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Съдържание: 

В настоящото изследване се разглежда ролята, която структурните фондове играят в 
подкрепа на интервенциите в туризма в крайбрежните райони. Структурните фондове 
по принцип, и Европейският фонд за регионално развитие в частност, са всъщност 
важен източник на финансиране на равнище Европейски съюз за туристическите МСП 
и свързаните с туризма дейности. Въпреки че туризмът не е от най-приоритетно 
значение, а в количествено отношение делът на средствата от структурните фондове, 
изразходвани за туризма, са само малка част от общата сума, влиянието в качествено 
отношение върху регионалното развитие не е за пренебрегване, особено в онези 
крайбрежни райони, които в голяма степен разчитат на туристическия сектор. 
 
Заключенията на изследването показват, че едно значително влияние се отнася до 
аспекти на институционалното изграждане, най-вече в новите държави-членки, като 
например разпространението на съвместните практически методики при планиране на 
интервенциите в туристическия сектор. Друг важен фактор е повишената 
осведоменост по отношение на необходимостта от обединяване на политиките за 
крайбрежните райони. Това е важно, особено по отношение на аспектите на 
туристическите проекти, свързани с устойчивостта на околната среда. Всъщност 
категорично се приема от всички политически ръководители, че устойчивостта на 
такъв бързо развиващ се сектор като туризма (и по-специално масовия туризъм) в 
крайбрежните райони е основното предизвикателство в бъдеще.  
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Аналитично резюме  
 
Предпоставки 
В туристическия сектор крайбрежният туризъм е в значителна степен най-важният по 
отношение на туристически потоци и генериране на приходи. Сред туристическите 
дестинации най-предпочитани от туристите са крайбрежните райони, а регионът на 
Средиземноморието е водеща туристическа дестинация в света: според оценките на 
Световната туристическа организация тя съставлява една трета от общите приходи от 
постъпления в туризма. 
 
Повечето от икономиките на държавите-членки със значителна дължина на брегова 
линия разчитат в много голяма степен на приходите, генерирани от дейности, свързани с 
морето, като туризъм, риболов, транспорт и т.н. При все това, използването на морето за 
толкова различни цели поражда натиск, и по-конкретно: 

• надпреварата за пространство води до конфликти между различните дейности 
(риболов, предоставяне на услуги, селско стопанство);  

• естествените екосистеми, които поддържат крайбрежните райони, се рушат, най-
вече поради въздействието от изменението на климата;  

• съществуват големи сезонни различия в броя на населението и заетостта. 
 
Нарастването на туристическите потоци по крайбрежието, особено под формата на масов 
туризъм, се придружава от възникващо безпокойство за потенциално негативните 
въздействия върху регионалното развитие с оглед на околната среда и от икономическа и 
социална гледна точка. Структурните фондове могат да играят роля в утвърждаване на 
принципите за устойчиво развитие при планирането и прилагането на интервенциите в 
крайбрежния туризъм.   
 
Цел 
Целта на настоящото изследване е да се предостави изчерпателен качествен анализ на 
влиянието на изразходването на средствата от структурните фондове за проекти в 
областта на туризма в крайбрежните региони, за да се отправят препоръки и адекватни на 
политиките съвети на специалистите, които вземат решенията. Подходът се концентрира 
върху пет основни аспекта, при които влиянието на структурните фондове може да бъде 
от голямо значение за реализацията на успешни интервенции в регионалното развитие. 
Те са:  

• създаване и утвърждаване на партньорства; 
• осигуряване на средства за финансиране; 
• съживяване на местната икономика; 
• ограничаване на сезонния характер на туризма; 
• насърчаване на устойчивостта на околната среда.  
 

Използваната методология включва двустранен методологичен подход: 
• предоставяне на общ преглед на сектора на крайбрежния туризъм и 

възможностите за финансиране въз основа на събиране и обработка на вторичните 
данни, съдържащи се в богатата литература за туризма, крайбрежните региони и 
структурните фондове; 



Тематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване (Тематичен отдел „Б“) 

PE3 97.260 iv

• анализ на първичните данни, събрани от работата по места и от изучаването на 
конкретните процеси. Избрани бяха шест целеви крайбрежни региона, като се 
отчитат следните задължителни критерии:  
− представителност на всичките шест макрорайона; 
− включване в извадката на най-малко един островен регион; 
− включване в извадката на най-малко един трансграничен регион; 
− справедлив баланс между регионите по цел „сближаване“ и 

„конкурентоспособност и заетост“. 
 
Данни за влиянието на структурните фондове върху крайбрежния 
туризъм  
 
Заслужаващ внимание източник на финансиране 
Туризмът попада в обхвата на компетенциите на регионално и национално равнище и не 
съществуват политики или финансови инструменти на ниво Европейски съюз, специално 
насочени към туризма. Независимо от това, интервенциите в туризма са елемент от по-
широки европейски политики, които могат да оказват значително въздействие върху 
сектора. 
 
Основната финансова помощ за туризма се предоставя от кохезионния и структурните 
фондове. По време на последния програмен период голям брой интервенции в туризма 
получиха подкрепа от тези фондове, като подкрепата беше различна поради 
междуотрасловия характер на сектора. Най-важните дестинации в рамките на 
крайбрежния туризъм в Европа получиха подкрепа посредством регионалните 
оперативни програми и националните секторни оперативни програми. Интервенциите 
включиха туристическа инфраструктура в по-малък мащаб, схеми за предоставяне на 
безвъзмездни помощи на туристическите малки и средни предприятия (МСП), 
обновяване на плажовете, възстановяване на градската среда и подкрепа за културното и 
художествено наследство.  
 
Влияние главно по отношение на институционалното изграждане  
Цялостното влияние на структурните фондове върху регионалното развитие е 
разнообразно. В качествено отношение то има положително въздействие, особено по 
отношение на институционалното изграждане и засилване на капацитета за планиране. 
Това важи в най-голяма степен за новите държави-членки, които не притежават богат 
опит по отношение на съвместните подходи и на подхода „отдолу нагоре“ при 
публичното планиране. В по-строго количествено отношение, влиянието на структурните 
фондове върху крайбрежния туризъм не е така ясно различимо. Главните причини за това 
са: 

• туризмът не е приоритет за интервенциите на структурните фондове, поради 
което за сектора се заделя много малка част от финансовите ресурси;  

• политическите приоритети на плановете за регионално развитие само в 
изключителни случаи се насочват единствено върху крайбрежния туризъм, като 
те по-скоро са насочени към общото туристическо предлагане в региона; 

• туризмът в редки случаи е самостоятелен приоритет, като той обикновено се 
свързва с по-широки стратегии за насърчаване на конкурентоспособността, 
разнообразяване на производствените дейности в районите в упадък и т.н. 
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По отношение на типологиите на интервенциите все още преобладават физическите и 
инфраструктурните инвестиции, целящи увеличаване на предлагането на места за 
настаняване и подобряване на достъпа до района, пред нефизическите интервенции, 
които се отнасят до предоставянето на услуги, териториалния маркетинг или 
разнообразяване най-общо на туристическото предлагане. Независимо от това, фактите 
показват, че по принцип регионалните политики в областта на туризма през новия 
програмен период се придвижват напред към по-качествен и интегриран подход, насочен 
към намаляване на натиска върху крайбрежните райони и предлагане на по-развита 
съвкупност от дейности и развлечения.  
 
Политиките относно достъпността и опазването на околната среда, независимо че не са 
специално насочени към туризма, могат да допринесат в значителна степен, макар и 
косвено,    за неговото развитие.  
 
Насърчаване на партньорството в рамката на многостепенното управление 
Рамката за управление в туристическия сектор се отличава с многостепенно, 
многосекторно измерение. Ако не се въведе в действие интегриран подход за 
проектиране и планиране, съществува риск от следване на противоречащи си мерки. Това 
е особено очевидно по отношение на околната среда: природните дадености на даден 
регион продължават понякога да се възприемат като ограничение на политиката на 
търговска експлоатация на района, вместо като ценност, която трябва да бъде запазена 
като основен актив за притегателната сила на дадено място. 
 
Данните от конкретните изследвания издигат на преден план факта, че влиянието на 
структурните фондове върху разработването на принципите на партньорство при 
планиране на политиките на регионалното развитие е много положително и най-
подходящо, въпреки че в новите държави-членки подходът „отдолу нагоре“ и принципът 
на партньорство са внедрени в по-малка степен, отколкото в старите държави-членки.  
 
Степента на участие на субектите е по-видима в проучвателните дейности на 
проектирането и планирането, отколкото в механизмите на изпълнение и предаване. Това 
обикновено увеличава краткосрочната перспектива на дейностите по планирането и не 
допринася за диалога и ясното споделяне на възгледите за политиките, като 
същевременно успехите се реализират, когато ролята на участниците е по-активна и 
приложима във всички фази на политиките.  
 
По отношение на типологията на субектите публичните органи на местно равнище в 
крайбрежните райони обикновено играят най-активната роля в партньорствата в 
крайбрежния туризъм. Публичните органи на регионално и местно равнище, частният 
сектор и природозащитните сдружения обикновено участват на партньорски начала. 
Един по-новаторски подход към крайбрежния туризъм ще изисква участието и на 
природозащитни организации, представители на производствените сектори, свързани с 
морето, експерти и представители на културните среди и научната общност с интерес към 
морските дейности. 
 
Все още слаби резултати по привличането на средства от частни фондове 
Националните вноски представляват средно най-големия дял от общите проектни 
разходи  в регионите от Цел 2; от друга страна, в регионите от Цел 1 фондовете на ЕС 
осигуряват основен дял в съфинансирането на проекти в туризма. Съфинансирането от 
страна на ЕС представлява най-голям дял само в случаите на инфраструктурни проекти, 
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които обаче обикновено спадат към интервенциите в транспорта и опазване на околната 
среда, или към мерките за възстановяване и оценка на художественото и културното 
наследство.  
 
Участието на частния сектор все още не е така съразмерно: привличането на средства от 
частния сектор за проекти в туризма среща големи трудности в повечето общини. 
  
Най-обичайното отношение на частния сектор към публичното финансиране е искане на 
безвъзмездни помощи за частни инвестиционни нужди. При други заинтересовани страни 
популяризирането на конкретна цел е единственият принос, който се предвижда при 
планиране на интервенциите, въпреки че общите усилия за утвърждаване на 
притегателната сила на даден регион биха спомогнали за една по-малко фрагментирана 
рамка на интервенции. 
 
Фактите от конкретните изследвания показаха, че при директната помощ за дружествата, 
процесът на подбор на инвестиционни проекти за съфинансиране клони към 
производството, понякога за сметка на секторите на услугите. Освен това в новите 
държави-членки участието на частни дружества е твърде слабо, отчасти поради ниското 
равнище на асоцииране на туристическите предприятия. 
 
Един по-стратегически подход ще изисква полагането на усилия за насърчаване на 
предприемачите и частния сектор да станат инвеститори, вместо просто бенефициери на 
публични средства. Основното предизвикателство в публично-частното партньорство е 
намиране на устойчиви и резултатни начини за осигуряване на стимули за частните 
инвеститори. 
 
 
Съживяване на местната икономика 
Твърде рано е да се обсъжда влиянието на структурните фондове върху регионалното 
развитие в крайбрежните райони през периода 2000-2006 г. Най-общо казано влиянието 
върху развитието зависи от характеристиката на проучвания регион. Когато 
крайбрежният и регионалният туризъм са в единодействие, икономическото въздействие 
на структурните фондове е изключително резултатно. Както единодушно се признава, 
нарастването на разполагаемия доход е главна причина за засилване на търсенето на 
крайбрежния туризъм и поради тази причина положителното влияние на структурните 
фондове може да има непряк положителен ефект за крайбрежния туризъм посредством 
търсенето вместо предлагането. Доброто планиране и управление също засягат влиянието 
на структурните фондове върху развитието: в колкото по-голяма степен е въведен 
механизмът на структурното финансиране в административния капацитет на даден 
регион, толкова по-голямо е влиянието му върху регионалното развитие.  
 
От данните от практическите изследвания също така добре се вижда, че интервенциите в 
крайбрежния туризъм влияят положително върху динамиката на заетостта по отношение 
на създаването на работни места в сектора. При регионите, преживяващи 
селскостопански и промишлен упадък във вътрешността, крайбрежният туризъм има 
възможност да привлече работници от секторите в упадък. Все пак, важен въпрос, който 
следва да се постави за решаване, е естеството на новите работни места, създадени от 
туризма в крайбрежните райони. Развитието на туризма се отличава с висока степен на 
временна сезонна трудова заетост и изцяло гъвкави условия на работа. Младите хора и 
по-ниско квалифицираните работници обикновено са тези, които се възползват от 
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възможностите за работа в туризма (като сервитьори, готвачи, бармани, аниматори, 
организатори, спортни инструктори). На този фон структурните фондове се използват и 
за подобряване на качеството на заетост в туристическия сектор, защото местните 
ръководители са силно заинтересовани от въпросите, свързани с качеството на трудовата 
заетост.  
 
Разнообразяване с цел ограничаване на сезонния характер на туризма 
Популяризирането на алтернативни форми на туризъм и разнообразяването на 
туристическите предложения представляват основното предизвикателство за политиките 
в крайбрежните райони. Разнообразяването може да допринесе за повишаване на 
притегателната сила на крайбрежните дестинации и да им даде възможност да преминат 
отвъд традиционния модел „слънце, море и пясък“. Алтернативните форми на туризъм 
могат да спомогнат за удължаване на сезона, като се създадат многобройни ползи, някои 
от които са: 

• нови източници на доход, които са предпоставка за по-голямо развитие и заетост; 
• ограничаване на въздействието върху околната среда и икономическото и 

социалното въздействие и натиск, причинени от съсредоточаването на туризма в 
рамките на няколко месеца в годината; 

• създаване на нови дейности в подкрепа на опазването и развитието на 
наследството на района. 

 
Има няколко интересни решения, произтичащи от опита със структурните фондове: 

• новаторска стратегия в опит за популяризиране на интегрирано туристическо 
предложение, което да свързва бреговата линия с вътрешността и различните 
райони; 

• историческото наследство и културният туризъм са начин да се видоизмени 
туристическото предлагане в крайбрежните селища, които исторически са 
изпълнявали индустриална функция, и се преобрази идентичността и 
самобитността на даден район, като се преобразуват крайбрежните курорти в 
морски градове с наследство и традиции; 

• популяризиране на алтернативните форми на туризъм (напр. „бизнес туризъм“ с 
търговски панаири и конференции, насочени към различен кръг от клиенти);  

• в регионите с основна дейност, традиционно основаваща се на модела „слънце, 
море и пясък“, се полагат усилия за доразвиване и „по-изтънчено“ предлагане на 
туристическия продукт, включващо разнообразие от занимания за почивка с 
добавена стойност, като например спорт, здравни и лечебни процедури, голф, 
ветроходство, туризъм за възрастни хора, тематични паркове, срещи, конференции 
и т.н.  

Устойчивото развитие е основен приоритет на политиките 
Структурните фондове имат положителен принос за повишаване на осведомеността за 
околната среда и за разпространение на информация за целите на устойчивото развитие в 
регионалното планиране, поставящи въпроса за устойчивото развитие като основен 
междуотраслов приоритет. 
 
Като основаващи се на природата дестинации, островните и крайбрежните райони са 
дестинациите, изложени в най-голяма степен на измененията на околната среда, 
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причинени от климата, които могат да доведат до преобразяване на туристическия избор 
и дейности.  
 
За да се реши проблемът, Световната организация по туризъм (СОТ) предлага балансиран 
подход, основаващ се на принципите на смекчаване (т.е. действия, ограничаващи 
факторите, които допринасят за изменението на климата, и по този начин смекчават 
неговото въздействие) и адаптация (т.е. предприемане на необходимите стъпки за 
справяне с последиците от изменението на климата). 
 
Заключения 
Данните от прегледа на литературата и анализът на конкретните изследвания 
подчертават, че: 

• през последния програмен период интервенциите в крайбрежния туризъм са 
получили значителна подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие в 
рамките на регионалните оперативни програми; 

• ограничаването на последиците от сезонния характер, устойчивото развитие и 
разнообразяването на туристическия продукт са бъдещите предизвикателства 
пред сектора на крайбрежния туризъм;  

• най-категоричното влияние на структурните фондове върху крайбрежния 
туризъм е по отношение на институционалното изграждане и изграждането на 
капацитет; 

• в старите държави-членки принципът на партньорство изглежда е вграден 
компонент и в програмирането, и в планирането на проекти, докато в новите 
държави-членки едромащабното участие на заинтересованите страни предстои 
да стане норма;    

• интервенциите в рамката на кохезионната политика породиха загриженост 
относно необходимостта от интегриран подход към управлението и 
планирането на крайбрежните райони, особено по отношение на опазване на 
околната среда (ерозията по крайбрежието и биоразнообразието); 

• националните или регионалните публични фондове съставляват основният 
принос за съфинансираните интервенции на структурните фондове, като 
привличането на частни инвеститори остава проблемно в повечето региони 
(особено в селските райони);  

• именно в малките острови и най-отдалечените региони влиянието на 
структурните фондове за съживяване на местната икономика е най-значително; 

• разнообразяването на предлаганите услуги е основната стратегия, предприета 
за ограничаване на сезонния характер на туризма; 

• природните дадености на даден район не се разглеждат вече като ограничение, 
а като добавена стойност към туристическата оферта. 
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Препоръки 
 

Европейската комисия 
През новия програмен период политиките на ЕС трябва да бъдат насочени към: 

• интегриране на интервенциите в крайбрежния туризъм, съфинансирани от 
структурните фондове, в по-широки рамки, по-специално морската политика, 
стратегията за интегрирано управление на крайбрежните зони, трансевропейската 
мрежа за транспорт и свързаната с „Натура 2000“ политика в областта на околната 
среда; 

• разработване на интегриран подход за комплексното управление на 
интервенциите, попадащи в различни области на политиките, но насочени към 
крайбрежните райони; 

• насърчаване на дейности по оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането 
на принципа на устойчиво развитие при интервенциите в крайбрежния туризъм.  

 
Държавите-членки и крайбрежните региони 
Специалистите, които вземат решенията на национално и регионално ниво, трябва да: 

• насърчават преход от физически инфраструктурни инвестиции в дейности, които 
„създават“ обекта, към разнообразяване на продуктите и услугите чрез дейности, 
които „преобразяват“ обекта. Това може да се постигне чрез: 
- допълване на традиционния продукт „слънце, море и пясък“ с дейности за 

отдих, свързани с морето (напр. риболов или гмуркане); 
- създаване на тематични маршрути и пътеки, целящи запознаване с 

регионалните традиции на вътрешността (напр. кулинарно майсторство); 
- превръщане на градове и селища, които исторически са изпълнявали 

индустриална функция, в туристически дестинации посредством 
популяризиране на тяхната архитектурна и културна самобитност;  

- вземане предвид на възможността за специализация на услугите и местата за 
настаняване за привличане на бизнес туристи; 

• инвестират в осезаемата роля, профила и изпълнението на проектите, за да се 
промени отношението на частния сектор, чиито представители от бенефициери на 
публичните фондове да станат дългосрочни инвеститори (публично-частно 
партньорство);  

• възприемат глобална перспектива към туристическия пазар, за да се посрещне 
нарастващата конкуренция от страна на евтините дестинации извън Европейския 
съюз;  

• съчетаят развитието на туристическите инфраструктури и бази с мерки за опазване 
на околната среда; 

• разработят програми за обучение за създаване на пул от квалифицирани 
работници, за да се справят с повишената сложност и разнообразие на 
туристическия сектор. 
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