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Увод
Клъстерният подход, чието приложение е особено характерно за САЩ, Канада и редица страни в Европа, днес
има високо значение за икономическото развитие на регионално равнище и за повишаване на иновативността и конкурентоспособността на региона и неговите ключови сектори1.
Тази значимост се определя преди всичко от съвременната
глобализираща се социално-икономическа среда, движена от
знанието и иновациите и белязана от силната конкуренция за
потребители, инвестиции и ресурси.
Създаването и действието на клъстерни организации в
Европа е директно стимулирано и подкрепено от ЕС чрез
новата европейска клъстерната политика2. Съгласно нея клъстерите ще изпълняват съществена роля за приложението на стратегията „Европа 2020”, насочена към
устойчивото развитие и постигане на конкурентноспособна икономика в рамките на
съюза и неговите членове. Същевременно, индиректно клъстерният подход е косвено подпомаган чрез други политики на ЕС. Такива са регионалната и териториална интегрирана политика, туристическата политика3 – общо и за развитие на неизвестни туристически дестинации и запазване на разнообразието от туристически
възможности в Европа, за насърчаване развитието и повишаване конкурентоспособността на МСБ общо и в сферата на туризма, политиката за иновации и др.
В Европа днес съществуват редица обособени и активно действащи туристически клъстери, най-успешните сред които са в Малта, Италия, Гърция, Германия,
Португалия, Австрия, Швейцария, Унгария и др.4 Някои от тях се създават за цели1

2

3

4

Innovation Clusters in Europe A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support. Europe
INNOVA. // PRO INNO Europe Paper, N5, DG Enterprise & Industry Report, 2007.
European Cluster Policy Group Final Recommendation – a Call for Policy Action. www. Proinno-europe.eu,
2010.
Europe, the world’s No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe.
Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European economic and
social committee and the Committee of the regions, COM (2010) 352 final, Brussels, 30.06.2010.
European Cluster Observatory. www.clusterobservatory.eu (2010, 2011 г.).
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те на управлението и маркетинга на дестинацията и осигуряване на комплекс от
определени туристически дейности в дадено място, например районите на Алпите
в Австрия, Швейцария и Франция5. Други възникват, за да се промени посоката на
развитие на туризма, например в Малта и Испания, с цел повишаване конкурентоспособността на бизнеса и намаляване зависимостта на местната икономика от туристическия сектор6. Трети се създават и развиват в сравнително малко известни
туристически дестинации или такива, които са начален етап на развитие – провинции на Австрия7, Северна Гърция8, Италия и Унгария.
В рамките на Европа през последните 7–8 години се налага тенденция на обединяване в клъстерни организации на средства и дейности на участници от няколко стопански, нестопански и неправителствени сектори, без нито един от тях да бъде водещ.
Голяма част от този вид обединения включват представители от сферата на туризма,
културата и свободното време, както и публична институция от местната власт. Тези
клъстерни организации имат редица специфични характеристики. Това, което най-съществено ги отличава, е техният междусекторен характер и роля за района, в който функционират. Тези клъстери, определяни като междусекторни и „диагонални”9, възникват
в резултат на коопериране на местни директно и индиректно свързани с туризма фирми
и организации, за да добавят стойност не само към клъстерната организация или сектора, но и „преживяването на туристите в дадения район”. Тезата на автора е, че се
създават междусекторни клъстери, чието значение се изразява не само в постигане на
по-висока конкурентноспособност на дадена индустрия и на икономически растеж, а на
устойчиво развитие на туристическата дестинация или на района, в който се прилага.
Това е важно, от една страна, поради факта, че туристическият сектор придобива значение за икономически слабо развити райони или такива, които се нуждаят от диверсифициране на икономиката, а от друга – поради нуждата от интегрирано териториално и
регионално развитие10. В този смисъл съществува необходимост от:
– изследване на характеристиките и влиянието на съществуващите междусекторни клъстери с представители от туризма;
– извеждане на същността на междусекторния клъстер и условията за неговото създаване и успешно функциониране особено по отношение развитието на туризма.
Обект на настоящата студия е междусекторният клъстер с представители в
туризма (за кратко ще бъде наричан междусекторен клъстер в туризма). Предмет
на разработката е същността и ролята на междусекторния клъстерен подход за
развитието на конкурентноспособен туристически сектор в определени райони или
5

Novelli, M., В. Schmitz, Т. Spenser. Networks, clusters and innovation in Tourism: a UK experience. //
Tourism Management, Volume 27, February 2006, pp. 1141–1152.
6
Case Studies of Clustering Efforts in Europe Analysis of their potential for promotion innovation and
competitiveness. Europe INNOVA, Cluster Mapping, report for DG Enterprise and Industry, 2008.
7
Wellbeing Destination Bad Vцslau. www.wellbeingdestination.at (2010 г.).
8
www.wineroads.gr, Wine Roads of Macedonia Thessaloniki (2011 г.).
9
Michael, E. J. Tourism micro-clusters. // Tourism Economics 9, 2003, №2, pp. 133–145.
10
European Environment Agency. The territorial dimension of environmental sustainability – Potential
territorial indicators to support the environmental dimension of territorial cohesion. // Technical report N 9,
2010.
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туристически дестинации при постигане на устойчиви социално-икономически резултати със значение за цялата дестинация и хармонизирани с екологичните процеси и функции в дългосрочен аспект.
Целта на настоящата студия е да се изведе концепция за междусекторния
клъстерен подход в туризма. В тази връзка са изпълнени следните задачи:
 Обобщение и представяне на характеристиките на междусекторния клъстер,
чрез които той се отличава от традиционния клъстер в туризма11, отчитайки въздействието на редица съвременни социално-икономически, екологични и политически фактори.
 Обобщаване и извеждане на необходимите условия за създаване и приложение на междусекторен клъстер за развитието на туризма в определени
райони и туристически дестинации.
 Разясняване на ролята и синергичното значение на междусекторния клъстер
за устойчивото развитие, т.е. постигането на икономически растеж, повишаване качеството на живот и развитието на гражданското общество, балансирани с опазването на околната среда.
 Извеждане на насоките за разработване и приложение на междусекторния
клъстерен подход за развитието на туризма в определени райони и туристически дестинации в България.
В първите три части на студията са представени характеристики и постигнати резултати на реално действащи междусекторни клъстери с представители от
туризма, предимно в ЕС, вкл. в България и Европа. В четвъртата част са изведени
примерни модели за междусекторни клъстери в туризма, със значение за устойчивото развитие на три туристически дестинации в България.

Глава I. Същност на клъстера и междусекторния клъстер –
характеристики, дейности и видове
Извеждането на същността на междусекторния клъстер се базира на определенията за клъстера. В представените дефиниции клъстерната организация се разглежда първо от гледна точка на нейните членове и принципа на тяхното обединяване. След това са изяснени причините и преимуществата от формирането и действието на клъстера. Накрая са представени целите и дейностите на клъстерната
организация.
Клъстерът се определя като обединение на взаимообвързани организации
чрез определен икономически сектор – производители и доставчици, бизнес фирми
от сферата на услугите, публични институции, научноизследователски, образователни и финансови организации, разположени и действащи в географски обособен
регион12. Клъстерът е географска агломерация от индустриални компании, достав11

Обединяване на дейности и организации, свързани с един стопански или нестопански сектор, съгласно
разгледаните в първа глава дефиниции за клъстера.
12
Ketels, Chr. The Development of the Cluster Concept – present experiences and recent developments.
Prepared for the NRW Department of Economics Workshop at the Institute for Industry and Technology,
Duisburg & Ketels, Christian, Clusters in the EU-10 new member countries, Europe Innova, Cluster
Mapping, 2005.
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чици, организации от сектора на услугите и институции от определена сфера, свързани
чрез редица сходни характеристики и елементи и взаимнодопълващи се, ползващи
локално специфични или други положителни външни ефекти13.
Географската близост между организациите улеснява движението и обмяната на идеи, научни разработки, стоки и ресурси, което създава предпоставки за
повишаване продуктивността на всички представители на клъстера, на сектора и
района като цяло. Организациите в клъстера извличат икономически ползи от положителните външни ефекти – достъп до специализирани човешки ресурси и доставчици, бърз „разпростиращ се ефект” по отношение на информация и знание, които
възникват и се създават в рамките на района и клъстера14.
Целта на приложението на кластерния подход е да се постигне не само ефективна регионална специализация, но като „естествена платформа на съвместни
действия” да се обединят усилия и средства на различни организации за повишаване на иновативността и конкурентоспособността на сектора и района15. Отличителното за съвместните инициативи е, че те са предимно свързани с разработването,
разпространението и внедряването на иновациите16 в сектора и района, със създаването и превръщането на знанието в капитал, така че да се придобият компетенции, даващи конкурентни преимущества.
Основните дейности на клъстерната организация са17:
 Маркетингови – маркетингови комуникации, в т.ч. представително участие
в изложения, семинари и конференции, осъществяване на проучвания, дистрибуция и продажби на стоки и услуги на клъстера.
 Научноизследователски и развойни – научни изследвания, чиито резултати
се използват от членове на клъстера, разработване и внедряване на нови
технологии и продукти в района.
 Образователни – организиране и провеждане на обучения за членовете на
клъстера и други организации, локализирани в района.
 Консултативни и експертни – разработване на проекти, внедряване на иновативни технологии и продукти, маркетинг и мениджмънт и др.
 Стимулиращи – предприемачество, иновации, трансфер на технологии и знания.
 Правни – защита на патенти, сключване на договори, стартиране на бизнес.
 Финансови – набиране и осигуряване на средства за осъществяване на
съвместни проекти и научно-развойна дейност.
Съгласно общоприетите дефиниции и съществуващи практики18 отличителното за всеки клъстер е, че обединява множество организации, които са представите13

Sölvell, Ör., Chr. Ketels, G. Lindqvist. The Cluster Initiative Green Book, 2003.
Cluster Policy in Europe – a brief summary of cluster policy of 31 countries. Europe Innova, Cluster
Mapping , Oxford Rsearch, 2008.
15
European Cluster Policy Group – Final Recommendation – A Call for Policy Action, 2010.
16
Case Studies of Clustering Efforts in Europe Analysis of their potential for promotion innovation and
competitiveness. Europe INNOVA, Cluster Mapping, report for DG Enterprise and Industry, 2008..
17
Класификацията е направена от автора по Cristian Ketels и Europe INNOVA, PRO INNO.
18
Базисната дефиниция, използвана впоследствие от редица автори, е въведена от Майкъл Портър в
Clusters and the new economics of competition. // Harvard Business Review 76, 1998, № 6, pp. 77–90.
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ли на правителствени, неправителствени, стопански и нестопански сфери, но са
свързани с един икономически сектор и са разположени в даден географски обособен район. В този смисъл клъстерите се категоризират в зависимост от ключовия
сектор и локализацията – ИТ технологии Сан Франциско, филмова индустрия Калифорния, автомобилна индустрия Бавария или Щутгарт, морска индустрия Дания
или Норвегия, туризъм Балатон или Малта, текстилна и обувна индустрия Испания
или Италия и др. Тази базисна дефиниция не е достатъчна, за да се характеризират
и определят специфичните клъстерни подходи, както и да се изследват и очертаят
насоките за развитие на клъстера. Необходимо е да се развие теорията за същността на клъстерите с познания за обединенията, които са създадени или се развиват чрез взаимодействието и партньорството между организации от няколко сектора, без някой от тях да бъде движещ или с преобладаващ дял в икономиката. По
този начин ще бъдат обхванати тези клъстерни организации, чиито членове са представители на бизнеса, науката, образованието, неправителствена сфера и публичната админстрация19, но не са взаимно свързани в технологичен или продуктов аспект. Същевременно е нужно да се отчетат възможностите за действие на клъстерни
обединения, които не са тясно локализирани, а имат широк национален или трансграничен обхват.
Друга важна насока за развитие на теорията за клъстерните организации е
изследване на нови насоки за определяне на целите и резултатите от съвместната
дейност на членовете на клъстера. Постигането на социално-икономически просперитет на даден отрасъл и региона, в който е локализиран, е цел и важен ефект от
действието на клъстера. Но, по този начин не се вземат под внимание или не се
отчитат резултатите в екологично и институционално направление, както и в дългосрочен аспект, т.е. от гледна точка на устойчивото развитие.
Представените дефиниции за клъстера дават възможност да се определят същността и функциите на туристическия клъстер. Същевременно това може да стане,
като се отчетат спецификата на туристическия отрасъл и неговата взаимообвързаност с множество стопански и нестопански сектори. Клъстерният подход в туризма се базира на партньорство и коопериране на различни директни и индиректни
участници в създаването на туристическите продукти, осигуряващи цялостното преживяване на туристите в една туристическа дестинация или район, обособен по географски, културноисторически или друг критерий. Туристическите клъстери се създават и развиват с цел повишаване конкурентоспособността на туризма в дестинацията
или района, както и за допринасяне за тяхното икономическо развитие и просперитет.
Клъстерната организация в туризма включва представители на20:
 хотелиерство и ресторантьорство, в т.ч. всички средства за настаняване,
вкл. къмпинги;
 туроператорска и посредническа дейност;
 транспортни услуги, в т.ч. таксиметрови услуги;
 фирми за наемане на коли и транспортни средства;
19

Sölvell, Ör. Clusters Balancing Evolutionary and Constructive Forces. Stockholm: Ivory tower publishers,
2009.
20
www.clusterobservatory.eu.
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 образователни институции – колежи, гимназии, университети със специалност туризъм;
 туристически информационни центрове;
 туристически камари и браншови организации и обединения;
 общини и общински институции, пряко занимаващи се с туризъм, например
съвети по туризъм;
 казина и центрове за хазартни игри, увеселителни паркове;
 рекламно-издателски къщи и фирми, ИТ фирми, специализиращи в комуникации, софтуер и техника за обслужване на туризма;
 фирми за строителство, продажба и управление на недвижими имоти.
Целите и дейностите на туристическите клъстери са аналогични на тези на
всички клъстерни организации, като по-отличителните са:
 Обединяване на усилията, информацията, комуникациите и средствата на различните туристически фирми за създаване на висококачествен туристически
продукт в дестинацията – най-често хотели, ресторанти, туристически агенции, транспортни фирми и др. от веригата по създаване на стойността.
 Изграждане и налагане на имидж на туристическата дестинация, популяризиране и представяне на нейните възможности за туризъм и отличителните
й характеристики, както на определени туристически пазари, така и в глобален, международен и национален мащаб.
 Взаимно подпомагане за осъществяване на маркетинговите комуникации,
резервации и продажби, в т.ч. чрез партньорство с големи чуждестранни
туроператори, глобални или национални резервационни системи и др.
 Обучение и консултации, особено по отношение на промени в законодателство, разработване и участие в проекти, финансирани от ЕС и др.
Туристическите клъстери могат да бъдат класифицирани според географската им концентрация и специализацията на членовете или цялата клъстерна организация. Видовете туристически клъстери са21:
 Географски – локализирано в една туристическа дестинация обединение на
туристически фирми и организации, представители на различни сектори в туризма и осъществяващи различни по вид и характер туристически дейности.
 Специализирани – обединение, създадено на базата на определен вид туризъм – морски, спа- и уелнес, пешеходен, еко, селски и винен туризъм, с
по-голям обхват на действие, обикновено няколко дестинации в определен
географски или административен район (област или провинция).
 Тематични – обединение, създадено на базата на тематичен маршрут като –
културноисторически, гастрономични, веломаршрути и др., с обхват на действие няколко района, географски и в отделни случаи политически обвързани.
Туристическите клъстери в Европа, съгласно Европейската клъстерна обсерватория, които са официално регистрирани като такива и реално действащи са 2522.
Сред тях функционират редица организации, попадащи във всяка от трите посочени
21
22

Класификацията е разработена от автора.
www.clusterobservatory.eu (2011 г). В този брой влизат само тези клъстери, които са включени в Европейската клъстерна обсерватория, имат определен правен статут и са регистрирани като клъстерни организации.
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категории и включващи членове от изброените по-горе представители. Типично
географски обособена клъстерна организация е Туристически клъстер Малта. Тя
обединява Асоциацията на хотелиерите, обхващаща средства за настаняване в
Малта, туристически агенции и туроператори, организации за спорт и провеждане
на езикови обучения23. Териториално обособеният туристически клъстер Липтов
(Klaster LIPTOV) – Словакия24 е сдружение за управление и маркетинг на дестинация Липтов, изпълняващо програма за развитие на дестинацията 2007–2013 г.,
обединява представители на туризма в района, аквапарк, термален парк, ски парк и
туристически организации, включващи местни хотели, ресторанти, музеи и културни атракции на три селища в района, които са атрактивни за туристи.
Специализирана клъстерна организация в балнео и спа-туризма е туристическият
клъстер Балнеология – Дудинице, Словакия (Balnea Cluster Dudince)25, който обединява представители на балнеологията и спа-услугите. Неговите членове са хотели, центрове за балнеология и спа-процедури, представители на местната власт. Аналогичен е
туристическият клъстер в Унгария за термален туризъм Панон (Pannon Termal Cluster)26.
Той обединява уелнес и спа-комплекси, санаториуми, медицински и термални центрове, агенции за развитие, представители на местна власт и образователни институции с
цел повишаване на конкурентоспособността на балнео- и термален туризъм в областта
Западна Унгария и езерото Балатон, създаване на отличителна идентичност на района
и подпомагане развитието на членовете. Друг пример за специализиран клъстер е
клъстерната организация за конферентен, конгресен и инсентив туризъм в провинция
Бранденбург, Германия, създадена и функционираща към Брандербург Туристически
Офис – Netzwek M.I.C.E. Branderburg Premium Partner27. Тя обхваща 30 члена – хотели, конгресни и конферентни центрове, фирми за организиране на събития с цел ефективно планиране на различни събития в провинция Брандербург.
Примерът за тематичните клъстери се отнася до организациите, създадени
на базата на разработени маршрути с европейско или локално значение. В рамките
на Европа са обединяват представители на семейни хотели и къщи за настаняване,
транспортни фирми и туристически агенции, природни паркове и организации за културноисторическо наследство с цел обслужване на туристите по петте разработени и утвърдени трансевропейски веломаршрута в Европа, както и на такива с регионално покритие28. Аналогичен е примерът с тематичните маршрути в Европа29 –
култура, история, изкуство, гастрономия, религия и др.
Туристическите клъстери в България са предимно географски клъстерни организации или локализирани в определени туристически дестинации (географски, ад23

EUROPE INNOVA. Case studies of clustering efforts in Europe: Analysis of their potential for promoting
innovations and competitiviness. Report under the Europe Innova Cluster Mapping Project for DG
Enterprise and Industry of the European Commisssion, 2008.
24
http://www.klasterliptov.sk (2011 г.).
25
http://www.tikdudince.sk (2011 г.).
26
http://spahungary.info/index.php?base=debut (2011 г.).
27
http://www.tagen-in-brandenburg.de/ (2011 г.).
28
Institute of Transport and Tourism, University of Central Lancashire UK, & Centre for Sustainable
Transport and Tourism. Breda University, the Netherlands, The European Cycle Route Network Euroelo
– Challenges and Opportunities for Sustainable Tourism, Brussels, European Parliament 2009.
29
www.visiteurope.com (2009, 2010, 2011 г.).
244

министративно обособени) и обединяват фирми от туристическия сектор, образователни институции, свързани с туризма, обекти, обслужващи туристи – спортни
центрове, музеи, природни паркове. Двата функциониращи клъстера в страната са
Варненски туристически клъстер30 и туристически клъстер Балкания31. Първият
обединява Варненска туристическа камара, Варненска туристическа компания,
Сдружение „Култура и туризъм” и Българска туристическа компания с членове
туристически агенции, туроператори, хотелиерски и ресторантьорски бизнес от област Варна. Туристически клъстер Балкания е създаден и функционира на територията на Национален парк Централен Балкан и е с обхват дестинациите Тетевен,
Троян, Априлци, Шипково, Етрополе и Елена, които имат сходни природни дадености, традиции, фолклор и история, но и запазена идентичност. Членовете на клъстера
са туристически организации в съответните дестинации, музеи, спортни центрове,
Професионална гимназия по туризъм – Априлци и др. Съгласно статистиката на
Европейската клъстерна лаборатория туристическите клъстери в България осигуряват работни места на 52 231 души, което ги поставя на средно равнище по отношение на заетостта в останалите клъстери в Европа (виж таблица 1).
Таблица 132
Брой заети в туристически клъстери в държави в Европа 2009 г.
№

30

Държава

Брой заети в туристически клъстери

1.

Великобритания

528 745

2.

Испания

406 816

3.

Германия

381 151

4.

Италия

345 637

5.

Франция

281 295

6.

Турция

196 499

7.

Русия

183 748

8.

Австрия

125 360

9.

Холандия

90 706

10.

Гърция

85 893

www.vtc-bg.org (2010, 2011 г.).
http://www.balkania.org/bg/news.html (2010, 2011 г.).
32
Източник: Европейска клъстерна обсерватория. www.clusterobservatory.eu.
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11.

Португалия

81 220

12.

Швейцария

76 697

13.

Чехия

63 740

14.

Украйна

62 386

15.

Румъния

60 749

16.

Полша

58 735

17.

Ирландия

57 067

18.

България

52 231

19.

Унгария

50 204

20.

Швеция

47 785

21.

Норвегия

36 885

22.

Белгия

33 929

23.

Хърватска

32 502

24.

Финландия

29 236

25.

Дания

24 863

26.

Сърбия

23 714

27.

Кипър

20 623

28.

Словакия

15 777

29.

Латвия

15 767

30.

Литва

14 208

31.

Словения

10 289

32.

Естония

8 553

33.

Малта

5 944

34.

Люксембург

4 874

35.

Исландия

2 139
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Въпреки изведените определения за същността и дейностите на туристическия клъстер остава недостатъчно изяснен въпросът за тези клъстерни организации, които обхващат повече от един икономически и нестопански сектор. Приблизително 40% от регистрираните клъстери в Европа, освен туризъм33, включват организации от сфери като медии, технологии – ИТ, био- или за опазване на околната
среда, развлекателна, културна или креативна индустрия, производство на някои
стоки от леката промишленост. Самите туристически клъстери, които са създадени и специализирани в туристическия отрасъл постепенно се развиват в посока на
включване на фирми и организации, директно и косвено свързани с туризма. Тематичните клъстерни организации привличат производители на храни, напитки, съоръжения и стоки за спорт и забавления, а специализираните привличат производители
на оборудване и на технологии, които имат приложение не само в туристическия
сектор. Клъстери, които се развиват в сферата на забавленията и уелнес услугите,
културата и креативната индустрия, т.е. в сферата на свободното време, включват
представители на туризма или се обединяват с туристически организации. В отделни случаи туристически клъстери се включват в мрежи и обединения на клъстери
в различни стопански и нестопански сфери. Извън Европейската клъстерна обсерватория обаче в Европа съществуват териториални обединения и асоциации, носещи редица от характеристиките на клъстера и изпълняващи подобни функции. Този
тип организации, базирани на сътрудничеството между представители на множество сектори, са създадени в резултат на изпълнението на проекти по Европейската
програма за регионално развитие и Програма „ЛИДЕР”34 за развитие на селските
райони. Такива са съюзи и асоциации като Местни инициативни групи и членове на
мрежата за Европейска териториална марка за качество35. Тези организации включват представители на туризма, защото той се явява отрасъл, чрез който се диверсифицира местната икономика в селските райони и същевременно се осигурява
заетост на освободена работна ръка от други сектори – индустриални, селско стопанство и т.н.
Следователно очертава се тенденция на възникване и действие на междусекторни клъстери чрез създаване на нови или чрез трансформиране на съществуващите клъстерни организации в един икономически отрасъл или нестопанска сфера.
Съгласно базовите определения за клъстер и изведените неговите цели и функции
може да се приеме, че съществуват традиционни клъстерни обединения. Същевременно обаче се наблюдава наличието на междусекторни клъстери, които отговарят на същността, начина и принципите на действие на традиционните, но се отличават със специфични характеристики (виж таблица 2) съгласно показателите:
 начин на образуване;
 цели и значение на клъстера;
 фактори, определящи възникването и действието на клъстера.
Съгласно начина на образуване традиционният клъстер се формира на базата на един сектор – най-често индустрия, но и от селското стопанство или за услу33

Източник: Европейска клъстерна обсерватория, www.clusterobservatory.eu.
http://leaderplus.ec.europa.eu (2010, 2011 г.).
35
http://www.ruralquality.eu/en/home/ (2010, 2011 г.).
247
34

ги, който е неговото основно ядро и двигател, а междусекторният клъстер е полицентричен или поне два стопански сектора са движещите сили за създаване и действие.
Традиционният клъстер се характеризира с обединяване 36 около един
сектор, хоризонтално по веригата на създаване на стойността и вертикално с включване на представители на други, свързани с веригата сектори – образование, научноизследователска и високотехнологична развойна дейност.
Таблица 2
Сравнителни характеристики на традиционен
и междусекторен клъстер 37
Показатели
Начин на образуване на
клъстерите

Традиционен клъстер
– центричен – един
движещ сектор
– обединение на
организации – хоризонтално по веригата за
създаване на стойността
и вертикално на
свързани с веригата

– полицентричен –
няколко сектора са
движещи сили
– обединяване на представители на мрежа от
вериги по създаване на
стойността

Цели и роля на
клъстерите

– синергичен ефект в
отрасъла
– икономически растеж на
отрасъла с разпростиращ
се ефект

– синергичен ефект за
цялата територия
– икономически растеж за
цялата територия

Фактори, определящи
възникването и развитието на клъстерите

– наличие на
структуроопределящ
отрасъл, изградена
структура

– райони с потенциал,
определен от високостойностни местни
ресурси и специфични
ценности
– необходимост от
обединяване на няколко
сектора
– райони с висок
иновативен индекс и
процес на трансформиране на икономика,
основана на знанието

– технологични паркове и
центрове за изследвания
и иноваци

36

Междусекторен клъстер

По Ketels, Chr., G. Lindqvist, Ör. Sölvell. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies.
Stockholm: Center for Strategy and Competitiveness, 2006.
37
Таблицата е разработена от автора.
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Например клъстери на автомобилната индустрия, включващи доставчици на
части, производител на коли, дилъри, учебни организации за подготовка на инженерни кадри и химико-физични специалисти, изследователски центрове и технологични паркове, свързани с разработването на технологии, касаещи двигателя, механизмите, материалите и дизайна на МПС. Ядрото на традиционния клъстер е
сектор, който има:
– висок дял в местна икономика съгласно брой работни места, дял в БВП,
брой фирми и участници, наличие на стопански и нестопански организации,
обвързани със сектора;
– потенциал да бъде двигател и създател на иновациите, за привличане на
инвестиции и за повишаване на икономическия растеж в региона.
Принципът на обединяване е технологично обвързване за създаване на стойност за определен пазар или сфера чрез съвместно полагане на усилия и влагане на
средства за обмен и движение на информация, знания и иновации, придобиване и
ползване на финансов капитал, материални и човешки ресурси, ноу-хау и популярност.
Междусекторният клъстер се характеризира с обединяване на представители на сектори, които не са част от или свързани технологично с верига на
създаване на стойност в един отрасъл или за един пазар, а на мрежа от такива
вериги, създаващи стойност с местна специфика и/или със значение за територията
и всички локално действащи организации и жители.
Принципът на обединяването е взаимното добавяне на стойност и взаимното
подпомагане на представители на няколко различни сектора чрез съвместното привличане, използване и влагане на нематериални активи като знания, информация и
иновации, на материални и човешки ресурси. Характерно за междусекторния клъстер
е, че използваното ноу-хау е локално специфично и често се базира на трансформиране на стари знания в нови, на стари технологии в нови, а създаваната стойност е
обвързана с местно качество и отличителност. Това не изключва възможността
клъстерът да предлага стойност, която да се базира на местния потенциал за иновации и бъде трансферирана в други райони.
Целите и ролята на традиционния и междусекторен клъстер са сходни по отношение на това, че те се създават и развиват, за да се повиши или постигне конкурентноспособност на сектора/ите и района на базата на придобити и усвоени компетенции, допълнителна стойност и иновации.
Традиционният клъстер се формира в райони, за да бъдат те специализирани в дадена стопанска или нестопанска сфера, което на фона на глобализиращата
се икономика да осигури конкурентно предимство. Целта е получаване на синергичен ефект, т.е. създаване на отличителна или допълнителна стойност в рамките на
индустрията или отрасъла благодарение на взаимовръзките и сътрудничеството
между участниците във веригата или вертикално свързани с нея, водещи до ускорено разпространение и усвояване на иновации и знания. Значението на традиционния клъстер се отнася предимно до осигуряване на икономически растеж на отрасъла и „разпростиращия се” ефект за свързаните с него сектори, действащи в
даден район.
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Междусекторният клъстер се формира за постигане на устойчиво развитие на района – икономически растеж в района, обвързан с осигуряване на ползи за
местната социална и природна среда. Целта е също получаване на синергичен ефект,
но той се отнася до създаване на по-висока стойност със значение за цялата територия и в дългосрочен аспект, а не само в рамките на индустрията или отрасъла.
Факторите, определящи възникването и действието на двата вида
клъстера се отличават преди всичко по отношение на равнището на икономическо
развитие на района и необходимостта от промяна, наличието на иновативен сектор
или потенциал за създаване на специфична, локално обвързана и отличителна стойност.
Факторите, определящи възникването и развитие на традиционен
клъстер са: наличие на движещ и структуроопределящ стопански сектор в района,
на утвърден нестопански сектор и с висок икономически потенциал, на изградени
фирми, структури и институции в даден отрасъл или на технологични инкубатори и
паркове, при възникване на високо- технологични, иновативни фирми и изследователски центрове с потенциал да развиват научноприложна дейност.
Факторите, определящи възникването и развитието на междусекторен клъстер съществуват както в икономически изостанали райони, така и в такива с висок иновативен индекс38 и потенциал. Първият случай се отнася до райони с
ниско качество на живот и необходимост от преструктуриране и диверсифициране
на местна икономика, промяна в начина на развитие – икономика, социална сфера.
Движещият фактор за формиране на клъстера обаче е наличието на висок потенциал на базата на местни ресурси и ценности, които могат да бъдат използвани за
създаване на специфична стойност, но при обединяване на няколко нестопански и
стопански сектора, както и развитие на нови такива. Вторият случай се отнася до
райони с висок стандарт на живот, икономически растеж, базиран преди всичко на
иновациите и усилен процес на трансформиране на икономиката в посока, основана
на знанието и креативността. Фактор за възникване на междусекторен клъстер
може да бъде наличие на няколко традиционни клъстерни организации в даден район, които могат да се обединят в една.
На базата на разгледаните показатели може да се направи изводът, че междусекторен клъстер в туризма се формира на базата на „диагоналната интеграция”39. Това означава, че се обединяват допълващи се организации в даден район,
но не само с цел развитие на туризма, а преди всичко за създаване на специализиран регионален продукт, съхранение на местна общност и среда, устойчиво развитие на територията и дестинацията. В тези клъстери влизат фирми, институции и
нестопански и неправителствени организации:
– Директно и индиректно свързани с туризма – освен традиционните, посочени вече такива, са представители на индустрията на свободното време,
сферите култура и управление на природни ресурси, комуникации и ИТ, креативна индустрия.
38
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– От сектори, които създават продукти, необходими за обслужването на туристите и предлагането на туристическия продукт – производство и търговия на храни, напитки, мебели, дрехи, предмети с естетическа и сувенирна
стойност.
– От сфери, които имат съществен принос за цялостното преживяване на туристите в даден район, но и за качеството на живот на местните жители –
изкуство, спорт, образование, екология, изследвания и иновации.
Дейностите на междусекторния клъстер в туризма са идентични с тези на
традиционния туристически клъстер, но някои от тях са със специфичен характер
като:
 Диференциация на местните продукти, които:
– удовлетворяват специфични изисквания на местно население и имат предимно локално предназначение, но могат да бъдат атрактивни за посетители, както и адаптирани за други райони;
– имат уникален и своебразен характер поради връзката им със специфични характеристики на дестинацията (региона);
– имат отличителен характер поради специфичната комбинация на използван местен човешки, природен и физически капитал.
 Реализиране на активна политика за налагане на марка и имидж на региона
и на местните фирми, така че те да се разграничат от останалите в страната или в международен аспект.
 Дифузия на иновации (локално създадени или внесени), постигнати добри
практики и придобито ноу-хау във всички местни сектори от икономика и
социален живот.
В Европа функционират редица междусекторни клъстери в туризма40, които
са обособени териториално в един или няколко района, включително в трансгранични региони. Разгледаните по-долу примери представят най-добре разгледаните дейности и организации-членове, които са характерни за междусекторния клъстер в
туризма.
В областта Люблин, Полша е създаден и функционира клъстер „Култура и туризъм”41 (Klaster Kultury Lubelszczyzny), който обединява представители на местните културни институции (театър, опера, библиотеки), представители на
културната и креативна индустрия, на туризма – ресторанти, хотели, на учебни институции в сферата на културата и на местната власт. Това е пример за обединяване организации, които са директно и индиректно свързани с туризма.
В района Епирус, Гърция функицинира междусекторен клъстер Science and Technology Park of Epirus S.TE.P.E S.A.42, който обединява представители на туризма, медиите, Телеком и технологии – ИТ, Енергийни технологии, Биотехнологии, както и Йонийския университет, който основава технологичния парк и клъстера. Целта на клъстерната организация е да се разработват, разпространяват и внедряват иновации и нови технологии в частния и публичен сектор. Туристическият
40
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сектор участва с местни браншови организации – хотелиерска, ресторантьорство и
кетъринг и организация за конферентен и конгресен туризъм. Това е пример за обединяване на организации от сфери, които имат съществен принос за цялостното
преживяване на туристите в даден район, но и за качеството на живот на местните
жители.
Клъстер Туризъм – Мадрид, Испания е член на мрежа за развитие на
Мадрид Madrid Network43, която обединява клъстери в различни сфери – авиация,
биотехнологии, финанси, образование, както и няколко технологични парка. Целта
на тази мрежа е да стимулира икономическо развитие, основано на знание, внедряването на иновации и добавяне на стойност към продукти и услуги в региона на
Мадрид и да го превърне в един от 10-те най-конкурентно способни и развити региона в света. Приоритетите на самия туристически клъстер, който обединява компании и асоциации в хотелиерство, ресторантьорство, транспорт, свободно време,
туроператорска и турагентска дейност в района на Мадрид, са аналогични – разпространение и използване на иновации във всички сектори на туризма, повишаване на конкурентоспособността на отрасъла на глобално равнище, повишаване професионализма и компетенциите на заетите в него. Това е пример за формиране на
клъстер на базата на включване в обединения с представители на други отрасли и
сфери в широк географски мащаб.
Извън регистрираните клъстери в Европейската клъстерна обсерватория функционират редица други, които са възникнали на базата съществуващи сдружения и
бизнес асоциации, технологични паркове и по програми за регионално развитие,
финансирани от ЕС.
Един от примерите за най-успешен междусекторен клъстер е Клъстерът
Туризъм, Храна и Занаяти, Западен Корк, Ирландия. Създаването на клъстера е част от изпълнението на стратегията за интегрирано развитие на Западен Корк
за периода 2007–2013 г. В нея не се дава приоритет на сектора селско стопанство,
нещо характерно за предишните стратегии, които са довели до моноструктурна
икономика, а се отчита неговата многофункционална роля, т.е. връзка и значение за
останалите сектори и необходимостта от взаимообвързано развитие с тях44. Целта
на клъстерната организация е включените сектори да се развиват взаимообвързано като се използват преимуществено и основно локални ресурси, продукти и услуги от селско стопанство, занаятчийство и морски сектор в Западен Корк, а наличният социален, икономически и природен капитал да бъде интегрирано експлоатиран, без да се разрушава. В резултат на реализирането на клъстера:
 се създава и предлага уникално, неповторимо преживяване за туристите
благодарение на местната кулинария, изкуство и занаяти;
 постига се синергичен ефект, който води до насърчаване и подпомагане
сектора на услуги – комуникации, търговия, поддръжка.
В областите Македония, Тракия и Еврос в Северна Гърция действа своеобразен междусекторен клъстер, който е представен от Асоциация на винопроизво43
44
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дители в Северен гръцки винен район с търговско наименование „Винени маршрути в Северна Гърция”45. Виненият клъстер е създаден през 1997 г.,
като постепенно прераства в междусекторен и днес е обединение на бизнес от
сферата на винопроизводство, лозарство, туризъм – хотелиерство и ресторантьорство, неправителствени организации, директно свързани с производство и търговия
с вино, туризма и културата и с общински институции. Винопроизводството е ключовият и движещ сектор, който обединява (тематично и географски) различни участници с основни цели:
– Да се изгради и поддържа имиджа и популярността на виното в Северна
Гърция.
– Да се запази културното наследство в района, особено това, което е свързано с традиции в производство на вино и лозарство.
– Да се предлагат винени турове, кулинарни прояви и винени дегустации за
туристи през цялата година.
Асоциациите, които са членове на Европейската териториална марка за
качество46, са вид междусекторни клъстерни обединения предимно на представители на бизнеса в сферите туризъм, хранителна индустрия, лека промишленост и
др. в определен географски район. Европейска териториална марка за качество отговаря за изграждане и поддържане на имиджа и интегрирания (комплексен) образ на селски райони, чрез които да се подпомага тяхното развитие, на базата на публично-частно партньорство – сътрудничество между публична организация, частни фирми и социални институции. Марката се присъжда и поддържа съобразно принципи за качество, тясно обвързани с опазването на околната среда и
качеството на производствените процеси. В настоящия момент членове на ЕТМК
са 4 района от Гърция, 6 района от Испания, 4 района от Италия, 2 района от Франция и 1 район от Унгария чрез представителство на местни инициативни групи (МИГ)
в тези места. Например в Гърция функционират пет МИГ47 с характер на междусекторни клъстерни организации, сред които например са: Агенция за развитие Северен Халкидики с марка „Местно качество Халкидики” (хотелиерство, гастрономия и кулинария, селско стопанство и производство на мебели), Агенция за развитие Пелла с марка „Местно качество Пелла” (хотелиерство, ресторантьорство,
земеделие, бродерия и шев, хлебопроизводители и местна власт) и Агенция за развитие Солун с марка „Вкусът на живота от провинцията на Солун” (хотелиерство,
ресторантьорство, земеделие, спа- и балнео-туристически комплекси, музеи, винопроизводители и винарни, местни занаяти и традиционни хранителни продукти).
Изводите, които могат да бъдат направени от представените характеристики и примери за клъстер, туристически клъстер и междусекторен клъстер в туризма, са:
– Приложението на клъстерния подход е от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността на даден сектор, в т.ч. туризма и туристическата дестинация. Същевременно обаче все по-трудно може да се пови45
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253
46

шава конкурентоспособността на туристическия отрасъл или да се осигури
неговото развитие, без това да бъде обвързано с останалите сектори в дадена дестинация, както и с постигането на екологична и социална устойчивост.
– Съществува ясна тенденция за създаване и развитие на клъстерни организации на принципа на диагоналната интеграция и полицентрично обединяване (т.е. на междусекторни клъстери), със значение за цялата територия на
действие, а не само в един сектор или в икономически аспект.
– Приложението на междусекторния клъстерен подход в туризма е характерно за слабо популярни и силно развити туристически дестинации и райони в Европа, както и в такива, където е от особено значение дифузията на
знания и технологии и съвместното развитие на няколко сектора, един от
които е туризмът.

Глава II. Условия и фактори за създаване
и развитие на междусекторен клъстер в туризма
Съгласно разгледаните отличителни характеристики на междусекторния
клъстер условията и факторите за неговото създаване и развитие произтичат от
спецификата на района на клъстерната организация. Същевременно обаче те се
формират под въздействието на редица глобални тенденции в социално-икономически, екологичен и технологичен аспект. Условията могат да бъдат разглеждани
като реално съществуващи предпоставки за създаване и действие на междусекторния клъстер. Факторите са процеси и тенденции, които стимулират и предопределят приложението на междусекторния клъстерен подход. Общите условия и фактори за приложението на междусекторен клъстерен подход в даден район могат да
бъдат обобщени съгласно техния характер в следните направления:
 Правно-политически условия и фактори, които се изразяват в действащи
финансови и административни инструменти за реализиране на регионална и
интегрирана териториална политика, на политика за намаляване на консумацията на енергия и повишаване използването на алтернативни енергийни
източници, за създаване, приложение и разпространение на иновации и знания и институции и организации – налични или потенциални.
 Пазарни и икономически условия, които могат да бъдат класифицирани като
положителни – икономически растеж в района, базиран на високотехнологични производства, на иновативни и креативни бизнес- и образователни
дейности, наличие на стопански сектори с изградена инфраструктура и като
отрицателни – негативно икономическо развитие поради липса на инвестиции и човешки ресурси, спад в даден сектор (преобладаващ, традиционен)
и съответно в икономиката в района поради загуба на пазари, неконкурентно способност и зрял пазар, промяна в потребителско търсене.
 Условия и фактори в технологичен аспект, които се изразяват в наличие на
иновации и знания (възможност за създаване на такива), значими и приложими в няколко сектора или необходимост от създаване и трансфер на такива.
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 Социални условия и фактори, които се отнасят до наличие на специфични
социокултурни ценности и дейности с интегративен характер – инициативи
и прояви с трансгранично участие, обединяване на множество култури, на
бизнес, наука и творчество.
 Екологични условия и фактори, които се отнасят до наличието на специфични локални ресурси и последствия от глобалната промяна в климата и необходимостта от действия на локално равнище, свързани с опазване на биоразнообразие и местен ландшафт.
 Конкуренция (за инвестиции, човешки ресурси, пазари), която изисква притежаване на преимущества не на базата на ниски цени и разходи, а на компетенции и иновативни технологии.
Посочените условия и фактори могат да бъдат разгледани през призмата на
тяхната специфика за създаване и развитие на междусекторен клъстер в туризма.
Те се отнасят до туристически дестинации или райони, обособени по географски,
културно-исторически и икономически показатели. Районите могат да включват
няколко административно определени дестинации (най-често селища и общини).
Правно-политически условия обхващат действието на организации за приложение на регионална и териториална политика, за стимулиране на малък и среден
бизнес, за внедряване на иновации и образование на местни кадри. Такива организации са например МИГ по програма ЛИДЕР, Агенции за икономическо и регионално развитие, общински структури и институции или публично-частни партньорства,
ползващи Европейски структурни фондове за регионално развитие, за развитие на
селските райони, за създаване на уникален, автентичен и различен туристически
продукт със запазена марка под шапката „Европа”, за въвеждане на стандарти за
екологична дестинация и др. В определени райони междусекторните клъстери се
създават чрез обединяване на съществуващи вече неформални и формални мрежи
и браншови асоциации, вкл. в областта на туризма – хотелиерски и ресторантьорски съюзи, секторни асоциации – текстил, производство на храни, напитки или вино,
на мебели, аксесоари, дизайн, в сферата на ИТ или селско стопанство и т.н. Факторите, които могат да имат стимулиращ ефект, се отнасят до необходимостта от
формиране на публично-частни партньорства и организации за решаването на значими инфраструктурни и екологични проблеми на локално равнище.
Пазарните и икономическите условия обхващат:
 наличие на слабо развита икономика или заплаха за спад в икономическия
растеж поради това, че местните стопански дейности са със затихващи
функции, но от особено значение за района, а същевременно развитието на
някои стопански сектори може да бъде стимулирано и подпомогнато при
интегриране с туризма;
 наличие на развит туристически сектор и изградена инфраструктура, но под
заплаха от спад и дестабилизиране поради изострена конкуренция, променящо се потребителско търсене или екологични проблеми;
 наличие на ресурси и условия за развитие на туризма или индустрия на
свободното време, но само съвместно с други стопански или нестопански
сектори;
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 финансиране на проекти и дейности, водещи до синергичен ефект – подпомагане на местен бизнес, развитие на туризма в малки селища и извън
сезон, съхранение на културно-историческо материално и нематериално наследство.
Специфичните социални условия включват ресурси, дейности и човешки потенциал, благодарение на които да се създадат възможности за привличане на туристи и клиенти, търсещи чрез своите пътувания и занимания през свободното време – автентичност, забавление и обучение едновременно, обогатяване със знания и
емоции, съпреживяване на видяното и т.н. Факторите, предопределящи необходимостта от приложение на междусекторен клъстерен подход, са наличието на човешки ресурси (например освободени от други сектори) и знания, които могат да
бъдат използвани и трансформирани за целите на развитието на туризма.
Технологичните предпоставки се отнасят до наличие на високотехнологични
производства и изследователски центрове, чиито технологии и продукти могат да
бъдат трансферирани в туризма и свободното време и да водят до създаване на
иновационни продукти (например паркове за развлечения базирани на свръхмодерни технологии). Същевременно в някои случаи именно острата необходимост от
трансфер на съществуващи знания в местния бизнес и подпомагане на малкия и
среден туристически бизнес по отношение на приложение на иновации и нови технологии може да инициира обединяване на няколко сектора.
Екологичните фактори са тясно свързани с необходимостта от адаптация на
туристическия бизнес към промените в климата. Това най-често стимулира търсенето на средства и дейности, чрез които да се намали зависимостта на туризма от
климатични и природни условия. Или туристическият бизнес се ориентира към използването на други ценности и ресурси освен природните, за създаване на туристически продукти, което да предотврати или намали негативното влияние върху
природна среда. Тези процеси се постигат чрез обединяване на няколко сектора –
туризъм, спорт, култура, развлекателна индустрия, занаяти и ръчно или бутиково
производство и т.н. Екологичните условия се отнасят до наличието на специфични
природни фактори и процеси, които имат съществено значение не само за туризма,
но и за производство на местни продукти и реализиране на отличителни дейности.
Конкуренцията между туристическите дестинации за привличане на туристи
води до понижаване на цени, което обаче намалява инвестициите в иновации и обучение. Същевременно съществува необходимост от предлагане на добавена стойност, привличане и задържане на качествени човешки ресурси, което е непосилно
за туристическия сектор, представляван предимно от малък и среден бизнес.
Съществуват някои специфични предпоставки за развитие на междусекторен
клъстер в туризма, които могат да бъдат обобщени в следните направления:
 Наличие на условия и възможности за развитие на туризма по тематични
маршрути с участието на няколко дестинации, в т.ч. чрез трансгранично сътрудничество, или в случай че дестинацията е включена в тематичен или културен маршрут, например в Югоизточна Европа48, в Европа, в Европа и Азия.
48

http://www.seecorridors.eu/ (2009, 2010, 2011 г.).
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 Наличие на клъстери в сферата на свободното време – развлечения, култура, хоби и любителски спортни занимания и др., които се развиват от традиционен в междусекторен с участие на представители на туризма с цел привличане на повече клиенти и излизане на нови пазари.
 Необходимост и възможности за развитие на устойчив туризъм – приложение на еко-мениджмънт, технологии и практики за опазване на околна среда
или за използване на живо културно наследство без разрушаване на негова
истинска стойност, осигуряване на качествени работни места за местно
население и използване на техни компетенции и умения, повишаване качество на живот на местни жители и туристи чрез въвеждане на креативни
практики и продукти, дейности, водещи до по-добро здравословно, психическо състояние и стимулиране на творчески дух.
Изводът е, че е необходимо да се проучат и оценят условията и факторите в
отделните райони и туристически дестинации, за да се определят възможностите
за създаване, развитие и постигане целите на междусекторен клъстер в туризма. В
тази връзка може да се използва система от показатели за оценка на наличността
и интензитета на действие на условията и факторите (виж таблица 2). Показателите се извеждат от специфичния характер на условията и факторите за междусекторния клъстерен подход в туризма. По всеки от тях може да се даде оценка в
зависимост от наличието на съответното условие или фактор и по скала, например
от 1 до 3, в зависимост от силата на неговото действие и влияние. Крайният резултат е извеждането и съпоставянето на обобщени оценки за условията и факторите.
Това, което трябва да се отчете, е необходимостта от баланс между условията,
които имат характер на благоприятни предпоставки, и факторите, които стимулират или предопределят необходимостта от приложение на междусекторен клъстерен подход. Същевременно е нужно да се ранжира тяхното значение в зависимост
от специфичните характеристики, приоритетите и действащи стратегии за развитие на района.
В страни с висок икономически растеж и стандарт на живот съществуват
предимно предпоставки от икономически и технологичен характер за създаване на
междусекторни клъстери. Това са наличие на успешно функциониращи технологични паркове, експертни и изследователски центрове, активна дейност за разработване и внедряване на нови технологии и иновативни продукти, изпълнение на
проекти и програми за трансфер на иновации и добри практики. Именно тези условия са изиграли ролята на предпоставки за формиране и функциониране на междусекторните клъстери във Финландия и Дания49 чрез обединяване на центрове за
технологични иновации и технологии за е-бизнес и за опазване на околната среда,
дейности от икономика на преживяванията и образованието.
Във Финландия действат няколко междусекторни клъстера, един от които е
Компетенции за мениджмънт на туризма и преживяванията (Tourism and
Experience Management Competence Cluster) 50. Неговата стратегическа цел е
49
50

www.clusterobservatory.eu/ (2011 г.).
www.oske.net (2011 г.).
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да осигури устойчиво развитие на туристическите дестинации във Финландия и на
високо стойностно преживяване на туристите, отчитайки, че през 2020 г. страната
може да бъде сред 10-те най-посещавани места в света. Клъстерът активно се
занимава с разработване и внедряване на иновации, които обвързват електронния
бизнес, мениджмънта на преживяванията и дизайна на услугите51. Ключовите приоритети са изследвания и приложения на концепции и технологии, променящи бизнес моделите и иновации, които са със значение за множество сектори. В клъстера
влизат Лапланд Експертен център за Индустрия на преживяванията, Иновационен
център Салвония, Експертни центрове Турку, Хелзинки и др. В резултат на дейността на клъстера се създава Лаборатория за преживяванията, която обединява туристически и друг бизнес, университети, публичен сектор, за да се създаде реален
модел за проучване на туризма и индустрията на преживяванията, т.е. иновациите
да се създават съвместно с реалните потребители в лицето на туристите и бизнеса
в една реална среда. Иновационният сектор Салвония обслужва нуждите на туристическия бизнес в няколко провинции във Финландия като подпомага и осигурява
трансфер на технологии и знания за туристическия бизнес и туристическите предприемачи, поддържа мрежа от връзки между бизнеса в туризма и научно-изследователските центрове. В рамките на дейностите за туризма и икономиката на преживяванията Салвония иновационен център е отговорен за развитие на компетенции на е-бизнес моделите в туризма, на мрежите на малкия и среден туристически
бизнес и изследванията в областите на рекреацията и свободното време.
В Дания е създаден междусекторен клъстер Център за приложни проучвания в туризма и икономиката на преживяванията52. Центърът обединява
датската академия за професионално висше образование и има приоритет да подпомага иновациите, необходими за развитие на туризма и секторите на икономиката на преживяванията. Целта е да се трансферират знания, да се усъвършенстват
компетенциите, да се създават и развиват мрежи, да се прилагат нови модели и
концепции за развитие.
В редица райони в Гърция, Италия, Унгария, Ирландия условията за създаване на междусекторни клъстери са наличие на локални ресурси, които могат да бъдат
използвани съвместно за създаване на допълнителна стойност, изпълнение на проекти и действие на организации чрез финансиране от ЕС по програми за регионално
развитие. Същевременно особено характерно за тези райони са факторите, налагащи приложението на междусекторния клъстерен подход като спад в икономическо
развитие, наличие на традиционни стопански сектори със затихващи функции и необходимост от нови компетенции и знания за справяне с конкуренцията. Например
условията и факторите за възникване и развитие на клъстера Храни, Туризъм и
Занаяти, Западен Корк са: 1) съществуващите възможности за туризъм в Западен
Корк – селски, аграрен, еко, хоби; 2) наличие на традиционно селско стопанство,
риболов и отглеждане на аквакултури и производство на храни, специфични за района; 3) необходимост от диверсифициране на регионална икономика и на продукти/
бизнес в секторите селско стопанство и морски сектор; 4) приносът на туризма за
51
52

Приема се, че глобално определен туристически отрасъл е част от икономиката на преживяванията.
www.videncentervto.dk (2011 г.).
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използване на добри практики и екологизиране на другите сектори; 5) продуктите
на местните занаяти са отличителни и добавят стойност към туристическия продукт и престоя в Западен Корк.

Глава III. Междусекторният клъстер като двигател
на устойчивото развитие на туристическата дестинация
Междусекторният клъстер изпълнява ролята на ключова движеща сила за
устойчивото развитие на района и туристическата дестинация, защото неговото
приложение:
 допринася за интегрирано териториално развитие, т.е. за едновременното
развитие на района в четири измерения – икономическо, социално, екологично и институционално;
 осигурява синергичен ефект53, т.е. комплексен (четиризмерен) резултат с
настоящо и бъдещо значение за целия район от взаимодействието на няколко сектора – стопански, нестопански и публичен.
Интегрираното териториално развитие означава, че се стимулира и постига
икономически растеж в определен район, но съвместно с регулирано въздействие
върху околна среда и съобразено с разполагаем природен капацитет, както и при
балансирано удовлетворение на интереси на множество обществени групи – бизнес, НПО, местни жители, публична власт, социални институции и др. Междусекторният клъстерен подход е движещ фактор на посочените процеси, но и като осигурява принос в институционален аспект чрез действието на публично-частното
партньорство. То обединява институции на местна власт, местен бизнес и неправителствени организации от социална сфера.
Ролята на междусекторния клъстер в туризма има специфично значение за
четирите измерения на интегрираното териториално развитие.
В икономически аспект приложението на подхода осигурява:
– Взаимно стимулиране на продажби и приходи на секторите участници в
клъстера, например туризъм и производител на местни храни или вино; туризъм, културно-развлекателна индустрия и производство на текстил и дрехи; което има мултиплициращ ефект по отношение на техни партньори и
фирми от сферата на търговията, ИТ, медиите и др.
– Осигуряване на работни места и доходи за местни жители благодарение на
стимулиране на предприемачеството във всеки от секторите, съживяване
на традиционни отрасли със затихващи функции (текстил, животновъдство
и земеделие, риболов) или използване на умения и знания от стари, непрактикувани вече стопански и нестопански дейности в секторите туризъм и
индустрия на свободното време.
– Предотвратяване на негативни външни икономически ефекти от приоритетното развитие на туризма – използване на природни ресурси, необходи53

Комплексен резултат, постигнат от съвместното и взаимно действие на различни фактори, който е поголям от сумирането на отделните ефекти или не е постижим от отделното или паралелно действие на
тези фактори.
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ми за селско стопанство и риболов, на инфраструктура, ползвана за битови
цели и от социални институции и др. благодарение на съвместяване на туристическа с друга стопанска дейност и развитие на малък и среден туристически бизнес, без мащабно изграждане на туристическа инфраструктура.
– Намаляване и оптимизиране на разходи за логистична, маркетингова, научноизследователска, развойна и обучителна дейност за всеки от секторите,
като туризмът, индустрията на свободното време и местни производители
от селско стопанство и лека промишленост могат да ползват съвместно
комуникационни и дистрибуционни канали, информационни и иновативни технологии и продукти.
– Привличане на инвеститори и партньори в дестинация и район, които участват в изграждане на местна инфраструктура, разработване и трансфер на
технологии, в образование и социално отговорни инициативи.
В социален аспект междусекторният клъстер в туризма допринася за:
– съхранение на локални традиции и ценности, включително и чрез целесъобразно трансфериране в съвременни производствени, бизнес и социални практики, най-често от традиционни занаяти и стари методи за производство на
храни, напитки, мебели, текстил в туристически дейности, в т.ч. с образователен характер и хоби-занимания през свободното време;
– включване и активно участие в културни коридори и в тематични маршрути
с трансграничен и транснационален характер, което популяризира и допринася за съхранение на местно културноисторическо наследство, повишава
мобилността на хора и идеи, стимулира междукултурния диалог и трансграничното сътрудничество;
– насърчаване на креативността и иновативни практики в сферата на културата, изкуството, медиите и развлеченията с мултиплициращ ефект за иновативността в други сектори;
– осигуряване на работа и условия за живот на млади хора и семейства;
– привличане и задържане на специалисти и качествени човешки ресурси в
района и дестинацията, особено с компетенции и умения в области като
история, археология, изкуство, етнография, биотехнологии, алтернативни
енергийни източници, ИТ, ландшафт дизайн, медии, строително инженерство, и др.
В екологичен аспект приложението на междусекторния клъстерен подход в
туризма допринася за:
– съхранение и въвеждане на екологични практики в хранително-вкусова, мебелна и текстилна промишленост, селско стопанство и от представители на
малкия и среден туристически бизнес, благодарение на съвместно участие
в проекти и инициативи, финансирани от фондове на ЕС, местно и национално правителство или международни организации;
– създаване и въвеждане на технологии с висок екологичен ефект, особено по
отношение на използвана енергия и третиране на отпадъци, благодарение
на ползване на иновации и продукти на технологичен център в района и участник в клъстера;
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– привличане на туристи извън главен сезон и насърчаване ползването на местни стоки и услуги, което води до намаляване на вредни въздействия от
транспорт и отпадъци;
– обучение и стимулиране на местно население за приложение на екологични
практики и за опазване на биологично разнообразие, природни ресурси и
ландшафт, вкл. чрез подпомагане или включване в екологично ориентиран
туристически бизнес;
– предотвратяване на негативни външни екологични ефекти от приоритетното развитие на един сектор – унищожение на природни ресурси и замърсяване на природни фактори, най-често ползвани от селско стопанство, производство на храни и напитки и др.
В институционален аспект значението на междусекторния клъстер в туризма
се изразява в насърчаване и подпомагане дейността на местен неправителствен и
нестопански сектор в области като култура, история, спорт и образование, в т.ч.
чрез стимулиране на предприемачески инициативи и активното включване на местното население в граждански и браншови обединения.
Синергичният ефект от приложението на междусекторния клъстерен подход е комплексен резултат в следните измерения:
 Икономически – растеж в дестинацията и района, но на базата на диверсифицирана икономика и създаване на специфична стойност.
 Социален – повишаване качеството на живот за местно население, гости,
туристи и бъдещи поколения.
 Екологичен – съхранение на местни природни ресурси и екосистеми, както
и на екологични функции и процеси, надхвърлящи по значение района и дестинацията.
 Институционален – изграждане и развитие на гражданско общество.
Значим синергичен ефект има действието на клъстера Храни, Туризъм
и Занаяти Западен Корк. Този резултат е в голяма степен постигнат чрез
разработването и използването на регионална марка „Fuchsia” (Фуция) 54
за Западен Корк, Ирландия. Тази марка се използва, за да се представят участниците в междусекторния клъстер (разгледан в по-горния пример) или просто представители от различни туристически дестинации в областта. Регионалната марка
„Fuchsia” е разработена, за да бъде двигател на интегрираното регионално развитие и да се постигне дифузионен ефект – да се развиват едновременно двата сектора – туризъм и производство на храни (в т.ч. свързаните с тази индустрия селско
стопанство и аквакултури), което да води до привличане на инвестиции, иновации и
креативни идеи. Целта е да се повишава атрактивността на туристическите услуги, която да стимулира развитието на занаяти и производство на храни и обратно.
Освен че между двата сектора съществува тясна взаимовръзка, те се развиват на
базата на местната среда – природа и умения на местни хора, което позволява да
се създават отличителни продукти. Марката се присъжда на представители на ту54
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ристически сектор, производители на храна и занаятчии, които отговарят на определени изисквания, характерни за бранша, както и на общи принципи, обединени в
Кодекс, които се отнасят предимно до опазването на околната среда, взаимоотношения с клиенти, комункации и др. По този начин се стимулира въвеждането на
екологични практики, повишава се качеството на предлагания продукт и се подпомага утвърждаването образа на туристическата дестинация Западен Корк. Въпреки че туризмът и производството на храни са ключовите сектори, чрез регионалната марка се стимулира не само тяхното развитие, но и на придружаващите сектори
– ИТ и услуги.
Друг пример за постигнат синергичен ефект е този от действието на
Клъстер Здравословен начин на живот и Туризъм Великобритания55. Междусекторният клъстер обединява фирми и организации, които предлагат продукти и
услуги, свързани с воденето на здравословен начин на живот и подобряване на
физическо и психическо състояние на човека. В клъстерната организация влизат
хотели и туристически комплекси, предлагащи продукти от спа и уелнес туризъм,
центрове за свободно време – спорт, хоби-занимания, туристически агенции и фирми за пешеходен и спортен туризъм, заведения за храна и напитки, селскостопански производители, производители на здравословни храни и напитки, разположени в
морски, селски и градски туристически райони в Южен Съсекс. Целта е да се
обединят местни ресурси, компетенции и възможности на малък и среден бизнес,
както и да се използва уникалността на дестинацията, за да се обслужат представителите на сегмента, ориентиран към здравословен начин на живот, в т.ч. местни
жители и туристи. В морските дестинации в Южен Съсекс през последните 10
години е наблюдаван спад в туристическото търсене, голяма част от местните
фермери не са имали достатъчно голям пазар за тяхната продукция и туризмът в
района се е отличавал със сезонност, а именно – привличане на туристи през лятото. Клъстерът е създаден на базата на съществуващи браншови организации
„Вкусът на Съсекс” и „Партньорство Храна и здраве” В резултат на функционирането на клъстера е стимулирано и подпомогнато местното производство и сектора
на услуги, създадени са обединения на малкия и среден бизнес в туризма, които
осъществяват съвместна маркетингова дейност, работят в сътрудничество, което
им помага да добавят стойност към техните продукти, привличат се целогодишно
туристи за колоездене, пешеходен туризъм, хоби-туризъм, спа процедури, развиват
се екологичните практики в селското стопанство и производство на храни, с цел да
се предлагат био- и здравословни продукти, използват се всички възможности за
реализиране на дейности, свързани със здравословния начин на живот за разнообразяване преживяванията на туристите. Освен ползи за малкия и среден бизнес в
туризма и селското стопанство клъстерът допринася за утвърждаване на локална
идентичност и отличителност както на района като цяло, така и на отделните продукти, създадени чрез местни ресурси и специфични практики.
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Глава IV. Условия, фактори и модели за приложение
на междусекторен клъстерен подход
в три туристически дестинации в България
На базата на представените характеристики, условия и фактори за възникване и развитие на междусекторни клъстери могат да се определят предпоставките и
примерните модели за приложение на междусекторен клъстерен подход в редица
нови, развиващи се и утвърдени туристически дестинации в България. Целта е да
се постигне тяхното устойчиво развитие и превръщането им в конкурентноспособни туристически райони в рамките на глобализиращата се социално-икономическа
среда, силна конкуренция между регионите за привличане на туристи, инвестиции и
ресурси и нарастващи ограничения или заплахи, произтичащи от глобалните екологични и социални проблеми. От една страна, в новите и развиващите се туристически дестинации междусекторният клъстерен подход е необходим, за да стимулира икономическият растеж и предприемачеството в туризма, но без това да бъде
за сметка на моноструктурна ориентация на икономиката, унищожаване на природни ресурси, социални ценности и локална идентичност. От друга страна, в утвърдените туристически дестинации е нужно да се отстранят и негативните последствия
от развитието на туризма и те да се предотвратяват в бъдеще, да се повиши конкурентоспособността на туристическата индустрия чрез обогатяване на преживяванията на туристите, като същевременно се адаптира към новите социално-икономически, технологични и екологични реалности. В този смисъл са разгледани предложения за приложение на междусекторен клъстерен подход в три туристически
дестинации – Харманли – Свиленград –Ивайловград в трансграничен район като
нова дестинация, Северозападен Балкан като развиваща се дестинация и Варна
като утвърдена дестинация.
В района на Харманли – Свиленград – Ивайловград56 в област Хасково,
Югоизточна България, разглеждан в рамките на трансграничен район България –
Гърция – Турция, съществуват условия за утвърждаване и действие на междусекторен клъстер вино, земеделие и храни и туризъм.
Условията за приложение на междусекторния клъстерен подход в района Харманли – Свиленград – Ивайловград се определят от наличните социално-икономически и природни предпоставки, а факторите се отнасят до перспективите за развитие на туризма и икономиката в региона:
 В общините Харманли и Ивайловград са учредени МИГ, които са отговорни за изпълнение на стратегия за устойчиво развитие на района, която се
финансира от МЗХР и Програма „Лидер+” на ЕС.
 Потенциалът за развитие на туризма (в малки мащаби) в района се определя от интегрираното използване на локалните природни и социокултурни ресурси и местните, отличителни продукти, както и на, но не и единствено,
съществуващи атракции или ценности от природен и социален капитал.
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 Изграждането и развитието на туристическата инфраструктура е икономически ефективно, социално и екологично целесъобразно и приемливо, ако
бъде обвързано с инвестициите и развитието на местното винопроизводство и земеделие.
 В района, включително в целия трансграничен район съществуват условия
за развитие на туризма, но в малки мащаби, а същевременно са необходими инвестиции и средства в голям размер – изграждане на инфраструктура,
имидж и разпознаваема марка.
 В трансграничния район съществуват предпоставки за развитие на специализирани видове туризъм тясно обвързани с винопроизводство, земеделие, селскостопанска дейност, производство на храни и текстил, поради наличието на
отличителни, специфични продукти и методи за производство, а същевременно и заради специфичните атракции от културноисторическо наследство,
които могат да бъдат използвани също за целите на туризма, но не и самостоятелно. В района функционират 8 винопроизводителя, които притежават
собствени масиви и някои от тях са с утвърдени и популярни марки. Селскостопанската дейност има дял над 40% в БВП на местната икономика.
Главната цел на приложението на междусекторния клъстерен подход е развитието на туристическата, земеделие-храни и винарната индустрия в региона чрез
използване на местни ресурси, капацитет и локални предимства, чрез усвояване и
повишаване на конкурентните им преимущества. А това да осигури постигането на
синергичен ефект. От една страна, развитието на клъстера да води до едновременно нарастване на конкурентоспособността на туристическата индустрия, на сектора земеделие и производство на храни и на винопроизводството. От друга страна,
обаче функционирането на клъстерната организация да има мултиплициращ и разпространяващ се успех. Положителните резултати на туристическия, земеделски и
винопроизводствен сектор да се разпростират и окажат благоприятен ефект за техните бизнес и социални партньори, за предприемачеството, иновационните инициативи и местната общност както в Харманли, Свиленград и Ивайловград, така и в
трансграничния регион.
Междусекторният клъстер в Харманли – Свиленград –Ивайловград е необходимо да се развива и прилага на базата на партньорство и обединяване на ресурси,
средства, компетенции и дейности на представителите на секторите – туризъм, винeна
индустрия (производство и търговия) и земеделие-храни, на публична власт в лицето
на общински институции, на неправителствен и нестопански сектор в лицето на бизнес асоциации, образователни и култури центрове и институции, сдружения за самодейно творчество, хоби интереси и реализиране на местни традиционни занимания
или празници. Представителите на всеки сектор могат да бъдат съответно:
 Туризъм – местни хотели и средства за настаняване, заведения за хранене,
напитки и развлечение, туристически и транспортни агенции, транспортни
фирми, туроператори и др.
 Винена индустрия – винарски изби и къщи, фирми за производство на вино
и алкохолни напитки, кооперации за лозарство и винарство, търговци на дребно и едро, дистрибутори за вино и алкохолни напитки.
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 Земеделие – храни – земеделски кооперации, в т.ч. със затворен кръг на
производство на храни, малки и средни фирми за производство на консервирани храни, сокове, тахан, сладкарство и тестени изделия и др.
 Неправителствен и нестопански сектор – бизнес клуб, музеи, сдружения за
поддържане на културно-историческо наследство в района и литературни
празници, за организирането и провеждането на празници и фестивали, читалища, културни центрове, туристически информационни центрове, еко организации или центрове за защита на околната среда, професионални училища
и учебни центрове и др.
 Публичен сектор – общинска администрация, общински фирми.
В туристическа дестинация Северозападен Балкан обединяваща Белоградчик, Берковица, Вършец, Горно Дамяново и Чипровци, разположена в
северозападна България между границите с Румъния и Сърбия и обхващаш северозападните части на Стара планина, съществуват условия за утвърждаване и действие на междусекторен клъстер – занаяти и местна култура, туризъм и спелеология. В сектора занаяти и местна култура влизат производство на тъкани и килими,
храни, сувенири с етнически произход и живото културно наследство. Туристическата дейност обхваща културно-познавателен, екологичен, приключенски и спа
туризъм. В сферата на спелеология се включват научни изследвания, минно-геоложки дейности и развлекателни дейности.
В района Северозападен Балкан съществуват множество предпоставки за
приложението на междусекторния клъстерен подход.
 Регионално сдружение за развитие на туризма „Северозападен Балкан” е
организация, отговорна за развитие на туристическа дестинация Северозападен Балкан, обединяваща представители на туристически сектор, общинска власт и културни институции в селищата Белоградчик, Берковица,
Вършец, Горно Дамяново и Чипровци. Организацията осъществява маркетингова дейност за дестинацията, разработва програми за развитие на селски и еко туризъм, разработва туристически продукти, съдейства за обучение на местния бизнес и кадри, за привличане на инвестиции, партньори и
реализиране на проекти, финансирани от ЕС и други организации.
 В района има стопански сектори, които могат да осигурят икономически
растеж, но ако се развиват интегрирано с туризма.
 Туристическият отрасъл се нуждае от сътрудничество с бизнес и нестопански организации от други сектори – килимарство, производство на текстил и храни от местни продукти – местно овощарство и земеделие, социален сектор – фестивална дейност, спазване на ритуали, съхранени етнически традиции и фолклор.
 В района съществува необходимост от диверсифициране на икономиката, в
която основен дял заемат селско стопанство – овощарство и земеделие,
производство на храни, както и внедряването на иновации.
 Потенциална е опасността от унищожаване на природни ресурси при развитие на масов туризъм, нужно е да се използват алтернативи за развитие на
туризма през зимен и пролетно-есенен сезон и дестинацията да стане кон267

курентноспособна на базата на местна идентичност и запазени атрактивни
природни ресурси.
 В района има възможности за привличане на туристи, търсещи преживявания, съчетаващи забавление и образование, личностно развитие и релаксация, благодарение на природно, културно-историческо наследство и богатство, специфичен фолклор и етническа култура. Друго благоприятно условие е разположението в граничен район със Сърбия и Румъния, което позволява да се разработят и предложат тематични трансгранични маршрути –
еко туризъм, велотуризъм, кулинарен туризъм, чрез които да се обогати
преживяването на туристите.
В туристическа дестинация Варна (на територията на община Варна)
съществуват условия за утвърждаване и развитие на междусекторен клъстер – морска и културна индустрия и туризъм. Варна е утвърдена туристическа дестинация с
дял на туризма 10% и транспорта 25%57, с изградена туристическа инфраструктура –
524 средства за подслон с 64 084 легла и 1645 заведения за обществено хранене58.
Съществува обаче необходимост от интегрирано териториално развитие на района, с
цел да се балансира икономическия растеж с опазване на природната среда и най-вече
морски и крайбрежни екосистеми, повишаване на конкурентоспособността на дестинацията и промяна в нейния имидж. Това означава не само препозициониране, а приложение на стратегията за устойчиво развитие. В този смисъл е необходимо да се изгражда
и поддържа имидж на Варна, която да отразява ориентацията на дестинацията към
бъдещето и да изгради образ, който не се свързва само с ваканцията на морето и
плажа, защото така се загубват конкурентни предимства пред новите, екзотични крайбрежни места или тези, предлагащи разнообразие от преживявания. За да продължи да
бъде атрактивна „морската столица” както за туристи, така и за инвеститори, институции и креативни иноватори, е необходимо да се гради образа на очарователен древен,
морски град, белязан от римска и гръцка култура, с европейски дух, богат на разнообразни ценности, динамично развиващ се и с качествена среда за живот.
В дестинация Варна съществуват всички предпоставки за развитие на междусекторния клъстер.
 Във Варна са учредени и действат туристическа и морска клъстерна организация, които обединяват представители от всички сектори в туризма и
морска индустрия. Дестинация Варна попада сред районите с най-висок
„фокус” на туристическите клъстери – над 2%59. Фокусът се определя от
съотношението между заетостта в сектора и общата заетост в района.
 Морската индустрия е структуроопределящ сектор на местната икономика, с изградена инфраструктура – заедно с транспорта делът в икономиката
е над 40%.
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Източници: Общински план за развите на община Варна 2007–2015 г. Община Варна; Статистически
сборник 1999–2004 г. София: НСИ; Статистически сборник. Варна. Териториално статическо бюро.
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Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Варна 2007–2013 г., Община Варна, 2007
(допълнена през януари 2008).
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Andersson, N., J. Annerstedt. Priority sector report Clusters in Mobility Industry – Automotive and
Tourism Sectors. Europe Innova: ECO, 2010.
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 Във Варна съществува активен културен живот, утвърдени културни традиции и събития, специализирани организации, вкл. към Община Варна за провеждане на едно от най-значимите културни събития в България през летния сезон – „Варненско лято”, както и развиваща се културна индустрия –
медии, галерии, агенции за музикално-сценично, изобразително, танцово и
друго изкуство, музеи, творчески формации, рекламни, издателски и продуцентски къщи и т.н.
 Реална е заплахата от спад на икономически растеж или развитие на туризма поради силен конкурентен натиск от морски туристически дестинации в
Европа, Средиземноморския регион, Азия и др.
 Редица сектори от морска индустрия са високо технологични, в общината
има изградени технологични паркове и образователни институции, т.е. налице са условия за създаване на знания и технологии със значение за морска индустрия и военноморска дейност, които обаче могат да бъдат трансферирани в транспорта, туризма и свободното време. Същевременно обединяването на усилията на туризма и морската индустрия може да подпомогне проучванията в областта на екологията и опазването на морските
води, създаване и внедряване на иновации и добри практики в опазването
на околната среда и предимно крайбрежието.
 Развиващата се културна индустрия е източник на иновативни идеи и креативност, които могат да бъдат трансферирани и използвани в туризма.
 От една страна, съществува необходимост, а от друга – възможности за „добавяне на стойност към продукта” с цел повишаване на конкурентоспособността на сектора и дестинацията – културна индустрия по отношение на туризма, морската индустрия по отношение на туризма, а туризмът насърчава
инвестиции и привлича качествени човешки ресурси с потенциал за създаване на знания и иновации, подпомага културната индустрия и сферата на културата, осигурява нови пазарни възможности за морската индустрия.
 Съществуват реални и потенциални екологични заплахи, необходимост от
предотвратяване на негативни външни ефекти от приоритетно развитие на
туризма – строителство на туристическа инфраструктура, силна експлоатация на крайбрежие и местни природни и водни ресурси.

Заключение
В настоящата студия е изведена концепция за междусекторен клъстер в туризма. В тази връзка са представени същността, значението, условията и факторите за приложение на междусекторен клъстерен подход в туризма.
На първо място, може да се заключи, че междусекторният клъстер се разграничава от традиционния главно по начина на образуване и действие, целите на
неговото функциониране и условията за възникването му. Междусекторният клъстер
е обединение на представители на сектори, които не са част от или свързани
технологично с верига на създаване на стойност в един отрасъл или за един пазар.
Той е мрежа от такива вериги, създаващи стойност с местна специфика и/или със
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значение за територията и всички локално действащи организации и жители. Принципът на обединяването е взаимното добавяне на стойност и взаимното подпомагане на представители от няколко различни сектора чрез съвместното привличане,
използване и влагане на нематериални активи като знания, информация и иновации,
на материални и човешки ресурси. Основна разлика в целите на действие е значението на синергичния ефект от приложението на традиционния и междусекторен
клъстерен подход. В първия случай той се отнася главно до конкурентоспособността на сектора, а във втория случай до цялата територия, в която функционира.
Един от съществените фактори за възникване на традиционния клъстер е наличие
на структуроопределящ отрасъл в даден регион. Междусекторният клъстерен подход се прилага предимно в райони, където съществува необходимост и възможност
за обединяване на няколко сектора и трансфер на знания и иновации.
На второ място, може да се заключи, че междусекторният клъстерен подход в туризма има по-широко и дългосрочно значение за развитието на туристическата дестинация и индустрия в сравнение с традиционно прилагания клъстерен подход. Действително туристическият клъстер има съществена роля за повишаване
на конкурентоспособността на сектора и дестинацията. А приложението на междусекторен подход допринася за устойчивото развитие на туристическата дестинация – икономически растеж в района, обвързан с осигуряване на социални и екологични ползи. Благодарение на интегрираното развитие на туризма с други стопански и нестопански сектори се създава туристически продукт с добавена стойност,
който удовлетворява туристите и същевременно осигурява приходи и ресурси за
партниращите организации. Резултатите от приложението на междусекторните
клъстерни подходи в туризма са:
– създаване и запазване на локална идентичност на дестинацията и отличителна марка за целия район;
– въвеждане на екологични практики и продукти;
– подпомагане създаването и внедряването на иновации и нови технологии;
– икономическо развитие в района, базирано на растежа на няколко стопански
сектора и приложението на знания;
– съхранение на добри практики в местно производство, ефективно използване на локални ресурси и ценности;
– развитие на туризма при запазване на природни ресурси и социални ценности.
На трето място, може да се обобщи и заключи, че в редица туристически
дестинации и райони в България съществуват условия и необходимост за създаване и ефективно действие на междусекторен клъстер в туризма. Потенциал за успешно приложение на междусекторен клъстерен подход има в селските райони,
малките селища, общините със спад в икономическото развитие, но съхранена природа и местна култура и др., където туризмът не е приоритетен и основен отрасъл
и има наличие на специфични локални ресурси, на традиционни стопански дейности,
занаяти и добри практики в производствена дейност и селско стопанство. Например в Североизточна България (области Силистра, Разград), в Югоизточна България – трансграничен район, в Северозападна България – трансграничен район и т.н.
Същевременно предпоставки за функциониране на междусекторна клъстерна орга270

низация има в редица утвърдени туристически дестинации – Варна, Велико Търново, Банско, Трявна, Габрово, Троян и др.
За целите на приложението на междусекторен клъстерен подход и по-нататъшно развитие на теорията и изследователската практика е необходимо да се разработят методики за:
 проучване и оценка на условията и факторите за създаване и развитие на
междусекторен клъстер;
 проучване и представяне на реалното и потенциално въздействие на междусекторния клъстерен подход в следните направления:
– икономическо – създадени работни места, приходи за местен бизнес, размер на инвестиции, увеличаване броя на клиенти и туристи, увеличаване на
пазарен дял и достъп до нови пазари и финансови ресурси;
– технологично и научноизследователско – приложение на нови практики и технологии в секторите в клъстера и всички други сфери, създаване и приложение на иновативни продукти, базирани на нови технологии, креативност в
съчетание с местни ресурси и повишаване на иновативния индекс на района;
– екологично – внедряване на екологични практики и технологии с екологичен ефект в туризма, селското стопанство и секторите в клъстера и за
цялата дестинация;
– социален – степен на удовлетвореност на туристи и местни жители, степен на атрактивност на туристически продукти, степен на повишаване на
стойността на преживяването на туристите и др.;
– институционално – активно приложение на публично-частно партньорство за разработване и изпълнение на проекти.
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THE INTERSECTORAL CLUSTER APPROACH FOR THE DEVELOPMENT
OF TOURISM AND THE TOURIST DESTINATION
Chief Assist. Prof. Dr Genka Rafailova
Abstract
The aim of the study is working out a conception for the intersectoral cluster approach in
tourism. The object under study is the intersectoral cluster with representatives in tourism (known
as intersectoral cluster in tourism). The subject of the work is the nature and role of the intersectoral
cluster approach for the development of competitive tourist sector in specific regions or tourist
destinations along with achieving sustained socio-economic results of significance to the entire
destination and also harmonized with the ecological processes and functions in the long run. In
this connection there have been accomplished the following tasks:
272

 generalization and presentation of the characteristics of the intersectoral cluster in tourism;
 generalization and formulation of the necessary conditions and factors for creating the
intersectoral cluster in specific regions and destinations;
 clarification of the role and the synergic importance of the intersectoral cluster for
sustainable development;
 formulation of the guidelines for the development and use of the intersectoral cluster approach
for the development of tourism in specific regions and tourist destinations in Bulgaria.

INTERSEKTOREN – CLUSTER – ANSATZ BEI DER ENTWICKLUNG
DES TOURISMUS UND TOURISTISCHER DESTINATIONEN
Hauptass. Dr. Genka Rafailova
Zusammenfassung
Die Studie hat das Ziel ein Konzept über den Intersektor-Cluster-Ansatz bei der Entwicklung
des Tourismus zu entwickeln. Das behandelte Objekt ist der Intersektoren-Cluster mit Vertretern im
Tourismus (genannt Intersektoren-Cluster im Tourismus). Der Gegenstand der Arbeit ist das Wesen
und die Rolle des Intersektoren-Cluster-Ansatzes für die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen
touristischen Sektors in bestimmten Regionen oder touristischen Destinationen, bei Erreichung
nachhaltiger sozialer und wirtschaftlicher Ergebnisse, die bedeutend für die ganze Destination sind
und mit Prozessen und Funktionen in der Umwelt langfristig harmonieren. In diesem Zusammenhang
wurden folgende Vorgaben erfüllt:
 Zusammenfassung und Vorstellung der Charakteristika des Intersektoren-Clusters im
Tourismus;
 Zusammenfassung und Formulierung der für die Schaffung eines Intersektoren-Clusters
in bestimmten Regionen und Destinationen notwendigen Bedingungen und Faktoren;
 Erläuterung der Rolle und der synergetischen Bedeutung des Intersektoren-Clusters für
die nachhaltige Entwicklung;
 Formulierung der Ausrichtung für die Erarbeitung und die Anwendung des IntersektorenCluster-Ansatzes für die Entwicklung des Tourismus in bestimmten Regionen und
touristischen Destinationen in Bulgarien.

МЕЖСЕКТОРНЫЙ КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
И ТУРИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Гл. асс. д-р Генка Рафаилова
Резюме
Цель настоящей разработки – определение концепции межсекторного кластерного подхода в туризме. Рассматриваемый объект – это межсекторный кластер с представителями в
туризме (называемый межсекторный кластер в туризме). Предметом разработки являются
сущность и роль межсекторного кластерного подхода в развитии конкурентоспособного туристического сектора определенных районов или туристических направлений при достиже273

нии устойчивых социально-экономических результатов всего направления в соответствии с
экологическими процессами и функциями в долгосрочном плане. В этой связи выполнены
следующие задачи:
 Обобщение и представление характеристик межсекторного кластера в туризме;
 Обобщение и определение необходимых условий и факторов создания межсекторного кластера в определенных районах и направлениях;
 Разъяснение роли и синергического значения межсекторного кластера для устойчивого развития;
 Определение направлений разработки и применения межсекторного кластерного
подхода в развитии туризма в определенных районах и туристических направлениях
Болгарии.
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