуване на самолетни билети; 
- 1970 г. - „American Express” създава картова 
програма, с която се налага като лидер по брой 
обслужени клиенти в туристическата индустрия; 
- 1.01.1983 г. – официалната дата на раждане на 
Интернет; 
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- 1989 г. –Тим Бърнс Лий създава глобалната 
система World Wide Web (WWW); 
- 1992 г. – Конгресът на САЩ одобрява 
пускането на пазара на Интернет; 
- 2002 г. – електронната търговия формира 
оборот в областта на туризма в САЩ 14.4% от 
общите продажби в туризма; 
- 2004 г. - само в САЩ трите компании IAC, 
Sabre Holding и Sendantимат 9391електронни 
агенти запродажбина туристически пакети; 
- 2012 г. - броят на уебсайтове, свързани с 
туризма, е над 1 000 000. 
Бързото и широко налагане на електронните 
технологии в туристическата практика позволи 
продаването на разнообразни туристически 
продукти. Визуализирането и надеждността на 
информацията за туристическия продукт 
опосредстваха преодоляването на нематериалния 
му характер. Този факт допринасе значително за 
процеса на прехвърлянето за подбор на 
туристическите продукти на потребителите във 
виртуалното пространство на Интернет. 
Електронните продажби улесниха избора или 
покупката на трайно установени туристически 
продукти, но същевременно спомогнаха 
създаването на напълно нови продукти. 
В съвремието Интернет разширява участието си в 
туристическата практика. Чрез електронната мрежа 
се извършва управление и стратегическо 
позициониране на туристическите обекти. Тази 
практика се предложи и реализира от 
международни корпорации, рекламни или наети 
фирми и дори отделни лица. С това трайно се 
намалиха разходите за издръжка на туристическите 
субекти. 
На основата на Интернет се изградиха мегасайтове 
за туристническа информация. Една част от тях са 
създадени от фирми-посредници, като Watch Travel 
и Microsoft Ekspidiya. Мегасайтовете са виртуални 
субекти, предлагащи широка гама от туристически 
продукти със стандартна информация за 
предлаганите продукти. Предимство на 
мегасайтовете е, че могат да предоставят голямо 
количество информация безплатно на 
потребителите. В допълнение към бизнес 
информацията в тях са включени общи съвети за 
пътуване, визови режими, ръководства за 
туристически дестинации и центрове, времето, 
валутни курсове, план за достъпност, картис 
наличните ресурси и други. Всичко това прави 
мегасайтовете актуален и основен източник на 
информация за туризма. 
Интернет е коренно различен от всички 
информационни, канали, които са съществували 
преди. Уникалността на мрежата е възможността да 
взаимодейства с потребителя. Работата в 
интерактивен режим частично или напълно 
придвижва процесана продажба на туристическия 
продукт. Интернет продажбите имат редица 
предимства. Част от тях са – неограничен брой на 
едновременни клиенти, възможност за денонощна 
работа /независимо от времевата разлика между 

продавача и купувача/, предлагане на максимални 
количества и варианти на туристическия продукт. 
От икономическа гледна точка използването на 
Интернет продажби е ефективно.Разходите за 
създаване на онлайн магазин са сравними с 
откриването на няколко офиса за продажби, които 
имат ограничено териториално покритие на пазара. 
Същевременно мащабът, който обхваща Интернет 
продажбите, позволява да се включат милиони 
потребители. С разрастването на търговските 
функциина Интернет посредниците се ограничава 
монополът на класическите туристически агенти. 
От своя страна новите Интернет посредници не са в 
състояние да наложат монопол на туристическия 
пазар. Все още, с изключениена„American Express”, 
повечето фирми не се възползват пълноценно от 
възможностите на виртуалните магазини. 
В първите години САЩ бяха безспорен лидер на 
електронния туристически пазар. Страната първа 
въведе Интернет технологиите и първа наложи 
туристическите фирми на електронния пазар, като 
измести класическите агенции за пътуване. Тези 
първи стъпки промениха съществено пазара на 
туристическия продукт. Решаваща роля в този 
процес изиграха големите американски 
авиокомпании, които с посредници пренасочиха 
продажбите на билети. В резултат на това 
авиокомпаниите все по-често се разглеждат като 
конкуренти на класическите туристически агенции, 
които намалиха съществено печалбата си. Онлайн 
самолетният билет се продава с печалба от един 
долар, а в туристическите агенции надценката е 
осем долара.Конкуренцията от електронни канали 
за дистрибуция на стоките и услугите за туристите 
принуждават фирмите да преразгледат позицията 
си и ролята на туристическия пазар. 
Трайното позициониране на Интернет е пряко 
свързано с облекчения достъп до информация, по-
лесно се поръчва и бързо се закупува 
туристическият пакет. Наред с това се налагат 
разнообразни участници на електронния пазар. 
Всеповечекомпании, които преди това не са били 
свързани с туризма, се насочват към туристическия 
пазар. С водените от тях клиенти те следват 
алтернативна конкурентна стратегия. Тези фирми 
не е нужно дълго да са присъствали на 
туристическия пазар и да са сред доказаните страни 
в туристическата индустрия. Те предопределят и 
налагат значителни промени. Ярък пример за това е 
„Microsoft”, който влезе в туристическата 
индустрия със своя продукт „Ekspidiya” и бързо 
спечели голям сегмент от пазара. Ето защо 
традиционните брокери имат всички основания да 
се тревожат за бъдещето си. Бившите им функции 
изчезват или са преразпределени между връзките 
във веригата на създаване, предлагане и продажба 
на туристическия продукт. По този начин 
търсенето на „ниши” на пазара е алтернатива за 
повечето онлайн участници на туристическия 
пазар. 
В последните години се промениха и 
потребителите на онлайн търговията на 
туристическите пакети. Днес водеща страна по 
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брой на потребители е Китай. През 2012 г. 
Интернет са ползвали 538 млн. души, измествайки 
за първи път САЩ, където за същата година 
Интернет потребителите са 245 млн. Увеличеният 
брой на потребителите от Китай е основанието 
Световната организация по туризъм да прогнозира, 

че през 2025 г. страната ще формира най-много 
туристи в света – 100 млн. 
Двадесетте водещи страни в света с най-голям брой 
на потребителите на Интернет са представени в 
таблицата. 

 
 

 
 

 

 
Тези двадесет страни, които са с най-голям брой 
потребители на Интернет, включват 73,8% от 
населението на света. Пазарният им дял на онлайн 
продажбите е 38,15 %, при средно за света 34,3 
процента. В България Интернет се ползва от 54% 
от населението, което ни отрежда 58 място в света. 
Закупуването на туристически пакети в страната ни 
чрез Интернет е 23,82 процента. Основно се ползва 
от възрастова група от 20 – 29 години. 
Югозападният район е водещ в ползването и 
закупуването на туристическите пакети.  
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