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ПРЕДИМСТВАТА ОТ ПРОМОЦИРАНЕТО НА ТРАНС ГРАНИЧНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ FISHNAT 

1. Характеристики на туристическата категория, промоцирана 

от транс граничните пакети FISHNAT;

Какво е развлекателният риболов?

Развлекателният (спортният) риболов е дейност, състояща се в 

риболов на риби и други видове водни организми с рекреативна 

цел. Отличава се от традиционния риболов с това, че резултатът 

и целта не са търговски. Към момента има тенденция да се 

отделят двете концепции (рекреативен/спортен), тълкувани от 

законодателството на Румъния в тази област като една цялост, 

на рекреативен риболов, практикуван до голяма степен от 

рибарите-любители и спортен-рекреативен риболов, т.е. само 

състезателен риболов. Риболовът обаче е и изкуство, означава 

релаксиране, страст и много търпение. Без значение дали са 

аматьори или професионалисти, рибарите практикуват това хоби, 

за да релаксират по един по-различен начин, инвестирайки в 

оборудване и риболовни принадлежности. По принцип риболовът 

се счита за дейност, която се извършва, за да се отървеш от стреса 

и за да избягаш от ежедневието, от монотонността. Много рибари 

стоят дни на ред по водоеми и течащи води, за да релаксират и за 

да хванат най-добрия улов, а някои от тях са готови да похарчат 

големи суми пари за своята страст. Преди всичко обаче, риболовът 

се счита за спорт, но много хора третират риболова като дейност, 

която могат да практикуват през всеки уикенд, дори и през летните 

си отпуски. Дори и да изглежда доста проста дейност, с течение 

на времето са разработени и въведени редица риболовни техники, 

като за всяка от тях се използва определен вид оборудване. Като 

спорт, риболовът има редица значими медицински предимства, 

като ролята му е да елиминира натрупания стрес през напрегнатите 

периоди и да формира хармонично силна връзка между тяло, 

ум и душа. Практически, риболовът ти помага сам да опознаеш 

себе си. Освен добиване тонус на мускулатурата на ръцете и 

тялото, практикуването на риболова допринася за намаляване на 

кръвното налягане, увеличава кръвообращението и дава на тялото 

необходимия комфорт. Като хоби, риболовът има предимство това, 

че е дейност, която се извършва на открито. Риболовът може да 

представлява и необичаен начин и повод да се пътува и да се 

посещават нови места, защото има редица риболовни техники, 

които могат да се прилагат за различните видове води. Дори и да 

отидете да ловите риба на водоем или на брега на река, риболовът 

може да помогне на всеки от вас да се почувства по-близо до
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природата. Риболовът Ви предлага възможност да се насладите на 

чудесните пейзажи и да се порадвате на тишината и спокойствието 

сред природата. Ползите, които риболовът може да има за рибарите 

са ясни. Обаче какви ползи може риболовът да донесе ако бъде 

превърнат в риболовен туризъм, за туристите, за професионалните 

рибари, за зоната, в която се провежда, за туроператорите? Защо 

да бъдат възприети и предлагани на пазара от туроператорите и 

тур-агентите настоящите пакети? Какъв вид туризъм представлява 

и за кого е предназначен? Може ли да донесе допълнителна 

стойност, ползи за хората, които промоцират такива туристически 

пакети, рентабилен ли е? Това са все въпроси, на които ще се 

опитаме да дадем отговори. Но нека най-напред видим в какъв вид 

туризъм могат да се впишат транс граничните туристически пакети 

FISHNAT. Ще тръгнем от видовете практикуван туризъм. Първа обща 

класификация ги дефинира по следния начин:

a) елитен туризъм - вид туризъм, който се концентрира върху 

привличане на клиенти с големи финансови възможности;

b) масов туризъм - вид туризъм, който предлага възможност на 

повече хора да посетят определени места поради това, че цените 

са ниски.

Всеки от тези два вида туризъм има предимства и недостатъци. 

За разлика от елитния туризъм, масовият туризъм предлага 

възможност за ваканция за повече хора, с различна финансова 

ситуация. Транс граничните туристически пакети FISHNAT, от тази 

гледна точка, се вписват в категорията на масовия туризъм, като 

промоцират риболова и атрактивните за риболов места, достъпни 

за всички социални категории. Географската зона, покрита от тези 

туристически пакети е в пиков период на туристическо лансиране 

и интегриране в националните и международни туристически 

маршрути, като предлага възможност за достъпни цени, в много 

добро съотношение цена / качество.

В туристическата дейност, на национално и международно ниво, 

се практикува широка гама туристически форми и договорености, 

определени от начините за задоволяване на нуждите от туризъм, 

от условията за осъществяване на равновесието предлагане-

търсене, от особеностите на организиране на пътуването.

На редица места съществуват възможности за практикуване на 

специални форми на туризъм, основани на местни или необичайни 

атракции или забележителности. Това е така и с туристическите 

транс гранични пакети FISHNAT, ползващи се от предимства на 
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атрактивни риболовни зони, на първо място река Дунав - общият 

елемент за двете държави, участващи в този проект, но и водоеми, 

езера, язовири, в които може да се практикува риболов и към 

които се добавят редица специфични и интересни туристически 

забележителности, но редица от тях все още са недостатъчно 

промоцирани от туристическа гледна точка.

В туристическата практика съществуват и редица критерии и 

възможности за групиране на туристическите форми:

а) в зависимост от мястото на произход или националността на 

туристите, се отличават:

- вътрешен/национален туризъм, практикуван от населението на 

дадена страна в националните й, държавни, граници;

- международният туризъм, произтичащ от пътуването на хора 

извън границите на тяхната страна по произход.

Транс граничните туристически пакети FISHNAT могат да бъдат 

вписани в категорията на международния туризъм, като всеки 

пакет съдържа в себе си дестинации от 2 страни, така че без 

значение от мястото на започване на почивката, туристите ще имат 

достъп до туристическите забележителности от съседната страна. 

б) в зависимост от начина на търговско разпространение на 

ваканциите, се отличават следните форми на туризъм:

- организираният туризъм се характеризира с предварително 

резервиране/ангажиране на престацията, съответно на всички 

услуги или на основните услуги, свързани с пътуването и отдиха. 

Това ангажиране се осъществява чрез договори (ваучер, билет за 

почивка и лечение) или чрез други видове договорености между 

туриста и туристическата агенция или други организатори на 

ваканции (хотели, въздухоплавателни компании). Това е и целта 

на проекта: да създаде и да предложи необходимата логистика 

за търговско разпространение и практикуване на организиран 

туризъм за транс граничните туристически пакети FISHNAT.

- индивидуалният туризъм, понякога наричан и неорганизиран, не 

предполага предварително ангажиране на туристически престации. 

Тази форма на туризма се практикува вече в определени транс 

гранични зони, участващи в проекта, като са стриктно таргетирани 

към риболовната дейност, като това предопределя създаването на 

възможности за разширяване към организирана рамка.

- полуорганизираният (смесен) туризъм, се характеризира чрез 

комбиниране на характерните черти, специфични за двете по-горе 

посочени форми на туризъм.
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в) в зависимост от степента на мобилност на туриста, може да се 

говори за:

- туризъм по даден маршрут или обиколен, характеризиращ се 

чрез висока степен на мобилност, в която програмата включва 

посещаване на редица места с кратки престои на един и същи 

периметър. Транс граничните туристически пакети FISHNAT 

могат да се впишат в тази категория, като отбелязваме, че 

продължителността им е различна: FISHNAT SIL-CA 3 дни, FISHNAT 

GI-RU и FISHNAT TE-TAR по 7 дни всеки.

- туризъм тип почивка, с ниска степен на мобилност, предполагащ 

прекарване на ваканцията на едно и също място, без значение от 

продължителността й.

г) от гледна точка на периодичността или честотата на търсенето, 

се отличава:

- непрекъснат (постоянен) туризъм, организиран през цялата 

продължителност на годината (например културен, бизнес 

туризъм);

- сезонният туризъм, свързан със съществуването на определени 

природни условия или културни, артистични, спортни събития. 

Този вид туризъм се групира на: зимен туризъм, летен туризъм, 

туризъм по определен повод;

- туризмът по определен повод е с относителна къса 

продължителност, от няколко часа до няколко дни и може да се 

извършва през цялата година.

При туристическите транс гранични пакети FISHNAT можем да 

говорим за сезонен туризъм, но не летен или зимен, а ограничен 

от периода на забрана за риболов, за относително кратък период 

от 11 април до 9 юни, но и от зимния период, в който риболовът 

и достъпът до определени места е труден или невъзможен, но 

можем да говорим и за туризъм по определен повод, например 

фестивалът FISHNAT.

д) от гледна точка на мотивацията се отличават:

- рекреационен и развлекателен туризъм;

- балнео-туризъм;

- културно-познавателен туризъм;

- спортен-туризъм.

От тази гледна точка, транс граничните туристически пакети 

FISHNAT, разработени по проекта, могат да се счетат за смес от 

рекреация и развлечение, културно - познавателни и дори спортни, 

ако счетем риболова за спорт. В заключение, транс граничните 
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туристически пакети FISHNAT могат да се характеризират, в 

зависимост от практикувания вид туризъм: масов, международен, 

организиран, по маршрут, сезонен и по определен повод, микс 

от рекреация и развлечение, културно-познавателен дори и 

спортен,  ако счетем риболова за спорт. Тези характеристики 

дават на пакетите значително предимство, повишавайки 

степента им на адресируемост, но и на удовлетвореност, както 

на крайните потребители - туристите - така и на тур-операторите 

и на риболовните сдружения, в качество на промоутъри или 

ползватели. По принцип рибарите - любители тръгват на риболов 

сами или в малки групи, без да прибягват до услугите на тур-

оператори, като се организират ад-хок или през социалните 

мрежи, или чрез риболовните сдружения. Статистиката сочи, че 

страстта към риболова е характерна най-вече за мъжете. Новите 

туристически пакети FISHNAT обаче предлагат, чрез туристическия 

микс, насочен към РИБОЛОВА, разширяване и достигане до всички 

категории туристи: запалени по риболова, индивидуални туристи 

или групи - семейства с и без деца, възрастни, пенсионери, 

младежи, формално или неформално организирани, компании или 

други организации за групови дейности.

2. Транс гранична специфика, културен микс, характерен за 

риболовните дейности;

Фокусиране на туристическите пакети FISHNAT върху риболов, 

към което се добавят и други развлекателни и културни дейности, 

тръгва от наличие на риболовни зони по Дунав, както и във 

вътрешните води в съседните окръзи в Румъния, съответно области 

в България: т.е. Кълъраш - Силистра, Гюргево - Русе, Телеорман - 

Велико Търново, но и от практикуване на неорганизиран риболов, 

към момента. Огромен потенциал за развитие на туризма в тези 

зони, както от гледна точка на развлекателния риболов, така и 

на туристическите забележителности, на местата за настаняване 

и изхранване (виж проучването, изготвено по проекта), който 

си заслужава да се вземе предвид, въпреки че до момента не е 

използван достатъчно, като изключение е зоната Велико Търново 

и частично град Русе, въпреки че до момента са предприети 

редица действия по промоциране, както на вътрешно, така и на 

международно ниво, както в румънската, така и в българската част.

Транс граничните туристически пакети FISHNAT предлагат 

иновативен подход за промоциране на две транс гранични 

зони в Румъния и България, като имат една и съща тематика,
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като преминаването от едната страна на Дунав към другата, от 

една държава към другата, е изключително лесно и може да се 

осъществи бързо както по Моста на Дружбата Гюргево-Русе, така и 

с ферибот или бак-платформа(ферибот). Подходът да се създадат 

транс гранични туристически пакети концентрира както усилията 

на двете страни, така и разнообразието от атракции и туристически 

забележителности, като увеличава ефектите, имайки предвид, че 

пакетите държат сметка за изравняване и балансиране на офертата.

Ново създадената марка - FISHNAT открива нови възможности за 

маркетинг с влияние върху колективното съзнание, ако бъде 

правилно управляван от тур-операторите, имайки предвид, че този 

проект вече се промоцира както сред медиите, с прес-съобщения 

или ТВ канали, така и в интернет, през социалните мрежи.

През последните години се регистрира голям брой румънски 

туристи на българското Черноморие или в планинските курорти, 

а предлаганите услуги и гостоприемството повишават не само 

доверието, а и желанието на румънските туристи да посетят 

България. От друга страна, българските туристи, макар и в много 

по-малък брой, посещават Румъния и показват, че проявяват все 

по-голям интерес. Всичко това доказва готовността на туристите 

от Румъния и България да прекарат уикендите или почивките си в 

другата съседна страна, ако офертите са разнообразни и включват 

дестинации, различни от вече опитаните. Чуждестранните туристи, 

идващи или в Румъния, или в България, също могат да се насладят 

на 3 или 7 дневен престой в 2 съседни държави, с разнообразни 

туристически атракции, с различни традиции и обичаи, но и с 

прилики поради културните взаимовръзки, през цялата история 

на двете държави. Това е голямо предимство както от гледна 

точка на туристите, така и от гледна точка на туроператорите и 

тур-агентите, които могат да имат много повече продаваеми 

туристически продукти, комбинирайки традиционни туристически 

зони с по-малко експлоатирани, съвместно промотиращи по-малко 

известни райони, като се възползват от удължен сезон. Също така, 

културният микс е голямо предимство на туристическите пакети 

FISHNAT. Всеки туристически пакет има своята специфика, както 

по риболовни зони, но най-вече що се отнася до разнообразието 

на туристическите забележителности и не на последно място, 

кулинарното разнообразие. Всяка туристическа забележителност, 

включена във всеки туристически пакет FISHNAT, свързан с 

риболова, предлага възможност за опознаване на културното 
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ПРЕДИМСТВАТА ОТ ПРОМОЦИРАНЕТО НА ТРАНС ГРАНИЧНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ FISHNAT 

3. Степен на достъпност: опериране, разходи, гъвкавост, 

рентабилност.

Когато говорим за достъпност, имаме предвид достъпността на 

транс граничните туристически пакети FISHNAT за туристите, 

както от гледна точка на разстоянията, лесно достъпни ако 

вземем предвид пътните разстояния спрямо основните градове, 

от които могат да бъдат взети туристите, основни национални/

международни летища, транспортни средства, но и от гледна точка 

на цени, взимайки предвид съотношението цена/качество, цена/

привлекателност, както от гледна точка на туристите, така и от 

гледна точка на тур-агенциите.

Да анализираме всеки отделен транс граничен пакет:

Туристически пакет FISHNAT SIL-CA

Пакетът FISHNAT SIL-CA може да бъде организиран в повече 

варианти, в зависимост от визираните целеви групи:

1) Вариантът Family (Семеен вариант) – предназначен изцяло 

за семействата. Минималният брой туристи, препоръчителен за 

организиране на група е 12-14 човека, транспорт с микробус (най-

много 15 човека), настаняване в къщи за гости или хотели, и акцент 

върху риболовни дейности и прекарване на свободното време.

разнообразие на транс граничната зона, в която Дунав, въпреки че 

разделя двете държави, играе важна свързваща роля. Елемент на 

сходност е най-вече православната вяра, с нейните общи ценности, 

както на поведенческо ниво, така и на ниво култови и религиозни 

места. В зоната на Силистра срещаме обаче освен българи и 

36% от населението с турски произход, 5% с ромски произход, 

което повлиява както върху наличието на култови и религиозни 

специфични места, но и на местната гастрономия. Турските 

общности обаче са по-малки в другите транс гранични български 

зони, обхванати в зоната на FISHNAT (Русе - 7,5%, Велико Търново 

- 3,6%), което обуславя и архитектурните и гастрономически 

разлики. Румънските окръзи, включени в туристическите пакети 

FISHNAT имат по-хомогенно от етническа и религиозна гледна 

точка население, като основната част са православните християни, 

ромското население е доста многобройно (Кълъраш - 6%, Телеорман 

- 3,2%, Гюргево 3,89%). Пример за тяхното влияние в местната 

архитектура може да бъде селото Бузеску (окр. Телеорман), което 

със своята архитектура удивява посетителите. Тази мулти-културна 

среда на зоната, й придава особена красота и много атрактивно 

разнообразие от туристическа гледна точка.
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 ПРЕДИМСТВАТА ОТ ПРОМОЦИРАНЕТО НА ТРАНС ГРАНИЧНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ FISHNAT 

Може да има вариации от гледна точка на програмата, като има 

марж на гъвкавост от гледна точка на дейностите за прекарване на 

свободното време за хората, които не са запалени по риболова или 

за свободното време на рибарите, с предложения като: посещения 

на музеи, паркове, места за игра, плаж и т.н. Това е вариант с 

достъпни цени, относително лесни за организиране, със сериозен 

потенциал за успех, като се има предвид партньорството с места 

за настаняване тип пансиони или хотели, с местно население от 

визираните зони, което може да укаже подкрепа като екскурзоводи 

и съветници в областта на риболова за туристите/участниците.

2) Вариант Business (Вариант Бизнес) – предназначен най-

вече за запалените по риболова, които не желаят да пътуват 

със семейството си. Минималният брой туристи, препоръчван 

за организиране на такъв вариант на пакета е между 4 и 8 

лица, като пътуването може да се извърши с високопроходими/

специфични МПС, а настаняването би трябвало да бъде в хотели 

или в премиум пансиони/къщи за гости. Акцентът трябва да се 

постави върху риболова и върху наличните оферти за развлечение, 

а изхранването може да се организира в места за изхранване 

към упоменатите хотели или къщи за гости, или в заведения за 

хранене с висок резултат на точкуване в интернет страници като 

Trip Advisor и сходни. Това е вариант с премиум цени, който може 

да се предложи на големи организации / чуждестранни туристи, в 

партньорство с други туристически агенции от чужбина.

3) Вариант Economy (Икономичен вариант) – предназначен за 

семейства, но и за лица, запалени по риболова / възрастни / 

пенсионери, ползващи ваучери за ваканция. От гледна точка 

на съдържанието, е сходен с варианта на пакета Family, като 

е предназначен за минимален брой туристи 12-14 човека, за 

оптимална организация, с настаняване в пансиони или хотели и с 

добре организирана програма, с малък марж на гъвкавост. Това е 

Вариант с по-ниски цени, който може да бъде предлаган на всички 

видове клиенти. До голяма степен позволява заплащането на част от 

разхода по пакета с ваучери за ваканция (около 50%), при местата за 

настаняване на територията на Румъния, които са включени в тази 

специфична национална програма. Ориентировъчното оценяване 

на себестойността и разходите за 3-те предложени варианта за 

туристическия пакет FISHNAT SIL-CA, са представени в настоящата 

методология. Изчислението на рентабилността за 3-те варианта, от 

гледна точка на туристическата агенция, сочи следното.
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ПРЕДИМСТВАТА ОТ ПРОМОЦИРАНЕТО НА ТРАНС ГРАНИЧНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ FISHNAT 

Компонент Ориентировъчна 

цена - Вариант 1

Ориентировъчна 

цена - Вариант 2

Ориентировъчна 

цена - Вариант 3

Транспорт с 

микробус - около 

600 км х най-много 

1-1,5 евро/км

900 евро 900 евро 600 евро

Транспорт с 

високопроходимо 

МПС - 1 дни х 100 

евро

100 евро 100 евро 100 евро

Транспорт с бак или 

ферибот

100 евро 100 евро 100 евро

Настаняване

2 нощувки

(включена закуска)

70 евро

(2 нощувки x 

средно 35 евро)

150 евро

(2 нощувки x 

средно 75 евро)

50 евро

(2 нощувки x 

средно 25 евро)

Изхранване (обяд 

+ вечеря, 3 дни) 

(човек)

60 евро 105 евро 50 евро

Разходи за заплата 

на екскурзовод 

(почивка)

90 евро 90 евро 90 евро

Разходи за общи 

екскурзовод + 

шофьор

200 евро 200 евро 200 евро

ОБЩО / вариант: 2950 евро 4450 евро 2290 евро

Разход / човек / 

вариант

245,83 евро / 

човек

370,83 евро / 

човек

190,83 евро / 

човек

Изчисляване 

рентабилност 

FISHNAT SIL-CA (12 

лица)

Ориентировъчна 

цена - Вариант 

1 - Family

Ориентировъчна 

цена - Вариант 

2 - Business

Ориентировъчна 

цена - Вариант 

3 - Economy

Приходи от 

пордажби на пакет 

SIL-CA (вариант 12 

лица)

2950 евро 4450 евро 2290 евро

Вътрешни 

организационни 

разходи SIL-CA 

(вариант 12 лица)

2480 евро 3560 евро 2080 евро

Печалба 470 евро 890 евро 210 евро

Печалба

Ставка на печалба

15.93% 20.00% 9.17%

Една семпла сметка ни показва, че дадена туристическа агенция 

може да получи оборот от около 54960 евро (24 почивки - по една 

на седмица), 288-ма запалени рибари могат да ползват пакета, 

съответно 576 нощувки, продадени в рамките на една година, само 

във варианта Economy. Това е песимистичен вариант, тъй като, 

както упоменахме по-горе, пакетът предлага голяма степен на 

гъвкавост, а доходите могат да се удвоят ако се организира тази 

почивка по два пъти на седмица, като тогава сметката възлиза на 

109920 евро оборот (2 почивки на седмица), 576 туристи и 1152 

нощувки.

Транс граничен туристически пакет FISHNAT SIL-CA (3 дни) - 12 

души, варианти 1, 2, 3:
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 ПРЕДИМСТВАТА ОТ ПРОМОЦИРАНЕТО НА ТРАНС ГРАНИЧНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ FISHNAT 

Ако вземем предвид и това, че със сигурност ще бъдат поискани и 

най-малко 8 почивки от вариантите Business и Family, оборотът който 

този пакет може да генерира, може да нарасне с над 59000 евро, 

с общ брой от над 192 посетителя и над 384 нощувки. В сравнение 

с всякакъв друг вид почивка, дори и вариантът Economy е по-

конкурентоспособен, защото платената от туриста цена е такава, 

че включва всички разходи (транспорт, изхранване, настаняване) 

и всички преживявания, които предлага туристическият пакет FIS-

HNAT SIL-CA. Ако 5 туристически агенции започнат да предлагат този 

пакет и да го продават, при песимистичния вариант, добавената 

стойност на този пакет в икономиката би бил над 570000 евро, а 

приносът за заетост на местата за настаняване в Румъния и/или 

България, 4800 нощувки/годишно. Тези „песимистични“ цифри 

могат лесно да бъдат реализирани от една единствена агенция, 

с добра маркетингова политика и която да си постави за цел да 

разработи този сегмент пакети като специализирана форма на 

туризъм, както в настоящата транс гранична зона, така и в други 

зони.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT TE-TAR

Пакетът FISHNAT TE-TAR може да бъде организиран в повече 

варианти, в зависимост от визираните целеви групи:

1) Вариант Fishing Intensive (Интензивен риболов) - предназначен 

най-вече за запалените рибари. Минималният брой туристи, 

препоръчителен за организиране на група е 18 човека, транспорт 

с микробус (най-много 20 човека), настаняване в пансиони/къщи 

за гости/хотели 2-3 звезди с акцент върху риболовните дейности 

в ез. Балта Лазър - най-малко 3 дни и в близост до другите 2 

язовира в България (най-малко 2 дни), към които се добавят 

2 дни за разглеждане на Велико Търново. Този вариант е с 

достъпни цени, относително лесен за организиране, със сериозен 

потенциал за успех, имайки предвид, че партньорството с местата 

за настаняване от типа на пансиони, къщи за гости или хотели и 

с местното население във визираните райони, които могат да се 

включат като екскурзоводи или съветници в областта на риболова 

за туристите, може да стане взаимно изгодно и може да генерира 

значителни икономии при груповите оферти.

2) Вариант Fishing Mix (Смесен риболов) - най-вече предназначен 

за запалените рибари и за техните семейства, с акцент върху 

риболова, но и върху прекарване на свободното време. 

Минималният брой туристи, препоръчван за организиране на този 
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ПРЕДИМСТВАТА ОТ ПРОМОЦИРАНЕТО НА ТРАНС ГРАНИЧНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ FISHNAT 

вариант на пакета може да бъде от групи по 12-18 туриста, най-вече 

семейства. Предлагат се 4 дни за риболов (около 2 дни за посещение 

и риболов в Румъния и 2 дни в България) и 3 дни за откриване на 

туристическите зони (1 ден в Румъния и 2 дни в България). Цените 

са малко по-високи отколкото при варианта Fishing Intensive, но има 

и потенциал за успех на пакета при организиране на пакета като 

групова оферта.

3) Вариант Tourism Intensive (Интензивен туризъм) - предназначен 

за хората, които искат да ловят риба с рекреативна цел и отдават 

по-голяма важност на посещаване на упоменатите риболовни зони, 

на разходките по Дунав и други атракции. За тях се предлагат 

5 дни откриване на забележителностите и атракциите в транс 

граничната зона Александрия - Велико Търново, групови дейности 

и гъвкава програма, както и 2 дни рекреативен риболов. Цените 

са по-високи, а пакетът е предназначен като цяло за хората, които 

желаят да получат колкото се може повече информация и повече 

опит в по-кратък период от време. От перспективата на целевите 

групи оценяваме, че третият вариант ще бъде предпочитан от 

запалените по туризма и риболова, а другите варианта са нишови 

и ще са предназначени най-вече за запалените рибари, като това 

ще постави акцент върху специализирания и персонализиран 

маркетинг, най-вече в он-лайн средите.

Ориентировъчното оценяване на себестойността и разходите за 

3-те предложени варианта за туристическия пакет FISHNAT TE-

TAR, са представени в настоящата методология. Изчислението на 

рентабилността за 3-те варианта, от гледна точка на туристическата 

агенция, сочи следното.

Транс граничен туристически пакет FISHNAT TE-TAR (7 дни ) 18 

души, варианти 1, 2, 3:

Компонент Ориентировъчна 

цена - Fishing 

Intensive (18 

туриста)

Ориентировъчна 

цена - Вариант 2 

Fishing Mix 

(18 туриста)

Ориентировъчна 

цена - Вариант 3 

Tourism Intensive 

(18 туриста)

Транспорт с 

микробус - около 

600 км х най-много 

1-1,5 евро/км

1500 евро 1500 евро 1500 евро

Транспорт с 

високопроходимо 

МПС

600 евро

5 дни x МПС x 60 

евро/ден

480 евро

4 дни x МПС x 60 

евро/ден

240 евро

2 дни x 2 МПС x 60 

евро/ден

Разрешителни и 

билети (6 места)

300 евро 300 евро 300 евро
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и това, че със сигурност ще бъдат поискани и най-малко 8 почивки 

от вариантите 2 и 1 (Fishing Mix и Fishing Intensive), оборотът който 

този пакет може да генерира, може да нарасне с 1784000 евро 

(93040 евро от варианта Fishing Mix, съответно 85360 от Fishing In-

tensive), с общ брой от над 288 посетителя и над 1728 нощувки/

година. Ако 5 туристически агенции започнат да предлагат този 

пакет и да го продават, при песимистичния вариант, добавената 

стойност на този пакет в икономиката би бил над 2690800 евро, а 

приносът за заетост на местата за настаняване в Румъния и/или 

България, 21600 нощувки/годишно (12960 нощувки за Вариант 3, 

4320 за Вариант 2 и 4320 за Вариант 1). Тези „песимистични“ цифри 

Компонент Ориентировъчна 

цена - Fishing 

Intensive (18 

туриста)

Ориентировъчна 

цена - Вариант 2 

Fishing Mix 

(18 туриста)

Ориентировъчна 

цена - Вариант 3 

Tourism Intensive 

(18 туриста)

Настаняване

6 нощувки

(включена закуска)

240 евро/човек 

(3 нощувки 

в Румъния x 

средно 35 евро 

+ 3 нощувки 

в България x 

средно 45 евро)

300 евро/човек 

(3 нощувки 

в Румъния x 

средно 50 евро 

+ 3 нощувки 

в България x 

средно 50 евро)

500 евро/човек 

(2 нощувки 

в Румъния x 

средно 50 евро 

+ 4 нощувки 

в България x 

средно 100 евро)

Изхранване (обяд 

+ вечеря, 7 дни) 

(човек)

175 Евро/човек 

(25 евро/човек x 

7 дни)

175 Евро/човек 

(25 евро/човек x 

7 дни)

175 Евро/човек 

(25 евро/човек x 

7 дни)

Разходи за заплата 

на екскурзовод 

200 евро 200 евро 200 евро

Разходи за общи 

екскурзовод + 

шофьор

600 евро 600 евро 600 евро

ОБЩО / вариант: 10670 евро 11630 евро 14990 евро

Разход / човек / 

вариант

592.78 евро / 

човек

646.11 евро / 

човек

832.78 евро / 

човек

Една туристическа агенция може да получи оборот от около 359760 

евро (24 почивки - по една на седмица, вариант Tourism Intensive), 

432-ма запалени рибари могат да ползват пакета (включително 

екскурзовод и шофьор), съответно 2592 нощувки, продадени в 

рамките на една година, само в този вариант. Ако вземем предвид 

Изчисляване 

рентабилност 

FISHNAT TE-TAR (18 

лица)

Ориентировъчна 

единична цена - 

Вариант 1 Fishing 

Intensive

Ориентировъчна 

единична 

цена - Вариант 

2 - Fishing Mix

Ориентировъчна 

единична 

цена - Вариант 3 

Tourism Intensive

Приходи от 

пордажби на пакет 

TE-TAR (вариант 18 

лица)

10670 евро 11630 евро 14990 евро

Вътрешни 

организационни 

разходи TE-TAR 

(вариант 18 лица)

8640 евро 9800 евро 12340 евро

Печалба 2030 евро 1830 евро 2650 евро
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могат лесно да бъдат реализирани от една единствена агенция, 

с добра маркетингова политика и която да си постави за цел да 

разработи този сегмент пакети като специализирана форма на 

туризъм, както в настоящата транс гранична зона, така и в други 

зони.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT GI-RU:

Пакетът FISHNAT GI-RU може да бъде организиран в повече 

варианти, в зависимост от визираните целеви групи:

1) Вариант Family All-Inclusive (Ол инклузив за семейства) – 

предназначен изцяло за семействата, с всички разходи включени. 

Минималният брой туристи, препоръчителен за организиране на 

група е 12-14 човека, транспорт с микробус (най-много 15 човека), 

настаняване в къщи за гости и акцент върху риболовни дейности и 

прекарване на свободното време. Могат да се направят варианти 

с програмата, в смисъл, че е възможно да се изготви оферта за 

запалените рибари и друга оферта за техните придружители, с 

няколко периода, в които двата вида туристи се събират заедно, 

за да посетят определени зони и туристически забележителности 

в предложените дестинации. Този вариант е с достъпни цени, 

относително лесен за организиране, със сериозен потенциал 

за успех, имайки предвид, че партньорството с местата за 

настаняване от типа на пансиони, къщи за гости или хотели и с 

местното население във визираните райони, които могат да се 

включат като екскурзоводи или съветници в областта на риболова 

за туристите, може да стане взаимно изгодно и може да генерира 

значителни икономии при груповите оферти. Има предимство, че 

позволява заплащането на част от разхода по пакета с ваучери за 

ваканция (около 50%), при местата за настаняване на територията 

на Румъния, които са включени в тази специфична национална 

програма.

2) Вариант Business All-Inclusive (Бизнес Ол Инклузив) – 

предназначен най-вече за запалените по риболова, които не 

желаят да пътуват със семейството си. Минималният брой туристи, 

препоръчван за организиране на този вариант на пакета може да 

бъде от групи по 4 туриста (оптимално 8 или 12 лица). Пътуването 

задължително трябва да се извърши с високо проходими МПС, а 

настаняването ще се извършва в хотели или премиум пансиони 

и къщи за гости. Акцентът трябва да се постави върху риболова 

и върху наличните оферти за развлечение, а изхранването може 

да се организира в места за изхранване към упоменатите хотели 

или къщи за гости, или в заведения за хранене с висок резултат 

на точкуване в интернет страници като Trip Advisor и сходни. 

ПРЕДИМСТВАТА ОТ ПРОМОЦИРАНЕТО НА ТРАНС ГРАНИЧНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ FISHNAT 
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Това е вариант с премиум цени, която може да се предлага и 

на чуждестранни туристи - индивидуална или групова оферта 

за различни организации, в партньорства с други туристически 

агенции в чужбина.

3) Вариант Flexible Offer (Гъвкава оферта) – предназначена 

за лица, които не желаят обезателно да са част от група или да 

се присъединят към групови дейности. От самото начало, този 

вариант не включва разходите по различните разрешителни 

за риболов, включително разходите за достъп до определени 

туристически забележителности. Ведно с това, тъй като за 

риболов е предназначено по-малко време, туристите могат да 

изберат да прекарат повече време в румънската или в българската 

част, в зависимост от целите, които си поставят: посещения, 

плаж или чисто и просто релакс. Ориентировъчното оценяване 

на себестойността и разходите за 3-те предложени варианта за 

туристическия пакет FISHNAT GI-RU, са представени в настоящата 

методология. Изчислението на рентабилността за 3-те варианта, от 

гледна точка на туристическата агенция, сочи следното.

Транс граничен туристически пакет FISHNAT GI-RU (7 дни ) 12/18 

души, варианти 1, 2, 3:

Компонент Ориентировъчна 

цена - Вариант 1

Family All Inclusi-

ve (18 туриста)

Ориентировъчна 

цена - Вариант 2

Busines All Inclusi-

ve (12 туриста)

Ориентировъчна 

цена - Вариант 3

Flexible Offer

(18 туриста)

Транспорт с 

микробус - около 

1500 км х най-много 

1-1,5 евро/км

1500 евро 1500 евро 1500 евро

Транспорт с 

високопроходимо 

МПС - 3 дни х 100 

евро

300 евро 300 евро 300 евро

Разрешителни и 

билети за риболов

(макс. 4 места)

250 евро 250 евро -

Настаняване

6 нощувки

(включена закуска)

2700 евро

(6 нощувки x 

средно 25 евро)

5040 евро

(6 нощувки x 

средно 70 евро)

4320 евро

(6 нощувки x 

средно 40 евро)

Изхранване (обяд 

+ вечеря, 7 дни) 

(човек)

2520 евро

(20 евро/човек x 

7 дни)

2940 евро

(35 евро/човек x 

7 дни)

3150 евро

(25 евро/човек x 

7 дни)

Разходи за заплата 

на екскурзовод

200 евро (стоя) 200 евро (стоя) 200 евро (стоя)

Разходи за общи 

екскурзовод + 

шофьор

600 евро 600 евро 600 евро

ОБЩО / вариант: 8070 евро 10830 евро 10070 евро

Разход / човек / 

вариант

448,33 евро / 

човек

902,5 евро / 

човек

559,44 евро / 

човек
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Изчисляване 

рентабилност 

FISHNAT GI-RU 

(12/18 лица)

Ориентировъчна 

единична цена -

Family AII 

Inclusive 

(18 лица)

Ориентировъчна 

единична цена -

Business AII 

Inclusive 

(12 лица)

Ориентировъчна 

единична цена - 

Flexible Offer 

(18 лица)

Приходи от 

пордажби на пакет 

GI-RU (вариант 12/18 

лица)

8070 евро 10830 евро 10070 евро

Вътрешни 

организационни 

разходи GI-RU 

(вариант 12/18 лица)

7190 евро 8510 евро 8180 евро

Печалба 880 евро 2320 евро 1890 евро

Ставка на печалба 10.90% 21.42% 18.77%

Една туристическа агенция може да получи оборот от около 151920 

евро (24 почивки - по една на седмица, вариант Family All Inclusive), 

336-ма запалени рибари могат да ползват пакета (включително 

екскурзовод и шофьор), съответно 2016 нощувки, продадени в 

рамките на една година, само във варианта Family All-Inclusive. 

Това е песимистичен вариант, тъй като, както упоменахме по-горе, 

пакетът предлага голяма степен на гъвкавост, а доходите могат да 

се удвоят ако се организира тази почивка по два пъти на седмица, 

като тогава сметката възлиза на 303840 евро оборот (2 почивки 

на седмица), 672 туристи и 4032 нощувки. Ако вземем предвид и 

това, че със сигурност ще бъдат поискани и най-малко 8 почивки 

от вариантите 2 и 3 (Business All Inclusive, съответно Flexible Offer), 

оборотът който този пакет може да генерира, може да нарасне с 

над 149280 евро (86640 евро от варианта Business All-Inclusive, 

съответно 62640 от Flexible), с общ брой от над 224 посетителя и 

над 1344 нощувки/година. 

Ако 5 туристически агенции вземат този пакет и започнат да го 

продават, в песимистичен вариант, добавената стойност на този 

пакет в икономиката би била над 1506000 евро, а приносът за 

заемането с нощувки на легловата база в Румъния и/или България 

е 16800 нощувки /годишно. 

Тези „песимистични“ цифри могат лесно да бъдат реализирани 

от една единствена агенция, с добра маркетингова политика и 

която да си постави за цел да разработи този сегмент пакети като 

специализирана форма на туризъм, както в настоящата транс 

гранична зона, така и в други зони.

Въпреки че риболовът като професия в зоната, промоцирана 

от туристическите пакети FISHNAT не е значителен сегмент, в 

следващите години, свързаните с риболова дейности могат да 
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представляват добър източник на развитие на бизнеса, най-вече на 

туризма, като следва модела на други държави.

В държавите членки на ЕС са проведени редица анализи относно 

промоцирането на този вид туризъм, който обаче се прилага най-

често в морските рибарски зони (Испания, Италия, Хърватия). 

Въпреки това, този модел може да бъде приложен и в Румъния или 

България, в по-малка степен, но успешно - за риболов по Дунав или 

водоеми (езера, язовири), които са интензивно населени. 

Ето няколко оценки от доклад на Комисията по риболова относно 

ролята на туризма, свързана с риболова в разнообразяването на 

риболовните дейности (2017 - Рената Бриано), за които считаме, 

че са релевантни в контекста на предложението за разработване 

на транс граничните туристически пакети FISHNAT, сред които ще 

споменем:

• „в Испания са създадени специализирани агенции като Turis-

mo marinero - Costa del Sol, за промоциране на традиционната 

риболовна индустрия и за подпомагане на местното население 

да развие туристическите дейности, свързани с този сектор и 

да ги рекламира“;

• „Риболовните фестивали в Хърватия подпомагат 

промоцирането на риболовните традиции, на културното 

и историческо наследство, местната гастрономия и 

традиционния начин на живот“;

• „Иска се от Комисията да подкрепи появата и развитието на 

туризма в областта на риболова (...) като полага усилия с цел 

създаване на нови туристически форми, в които съществените 

точки да бъдат освен другото - качество, гъвкавост, иновация 

и запазване на историческото и културното наследство на 

риболовните зони, както и на околната среда и здравето“.

Туристическите агенции, които ще оперират с туристическите 

пакети FISHNAT ще осигурят рентабилността си с правилно 

управление на предложените чрез проекта допълнителни 

материали, с балансирана и гъвкава ценова политика, но и чрез 

таргетирани маркетингови действия към специфичните целеви 

групи.
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