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ОСНОВНИ НАСОКИ  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА  

В ПЕРИОДА 2018-2021 ГОД. 
 

В следващия период от дейността на Камарата, в България следва да бъдат 

извършени решителни промени в регулаторната среда, правосъдната и 

правораздавателната системи, образованиието, здравната и пенсионно-

осигурителната системи, енергетиката и секторните политики. Членството в 

подготвителния механизъм (ЕRМІІ) и Еврозоната следва да бъде предшествана от 

подготовката и осъществяването на жизненоважен пакет от реформи, договорен 

въз основа на взаимноприемливи компромиси, целящи постигане на високо ниво на 

съгласие между политическите сили, социалните партньори, гражданското 

общество и експертната общиност.  

Възприемането на този подход при наличие на благоприятна външна среда би било 

възможно да доведе до ръст на иновационния потенциал, на инвестициите, на 

производителността и заетостта. Наложително е осезаемо увеличаване на доходите 

и потреблението, разбира се в резултат на повишена ефективност на работната 

сила, които могат да доведат до обрат в решаване на натрупаните негативни 

миграционни и демографски проблеми, драстични социални различия, рязко 

изоставане от средното равнище на производителност и доходите спрямо ЕС-28 и 

други. 

В тази обстановка, приоритетни за Българската туристическа камара трябва да 

бъдат организационното развитие, защитата и подпомагането на дейността на 

фирмите и на индивидуалните членове, на взаимодействието с държавните и 

социални партньори, оказване натиск и съдействие за ускорени и ефективни 

реформи, целящи пряк ефект, изразяващ се в значимо подобравяне на качеството и 

конкурентноспособността на българския туризъм. 

 

От тези приоритети произтичат основните насоки в дейността на БТК в 

предстоящия 4-годишен период, а именно:  

 Подпомагане развитието и утвърждаването на туризма като приоритетен 

отрасъл в Република България. Съдействане за постигане на целите и 

реализиране на дейностите, залегнали в националните и регионалните стратегии 

за устойчиво развитие на туризма в България. Популяризиране чрез средствата 

за масова информация на икономическата, социалната и екологична значимост 

на туризма. 

http://www.btch.bg/


 Затвърждаване мисията, мястото и ролята на Българската туристическа камара 

като изразител на браншовите позиции, отстояващ професионализма и 

консенсуса в неправителствения сектор. Активизиране на връзките и 

единодействието с другите неправителствени организации и особено с 

Бургаската и Варненската туристически камари. 

 Засилване ролята на Камарата като браншова работодателска организация, 

съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда, представляваща свойте членове при 

подписване на браншовите колективни трудови договори, подготовката на 

различните нормативни документи, касаещи туристическия сектор. Полагане на 

съвместни усилия за реализиране в практиката на Етичния кодекс на Световната 

организация по туризъм.  

 Като работодателска организация активизиране на работата и контактите си с 

мениджърите на туристическите предприятия, осигуряване на текуща 

информация за новостите и добрите практики във водещите туристически 

страни, консултиране и подпомагане приложението на съвременни 

информационни технологии, разработване и въвеждане на секторни програми за 

квалификация и текущо усъвършенстване на мениджърския състав. 

  Активизиране дейността на Консултативния съвет към Камарата, формиране на 

екипи от научни работници, експерти, студенти и ученици, заинтересоване и 

ангажиране на млади инициативни деятели от туристическата индустрия, които 

да се включват безвъзмездно в различни обществени прояви и събития и да 

съдействат за идентифициране и решаване на проблемите в туристическата 

практика. 

 Важна задача е разрешаването на кадровия проблем в туристическите 

предприятия чрез съдействие за осигуряване на съответствие на 

професионалното образование и обучение с изискванието на пазара на труда,  

прилагането на разработените компетентностни модели за ключовите 

туристически професии при набирането и кариерното развитие на кадрите. 

Актуална потребност е  учредяване на координаторски функции на Камарата 

при наемането на чуждестранни работници за свойте членове.  

 Паралелно е необходима настойчива работа за промяна на обществената нагласа 

за привлекателността и престижа на туристическите професии, засилване 

интереса към туристическите специалности във висшето и средното 

професионално образовение, като държавната поръчка в тях се съобрази с 

приоритетността на сектора, реализиране на подходящи форми за повишаване 

квалификацията и стимулиране задържането на персонал в туристическите 

предприятия извън активните сезони. 

 Значително разширяване на съвместната дейност с общините, като БТК участва 

в проекти за регионално и местно развитие на туризма, за повишаване на 

качеството на туристическия продукт, конкурентноспособността и 



ефективността на  туристическите и свързаните с тях стопански дейности,   

използване механизмите на публично-частното партньорство за инвестиции и 

управление на туристически атракции. 

 Усъвършенстване на мениджмънта на туристическите обекти, чрез въвеждане 

на съвременни оперативни процедури за подобряване на туристическото 

обслужване, използване на свободния пазар за получаване на преференциални 

цени за електрическата енергия и впоследствие на други комунални услуги 

(ВиК оператори, интернет доставчици, мобилни оператори и др.), консултиране 

на туристическите обекти във връзка с тяхното категоризиране и 

сертифициране. 

 Усъвършенстване на управлението и цялостна организация на дейността на 

хотелски комплекси, чрез разработване на стратегии за фирмено развитие, 

бюджетиране и планиране, анализ и оптимизация на финансовите резултати, 

въвеждането на програми за маркетинг и продажба на туристически услуги, 

анализ на конкуренцията, оптимално управление на договорните отношения и 

увеличаване на продажбите на туристически услуги. 

    

За реализация на основните насоки решаващо в следващия 4-годишен период ще 

бъде укрепването на кадровия, организационния и финансовия капацитет на 

Българската туристическа камара, за което следва: 

 Да се съхранява и увеличава постоянния членски състав на Камарата, чрез 

засилени контакти с другите туристически организации, туристическите и 

свързаните с тях предприятия от други сектори, както и с изявени туристически 

деятели, експерти, преподаватели, журналисти и др., заинтересовани и готови да 

съдействат за развитието на българския туризъм. 

 Активизиране участието на членовете в дейността на БТК, като се използват 

формите на сдружаване и практическа съвместна дейност с тях за реализиране 

на основните насоки. Пример в това отношение може да бъде 

преструктурирания Национален център за развитие на туризма, като се работи  

за неговото укрепване и ефективната му взаимополезна дейност. 

 Преодоляване на финансовата зависимост, свързана с погасяване на съдебно 

присъдените и разсрочени финансови задължения, което да гарантира 

безпрепятствената работа на БТК. Решително подобряване на незадоволитеното 

текущо финансово състояние на Камарата със задружните усилия на 

Управителния съвет и членовете, за да се осигури нормалната дейност на 

Българската туристическа камара през следващите години. 

 

НАСТОЯЩИТЕ ОСНОВНИ НАСОКИ СА ПРИЕТИ  

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА  

КАМАРА, ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2018 Г. 


