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Факторите, които влияят върху избора на дестинация за ваканция, са много и от 

различно естество. Сред най-важните са цените, условията за настаняване и 

обслужването, климатът, природата и чистотата или поне представата за тях, 

сигурността, възможността за разглеждане на забележителности (фиг.1).  

Продължителността на летните почивки на чужденците в летните курорти е около 

6-7 нощувки, а за страната като цяло – между 5 и 6. През останалите сезони 

продължителността на престоя е 2-3 нощувки, с изключение на януари, когато се 

увеличава до 4-5. 

Чуждестранните туристи са активни – комбинират преживяванията и извличат 

максимума от всяка почивка (делът на съчеталите два и повече вида туризъм варира от 

45-48% през есента и пролетта, 55-58% през лятото, до 66% през зимата). През активните 

сезони е налице съчетание от типа „масов – специализиран туризъм”, а през неактивните 

– комбинация от два специализирани вида туризъм. Най-често срещаното съчетание 

(което е и съчетанието с най-голям потенциал) е това между културен и друг вид 

туризъм.  

Чужденците използват повече на брой и по-разнообразни информационни 

източници за вземане на решение за туристически пътувания. През лятото делът на 

„допиталите се” до два и повече източника е около 1/3, а през останалите сезони – 

достига до над 50%. 
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Изследване на Google показва, че онлайн каналите са основен източник на 

информация при планиране както на ваканционни, така и на бизнес пътувания (фиг. 2).  

 
Сред чуждестранните посетители е налице много висока степен на 

удовлетвореност от престоя в страната. Общата удовлетвореност варира в тесни граници 

в отделните сезони – между 88% и 95%.  

Факторите, които водят до най-висока удовлетвореност, варират по сезони, но 

най-общо могат да бъдат обобщени до природните дадености (вкл. добрите плажове), 

отношенията с местното население, настаняването, местната кухня, културно-

историческите забележителности, а през зимата и ски пистите. Според туристите от 

чужбина България е привлекателна дестинация и за практикуване на алтернативни 

форми на туризъм – културен, СПА/ балнео, еко и селски туризъм.  

Факторите, които формират неудовлетвореност у чуждестранните туристи, са 

устойчиви във времето и не зависят от сезона, в който е осъществена почивката. 

Недоволството е съсредоточено основно върху инфраструктурата и пътищата, 

достъпността за хора с увреждания, затрудненията с придвижването и нивото на чистота.  

На 10-те основни генериращи пазара България има еднопластов имидж. Страната 

се възприема като изгодна дестинация, която е сравнително лесно достъпна, но няма 

особени отличителни характеристики. България е ясно позиционирана в съзнанието на 

чуждестранните туристи единствено с предлагания морски туризъм (с изключение на 

гръцките и турските туристи). Планинският и ски туризмът, които са относително често 

практикувани от чужденците у нас, рядко се асоциират с България. 

Актуални тенденции в профилирането на туриста 

Демографският фактор не е единствен при профилирането на туристите. 

Различията в поколенията се размиват и се влияят и от поведенчески характеристики. 

Все повече начина на живот е определящ за избора на пътуване, а не възрастовата група.  
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