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1) „Проучване на добри практики в държави членки на Европейски съюз
и региона на Балканите“ 

2) „Анализ на съществуващите модели на финансиране на националния
туристически маркетинг и реклама и предложение за прилагане на 
подходящ модел за устройство и финансиране на Национална
туристическа организация на България“



Изследвани национални туристически агенции

1) Австрия – Австрийски национален туристически офис (АНТО)

2) Гърция - Гръцката национална туристическа организация (ΓНΤΟ)

3) Дания - VisitDenmark

4) Сърбия - Туристическата организация на Сърбия 

5) Финландия - VisitFinland

6) Хърватия - Хърватския национален туристически борд (ХНТБ)
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 Процес на изследване
1) Устройство, функционална структура, модел на управление

2) Мисия, визия, цели и стратегически задачи

3) Функции и дейност

4) Модел и източници на финансиране на националния туристически маркетинг и

реклама

5) Добри практики за привличане на допълнителни средства за националния

туристически маркетинг и реклама

6) Привлечени инвестиции, благодарение на работата на националната

туристическа организация

7) Практики за оценяване, наблюдение и контрол



Австрийски национален туристически офис
Устройство, функционална структура, модел на управление 
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Офиси на АНТО по света
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Австрийски национален туристически офис (АНТО)

Модел и източници на финансиране

Бюджетът на Австрийския туристически офис се състои от вноски от Република
Австрия и Австрийската търговска камара, както и от австрийската туристическа
индустрия за маркетингови услуги. Бюджетът на АНТО за последната година 
съставлява 50 млн. евро, от които 18 млн. евро (36%) представляват приходи от 
туристическата индустрия, 24 млн. евро (48%) са публичните средства от 
Министерство на устойчивото развитие и туризма (което от 29.01.2020 е 
преструктурирано и преименувано на Федерално министерство за земеделието, 
регионите и туризма) и 8 млн. евро (16%) са от Австрийската търговска камара.
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Австрийски национален туристически офис
Добри практики за привличане на допълнителни средства за 
националния туристически маркетинг и реклама- WiPool
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Гръцка национална туристическа организация 
Устройство, функционална структура, модел на управление 
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Офиси на ГНТО по света
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Гръцка национална туристическа организация

Модел и източници на финансиране

Гръцката национална туристическа организация се финансира от държавния бюджет 
на Република Гърция.

Основният източник на финансиране на Гръцката национална туристическа агенция е 
държавния бюджет на Република Гърция, съответно не са обособени конкретни
източници на финансиране, които да бъдат определени като добри практики за 
привличане на допълнителни средства за националния маркетинг и реклама.
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VisitDenmark
Устройство, функционална структура, модел на управление 
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VisitDenmark
Годишен бюджет на VisitDenmark за периода 2015-2018 г.

 

 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 
 

 

 



VisitDenmark
Добри практики за привличане на допълнителни средства за националния
туристически маркетинг и реклама

Като добра практика на VisitDenmark за привличане на допълнителни средства може
да се определи голямата роля на партньорствата на организацията с туристическия
бизнес и други организации и представители на туристическата индустрия, които
допринасят за почти половината от приходите в годишния бюджет на организацията.
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Снимка от официалния сайт на VisitDenmark
www.visitdenmark.com



Туристическа организация на Сърбия
Устройство, функционална структура, модел на управление 
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Туристическата организация на Сърбия

Модел и източници на финансиране на националния туристически маркетинг и реклама

Основните източници на финансиране на Туристическата
организация на Сърбия за последните 5 години (2014-2018 г.) 
включват:

• Приходи от продажбата на стоки (сувенири)

• Прехвърлени средства от предходната година

• Приходи от бюджета на Република Сърбия

• Приходи от дарения

• Приходи от отдаване по наем на офис площи (конферентни зали)

• и други
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ТОС
Годишен бюджет на ТОС за периода 2015 - 2018 г.
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TOC

Добри практики за привличане на допълнителни средства за националния
туристически маркетинг и реклама 

Като добра практика за привличане на допълнителни средства за националния
маркетинг и реклама от страна на ТОС може да се посочи продажбата на различни
сувенири в два магазина.
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Снимка от официалния сайт на ТОС
www.serbia.travel



VisitFinland
Устройство, функционална структура, модел на управление 
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VisitFinland

Модел и източници на финансиране на националния туристически
маркетинг и реклама

VisitFinland, като част от BusinessFinland, се финансира от държавния бюджет. 
Финансова подкрепа за развитието на туризма се получава пряко или косвено и от 
бюджетите и дейностите на други министерства, агенции за развитие и различни
регионални органи. Размерът на финансирането, осигурено от публични
източници, е различно през различните години, като през 2017 г. VisitFinland
получава 11,9 млн. евро, а през 2018-19 г. бюджетът е увеличен на 16 млн. евро, за 
да се изпълни програмата за действие „Туризъм 4.0“.
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VisitFinland

Добри практики за привличане на допълнителни средства за националния
туристически маркетинг и реклама

Като част от BusinessFinland, VisitFinland се финансира от държавния бюджет. 
Агенцията предоставя платени услуги, включително свързани с консултации и 
обучения.

 

 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 
 

 

 

Снимка от официалния сайт на VisitFinland
www.visitfinland.com



Хърватски национален туристически борд
Устройство, функционална структура, модел на управление 
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Хърватския национален туристически борд (ХНТБ)

Модел и източници на финансиране на националния туристически маркетинг и 
реклама  

Основните източници на финансиране на Хърватския национален туристически борд са:
- Средства от туристически данък

- Средстава от  членски внос

В допълнение към тях Хърватският национален туристически борд също така да получава
или може да получава приходи от държавния бюджет; доброволни вноски и дарения; 
приходи от извършване на стопанска дейност; притежавано имущество; средства по 
европейски програми и проекти и други.
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Годишен бюджет на ХНТБ за периода 2014-2018 г.
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Хърватски национален туристически борд

Добри практики за привличане на допълнителни средства за националния
туристически маркетинг и реклама

Като добра практика за привличане на допълнителни средства за националния
маркетинг и реклама от страна на Хърватския национален туристически борд може да 
се определят приходите от членски внос, макар в случая на ХНТБ те да представляват
един от основните източници на финансиране, а не просто допълнителни средства. 
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II. Анализ на съществуващите модели на 

финансиране на националния туристически

маркетинг и реклама и предложение за прилагане на 

подходящ модел за устройство и финансиране на 

Национална туристическа организация на България
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Тенденции и прогнози за развитието на националните 
туристически организации-основни изводи

• Нарастващата сила на индивидуалните туристи, появата и растежът на силните 
маркетингови офиси на отделните градове, желанието на туристите да комуникират 
директно с доставчиците на услуги, както и други микро и макро тенденции, са сред 
факторите налагащи промяна в настоящия модел на националните туристически 
организации

• Традиционните структури в туризма, които се основават на политически и 
институционални рамки, в днешно време трябва да отстъпят място на повече пазарно-
ориентирани организации

• С цел комплексния туристически маркетинг да бъде максимално ефективен и да 
обхваща интересите на всички участници, формиращи изживяването на туриста в 
дестинацията, следва към националната туристическа организация да бъде изградена 
мрежа от представители, както на туристическия сектор, така и на съпътстващите го 
отрасли
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НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ОФИС



Устройство, функционална структура, модел на 
управление на националните туристически

организации
С цел избягване създаването на допълнителни организации, утежняващи процесите по 
националния туристически маркетинг и реклама, и следвайки целта за изграждане на 
един работещ, ефективен механизъм, се предлага създаване на Национален 
туристически офис със следната примерна структура:

• Членове на бъдещият НТОБ - представители на регионалните и местни
туристически офиси, представители на туристическия сектор и съпътстващите го
други икономически отрасли

• Оперативно управление-Изпълнителен директор

• Стратегически решения- Управителен съвет

• Ще има възможност да бъдат поканени за почетни членове на НТОБ, лица или 
представители на организации и бизнеси, които са особено отговорни за 
развитието и популяризирането на туризма в България, по примера на Хърватския
национален туристически борд. 
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Примерна структура на бъдещия Национален 
туристически офис на България

 

 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 
 

 

 



Карта с представителствата на бъдещия НТОБ и пазарите, за 
които ще отговарят
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Управителният съвет ще се съпредседателства от Министър на туризма и представител
на бизнеса и се предлага да се състои от представители на туристическия сектор и 
съпътстващите го отрасли с цел да се постигне максимална всеобхватност и съответно
да бъдат включени представители на различните заинтересовани страни. 

По отношение на представителствата в чужбина, се предлага да се създадат такива за 
основни емитивни и целеви пазари за страната, сред които Сърбия, Румъния, Гърция, 
Турция, Русия, Германия, Великобритания, Китай и други.
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Мисия, визия, цели на НТОБ
• Мисията на Националния туристически офис на България ще бъде да 

популяризира страната като туристическа дестинация, да развива и да подобрява
имиджа й, като координира и подкрепя мрежата от регионални и местни
туристически организации, както и останалите представители на туристическия
сектор, стремейки се към развитието на устойчив туризъм на всички нива на 
дестинацията.

• Визията на НТОБ ще цели България да се превърне в модерна дестинация с 
разпознаваем и търсен висококачествен, целогодишен туристически продукт.

• Основната цел на НТОБ е увеличаване броя на посещенията в страната и 
приходите от туризъм, обединявайки усилията, целите и интересите на различните
участници в туристическия сектор.
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Стратегически задачи на НТОБ

Стратегическите задачи на НТОБ се предлага да бъдат:
• Стратегическо планиране и управление на маркетинговите и рекламни дейности за 
популяризиране на България като туристическа дестинация
• Развитие и подкрепа на системата от туристически офиси на различни нива
• Насърчаване сътрудничеството между публичния и частния сектор по отношение на 
маркетинга, брандинга и рекламата на дестинацията
• Предоставяне на актуална информация, анализи, тенденции и прогнози за целите на 
всички участници в туристическия сектор
• Разпространяване и насърчаване на методи и инструменти за развитие на устойчив 
туризъм на всички нива на дестинацията
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Функции и дейности
Очаква се в бъдеще функциите и дейностите на националните туристически организации да се 
ориентират повече към дейностите на така наречените организации за управление на 
дестинации
/Destination management organisation-DMO/. 
Техните дейности могат да се разделят на две основни групи– едната свързана с 
маркетинговата стратегия, а другата – свързана със стратегията за подкрепа. Маркетинговите 
дейности ще продължат да имат съществено значение за националните туристически 
организации въпреки това, техният фокус ще бъде върху стратегията за подкрепа. 
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Функции и дейности
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• Маркетингови и брандинг дейности, свързани с популяризирането на България като
туристическа дестинация

• Събиране на информация, осъществяване на проучвания и анализи както за 
собствени цели, така и за целите на всички останали участници в туристическия
сектор

• Изграждане, развитие, координиране и надзор на дейността и подкрепата на 
системата от регионални и местни туристически офиси

• Насърчаване на сътрудничеството между регионални и местни представители на 
туристическата индустрия, активна съвместна дейност и оказване на подкрепа на 
бизнесите в различни направления

• Изготвяне на стратегически и оперативни маркетингови стратегии и планове, 
финансови планове, годишни доклади и финансови отчети, както и съдействие на 
регионални, местни и други туристически организации и институции при 
изготвянето им

• Развитие на човешките ресурси, включително обучение и подобряване качеството на 
туристическия персонал

• Дейности, свързани с устойчивото развитие на туризма на национално ниво



Функции и дейности
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• Разпространение на идеи за устойчиво развитие
• Съвместни маркетингови и рекламни кампании с представители на туристическата

индустрия
• Координиране на дейностите на други представители на туристическата индустрия, 

свързани с маркетинга на дестинацията
• Организиране, съорганизиране и/или участие в туристически изложения, панаири и 

други събития, свързани с туристическата индустрия
• Осъществяване на консултации с представители на туристическата индустрия
• Разработване и/или съдействие за разработване на туристически продукти
• Управление на кризи
• Създаване и развитие на партньорства с международни организации
• Управление на възникнали комуникационни кризи и/или ситуации, които засягат

туризма и международния имидж на страната
• Създаване и организиране на туристически представителства в чужбина и 

информационни центрове в страната, самостоятелно или в сътрудничество с 
регионални и местни туристически организации



Модел и източници на финансиране на националния
туристически маркетинг и реклама

Изведените от различни специалисти модели и източници на финансиране на 
националните туристически организации се потвърждават и от източниците на 
финансиране на изследваните НТО. Техните основни източници на финансиране са
средства от държавния бюджет; членски вноски от страна на основни
органи/организации (в случая на Австрия, министерството, отговарящо за туризма, и 
Австрийската търговска камара); средства от извършени дейности и услуги от страна 
на НТО (включително съвместни кампании с представители на туристическата
индустрия); туристически данък; членски внос от страна на физически и юридически 
лица, чиято дейност е пряко или косвено свързана с туризма, и които пряко или 
косвено получават приходи от туризъм; дарения и спонсорства; притежаване на 
имущество; средства от европейски програми и проекти.
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Източник/НТО АНТО, Австрия ГНТО, Гърция VisitDenmark, Дания ТОС, Сърбия VisitFinland, Финландия НХТБ, Хърватия

Държавен бюджет ● ● ● ● ● ●

Членски внос от 

осн.органи
●

Приходи от дейности и 

услуги
● ●

Туристически данък ●

Членски внос от физ. и 

юрид. лица
●

Дарения и спонсорства ● ●

Притежаване на 

имущество
● ●

Европейски програми и 

проекти
●

Основни източници на финансиране на изследваните НТО



Модел и източници на финансиране на 
националния туристически маркетинг и реклама

Основни източници на финансирането на бъдещия Национален туристически офис на 
България се предлага да бъдат средства от туристическия данък и средства от членски
внос, по примера на Хърватски национален туристически борд. Така финансирането
ще е пряко свързано с резултата от туристическата дейност и същевременно ще е ясен 
произхода на средствата и размерът им. 

Средствата от туристически данък биха могли се разпределят по следния начин:
• 65% от средствата се отпускат на съответния туристически офис, като 30% от тях се 
отпускат на общината или града в района, в който е генериран туристическият данък, 
и се използват изключително за подобряване на условията за престой на туристите въз
основа на предварително приета съвместна програма на общината или града и 
съответния й туристически офис
• 10% се превеждат към регионалния туристически офис
• 25% от средствата се превеждат към Националния туристически офис на България
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Модел и източници на финансиране на 
националния туристически маркетинг и реклама

За общини с по-малък приход, би могло да се прилагат други разпределения, като
например да не се дават средства за НТО, а всичките да се разпределят между местния
и регионалния туристически офис, в съотношение 80:20. Предвижда се и се 
препоръчва съответно съвместното създаване от общините/населените места и 
туристическите офиси на план и програма за разпределянето на средства за развитие 
на дестинацията и подобряване на условията за престой на туристите, за да може част 
от приходите от туристически данък да се разпределят за тези цели. 
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Модел и източници на финансиране на националния
туристически маркетинг и реклама

По отношение на членския внос се препоръчва 7,5%  от общия размер да се превеждат към
туристическите офиси на по-слабо развити райони, а останалите средства се разпределят по 
следния начин:
• 65% от средствата се превеждат на съответния местен туристически офис
• 10% от средствата се превеждат на регионалния туристически офис
• 25% от средствата се превеждат на Националния туристически офис на България

За общини с по-малък приход, може да се прилагат други разпределения, като например да 
не се дават средства за НТО, а всичките да се разпределят между местния и регионалния
туристически офис, в съотношение 85:15.
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Модел и източници на финансиране на 
националния туристически маркетинг и реклама

Размерът на членския внос, дължим от юридическо или физическо лице като
задължителен членски внос на местния туристически офис, следва да зависи от 
туристическия клас на населеното място, в което се намира седалището или търговския
обект на лицето, от групата на дейността, с която юридическото или физическото лице 
се занимава, както и с размера на дохода. Следвайки примера на ХНТБ, се препоръчва
членският внос да варира между 0,05% и 0,16% от общия доход за юридическите и 
физическите лица, чиято дейност е пряко свързана с туризма, и съответно в зависимост
от класа на населеното място, в което се осъществява дейността, и между 0,006% и 
0,03% за лицата, чиято дейност е косвено свързана с туризма, като точният процент 
отново зависи от класа на населеното място, в което се осъществява дейността.
За финансиране на НТОБ, освен приходите от туристически данък и членски внос, се 
предлага да се приложи и финансиране от държавния бюджет, което да бъде между 15% 
и 20% от годишния бюджет на НТОБ, по примера на ХНТБ, в зависимост от приходите 
от описаните в следващата точка практики за привличане на допълнителни средства за 
НТОБ.
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Добри практики за привличане на 
допълнителни средства за националния

туристически маркетинг и реклама

С цел привличане на допълнителни средства за бъдещия НТОБ се предлага да 
се използва съчетание от представените добри практики на АНТО, 
VisitDenmark и ТОС:

• Онлайн платформа с данни, информация, проучвания и анализи на 
бъдещия НТОБ

• Съвместни рекламни кампании между бъдещия НТОБ и представителите
на туристическата индустрия

• Търговия със сувенири и други стоки
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Привлечени инвестиции, благодарение на работата на 
националните туристически организации

Целта на НТОБ е да изгражда добър имидж на страната, 
а привличането на инвестиции се препоръчва да бъде
отговорност на регионалните и местните туристически офиси.
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Практики за оценяване, наблюдение и контрол

Основните механизми и инструменти за осъществяването на мониторинг, контрол, оценка и 
обратна връзка, предложени и ще бъдат разгледани по-подробно при представянето на 
доклада " Механизми и инструментариум за мониторинг, контрол, оценка и обратна 
връзка от страна на гражданите и бизнеса за действията на администрацията при 
осъществяване и разходване на средствата за национален маркетинг и реклама "

• Годишна програма за национален маркетинг и реклама
• Доклад за изпълнението на годишната програма за национален маркетинг и реклама
• Стратегия за развитие на бранд България (петгодишна маркетингова стратегия)
• Годишен доклад за изпълнението на стратегията за развитие на бранд България
• Финален доклад за изпълнението на стратегията за развитие на бранд България
• Консултативен съвет към НТО
• Списък със заинтересовани страни
• Координатор на връзките с гражданите и бизнеса
• Онлайн система за обратна връзка от граждани и представители на бизнеса и НПО сектора
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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На база резултатите от анализа на разгледаните организации и проучените и анализирани
тенденции и прогнози за развитието на националните туристически организации в бъдеще, 
беше създаден модел на пазарно-ориентиран Национален туристически офис на България, 
който да отговаря на съвременните нужди на различните нива на публичния и частния
туристически сектор. Представеният модел на НТОБ е ориентиран не само към
маркетинговите дейности, но и към дейностите, свързани с управлението на дестинацията, 
като съответно функциите на организацията включват развитие на човешките ресурси, 
разпространение на идеи и подкрепа за устойчиво развитие и други. 
Предложените основни и допълнителни източници на финансиране на националния маркетинг 
и реклама целят да предоставят възможност финансирането на НТО на България да не се 
основава и да не разчита само и единствено на публични средства, а да генерира средства 
самостоятелно.
Описаният в доклада модел на Национален туристически офис на България представя
възможност за обособяване на функциите по формулиране на националната туристическа
политика от гледна точка на цялостната стратегия и икономическа политика на държавата, 
маркетинговите дейности, свързани с популяризирането на страната като туристическа
дестинация, и координирането, контрола и подкрепата на развитието на отделните региони и 
населени места като самостоятелни единици, представляващи част от един цялостен и 
неразделен национален туристически продукт.
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