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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Проектът Ви за местно ръководство, финансиран от Програма Еразъм +, има за цел да увеличи 

цифровите компетенции на възрастните хора с ниски цифрови умения, готови да работят като 

експерти в управлението и промоцията на дестинации за туризъм, разбиране на бизнес 

възможностите, които носи и как да се възползвате от него поотделно или в общност от 

професионалисти. 

Проектът ще даде резултат от новите иновативни подходи за преподаване и учене под формата на 

изследователско проучване и колекция от най-добри практики, 4 множество наръчници, комплект за 

обучение, видеоигра като инструменти за научаване как да се управлява и популяризира туристическа 

дестинация. Проектната платформа за ресурси и общност ще осигури пряко въздействие върху над 400 

възрастни обучаващи се (възрастни хора) до 2021 г., които ще повишат ниските си цифрови умения и 

дългосрочно въздействие върху над 500 туристически агенции и от Европа. 

Вашето местно ръководство е инициатива на шест организации със съответен опит в темата на 

проекта от пет страни на ЕС: Североизточна агенция за регионално развитие - NERDA (Румъния), 

Европейска мрежа за цифрово обучение - DLEARN (Италия), DomSpain Consulting SL - DomSpain ( 

Испания), CCS Digital Education Limited - CCS DE (Ирландия), Русенската търговско-индустриална камара 

- RCCI (България) и Bucovina Association for Tourism - APT Bucovina (Румъния). 

Целта на настоящия документ е да изготви Сравнителен доклад, изключително полезен за развитието 

на целите на проекта. 

В допълнение, предложението се основава на изследователски цикъл, като по този начин подкрепя 

приоритета по програма Еразъм + за създаването на програми, базирани на доказателства, които 

могат да доведат до реформи, които да осигурят качество на образованието, обучението и 

политиките, както и до разработването на иновативни начини за постигане осигуряват устойчиви 

инвестиции във всички форми на обучение, както формални, така и неформални. Очаква се 

резултатите от това I.O. ще доведе до целенасочена програма за повишаване на квалификацията. 

Окончателният доклад ще бъде първият в някои страни-партньори, който анализира конкретно 

цифровите умения, създадени в управлението на дестинациите. Резултатите от доклада могат също да 

бъдат прехвърлени и използвани в други сектори като доказателство, т.е. в сектора на ПОО и 

възрастните, тъй като има общ интерес и нужда от конкретната тема. 

Той може да бъде използван като референтен документ от политиците в партньорските държави за 

насърчаване на електронните умения за работни места и Програмата в областта на цифровите 

технологии в тяхната страна. Освен това той може да бъде използван като информационен доклад от 

други страни от ЕС и ЕК. 
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2 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ 

КОНСОРЦИУМА И ОБЩИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

 

2.1 North-East Regional Development Agency (NERDA) 

Североизточната агенция за регионално развитие, първата институция от регионален тип в Румъния, е 

генератор на социално-икономическо развитие на Североизточния регион. 

Сред нашите социално-икономически и политически тревоги от 1999 г., в момент, когато беше 

създадена нашата организация, трябваше да въведем нова концепция: политиката за регионално 

развитие. Чрез устойчиво сътрудничество с шестте публични администрации на ниво окръг (Бакау, 

Ботошани, Яси, Нямт, Сучава и Васлуй), които подписаха споразумението за създаване на 

Североизточния регион за развитие, успяхме постепенно да превърнем тази концепция в реалността. 

Понастоящем институцията има 170 служители, завършили висше образование като инженери, 

икономисти, служители в държавната администрация и др., А почти 10% от тях са включени в 

дейности за професионално образование в рамките на Североизточния регионален център за 

изследвания (CRS), създадена в нашата институция от 2010 г. 

Североизточният център за регионални изследвания е нашия център за ПОО, осигуряващ досега 

обучения за повече от 650 души по: Управление на проекти, управление на човешки ресурси, 

обществени поръчки, стратегическо управление, лидерство, финансов мениджмънт за висшисти. Ние 

имаме добре обучени преподаватели и изследователи с доказан опит, притежаващи национален 

(Национален орган за квалификация) и международен сертификат (Extremadura Business School, 

Испания). 

Досега центърът получи разрешителни за експлоатация от Националния съвет за професионално 

обучение на възрастни като доставчик на сертифицирано обучение за трите курса / професии: 

ръководител на проекти, ръководител на човешки ресурси и експерт по обществени поръчки. 

Програмите за обучение са пригодени по такъв начин, че да се адаптират към нуждите на 

организациите както чрез съдържание и методи на обучение, така и чрез адаптиране на нивото на 

трудност на концепциите към съществуващите нива на обучение на обучаваните, като учебният 

процес се основава на партньорство. 

RSC също предложи да извърши следните основни дейности в областта на регионалното развитие: 

1. Професионално обучение 

2. Професионални програми за обучение, сертифицирани от Националния орган за квалификации. 



                                                                             Erasmus+ Strategic Partnership - 2017-1-RO01-KA202-0374 

 
 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication 
(communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.  

Page 4 

3. Специализирани курсове за обучение по интердисциплинарни области (анализ на разходите и 

ползите, управление на инфраструктурни проекти, териториален маркетинг и др.) 

4. Курсове за обучение, съобразени с въпроси, специфични за дейността на RDA 

5. Изследователски и приложни изследвания и проучвания 

6. Оценка на професионалните компетенции 

 

Основни цели 

Североизточната агенция за регионално развитие цели качественото обучение като ресурс, който 

може да доведе до подобряване на икономическите и социалните сектори от Североизточен регион 

на Румъния. NERDA разработи глобален модел на мислене, ориентиран да генерира и прехвърля 

знания и ноу-хау за вътрешния персонал, но главно за създаване на бъдещи специалисти, лидери в 

сектора на регионалното развитие. Досега повече от 650 участници завършиха със сертификати / 

дипломи учебните програми, предоставени от Североизточния регионален център за изследвания. 

NERDA е постоянно заета на всички нива на образователния сектор и заетостта в Североизточния 

регион, ключови компоненти на устойчивото икономическо развитие. Например RDA координира 

регионалния консорциум и разработи Регионалния план за действие за развитие на техническото и 

професионалното образование. 

Така че, нашето участие в този проект е важно поради големия ни опит, от една страна, в 

регионалното развитие, а от друга, в образованието за възрастни, туризма, включването на възрастни, 

обучителните програми, научните и приложни изследвания и проучвания. 

 

2.2 European Digital Learning Network (DLEARN) 

 

Европейската мрежа за цифрово обучение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО - цели да посрещне 

предизвикателствата, предложени от дигиталната революция по отношение на несъответствието на 

цифровите умения, към приобщаващо цифрово общество. 47% от европейците не са добре 

квалифицирани, но в близко бъдеще 90% от работните места ще изискват някакво ниво на цифрови 

умения и множество възможности по отношение на работни места, които ще оформят пазара на 

труда. Нашите цели се характеризират с 4 ключови думи: СПОДЕЛЕТЕ, СВЪРЗЕТЕ, МНОГО, 

УВЕЛИЧЕНИЕ. DLEARN е колекционер от практики и идеи, събиращи различни организации в Европа, 

за да отразяват, мислят и задействат нови инициативи, насочени към валоризацията и подобряването 

на цифровото обучение. Мрежата е изградена от 25 различни организации от цяла Европа, които 

работят в областта на образованието и дигиталното обучение на различни нива. Сред другите членове 

на DLEARN са: -Асоциации-образователни центрове (образование за възрастни) -подготовка на 

центрове-доставчици на образователни услуги в областта на ИКТ-ИКТ експерти-НПО-МСП-

университети-професионални училища-център за обучение на възрастни. 

Мрежата е активна чрез своите членове в различни дейности: 
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-ICT / нови технологии / цифрови компетенции 

-Междукултурно / междупоколенско образование и учене през целия живот 

-Нови иновативни учебни програми / образователни методи / разработване на курсове за обучение 

-Предприемаческо обучение –предприемаческо образование 

- Южно разширяване и повишаване на компетенциите, особено на нуждаещите се 

-Разработване на иновативни образователни инструменти чрез подход, базиран на игри, мобилни 

приложения и интерактивни платформи за ангажиране на учащите. 

-Популяризиране и прилагане на европейски инструменти за прозрачност за образование и обучение 

(ECVET, EQAVET и др.) 

Следователно, двете основни цели, които мрежата насърчава, са: 

-Разработване и усвояване на цифрови умения за всеки гражданин, на всяка възраст, на всички нива; 

-Поощряване на дигиталното обучение или с други думи използването на инструменти и методи за 

ИКТ, за да направи обучението по-привлекателно, по-ефективно, по-гъвкаво и да гарантира равен 

достъп до всички. 

Мрежата е организирана в 4 основни работни групи, които представляват сферата на образованието и 

обхвата, който DLearn обхваща чрез своите дейности. -Висше образование: за повишаване на 

настройките за учене в курса и иновативни образователни методи-Образование за възрастни и 

младежи: Насърчаване на информираността и компетентност използване на ИКТ в обществото - 

Професионално образование и обучение: Подобряване на дигиталното образование за преодоляване 

на несъответствието между уменията и насърчаване на иновативен модел на обучение. Училищно 

образование: Подобряване на педагогиката и преподаването с ИКТ инструменти и иновативни 

практики. 

Мрежата може да разчита на опита на своя персонал, но и на ноу-хау и силни отношения на 

участващите членове, които са активно ангажирани да утвърдят гласа на мрежата, както и да подобрят 

дебата и да се застъпват със следните цели: 

Създайте връзки между местните организации и европейските институции, за да създадете местни 

нужди - Подобрете всеобхватността на инструментите за прозрачност (EQF, ECVET, EQAVET), за да 

бъдат по-разбираеми за гражданите и организациите. Насърчете цифровото обучение чрез участие в 

съответните работни групи и групи по интереси в Европа Ниво на Комисията и Парламента. Можем да 

разчитаме на стабилна мрежа от партньори и заинтересовани страни, които имаме с официален 

меморандум за разбирателство за взаимно сътрудничество. Това увеличава още повече нашия 

капацитет за ангажиране на нашите партньори във всички действия, необходими във фазите на 

разпространение и експлоатация. Наред с други: 

 

- LIFELONG LEARNING PLATFORM www.lllplatform.eu  

- EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS: www.eoc.org.cy  

http://www.lllplatform.eu/
http://www.eoc.org.cy/
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- EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS: www.eaecnet.com  

- EU PARENT’S ASSOCIATION www.euparents.eu  

- DIGITALEUROPE www.digitaleurope.org  

- DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE www.dlii.org  

- EBN (EUROPEANBUSINESS CENTERS) and its members www.ebn.eu  

- EUROGEO (European Association of Geographers) http://www.eurogeography.eu/  

- EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION www.esf.org  

- EUROPEAN UNIVERSITY FOUNDATION http://uni-foundation.eu/european  

- EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS http://eaecnet.com/  

- European Association of Institutes for Vocational Traininghttp://evbb.eu/  

- ORGANISING BUREAU OF EUROPEAN STUDENT SCHOOL UNIONS https://www.obessu.org/  

- EC DGs: CONNECT; EMPLOYEMENT (UNIT A3 APPRENTICESHIP, VET AND ADULT EDUCATION); EAC 

(UNIT A2 EIT and FUTURE OF EDUCATION) 

 

Основни цели 

Настоящото настолно проучване е проведено на италианско ниво с цел: 

- Проучване на националната сцена във връзка с ключови аспекти на демографските данни на 

възрастните хора и сравняване с техните умения и компетенции; 

- Познаване на цифровите умения, необходими за насърчаване на пригодността за заетост на 

възрастните в туристическия сектор; 

- проучване на връзката между италианските и европейските стратегии и инициативи, налични в 

цифровия и туристическия сектор за възрастни хора; 

- Анализиране на политики и документи за картографиране на компетенциите на Destination Manager; 

- проучване на предоставянето на възможности за образование в италианския публичен сектор, 

свързани с туристическия сектор; 

- Разбиране на бизнес възможностите, които носи и как да се възползват от тях поотделно или в 

общност от професионалисти 

 

2.3 DomSpain Consulting SL (DomSpain) 

 

DomSpain Consulting (DomSpain) е център за образование и обучение на възрастни, работещ на 

национално и европейско ниво. Техните курсове и занимания за възрастни учащи се фокусират върху 

чужди (английски, френски, немски, руски, италиански ...), испански и каталунски езици, както и 

http://www.eaecnet.com/
http://www.euparents.eu/
http://www.digitaleurope.org/
http://www.dlii.org/
http://www.ebn.eu/
http://www.eurogeography.eu/
http://www.esf.org/
http://uni-foundation.eu/european
http://eaecnet.com/
https://www.obessu.org/
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изграждане на ИКТ и цифрови умения. Програмите за обучение са предназначени да развият 

комуникационни умения, лидерство, работоспособност и предприемачески умения и те се прилагат 

както в нашите помещения, така и в 6 граждански центъра на провинция Тарагона; ние наемаме около 

25 преподаватели и броим с около 1200 студенти всяка учебна година. DomSpain се радва на 

висококвалифициран екип от информационни технологии, който реализира различни проекти на 

национално и международно ниво, включващи разработване на образователни платформи. DomSpain 

организира учебни посещения за преподаватели и обучаващи се от различни страни, курсове за 

освежаване за учители по чужди езици, курсове за обучение за международна общност, включително 

курсовете за приобщаващи и устойчиви политики, разработва и публикува ръководства за обучение и 

други публикации. Те разработват образователни програми в две основни направления: курсове и 

обучения за възрастни учащи, включително часове по чужд език, ИКТ, готварство, танци и личен 

растеж; и обучения за възрастни преподаватели, фокусирани върху прилагането на цифрови 

инструменти и „ефективното преподаване“. Те също така провеждат обучения за възрастни учащи, 

насочени към техните меки умения, и предлагат както класове лице в лице и Skype. 

На ниво ЕС те са член-основател на DLearn, европейска мрежа за дигитално обучение, в рамките на 

която организираме уебинари и онлайн конференции, адресирани до преподаватели, образователни 

доставчици или към всяко образувание, активно в областта на образованието и обучението в тази 

област на цифровата грамотност, ИКТ инструменти и образователни цифрови ресурси. В същата тази 

линия те имат широк опит в проектирането, достъпа, управлението, прилагането и мониторинга на 

проекти, финансирани от ЕС в областта на образованието за възрастни. Като партньор и като 

координатор, DomSpain са участвали в няколко международни проекта, разработвайки образователни 

материали за възрастни, както и онлайн образователна среда и интерфейс за повече от 15 европейски 

проекта. 

Ние също така се фокусираме върху укрепването на капацитета на малките предприятия и 

организации, както и доброволческата дейност, работата по социални въпроси, като включваме в 

нашите дейности всички членове на общността, включително работодатели и правителствени 

служители на всички нива. Подкрепяме и други организации, като например публични органи (отдели 

за образование, младежта, социалните услуги и възрастните хора и устойчивостта на града и 

провинциите 

Съвети), социални предприятия и неправителствени организации (асоциации на хора с увреждания, 

женски групи, културни организации и т.н.) 

В областта на туризма, културното наследство и туристическите дестинации като цяло, чрез своите 

мрежи и партньорства, DomSpain постоянно повишава осведомеността за значението на културното 

наследство и работи активно, за да го направи достъпно и приобщаващо за всички, като гарантира 

културно предложение, което е безопасно и приятно за всички. 

На национално ниво те подготвят - дизайн, превод на чужди езици и адаптиране на материалите за 

посетители със специални нужди - постоянни и временни изложби на музеите на Реус и Тарагона 

(Испания) и участват в напречни проекти. Те също са експерти в проектирането на достъпни маршрути 

на местни туристически атракции, като Пътят на цистър, който включва три манастира на Каталония. 

Те организират срещи и беседи, посветени на исторически факти, които имат за цел да разпространят 

и популяризират местното културно наследство, както и да установят комуникация и обмен на точки 
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между различните култури. Редовно те организират в местния си град екскурзоводски екскурзии за 

възрастни учащи, фокусирани върху различни елементи от наследството (пазари и площади, важни 

сгради, архитектонически стилове ...). 

На международно ниво DomSpain участва в различни международни проекти като координатор, а в 

много други като партньор. В областта на културното наследство в бетон, заедно с партньори от 8 

държави от ЕС разработиха COS-TOUR проект „Visits4U“ (699484), 18-месечен проект, който ще 

разработи и предостави приобщаващо обучение за туризъм и изграждане на капацитет за 

подобряване на потребителския опит и поддържане приобщаващ дизайн в туризма. DomSpain 

отговаря за проектирането на два маршрута (Tarraco Romana Tarragona и Reus Modernist Route): 

www.visits4u.eu 

 

Основни цели 

Настоящото настолно проучване е проведено на испанско ниво с цел: 

- Проучване на националната сцена във връзка с ключови аспекти на демографските данни на 

възрастните хора и сравняване с техните умения и компетенции; 

- Познаване на цифровите умения, необходими за насърчаване на пригодността за заетост на 

възрастните в туристическия сектор; 

- проучване на връзката между испанските и европейските стратегии и инициативи, налични в 

цифровия и туристическия сектор за възрастни хора; 

- Анализиране на политики и документи за картографиране на компетенциите на Destination Manager; 

- проучване на предоставянето на възможности за образование в испанския публичен сектор, 

свързани с туристическия сектор; 

- Разбиране на бизнес възможностите, които носи и как да се възползват от тях поотделно или в 

общност от професионалисти 

 

2.4 CCS Digital Education Limited (CCS DE) 

 

CCS Digital Education (CCSDE) е основана през 2013 г. с мисията задвижва процеса на преподаване и 

обучение в нова ера, повишавайки неговата ефективност чрез използването на ИКТ. 

Компанията предлага на своите клиенти интегрирани решения и услуги с висока добавена стойност, от 

концептуализация, дизайн на визуализация на съдържанието (разказване на материали) и 

разработване на приложения до консултантски услуги за експлоатация на дигитални медии 

(дигитален маркетинг) и дизайн на целеви маркетинг кампании за приложения на клиента. Освен това 

компанията осигурява както образователно, така и методическо редактиране на софтуерните 

приложения, които разработва. 
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CCSDE разработва свои собствени инструменти за обучение, вариращи от платформи за електронно 

обучение, предлагащи персонализирана учебна среда, до сериозни игри, симулации, потапяща среда 

и междуплатформени социални инструменти за обучение с възможности за геймификация. 

CCSDE има изключителен опит в обучението и разполага с отдел за игри, който в момента е най-бързо 

развиващото се звено на компанията. CCSDE ще ръководи дейностите, свързани с преобразуването на 

съдържанието в интерактивни мултимедийни материали, вливани с дигитални ресурси, базирани на 

принципите на геймификация. Използвайки инструктивен дизайн, CCSDE ще направлява партньорите, 

за да осигури компоненти за обучение за съвместни подходи за резултатите от обучението на проекта, 

за да се развие ангажиращ образователен опит по време на целия проект. Приложената от CCSDE 

методология е разработена и използвана от отдела за игри на CCSDE и вече е доказана в 

разработените няколко игри с образователна стойност. 

CCSDE има богат опит в проектирането и разработването на програми за обучение и електронно 

обучение. Методиката, която най-често се прилага, е OBE (Образование, базирано на резултати). 

Прилагайки процеса OBE, инструкторите на CCSDE преструктурират съществуващите учебни програми 

и практики за оценяване, за да гарантират постигането на висококачествено обучение и овладяване на 

целевите групи, а не натрупването на кредитни курсове 

Цялото цифрово съдържание, разработено от CCSDE, се предлага в отворен формат и се пакетира с 

помощта на стандарта SCORM 2.0. Цялото съдържание и статични произведения на изкуството се 

предоставя също под формата на подробни ресурси, които могат да бъдат възприети и / или 

използвани като градивни елементи за бъдещи курсове. 

 

Основни цели 

Целта на настоящото настолно проучване: 

• Събиране на данни от демографските данни в Ирландия, включително възрастни граждани 

• Проучване на нуждите от цифрови умения и анализ на инициативите на ирландското правителство в 

образованието, свързани с цифровия и туристическия сектор 

• признавайки факта, че засилването на цифровата грамотност ще осигури нови и по-добри 

възможности за заетост 

• Излагане на бариерите за възрастен човек да получи работа 

 

2.5 Ruse Chamber of Commerce and Industry Association (RCCI) 

 

Русенска търговско-индустриална камара (RCCI) е неправителствена организация в обществена полза, 

предоставяща широк спектър от качествени услуги на над 1000 членове и нечленуващи компании, за 

да подпомогнат развитието и разширяването на бизнеса си, както у дома, така и в международен 

план. Проактивно допринася за икономическото развитие на област Русе, осигурява подкрепа и 
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представителство на бизнеса и предприемачите на регионално и национално ниво (също чрез 

националната мрежа на търговските и индустриални палати и EBN). 

Камарата притежава експертен опит в организирането на бизнес обучения, семинари и семинари по 

различни теми като фирмени инструменти и схеми за повишаване на околната среда, устойчиво 

счетоводство, икономика на сътрудничество, скрининг на бизнес идеи, разработване на бизнес план; 

готовност за стартиращ инвеститор, отговорен изследователски и иновационен процес, индустрия 4.0 

и др. RCCI има опит в организирането на широк спектър от бизнес събития - съвпадение на B2B, срещи 

с чуждестранни национални власти, панаири, делегации, консултационни срещи и срещи за 

представителство на бизнеса , 

Наред с дейността по подпомагане на бизнеса, RCCI има богат опит в управлението и изпълнението на 

проекти по различни програми на ЕС и други финансиращи програми (вкл. LdV, FP7, Програми за 

териториално сътрудничество, USAID, COSME, H2020 и др.), Всички инициативи, свързани с 

предприемаческа подкрепа и насърчаване, устойчиво развитие на бизнеса, екологична осведоменост 

за бизнеса, благоприятстване и подкрепа на иновациите и др. RCCI функционира от няколко години 

като един от посредниците по програма „Еразъм за млади предприемачи“, улесняваща обмена на 

опит, умения и практически знания между предприемачи от цяла Европа. 

Камарата създаде и първия в България център за бизнес иновации, който е пълноправен член на 

Европейската мрежа за бизнес и иновации (EBN) с цел да подкрепи и насърчи потенциални и 

настоящи предприемачи и стартиращи фирми. От 2014 г. Камарата е част от общоевропейската мрежа 

на RRI Hubs, където RCCI е водеща точка за Румъния и България, активно участващи в 

разпространението на концепцията за RRI. 

 

Основни цели 

РТИК имаше някои специфични цели при съставянето на това изследване: 

- По-добро разбиране на туристическия сектор в България чрез събиране и анализиране на данни за 

неговото значение за икономиката и заетостта; 

- Поставяне на цели за бъдещо сътрудничество с фирмите и туристическите офиси в района на Русе; 

- обогатяване на опита си в нарастващия туристически сектор; 

- Събиране на данни за цифровите умения на възрастните хора и анализирането им в контекста на 

туристическия сектор; 

- Проучване на подхода на образователните институции в България за обучителни екскурзоводи. 

 

2.6 Bucovina Association for Tourism (APT Bucovina) 

 

Туристическа асоциация „Буковина“ е професионална асоциация в туристическия сектор, създадена 

през 2001 г., с повече от 50 членове - места за настаняване, ресторанти, туристически агенции и 
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публични власти - ангажирани да работят заедно за регионално развитие и насърчаване на туризма. 

Организацията участва в широк спектър от дейности, като развитие на туристически продукти, 

регионален туристически маркетинг, курсове за обучение на ръководството и персонала на 

туристическите компании, повишаване на осведомеността и лобиране за запазване автентичността на 

туристическата дестинация Буковина. 

Основната цел на Асоциацията по туризъм Буковина е да популяризира световната Буковина като 

висококачествена туристическа дестинация. За целта сме организирали няколко обучителни курса по 

комуникация, ориентация към клиенти, качество на услугите, управление в туризма, стига да има 

квалификационни курсове за основните професии (рецепционист, готвач, сервитьор, туристически 

агент, екскурзовод). Туристическите доставчици от региона Буковина разбраха важността на добре 

обучен персонал, с добри умения в комуникацията и заети да посрещнат и изпълнят нуждите и 

очакванията на клиентите. 

В областта на маркетинговия туризъм имаме дългогодишен опит в посещението на най-важните 

туристически панаири в Европа - IT Berlin, FITUR Madrid, Ferien Messe Vienna, BIT Milan. Организирали 

сме и няколко проучвания на терен в нашия регион, посветени на туроператори и представители на 

средствата за масова информация. Основните забележителности от Буковина са известните 

средновековни църкви и манастири с външни стенописи, включени в списъка на световното културно 

наследство, заедно с красивите пейзажи на Карпатските планини. През последните години усилията за 

промоция бяха насочени към дигиталния маркетинг и онлайн комуникацията. 

От 2009 г. туристическа асоциация Буковина е един от основателите на Федерацията на организациите 

за управление на дестинации от Румъния, действаща като промоутър за подобряване на 

законодателството и регулациите в туристическия сектор. 

На европейско ниво туристическата асоциация Буковина притежава важен опит в управлението и 

изпълнението на проекти, финансирани от ЕС в областта на развитието на туризма, културното 

наследство, достъпността и образованието за възрастни. 

 

Основни цели 

 Събиране на данни за цифровите умения на възрастните хора и анализирането им в контекста 
на туристическия сектор 

 Изследване и оценка на подхода на образователните институции в Румъния по отношение на 
обучението на екскурзоводи 

 Повишаване на осведомеността сред възрастните хора за значението на активността и 
включването в общностите в туристическите дестинации 

 Насърчаване и включване на възрастни хора, особено от селските райони, в споделянето на 
техния опит и знанията си за местата и хората от туристическите дестинации 
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3 ДЕМОГРАФСКА КАРТИНА НА НАЦИОНАЛНО НИВО СПРЯМО 

ЦЕЛЕВАТА ГРУПА НА ПРОЕКТА 

 

3.1 Румъния 

 

Възрастовата структура на Румъния е силно наклонена към жителите си във възрастовата група 25-54 

години. Те съставляват около 46,3% от населението. По-младото поколение във възрастовата група 0-

25 години също има значително мнозинство в страната, като 24,95% от населението расте с тях. Това 

са обнадеждаващи числа, които показват, че Румъния разполага с процъфтяваща работна сила и 

предстоящо поколение на разположение за своето развитие, при условие че може да създаде 

подходящи възможности за своите жители, които да й помогнат да я развият в дългосрочен план. 

Освен това населението на възрастни граждани в Румъния (хора на възраст над 55 години) също 

представлява значителна част от населението на страната - 27,8%. Разпространението на населението 

показва също, че Румъния има много равномерно разпределение на населението си във всички 

възрастови групи. 

Демографското застаряване е глобално явление. Според данните на ООН делът на възрастното 

население ще се увеличи в дългосрочен план дори в региони, където раждаемостта е по-висока от 

смъртността. Демографското застаряване е налице, особено в Европа, където има естествен спад и се 

забелязва прекомерно застаряване на населението. В началото на 90-те страните от Централна и 

Източна Европа имат ниска степен на демографско застаряване в сравнение със западните страни. 

В тези страни се наблюдава по-висока раждаемост, свързана с политиките за семейно планиране на 

старите режими, но от друга страна, те имат високо ниво на смъртност в по-възрастни възрасти (над 70 

години) и ниска продължителност на живота. 30 години след това политическите, икономическите и 

социалните промени коренно промениха икономическия и социален пейзаж на Румъния и тези 

промени оказаха влияние върху демографското развитие. 

През последните 20 години, друго явление, характерно за бившите комунистически страни, с големи 

последици както на макроикономическо ниво, така и на равнището на семейството и индивидите, е 

миграцията. Международната миграция е феномен, който се отнася не само за движението на 

населението от една държава в друга, но е по-сложен процес, който повдига няколко социални 

аспекта и произвежда широк спектър от икономически ефекти. 

В Румъния международната миграция през последните години оказа видимо въздействие върху 

икономическия, социалния, културния и политическия живот. Международните двигатели на 

миграцията посочват редица компоненти, чието значение е прието като определящо за бъдещите 

тенденции за развитие на страната. В този контекст младите хора избират да работят и в много случаи 

да създадат семейство в чужбина. 

Уебсайтът EUROSTAT „Поглед към живота на възрастните хора в ЕС днес“, публикуван през септември 

2017 г., предоставя някои интересни данни относно тази тема за 2016 г.: 
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 EU Romania 

Какъв е делът на възрастните хора (над 65 години) сред 

общото население? 

19,2% 17,4% 

Колко още години могат да очакват да живеят мъже и 

жени на 65-годишна възраст? 

Жени 

Мъже 

 

 

21,2% 

17,9% 

 

 

18% 

14,5% 

Какъв е делът на възрастните хора, които живеят сами? 32,1% 35,6% 

Какъв е делът на възрастните хора на възраст от 65 до 

74 години, които са икономически активни? 

9,5% 15% 

Какъв е делът на възрастните хора, които пътуват? 48,8% 13,5% 

Какъв е делът на възрастните хора, които използват 

интернет поне веднъж седмично? 

45% 13% 

 

Анализирайки данните в горната таблица, можем да забележим някои важни аспекти по отношение 

на възрастните хора от Румъния в сравнение с тези от ЕС: възрастните хора от Румъния са по-

икономически активни (15%, в сравнение с 9,5%), но пътуват по-малко ( 13,5%, в сравнение с 48,8%) и 

те не използват интернет често (13%, в сравнение с 45%). 

Знанието как възрастните възприемат технологията и разбирането на техния профил са жизненоважни 

аспекти, които 

трябва да бъдат взети под внимание от бизнеса, държавните и социалните заинтересовани страни, 

които предоставят услуги, продукти или програми, насочени към възрастните хора. По този начин 

възрастните хора се считат за чувствителна общност, характеризираща се със среден и понякога нисък 

доход, по-малко финансови нужди и много свободно време. Те обаче се нуждаят от социална 

интеграция. 
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3.2 Италия 

 

1Продължителността на живота на 65 години в Италия (18,9 години за мъжете и 22,2 за жените през 

2015 г.) беше с една година по-висока от стойността на Европейския съюз. Но сред възрастните хора на 

възраст над 75 години здравословните условия в Италия бяха по-лоши, отколкото в други страни от ЕС. 

По отношение на хроничните заболявания, в сравнение с Европейския съюз, Италия отчете по-добри 

здравни условия сред по-младите възрастни хора на възраст 65-74 години с по-ниски проценти за 

почти всички хронични заболявания. Напротив, възрастните хора на възраст над 75 години са имали 

по-лоши здравословни състояния. В Италия около половината от възрастните хора са засегнати от 

поне едно тежко хронично заболяване или имат повече от три хронични заболявания (коморбидност). 

Сред възрастните хора на възраст над 80 години оценките са съответно 59,0% и 64,0%. 

 

3.3 Испания 

 

Според последния доклад на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и равенството, 

на държавния секретар за социални услуги и равенство и на Института за възрастни хора и социални 

услуги (IMSERSO) относно възрастните хора, извършен в Испания през 2016 г., броят на хората над 65 

години са се увеличили в повече от 500 000 индивида, което означава, че този сектор на обществото 

представлява 18,7% от общото население в сравнение със 17,3% през 2011 г. Важно е да се подчертае, 

че в тази група има 6% от хората във възрастовата група 80+. 

Това увеличение на продължителността на живота на хората се дължи главно на по-добрите условия 

на живот, които имат пряко влияние върху здравето и качеството на живот, като по този начин 

позволяват по-дълъг живот при добри физически и психически условия. Това е прогресивен процес, 

наблюдаван от 1900 г. до наши дни. В Испания този процес на застаряване на населението е много по-

интензивен, отколкото в по-голямата част от останалите средиземноморски европейски страни. 

Според прогнозите, базирани на статистически данни, населението на възраст 65 и повече години ще 

продължи да се увеличава, поне до 2050 г., ако сравним растежа на тази група с растежа на страната 

като цяло. Ако погледнем отблизо, можем да видим нарастваща тенденция в тази група между 2020 и 

2030 г. (виж графика 1). 

                                            
1 ISTAT - The national institute of statistics Italy, archive Elderly_Health-conditions_2015.pdf https://www.istat.it/it/files//2017/09/Elderly_Health-
conditions_2015.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2017/09/Elderly_Health-conditions_2015.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/09/Elderly_Health-conditions_2015.pdf
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Graph 1: Demographic tendency in Spain 1900-2065. Source. 

 

Освен това, стареенето на възрастните хора в границите от 80 и повече години също ще бъде 

увеличено, така че се оценява увеличаване на ограниченията на функционалността при хора от тази 

група. Това застаряване на населението в Испания е придружено от спад на плодовитостта, който е 

спаднал от 2,8 деца на жена през 1975 г. до 1,3 деца през 2015 г. Това е свързано със средната възраст, 

на която се е родило първото дете, което е преминало от 25.2 през 1975 г. до 30.6 през 2015 г. Тази 

ситуация беше повлияна от икономическата криза в Испания, която повлия на забавянето на 

пристигането на първото дете. Всички тези фактори влияят на Испания като една от страните с най-

нисък коефициент на плодовитост на международно ниво, както и на по-късно майчинство. 

Най-общо можем да говорим за застаряване на населението на световно ниво, което Организацията 

на обединените нации класифицира като една от социалните трансформации на 21-ви век 

(Организация на обединените нации: Световно население, 2015) и която ще окаже влияние върху 

всички сектори на обществото и върху социологическите фактори, които го съставят (пазари, услуги, 

структури, жилища, заетост, транспорт, семейства и др.). Що се отнася до данните за туризма в 

Испания, според Националния статистически институт през 2017 г. в Испания ни посетиха над 80 

милиона души, от които 81,8 милиона са международни туристи. Това представлява увеличение с 

8.6% спрямо предходната година. Изчислено е, че ще бъдат изразходвани около 86 823 милиона евро, 

което е с 12,2% повече в сравнение с 2016 г. Според Националния статистически институт над 80 

милиона души са посетили Испания през 2017 г., което представлява увеличение с 8,6% спрямо 

предходната година. Изчислено е, че разходите му са 86 823 милиона евро, 12,2% повече в сравнение 

с 2016 г. 

Като отправна точка също и 2016 г., същият източник ни информира, че туризмът представлява 11,2% 

от БВП и генерира 2,6 милиона работни места, което представлява 13% от общата заетост (Instituto 

Nacional de Estadística: España en cifras, 2018). 

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/msan0206.dir/msan0206.pdf
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В Испания през годините на кризата, по-специално през 2014 г., туризмът осигурява 13% от работните 

места в икономиката и представлява 11,2% от БВП (Източник: INE, цитиран от Hosteltur), така че се 

счита, че подкрепя испанската икономика през годините на икономическата криза. По-конкретно и 

позовавайки се на същите източници, през 2018 г. заетостта, свързана с туристическия сектор, се 

увеличи до 2,56 милиона работни места. 

 

3.4 Ирландия 

Населението на ЕС-28 към 1 януари 2017 г. се оценява на 511,5 милиона. Младите хора (от 0 до 14 

години) съставляват 15,6% от населението на ЕС-28 (вж. Таблица 1), докато по-възрастните (на 65 или 

повече години) имат 19,4%. 

В държавите-членки на ЕС най-високият дял на младите хора в общото население през 2017 г. е 

наблюдаван в Ирландия (21,1%). По отношение на дела на лицата на възраст 65 или повече години в 

общото население Ирландия е с най-нисък дял (13,5%). Въпреки че делът на най-младата възрастова 

група е малко по-висок през 2017 г., отколкото през 2007 г. (съответно 21,1% и 20,3%), тенденцията на 

застаряващо население е видима и в Ирландия поради процентите, видими в другите две възрастови 

групи, между 15-64 и 65 години и повече. 

 

Стареенето на населението е една от историите за успех на съвременното общество. Медицинският 

напредък, подобрената диета и условията на живот и по-доброто здравеопазване доведоха до бързия 

растеж на възрастните хора. Тази тенденция е видима при трансформациите на възрастовата 

структура на населението и се отразява в нарастващия дял на възрастните хора, съчетан с 

намаляващия дял на лицата в трудоспособна възраст в общото население. 
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Според прогнозите на Евростат по-възрастните лица вероятно ще представляват нарастващ дял от 

общото население: тези на възраст 65 или повече години ще представляват 29,1% от населението на 

ЕС-28 до 2080 г., в сравнение с 19,4% през 2017 г. 

 

Информация за туризма 

Важен двигател на цялостната дейност - и следователно търсенето на умения - в сектора на 

хотелиерството е международното търсене на туризъм. На международно ниво Световният съвет за 

туризъм и туризъм отчита, че през 2017 г. туризмът представлява 10,4% от глобалния БВП и 313 

милиона работни места, или 9,9% от общата заетост. 

Според Централното статистическо бюро (ОГС) общият брой пътувания до Ирландия от задгранични 

жители е 10 616 300, което е увеличение с 6,9% спрямо 2017 г. Статистиката показва, че приходите от 

туризъм за първите шест месеца на 2018 г. са се увеличили с 8,5% на същия период на 2017 г., който 

сам по себе си беше рекорден. Посетителите в Ирландия са изразходвали 2,270 милиарда евро през 

първите шест месеца на годината. Когато се включват тарифите за превозвачи, разходите са се 

увеличили с 8,1 на сто до 3,049 милиарда евро. 

Според Найл Гибънс, главен изпълнителен директор на туризма Ирландия, заяви: „кампаниите са в 

разгара си, за да надградим успеха на 2018 г. Целта ни е да нараснем приходите от туризъм в чужбина 

през 2019 г. до 6,5 милиарда евро за остров Ирландия“. Междувременно, номер едно загриженост 

сред туристическия бизнес и организациите за управление на дестинации (DMO) през следващата 

година е Brexit. Във Fáilte Ирландия те значително разширяват дейностите си, за да гарантират, че 

ирландският туризъм е "готов за продукти" и "готов за индустрията" преди излизането на 

Обединеното кралство от ЕС, със средства от 5 милиона евро за подкрепа на сектора, докато се 

подготвя за Brexit. Няма съмнение, че Brexit представлява значителна заплаха за текущия успех на 

нашата туристическа индустрия и секторът ще трябва да продължи да проявява пъргавина и 

устойчивост през следващите месеци. " 

 

3.5 България 

 

Въпреки бързото развитие на интернет инфраструктурата както в селските, така и в градските райони, 

ежедневното използване на онлайн услуги или компютърно базирани технологии като цяло е 

сравнително малко, що се отнася до по-възрастните хора. Според Националния статистически институт 

(НСИ) на България, най-активните потребители на интернет през 2018 г. са били младежи на възраст 

между 16 и 24 години, тъй като 92,2% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. 

С увеличаване на възрастта желанието и необходимостта да присъстват в глобалната мрежа 

намаляват и само 17,8% от хората на възраст между 65 и 74 години сърфират редовно. 69,1% от тях 

никога не са използвали интернет през 2018 г. 
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От друга страна, широкото възприемане на интернет технологиите във всяка сфера на социалния 

живот променя начина, по който дори по-консервативните, възрастни хора гледат на ежедневните 

взаимодействия. Поради големия брой хора, които работят или учат в чужбина, много от тях използват 

онлайн комуникационни услуги, за да поддържат връзка с близките си. Излагането на някаква форма 

на онлайн услуги и технологии неизбежно подобрява цялостната техническа компетентност сред 

всички възрастови групи и повишава процента на усвояване на технологиите като цяло. 
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Според данни на НСИ през 2018 г. хората използват интернет най-вече за комуникация и забавление, 

тъй като 53,9% от тях извършват телефонни или видео разговори (използвайки приложения, например 

Viber, WhatsApp, Skype, Facetime), а 51.4% са участвали в социалните мрежи (Facebook , Twitter, 

Instagram, Snapchat и т.н.). Почти същият беше делът на лицата, които използваха глобалната мрежа, 

за да намерят информация за стоки или услуги (43,0%) и да изпращат / получават имейли (40,0%). 

Всеки трети човек на възраст между 16 и 74 години (31,2%) е слушал музика онлайн, а 24,7% са 

търсили информация, свързана със здравето. 

Като цяло възрастните хора все още са скептични или не могат да си позволят да участват в 

дейностите по електронна търговия, напр. - закупуване на стоки или услуги онлайн. През 2018 г. най-

активни в онлайн пазаруването бяха лица във възрастови групи 16 - 24 и 25 - 34 години с относителни 

дялове съответно 34,9% и 37,4%, а само 1,8% от лицата на възраст 65 - 74 години закупиха нещо 

онлайн. 
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4 СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА ПО ДЪРЖАВИ 

 

4.1 Румъния 

 

Образование и професионално обучение в туристическия сектор 

В Румъния, независимо дали става въпрос за туризъм или друг икономически сектор, досега няма 

конкретни проучвания, показващи областите, на които липсва квалифицирана работна сила. След 

падането на комунизма през 1989 г. няма особен интерес да се наблюдава развитието на броя на 

завършилите (висше и средно образование) в областта на туризма, за да се съпоставят предлаганите 

учебни програми с търсенето на пазара на труда. 
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Досега в Румъния никой публичен орган не е поръчвал или провеждал скорошни изследвания, 

свързани с търсенето на специализиран персонал на пазара на труда. 

Румънската образователна система за туризъм претърпя значително развитие през последното 

десетилетие; все пак това развитие протича с пълна липса на организация, по-скоро на случаен 

принцип, без да се вземат предвид реалните потребности от персонал на пазара на труда в туризма. 

Някои скромни опити за съпоставяне на обучението на организирания туристически персонал с 

потребностите на пазара или с моделите на други, много по-развити държави в този смисъл. 

Друг сектор с все по-голямо значение в Румъния е този на професионалното обучение за възрастни, 

който включва начално професионално обучение и продължаващо професионално обучение, 

организирани в националната образователна система. Първоначалното професионално обучение за 

възрастни е предназначено да гарантира обучението, необходимо за минималните професионални 

компетенции, необходими за получаване на работа. Непрекъснатото професионално обучение се 

осъществява след първоначалното обучение и или развива вече съществуващите професионални 

компетенции, или предоставя нови. 

 

Дигитални умения, необходими в управлението на дестинацията. Текуща национална сцена, свързана 

с организациите за управление на дестинации (DMO's) 

Управлението на туристическите дестинации в Румъния се променя, като е по-скоро адаптация към 

пазарните изисквания. От качествена и количествена гледна точка сме свидетели през последните 

години на непрекъснато подобряване на инфраструктурата, особено по отношение на мрежата от 

хотели, хостели и туристически вили, в градове, курорти, както и в селските райони. Основните 

инвестиции бяха насочени също към възстановяването на някои елементи от културното наследство, 

върху развитието или модернизирането на свързващите пътища към някои от курортите (в планината, 

в крайбрежните райони или до медицинските курорти), върху разработването на оборудване за отдих 

като спорт центрове, басейни, пешеходни пътеки, плажове, ски писти, кабелен транспорт и 

оборудване за водни спортове в делтата на река Дунав, съответно за развитие на туристическия 

потенциал на някои солни мини, спа центрове, туристически информационни центрове и др. 

След 2001 г. се появяват някои регионални инициативи относно управлението на дестинациите в 

туризма и са реализирани в първите професионални туристически асоциации. Тези асоциации 

всъщност бяха местни или регионални мрежи, в които заинтересованите страни в туризма (частен 

бизнес, публични власти, търговско-промишлени палати, културни институции) решиха да се 

присъединят и да популяризират местна или регионална дестинация за туризъм. Подходите към 

предприемаческа и организационна професионализация често се правят по изолиран начин и не се 

възползват от тяхната добавена стойност. Взаимовръзните процеси между разработването и 

продажбата на продукти не са дефинирани или координирани и това води до ненужни конкурентни 

ситуации. В този контекст през 2008 г. туристическа асоциация Буковина и 5 други подобни 

организации от Сибиу, Прахова, Сигишоара, Брашов и Черноморието се присъединиха към силите си в 

Националната федерация на организациите за управление на дестинации от Румъния. Днес в тази 

федерация членуват 13 туристически дестинации и тяхната дейност е фокусирана върху развитието на 

устойчив туризъм и промотирането на техните региони по целия свят. 
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4.2 Италия 

Тук следва националната сцена, свързана с организациите за управление на туристически дестинации 

и участието на възрастни хора или пенсионери. 

В Италия има много асоциации, включващи сребърни хора в доброволческите дейности, за да се 

насърчи активното стареене. 

AUSER е най-популярната, доброволческа организация, насочена към социално насърчаване и 

включване на възрастни хора с цел повишаване на тяхната роля в обществото. 

Между другото, в Ерколано (Неапол) група възрастни екскурзоводи е обучена да води туристи в 

културните обекти на района от януари 2017 г., интересно преживяване, при което обменът на 

поколения е гореща тема, както и доминирането на историческо наследство и предаване на знания от 

тези, които са обитавали тези места. 

Тук следва инфографика, представяща някои характеристики на жителите в Италия през 2016 г.: 
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Както на горната снимка, можем да видим, че по-голямата част от хората през 2016 г. са били 

„неактивни“ (без да се занимават с каквато и да било работна дейност) и много голяма част са хората 

на възраст 65 и повече години. 

От този анализ проект, насочен към включване на хора, които нямат „социална“ професия, би могъл 

да бъде много уместен. 

Активните възрастни хора все пак са в центъра на все по-голямо внимание в Италия, тъй като 

докладът, публикуван през 2016 г. „РАЗШИРАНЕ НА ЖИВОТА: ресурс за семейството, възможност за 

общество“, от група изследователи от католическия университет в Милано. 

Разделът относно благополучието на активните възрастни хора и технологичните иновации показва, 

че със сигурност съществува разлика между младото население. 

 

  2017 

  

  People using Internet 65+ not using 

Internet   everyday once or more 

times a week 

  a few times 

a month 

a few times a 

year 

                

65-74 y.o.     30,8   17,3   10,7   1,8   1   68,3 

75+ y.o.     8,8   3,9   3,5   0,8   0,6   90,6 

 

Източник: http://anziani7.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCCV_AVQ_PERSONE 

http://anziani7.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCCV_AVQ_PERSONE
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Тук, в горната таблица, можем да видим, че повечето хора според нестандартно проучване (на базата 

на причинно-следствена извадка от 100 души) показват, че дори не използват интернет през цялото 

време. 

 

4.3 Испания 

 

Умения, необходими при управлението на дестинации 

Състояние на местни организации, свързани с управлението на дестинации  

През 2013 г. Испания беше водещата ваканционна дестинация в света и втората най-посещавана 

страна в света, според Министерството на външните работи на своя уебсайт. Разнообразието от 

ресурси, основаващи се на нейното наследство, история, климат, култура и др., Както и инвестиции в 

подходяща инфраструктура, позволява да се разработи и предложи голямо разнообразие от 

туристически продукти, способни да привлекат интереса на посетители от цял свят. и да го 

консолидираме като туристическа дестинация по целия свят. 

От икономическа гледна точка стойността на наследството, което би могло да се счита за тежест, 

поради разходите за опазване, обновяване и др., Става положително и се счита за двигател на 

икономическото и културно развитие, поради създаването на работни места , услуги, както и опазване 

и разпространение на културата и социалната динамика. 

Това предлагане се приспособява към търсенето най-вече от западните страни, тъй като те се радват 

на по-добро икономическо положение от другите развиващи се страни и имат повече хора със 

свободно време да пътуват и да познават други части на планетата, да разширяват знанията и да учат 

за други култури. Накратко, нови преживявания за едно общество, все по-образовано и по-

образовано, социално по-свързано със света около тях и който изисква вид туризъм, който носи нови 

знания и отговаря на техните очаквания и притеснения, извън типичния туристически продукт на 

слънцето и плажа 

 

Какви дигитални и социални умения (възможности за заетост) са необходими в туристическия 

сектор? 

Имайки предвид големия брой ресурси и инфраструктура, необходими за управлението на туризма, е 

възможно да се намерят различни видове работни места, свързани с този сектор с различни профили, 

чиито характеристики могат лесно да съответстват на профилите на хората над 65 години, които 

желаят да останат активни веднъж достигат пенсионна възраст. 

В момента в Испания има официално обучение за работа в различни области на туристическия сектор. 

Това обучение може да бъде придобито чрез формиращи цикли, степени и следдипломни 

изследвания. Това обаче не пречи на възрастните хора, след като навършат пенсионна възраст, да 

извършват определени дейности в тези области самостоятелно, без да причиняват ситуации на 

професионална намеса или нелоялна конкуренция. 
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Има различни опции, в зависимост от профила, характера или интересите на всеки човек. Пример 

може да бъде пенсионер, който познава определена област перфектно и се предлага като доброволен 

наръчник за асоциация, уязвима група или група приятели. Възможно е също така да става въпрос за 

възрастни хора, които не желаят да се пенсионират или желаят да го правят на непълно работно 

време и имат подходящо обучение за развиване на този вид работа. Понастоящем това положение е 

законно в Испания от 2013 г., когато беше одобрен Законът за декрета, който го позволява и всяка 

година има повече последователи. 

Както обяснява Кармен Идалго, директор на Департамента по туризъм в Университета на 

дистанционно Мадрид (UDIMA), е необходимо да имаме няколко умения и способности, за да 

работите в света на туризма, който посочваме по-долу: 

 Креативност и потенциал за иновации 

 Ангажираност 

 Лидерство сред мултикултурни екипи 

 Адаптивност 

 Етика 

 Емпатия 

 Специализация в дигиталната култура 

 Високо техническо и хуманитарно 

обучение 

 Развитие на отворен поглед към 

глобализиран свят 

 

В допълнение към всички тези функции, не можем да забравим още няколко и това би било в 

основата на всички умения, споменати по-горе, като ориентация към клиента, език, способност за 

учене, нови технологии, способност за общуване и т.н. Всички те като като цяло би било необходимо 

да се работи в променяща се работа, която се адаптира към новите времена и тенденции и чиято цел 

е удовлетворяването на крайния клиент, както и оптимизирането на ресурсите. 

 

Готови ли са служителите за дигиталния свят? 

Новите технологии са революция за туризма, както и нов начин за достъп до него. Лекотата, с която 

туристическите услуги могат да бъдат резервирани и договорени, непосредствеността, сигурността на 

платежните транзакции, удобството на информацията само с едно натискане на бутон, позволяват на 

крайния клиент да получи достъп до туристически услуги по различен начин, отколкото просто преди 

няколко години. Това даде възможност за гъвкавост на цените, които вече могат да бъдат по-

конкурентни, позволявайки появата на нискотарифен туристически бизнес. Освен това на 

социологическо ниво има промяна в начина на мислене на клиента. Ако в миналото акцентът беше 

върху самия продукт, сега търсим персонализиране. Сега най-важното са клиентите и техният опит, 

поради тази причина дестинацията вече не е сглобяем пакет, а се избира от клиентите въз основа на 

техните собствени интереси. Всички тези аспекти са свързани с постоянната интерактивност между 

клиенти и компании чрез социални мрежи и персонализирани реклами, базирани на клиентски 

данни, които позволяват на компаниите да се адаптират към нуждите на своите клиенти по по-реален 

начин. По същия начин той генерира положителен публичен имидж, който служи като претенция за 

други потенциални клиенти. За това технологичните инфраструктури са от съществено значение. 

Говорим за безплатни WIFI мрежи, интерактивни игри и приложения. 
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Революцията, породена от новите технологии на туристическия пазар, беше много скорошна и бърза. 

Поради тази причина за много възрастни хора този тип знания могат да бъдат предизвикателство при 

работа днес. Вярно е също, че тези над 65 години все повече са в по-добри физически и психически 

условия, така че на тази възраст много от тях се записват в образователни програми и курсове (Liberto 

Macías and Cristina Manresa-Yee, 2013, Mayores y nuevas tecnologías: motivaciones y dificultades) като 

основна мотивация е да бъде свързан със света около тях. 

 

Какви са пречките пред по-възрастните при намиране на работа? 

Самата възраст представлява една от основните причини, поради които е по-трудно да се намери 

работа в Испания от 65-годишна възраст. Една от причините за оскъдното предлагане на работни 

места за тази възрастова група може да се отдаде на липсата на култура в Испания по отношение на 

работата резултат от 65-годишна възраст, тъй като тази възраст съответства на началото на 

пенсионирането и това означава генерационна промяна в работните места. Възрастните се 

пенсионират, за да могат новите поколения да имат достъп до свободните работни места. 

Те обаче не са единствените бариери пред хората на тази възраст, които търсят работа. Други причини 

имат отрицателно влияние върху наемането на работодатели. Някои предразсъдъци засягат 

възрастните хора, когато кандидатстват за работа, например, че възрастен човек не е достатъчно 

обучен или не е в състояние да се адаптира към промените. Това не е вярно, тъй като много възрастни 

хора решават да преквалифицират и преориентират кариерата си изцяло на 40 или 50 години, след 

години работа на същата работа. Никога не е късно да се учи отново. Има и убеждение, че възрастните 

хора няма да приемат с желание да бъдат ръководени от по-млади хора или просто, че стремежите 

им за заплата са много по-високи или че имат много семейни тежести, които им пречат да работят. 

Всички тези предразсъдъци биха могли да бъдат преодолени чрез повече обучения от отделите по 

човешките ресурси, като ги осведомяват за загубата на талант, произведена чрез системно изхвърляне 

на възрастните хора, тъй като те могат да допринесат не само със своята стойност, но и с опита, 

натрупан благодарение на сложните ситуации те трябваше да се изправят. Те са склонни да бъдат по-

мотивирани и по-концентрирани в работата си, по-отговорни и добре познават работната етика. 

 

Потребности и пропуски на пазара на труда в туризма 

Дигиталната компетентност смята ли се за основно умение в туризма? 

Говорим за дигитални умения, когато имаме предвид тези умения, които позволяват ефективното и 

практично използване на новите технологии, както в професионален, така и в личен план. Както бе 

споменато по-горе, използването на нови технологии променя туризма по отношение на 

разработването на нови продукти и новите начини за взаимодействие с клиентите. 

Следователно не може да се пренебрегне значението на цифровата конкурентоспособност в туризма. 

„Второто проучване на цифровите компетенции в испанските компании“, проведено от Instituto de 
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Economía Digital ESIC, анализира различните аспекти в това отношение, включително най-подходящите 

цифрови компетенции. Клиентската ориентация се откроява, както като търговска стратегия, така и 

чрез използваните канали. В допълнение, това проучване показва, че туризмът е секторът, който е 

инвестирал най-много в обучения и дигитални проекти през 2017 и 2018 г. В тази област липсва 

обучение, особено сред мениджърите, които смятат, че обучението им не е достатъчно в крак с 

времето. 

 

Това, което научаваме в училище, какво всъщност е необходимо на съвременния пазар на 

труда? 

В Испания има официално обучение по туризъм. Съществуват цикли за средно и напреднало 

обучение, както и степента на туризма като висше образование, чиято цел е да гарантира 

правилното обучение на бъдещите професионалисти в този сектор. Тази оферта за обучение 

се допълва от голямо разнообразие от курсове и образователни програми, предлагани от 

бюрата по заетостта или други агенции и насочени към повишаване на уменията на хората, 

които работят в този сектор, но имат основно обучение, без високо образование. 

В областта на туризма могат да бъдат идентифицирани следните области с различни видове 

работни места във всяка една от тях.  

  

• Настаняване 

• Възстановяване 

• Guide/Interpretation 

• Информационни услуги 

• Маркетинг и организация на събития 

• Консултации/Мениджмънт 

 

Екскурзоводи: кой ги обучава? Университети и центрове за професионално обучение 

В Испания професията на туристически водач е регулирана. За туристическия водач има специфично 

обучение и по-висока квалификация и, макар да зависи от всяка автономна общност, може да се 

изисква професионална карта за водачи, издадена от компетентния орган. Зависи и от вида на 

необходимия туристически водач. Координационният или кореспондентският справочник не е същото 

като местен водач или водач по наследство / паметници, възприемащ водач, планински водач, 

снежен водач, водач за трансфер и др. Всеки от тях има различна функция, въпреки че крайната цел е 

същото: да ръководи клиента и да предостави професионална и успешна услуга. 

Както бе споменато в предишния раздел, в допълнение към официалното обучение, има и широк 

спектър от курсове, свързани с туристическия водач, които позволяват на този професионалист да 

придобие различни инструменти, които могат да му помогнат да развие успешно работата. 
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Трябва също така да се добави, че туристическият водач се нуждае от голям опит и богат опит 

знание. В допълнение към специализираните познания за ръководството са необходими познания за 

изкуство, история, обща култура, езици, гастрономия, както и други видове умения, за да се развие 

правилно работата им: комуникационни умения, междуличностни умения, ентусиазъм, организация и 

планиране и др. памет, гъвкавост, ориентация към клиента, решаване на проблеми, инициативност, 

устойчива на стрес и успокоява под натиск, отговорност, езици, познания по основна групова 

психология, доброта, дипломация, съпричастност и т.н.. 

 

4.4 Ирландия 

 

Туристическият сектор е един от най-важните сектори на услугите в ирландската икономика. В него 

директно работят 250 000 души в рамките на 18 377 предприятия в сектора на услугите за настаняване 

и хранителни услуги в Ирландия през второто тримесечие на 2018 г. Работната сила значително се е 

увеличила в сравнение със 148 000 в края на 2016 г. (Проучване на работната сила, Q2 от 2018 г., ОГО). 

Туризмът също така оформя имиджа и привлекателността на Ирландия като място за живот, работа и 

инвестиции. 

 

Актуална национална сцена, свързана с организациите за управление на туристически дестинации 

Отделът по туризъм на Департамента определя националната туристическа политика, осигуряваща 

стратегическата посока, необходима за подпомагане на растежа на конкурентоспособния и устойчив 

туристически отрасъл, чрез разработването, прилагането и влиянието на редица политически 

действия и програми от Министерството, неговите агенции и други правителства Департаменти, след 

консултация с индустриални партньори. Туристическите агенции, работещи под егидата на 

Департамента, са създадени да се занимават с администрирането на тази политика. 

Fáilte Ирландия е създадена съгласно Закона за националния орган за развитие на туризма от 2003 г., 

след обединението на Bord Fáilte Éireann и CERT, за да управлява промоцията на туризма за остров 

Ирландия. 

Туризъм Ирландия беше официално включена на 11 декември 2000 г. след определянето на туризма 

като зона за сътрудничество съгласно Споразумението „Добър петък“ (1998 г.), за да осъществи 

отвъдморска промоция на туризма на остров Ирландия. 

Основните функции на Fáilte Ирландия са развитието на качествен туристически продукт, маркетинг на 

вътрешния туризъм, туристически стандарти, подкрепа на предприятията, изграждане на капацитет и 

развитие на човешки ресурси за туристическата индустрия. Туризъм Основната задача на Ирландия е 

да популяризира остров Ирландия като туристическа дестинация на задгранични пазари. 

 

Кои са цифровите и меки умения (пригодност за заетост), необходими в туристическия сектор? 
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Ядрото на меките умения, които са от жизненоважно значение, за да се допълнят твърдите умения 

във всеки вид работа, не само в туристическия сектор включват: 

• Умение за работа в екип 

• Учтивост 

• Организираност 

• Креативно и аналитично мислене 

• Вербално и писмено общуване 

• Самодисциплина 

• Позитивно отношение  

• Работна етика 

• Емпатия и емоционална интелигентност 

Като разширение на горното и вероятно по-фокусирано в туристическия сектор, трябва да споменем 

способността за общуване на чужди езици, разбиране на други култури и обичаи и адаптиране в 

новите технологии. 

 

Какви са нуждите от цифрови умения в ЕС / страна партньор? 

В Индекса за цифрова икономика и общество (DESI) 2018 Ирландия се нарежда на 6-то място, с три 

места повече от DESI 2017. Докато отличава се в някои области (с най-висока класация в завършилите 

наука, технологии, инженерство и математика (STEM), използването на онлайн търговия от МСП и 

отворени данни), тя изостава значително в останалите. Тъй като над половината от възрастното 

население няма поне основни цифрови умения, Ирландия продължава да страда от недостиг на ИКТ. 

Въпреки подобрението с 4 процентни пункта през последната година, това все още е едно от най-

ниските нива в целия ЕС. Ирландия също изостава значително зад останалите страни от ЕС по 

отношение на броя на хората, които активно използват интернет. Това е същото като миналата година 

(79%). Поради напредъка, постигнат в други страни от ЕС, той поставя Ирландия на 17-о място в 

класацията. 

 

Ирландия продължава да страда от значителен недостиг на умения. От 2012 г. делът на 

предприятията, които се опитаха да наемат ИКТ специалисти, но изпитаха трудности, постоянно остава 

над 50%. Недостигът на ИКТ умения се потвърждава и от скорошен анализ на свободните работни 

места от компетентния национален орган. Делът на ИКТ специалистите в общата работна сила е малко 

над средния за ЕС, но далеч под водещата държава в ЕС (Финландия, с 6,6%). 
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Това, което научаваме в училище, какво всъщност е необходимо на днешния пазар на труда? 

Ирландия се счита за много от страните, които се борят с нея, за да се утвърди като следващата 

Силиконова долина. За да постигне амбицията си да стане световен лидер в областта на ИКТ 

уменията, новото правителство продължава да отдава висок приоритет на насърчаването на STEM 

образованието като цяло и на ИКТ в частност. През ноември 2017 г. тя разкри STEM Декларация за 

политика за образование и план за изпълнение на училищата. Това е цялостна политика, която има за 

цел да засили преподаването на STEM (включително компютърните науки и кодирането) във всички 

училища и университети и да насърчи усвояването на тези предмети сред младите хора. Тази обща 

цел е отразена и в последните хоризонтални планове за действие за образование. Въвеждането на 

компютърните науки като предмет на средното училище за напускане на сертификат се планира за 

2018 г. 

Освен че имат за цел да увеличат броя на завършилите висше образование ИКТ и STEM, инициативите 

за образователна политика имат за цел също така да гарантират, че всички студенти придобиват 

достатъчно цифрови умения, за да ги оборудват за все по-дигитален свят. Конкретни действия са 

идентифицирани, като например кодиране в учебната програма по математика и общообразователни 

училища. В допълнение, студентите трябва да бъдат подпомагани от ранна възраст да усъвършенстват 

ключови общи умения, като решаване на проблеми, творчество или общуване, за да им помогнат 

успешно да се ориентират в технологичните промени, независимо от бъдещата им кариера. 

Непрекъснато се правят усилия за интегриране на цифровите технологии в ежедневното преподаване. 

Обявената през септември 2017 г. Дигитална рамка ще предостави на учителите практическа подкрепа 

за това и се предоставят средства на училищата за закупуване на цифрово оборудване. 

И накрая, Националният план за развитие 2018-2027 предвижда да се направят значителни 

инвестиции в технологичните университети. 

Изготвянето на политики, основано на доказателства, продължава да е в основата на образователните 

инициативи, свързани с цифровите умения. Експертната група за потребности от бъдещи умения 

прави цялостно проучване, за да оцени влиянието на дигитализацията върху работните роли и 

секторите в цялата икономика. Той също така преразглежда плана за действие за умения в областта на 

ИКТ 2014-2018 г., ключова инициатива за справяне с недостига на ИКТ умения чрез образование и 

прогнозиране на търсенето на ИКТ умения през следващите години. Тази работа ще послужи за 

основа на нов план за действие. След по-внимателен анализ на търсенето на такива умения, се 

разработват и нови видове обучения в ИКТ в рамките на публично подкрепената цялостна схема за 

чиракуване. 

Политическите инициативи, фокусирани върху образователните дейности, вероятно ще доведат до 

напредък във времето. Подобни инициативи обаче не обхващат възрастни, които са напуснали 

образователната система, но въпреки това се нуждаят от поне основни цифрови умения, за да бъдат в 

крак с технологичните промени, които все повече проникват в работата и живота им. По-специално, 

водещата програма за реккилинг (Springboard +) се фокусира само върху усъвършенстваните ИКТ 

умения. В другия край на спектъра се предоставя финансиране само за въвеждащи курсове за 
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цифрова грамотност в Ирландия, насочени към хора, които никога не са използвали интернет 

(включително възрастни хора).. 

 

Екскурзоводи - кой ги подготвя (университети, центрове за ПОО?) 

Качество и квалификации Ирландия (QQI). независима държавна агенция, отговаряща за насърчаване 

на качеството и отчетността в услугите за образование и обучение в Ирландия, публикува новите 

стандарти за програмите за екскурзовод. Fáilte Ирландия, след консултация с QQI и няколко други 

организации, прегледа и преработи пакета от програми за екскурзоводско обслужване. 

Като част от този процес и във връзка с критериите QQI за Новите стандарти за награди за 

екскурзоводство, Fáilte Ирландия сподели интелектуалния си капитал с образователните и 

обучителните съвети (ETBs), които бяха много заинтересовани в областта на изпълнение на 

програмите на национални / регионално ниво на акредитация 

ETB са законно местно образователно тяло, което администрира някакво средно образование, 

повечето образование за възрастни. Повечето курсове за екскурзовод са с продължителност от 3 до 4 

месеца с някои изключения с продължителност над 6 месеца. Няма университетска, институтна или 

колежа бакалавърска степен, свързана с екскурзоводството. 

 

Има ли признание за факта, че подобряването на цифровите умения ще осигури по-добре платени 

работни места и нови възможности за заетост? 
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Доказателствата за това колко добре са подготвени държавите за цифровата икономика са доста 

обезпокояващи според проучването на OECD за уменията за възрастни (PIAAC), което предполага, че 

над 50% от възрастното население средно в 28 страни от ОИСР може да извърши само най-простия 

набор от компютърни задачи, като например писане на имейл и сърфиране в мрежата или изобщо 

нямат ИКТ умения (вижте Фигура 1). Само около една трета от работниците имат по-напреднали 

познавателни умения, които им позволяват да оценят проблемите и да намерят решения (OECD, 

2013). В резултат на това много работници използват ИКТ редовно без подходящи ИКТ умения: средно 

над 40% от тези, които използват софтуер на работа всеки ден, нямат необходимите умения за 

ефективно използване на цифровите технологии (OECD, 2016a). 

Значението на цифровите умения се отразява във възвръщаемостта на заплатите към тези умения 

(вижте Фигура 3 или Falck, Heimisch и Wiederhold, 2016). В сравнение с работниците, които могат да 

изпълняват само най-основните компютърни функции като писане или работа с мишка (работници на 

ниво 1 или по-ниско), работниците, изпълняващи нива 2 или 3, получават средно с 27% повече. Тези 

пропуски са по-големи от 50% в Англия (Обединеното кралство), Сингапур и Съединените щати. 

Работниците без опит в компютъра печелят с около 10% по-малко от тези с най-основните 

компютърни умения. 
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Дигиталната компетентност смята ли се за основно умение в туризма? 

Както бе споменато по-горе, ИКТ коренно променят света, както го познаваме. Профилите на уменията 

на работните места се трансформират, а цифровите умения дават възможност да се възползват от 

предимствата на технологичните промени. Тези умения позволяват на иновациите в цифровата 

икономика да процъфтяват, но подкрепят инфраструктурата, на която фирмите, правителствата, 

търговията и потребителите разчитат. Дигитализацията също така призовава всички работници да 

имат сравнително високо минимално ниво на ИКТ умения, дори и тези на нискоквалифицирани 

работни места. 

 

Кои са бариерите пред старшина да получи работа? 

Финансовите бариери, свързани с пенсиите / обезщетенията / данъчното облагане, са практическа 

пречка за желаещите да се върнат на работа - главно около опасенията, че възрастните хора ще бъдат 

наказани финансово за връщане на работа. Друга причина, пряко свързана с горното, е структурната 

бариера, свързана със задължителната възраст за пенсиониране. 

Освен това изглежда, че опитът на възрастните хора има по-малко значение в сравнение с атрибутите, 

необходими за да играят роля на модерно работно място като ИКТ уменията. За съжаление, 

възможностите за достъп до обучение са ограничени, в допълнение към опасенията относно вида на 

предлаганото обучение и разходите. Трябва да се обмисли значително възможността за разработване 

на програми за обучение специално за възрастни хора, като се отчитат основните нужди в областите 

на основните ИКТ умения. 

Също така няма подкрепа за насърчаване на възрастните хора да развиват възможности за 

самостоятелна заетост и е жизненоважно да се повиши осведомеността на възрастните хора и техните 
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нужди във връзка с пазара на труда, за да се преодолеят културните бариери и да се адресират 

негативните стереотипи. Например, по-възрастните не са в състояние да се адаптират към промените. 

И накрая, технологичната бариера изглежда е най-същественият фактор за старши не само да получи 

работа, но най-важното е да участва в нашето общество като дигитален гражданин, тъй като 

цифровата грамотност изостава от най-близките ни съседи и сравними държави от ЕС 

 

4.5 България 

 

Готови ли са работниците за дигиталния свят? 

Въпреки добрата инфраструктура и свързаност с интернет, общото ниво на цифрови умения е сред 

най-ниските в ЕС и е много разнообразно сред различните социално-икономически групи. Дори с 

увеличаването на броя на хората с най-малко основни цифрови умения от 26% през 2017 г. до 29% 

през 2018 г., България остава сред най-слабо представящите се страни в ЕС и трябва да се справи с 

тежката си разлика в цифровите умения. 

Търсенето на софтуерни специалисти е три пъти по-голямо от предлагането от образователни 

институции (2000 спрямо 6000, необходими на година), с тенденция да се увеличава в средносрочен и 

дългосрочен план. Въпреки това делът на ИКТ специалистите в работната сила е вторият най-нисък в 

страните от ЕС. Като положителна страна, броят на завършилите STEM (наука, технологии и 

математика) леко се е увеличил (с 1,4% спрямо 1,3% през DESI 2015). 

 

Образование и професионално обучение 

В областта на професионалния туризъм има 17 акредитирани университета (включително 4 колежи) с 

общ капацитет от над 9000 студенти. Според Министерството на образованието и науката обаче само 

25% от завършилите работят в съответните си области. Основни проблеми биха могли да бъдат 

открити в несъответствието между официалното образование и нуждите на пазара. Много от 

завършилите са зле подготвени да работят във постоянно променящия се туристически сектор, а 

уменията, които са научили в училищата и университетите, са в голяма степен остарели. Ситуацията се 

влошава от факта, че държавните университети изостават по отношение на въвеждането на нови 

технологии в много области, особено онлайн услугите. Като краен резултат значителен брой 

квалифицирани работници се емигрират да работят в туристическия сектор в чужбина и много от 

българските предприятия прибягват до привличане на работници извън ЕС, главно от Украйна и 

Молдова. 

От друга страна, екскурзоводите са много строго регламентирани и преминават строго обучение и 

изпит, преди да получат правото да упражняват професията. Целият процес е регламентиран от 

Министерството на туризма в България, което също издава разрешения за екскурзовод. 
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Дигитални умения, необходими в управлението на дестинацията. Актуална национална сцена, 

свързана с организациите за управление на туристически дестинации 

Концепцията за организациите за управление на туристически дестинации (DMOs) е най-вече 

непозната както за българската широка общественост, така и за институциите, но точно в този момент 

става много актуална. На конференция, организирана от Министерството на туризма на България в 

кулоарите на 7-ия Годишен форум на стратегията на ЕС за Дунавския регион през октомври 2018 г., 

проф. Васил Маринов от Геолого-географския факултет на Софийския университет обсъди, че през 

2014/15 г. няма DMO в България. Това е периодът, когато той ръководи екип, който има за задача да 

тества Европейската система за индикатори за туризъм (ETIS) в Дунавския регион на страната. 

Освен това той разработи специфичните цели на ETIS, които включват принос за подобряване на 

устойчивото управление на дестинация и мониторинг на нейните собствени резултати. Възможността 

за сравнение с други дестинации също е сред активите на системата. Проф. Маринов подчерта 

значението на създаването на група заинтересовани страни, която да управлява и да поеме 

собствеността върху прилагането на ETIS на определена дестинация. 

Въпреки признатото значение на DMO от ЕС и текущите проекти, туристическите региони в България 

бяха очертани през 2014 г. и официално одобрени през пролетта на 2015 г., но едва от 2018 г. те 

фактически са в процес на създаване. Според проф. Маринов последният не е толкова критичен за 

събирането и анализа на данни, но е ключово ограничение за определяне на цели, планиране и 

изпълнение на дейности в туризма. 

Неотдавнашните усилия за създаване на 9 ДМО в България идват в резултат на изпълнението на 

проект на Министерството на туризма на ЕС, озаглавен „Повишаване на капацитета на МСП в 

туристическия сектор чрез подкрепа за създаването и функционирането на организациите за 

управление на туристически дестинации“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

По-конкретно целите на проекта са: 

- създаване на организации за управление на туристически дестинации (DMOs), които от една страна 

ще спомогнат за създаването на механизъм за взаимодействие между компании и туристически 

организации, от друга страна, ще запълнят празнината в управлението и маркетинга на дестинациите 

между местните и местните национално ниво; 

- повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в туризма чрез 

подобряване на тяхната информираност, качеството на туристическия продукт и туристическите 

услуги; 

- улесняване на капацитета на МСП за достъп и представяне на национални и международни пазари 

чрез участие в събития; 
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Основните дейности на проекта са насочени към отваряне на офиси на DMO в 9-те туристически 

региона и закупуване на оборудване; разработване и прилагане на стратегически документи за 

развитието на регионите; организиране на участието на DMO и МСП в национални и международни 

туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др. 

Проектът има за цел да обедини ресурси и да координира действията между различните 

заинтересовани страни на национално, регионално и местно равнище, за да разработи цялостен, 

диверсифициран и конкурентоспособен туристически продукт; да развие регионален маркетинг, да 

покаже богатството на страната за разнообразни възможности за туризъм; по-ефективно да достигнат 

до потенциалните туристически пазари, особено до далечните, чрез представяне на достатъчно 

големи площи, разпознаваеми на картата не само за българите, но и за чужденците. 

Към януари 2019 г. не всички 9 DMO са основани. Относно Дунавския регион - за неговото седалище 

град Русе бе избран с учредителното събрание, което се проведе през първите седмици на 2019 г. 

Дунавският регион се състои от 67 общини, което го прави най-големият сред всичките девет, с общо 

21% от територията на страната и 16% от населението. 

Въпреки неотдавнашната активна работа за създаване на ДМО, тяхната устойчивост в дългосрочен 

план тепърва ще се доказва. В момента процесът се ръководи от централна държавна институция и 

има налично финансиране за правилното функциониране на ДМА. Ако те преминат теста за 

повишаване на собствените си ресурси и поддържане на нивото на участие на заинтересованите 

страни, това ще стане очевидно едва след края на проекта. Не по-малко важни са въпросите дали 

DMO ще могат да наемат и поддържат добре обучени експерти. Не на последно място, ще бъде 

интересно да се проучи до каква степен ще им бъде приоритет реализирането на дейности, насочени 

към обучението на екскурзоводи, дигитализацията и участието на възрастни хора в туристическия 

сектор. 
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5 СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО – УЧАСТИЕ В 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 

 

5.1 Румъния 

 

В сложен контекст, в който туристите имат много възможности за избор на пътувания, как може да се 
види Румъния и как може да се възползва от своя все още некапитализиран туристически потенциал? 
Международният опит както на източноевропейските, така и на западноевропейските страни показва, 
че многообразието на природните ресурси и ландшафтите не е достатъчно, за да може Румъния да се 
превърне в привлекателна дестинация за чуждестранни туристи. Въпреки огромните си природни 
пейзажи, Румъния все още изостава много от своите европейски връстници, когато става дума за 
привличане на чуждестранни туристи. Лошата му инфраструктура и липсата на ясна туристическа 
стратегия затрудняват Румъния да се конкурира с по-атрактивни дестинации по целия свят. 

Известен факт е, че туристът реагира на огромното количество информация, приемайки само това, 
което е в съответствие с предишните му знания или опит. Не е лесно да се изгради възприятията на 
потребителите, но веднъж формирани, промяната им е наистина трудна. Ето защо позиционирането 
на Румъния на много динамичен туристически пазар трябва да бъде добре обмислено от самото 
начало. 

Основният документ за политика в областта на туризма е Националният план за развитие на туризма 
за Румъния 2007-2026. Това е допълнително разработено в Националната стратегия за екотуризъм, 
Националната стратегия за СПА туризъм и Стратегическия и оперативен план за Румъния за Румъния, 
2011-2015. 

Основното предизвикателство за туризма в Румъния е да подобри имиджа си. Работата по 
проектиране на румънската марка включва широк спектър от промоционални дейности. 
Изследванията на марката посочиха необходимостта от разработване и популяризиране на шест 
ключови туристически продукта:  

● Здраве и уелнес: релакс, възстановителни процедури, органична храна. 

● Културен туризъм: обиколка, посещение на исторически и традиционни обекти. 

● Селски туризъм: почивка в малки селски къщи за гости / ферми / екотуризъм. 

● Активен туризъм: колоездене, екскурзии, туризъм, конен туризъм. 

● Природен туризъм: пътувания сред дива природа и природни паркове, спазване на специфична 

флора и фауна. 

● Градски почивки: обиколка през уикенда в един град. 

 

За съжаление, има несъответствие в публичните политики и стратегии, свързани с развитието на 
туристическия сектор, следователно частният сектор е принуден да изгражда и изпълнява свои 
собствени стратегии за промотиране на своя бизнес и доста често техните туристически дестинации, 
особено в онлайн заобикаляща среда. 
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5.2 Италия 

 

Следва списък на финансиран от ЕС проект, в който Италия и някои организации, фокусирани върху 

активното застаряване, са участвали в областта на ИКТ: 

- SILVERCODE, има за цел да подобри качеството на живот на старите хора в нашия дигитален свят чрез 

развиване на знания и умения за пълно възползване от цифровите технологии. Финансиран от Еразъм 

Плюс 2016-2018  https://www.silvercodeproject.eu/en/ 

- SMART YOUR HOME, проект, базиран на много положителни преживявания с онлайн обучение за 

възрастни. Подхожда към много иновативната тема за интелигентните домове, насочена конкретно 

към възрастните хора. Връзката между интелигентните домове и възрастните хора е очевидна: 

интелигентният дом позволява на възрастните хора да остават у дома по-дълго, в добър комфорт, 

безопасно и с адаптирана поддръжка. Финансиран по програма „Еразъм плюс“ 2017-2019 г.   

http://www.eurocreamerchant.it/en/make-your-home-smarter-with-smartyourhome/ 

 

5.3 Испания 

Както може да се заключи от предишния раздел, има нужда от непрекъснато обучение, както за 

професионалисти, работещи в туристическия сектор, така и за тези, особено възрастни, които желаят 

да продължат да работят в бранша, след като навършат 65 години години или повече. Бързите 

промени в дигиталните умения налагат хората да бъдат постоянно обучавани да обслужват клиентите 

и да предоставят качествени туристически продукти. Този тип работа включва допълнителен доход и 

начин за свързване в активно и променящо се общество, особено за възрастни хора. Тя им позволява 

да останат интегрирани. По този начин адекватното обучение за дигитални умения в света на туризма 

им позволява да останат активна част от обществото и да допринесат за неговото развитие и развитие. 

В противен случай работниците, особено по-възрастните, рискуват да бъдат изключени в процеса на 

подбор с последващата социална изолация, която това може да причини. 

През последните години испанското правителство инвестира големи инвестиции в туристическия 

сектор, тъй като това е чудесен източник на доходи за икономиката на тази страна. Министерството на 

туризма инвестира в дигитализацията на сектора, като прави повечето услуги, продукти и оферти за 

закупуване онлайн. Един от най-ярките примери е проектът, който стартира www.spain.info, сайт с 

информация за националния туризъм на повече от 25 езика, разширявайки редовния туристически 

профил за по-широка аудитория, като Азия или Южна Америка. 

https://www.silvercodeproject.eu/en/
http://www.eurocreamerchant.it/en/make-your-home-smarter-with-smartyourhome/
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На европейско равнище някои инициативи и проекти базират своята дейност около туризма, като 

много от тях помагат за насърчаване на по-широк и по-достъпен туризъм, насочен към възрастни хора 

или хора със специални нужди. От друга страна, други инициативи са по-ориентирани към обучението 

и квалификацията на работниците за укрепване на техните умения в този сектор. Някои примери са: 

- www.faase.es/proyecto-compass  

- www.italcamara-es.com/es/2018/12/18/proyecto-yrp  

- www.italcamara-es.com/es/2016/05/25/tfv   

- www.b-mentor.eu/proyecto.asp  

- www.sustain-t.eu  

- www.growmat.eu  

 

5.4 Ирландия 

 

Две програми имат за цел да увеличат цифровата грамотност. Програмата BenefIT, която продължи до 

средата на 2016 г., предостави повече от 160 000 места за обучение през целия си живот на цена от 8,4 

милиона евро. Това бе заменено от схемата за безвъзмездна помощ за цифрови умения за граждани, 

която отпусна 2,2 милиона евро за 2016/2017 на 15 обществени и нестопански организации, за да 

предоставят 10 часа безплатно компютърно обучение на хора от цяла Ирландия. 

И двете от тези програми са успешни в насърчаването на възрастните хора да се свържат онлайн. Те 

обаче могат да бъдат подобрени. Няма финансиране, което да позволи на по-възрастен човек да 

повтаря часовете, за да циментира обучението и да изгради увереност. Това може да бъде особено 

важно, когато период на влошено здраве означава значителен период от време между часовете. 

 

Готови ли са служителите за дигиталния свят? 

http://www.faase.es/proyecto-compass
http://www.italcamara-es.com/es/2018/12/18/proyecto-yrp
http://www.italcamara-es.com/es/2016/05/25/tfv
http://www.b-mentor.eu/proyecto.asp
http://www.sustain-t.eu/
http://www.growmat.eu/
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Докладът на ирландските цифрови умения, проведен от Института за дигитален маркетинг, откри, че 

гостоприемството и свободното време, а финансовите сектори имат най-добре познатите в цифров 

план специалисти извън сектора на маркетинга и технологиите. Докладът открива, че хилядолетия и 

жени са водещи по отношение на уменията за дигитален маркетинг. Въпреки това, докато цифровото 

родно хилядолетно поколение, което тепърва започва кариерата си, демонстрира по-високи нива на 

дигитални умения (надхитрявайки своите старши сънародници с 25 на сто), те все още изостават от 

своите международни връстници, постигайки общо 17 процента по-ниски. 

Той също така подчертава разликата между нивата на умения в столицата спрямо останалата част от 

страната. 

 

5.5 България 

 

Туризмът е един от най-бързо развиващите се сектори в България и с 6% сложен годишен темп на 

растеж на туристическите пристигания за последните 5 години превъзхожда средното за ЕС и 

световното ниво. България се развива стабилно като четирисезонна туристическа дестинация и през 

последните години са постигнати рекордни резултати. 

Първите пет входящи пазара са Румъния, Гърция, Германия, Турция и Русия. През първите десет 

месеца на 2018 г. България беше посетена от над 8,4 милиона чуждестранни туристи, което отбелязва 

5% ръст в сравнение със същия период на предходната година. Приходите от международен туризъм 

също нарастват с още по-големи темпове. Те възлизат на 3,2 милиарда евро за периода януари-

септември 2018 г., което е 7% увеличение в сравнение със същия период на предходната година. 

Според мозъчния тръст Световния съвет за туризъм и туризъм (WTTC), прекият принос на Travel & 

туризма към БВП през 2017 г. е бил 3.035.3 млрд. Лв. (3.1% от БВП). Прогнозата ще се понижи с 0,1% до 

3,031,9 милиарда лева през 2018 г. Това отразява предимно икономическата активност, генерирана от 

индустрии като хотели, туристически агенти, авиокомпании и други услуги за превоз на пътници (без 

комунални услуги). Но тя включва също така дейностите на ресторантьорството и индустриите за 

свободното време, пряко подкрепяни от туристите. WTTC измерва общия принос на туризма и към 

БВП на дадена държава. Под този по-широк термин се разбира по-широкото въздействие на сектора 

върху икономиката и включва БВП и работни места, подпомагани от инвестиции за пътувания и 

туризъм (напр. Изграждане на нови хотели), държавни колективни разходи (напр. Маркетинг и 

промоция за туризъм, авиация, администрация , охранителни услуги, услуги за охрана на курортната 

зона, санитарни услуги в курортната зона и др.) и вътрешни покупки на стоки и услуги от секторите, 

които се занимават директно с туристи - включително, например, покупки на храни и услуги за 

почистване от хотели, на гориво и обществено хранене услуги от авиокомпании и ИТ услуги от 

туристически агенти. 
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По този начин общият принос на туризма в БВП на България е 11 388,7 милиарда лева (6 591,7 долара) 

или 11,5% от БВП през 2017 г. и се очаква да нарасне с 0,1% през 2018 г. и до 13,3% от БВП през 2028 г.
2. 

 

Пътуванията и туризма в България генерираха 90 000 работни места директно през 2017 г. (2,9% от 

общата заетост) и се очаква да спадне с 1,8% през 2018 г. до 88 500 (2,8% от общата заетост). Това 

включва заетост от хотели, туристически агенти, авиокомпании и други услуги за превоз на пътници (с 

изключение на услугите на градския транспорт). Тя включва също така дейностите на 

ресторантьорството и развлекателните индустрии, пряко подкрепяни от туристите. Като има предвид, 

че общият принос на туризма и туризма за заетостта (включително по-големи ефекти от инвестиции, 

верига на доставки и предизвикани въздействия върху дохода, виж страница 2) е 335 500 работни 

места през 2017 г. (10,7% от общата заетост). 

С 2,8% дял на туризма в общата заетост България е на 11-о място, което е далеч под средното за ЕС от 

5,1%. В това отношение Гърция е сред водещите страни с дял от 12,2%, докато Испания с 4,9% е на 60-

о място. Румъния е зад България на 128 място, тъй като туризмът представлява едва 2,5% от общата 

заетост в страната. 

По отношение на цифровизацията, Министерството на туризма докладва за няколко проекта и 

инициативи. Това е първата държавна администрация, която представи ново поколение електронни 

услуги за всички режими на регистрация, които предлага съгласно Закона за туризма. Те вече са 

достъпни за потребителите чрез специално разработена платформа. Според министерството до март 

2019 г. електронните услуги ще са обхванали около 80% от страните по света. 

                                            
2 World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism Economic Impact 2018 - March 2018 
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През януари 2019 г. институцията ще демонстрира и демо версията на Единната туристическа 

информационна система, която по собствените си думи „ще направи престоя на туристите в България 

още по-безопасен и ще бъде много полезен за статистиката, движението на посетителите на пазарите 

и приходите в сектора ”. 

По отношение на популяризирането на туристическия потенциал на страната преди българските и 

чуждестранните посетители маркетинговите дейности са предимно дигитални - кампании с водещи 

световни медии, присъствие в дигитални платформи, популяризиране на забележителности и услуги 

чрез интернет платформата Обичам България. Освен това България пусна официален портал за 

туризъм http://bulgariatravel.org/en. 

Като цяло не само Министерството на туризма, но и целият сектор полага усилия в дигитализацията - 

модерните уебсайтове, разширеното присъствие в социалните медии, туристическите приложения и 

модерните системи за резервации са сред мерките, широко предприемани от частния бизнес, 

социалните предприемачи и асоциациите. 

 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Има няколко заключения, които могат да се извадят от това изследване, като едно от най-очевидните 

е, че в повечето европейски страни населението застарява с бързи темпове. 

В същото време хората имат по-добро здраве и по-добри условия на живот като цяло, което оставя 

нашето общество с широк сектор от населението да бъде пенсионирано, но копнее да продължи да 

работи активно в социалната и професионалната сфера. Както споменахме, това ни отвежда в тази 

ситуация, при която много хора на възраст над 65 години, независимо че са безработни, изпитват 

нужда да бъдат активни, да принадлежат и да бъдат част от своите общности; възрастните хора все 

още с нетърпение очакват да се включат, участват и имат важна роля в своите общности. 

Въпреки огромния потенциал в областта на туризма, Румъния е изправена пред много проблеми, 

свързани с приноса на туризма в националната икономика, качеството на услугите и продуктите, 

имиджа като туристическа дестинация, конкурентоспособност и приемственост на стратегиите. 

Въпреки че през последните години усилията за маркетинг и планиране бяха значителни, приемайки 

различни стратегии за различни пазарни сегменти, очакваните резултати по отношение на приходите 

или броя на туристите никога не бяха постигнати. Освен това тя отбеляза липсата на синергии в 

националната икономика, които биха помогнали на туристическия сектор. Липсата на приложение на 

концепцията за управление на дестинацията е видима и в областта на управлението на туристическите 

дейности както на централно, така и на местно ниво. 

Туристическото образование в Румъния често е чисто теоретично, повечето курсове за обучение в 

туризма не разчитат на формиране на практически умения, докато качеството зависи от учебните 

програми, учебните програми и квалификацията на преподавателския състав. Учебните програми за 
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основна степен на туризма често съдържат много малък брой учебни часове за практическо обучение 

и те са по-често или не лошо организирани. Причините за всички тези институционални проблеми са 

многобройни и главно сочат в лошата подготовка на преподавателския състав, предизвикана от своя 

страна от изключително ниските заплати в тази област, като повечето от добре обучените 

преподаватели заминават за други области или икономическа дейност или мигрирайки към по-

развитите страни. 

Както видяхме по-горе, туризмът е бързо развиващ се икономически сектор в Испания, както в много 

средиземноморски страни, включително тук Италия, която не само създава хиляди работни места 

годишно, но също така представлява чудесна възможност за по-възрастните да продължат да действат 

в пазара на труда. 

Ако сравним двата последни сценария, можем също да наблюдаваме, че въпреки мотивацията и 

решимостта им да бъдат активна част от обществото чрез участие в туристическия сектор, по-

възрастните не са напълно подготвени за това. Очевидна е необходимостта от обучение и 

разширяване на техните компетенции, по-конкретно, що се отнася до ИКТ и цифрови умения, тъй като 

това е аспект, който гарантира качеството на предлаганите услуги и продукти в туристическия сектор. 

Като цяло, въпреки големия потенциал на туристическия сектор в Испания и големия брой възрастни 

хора, желаещи да се включат в него, има голяма пропаст в уменията и компетенциите, които са им 

необходими, за да бъдат преодолени чрез осигуряване качествено обучение и образование в тази 

област. 

В случая с Ирландия населението застарява с по-бавни темпове от повечето европейски страни, но 

тенденцията за застаряване на населението все още съществува. Много по-възрастни хора са 

изоставени, защото по-голямата част от ресурсите са насочени към по-младите възрастови групи. 

Последователните правителства инвестираха в програми за подпомагане на възрастните хора да се 

свържат с интернет, но разликата между използването на интернет от възрастни хора в Ирландия и 

тези на нашите съседи от ЕС показва, че тези мерки не са успели да разрешат проблема. 

Този специфичен проблем засяга повече от 50% от възрастното население. Определена е цялостна 

политика, за да се засилят ИКТ уменията за широк спектър от учащи се. Този набор от действия 

изясняват значението на уменията за ИКТ в нашето бързо развиващо се дигитално общество и 

предизвикват ЕС. 

Туризмът, значително подобрен от технологиите, е един от най-разрастващите се сектори на бизнеса в 

Ирландия, предлагащ хиляди възможности за заетост и показва още по-голям шанс да се разрасне 

още повече според съвременните тенденции. По отношение на общата икономическа активност 

секторът добави 5 млрд. Евро обща брутна стойност в ирландската икономика. 

Всички разгледани неща, въпреки ясния ангажимент на последователните ирландски правителства 

към цифровите умения, остава предизвикателство да се гарантира, че значителна част от възрастното 

население няма да бъде изоставено в бързо развиваща се цифрова икономика и общество, тъй като 

им липсват адекватни цифрови умения. Това, разбира се, е общо предизвикателство, което не засяга 

само Ирландия. Ключовото послание е, че работата с хора от всички възрасти и улесняване на 
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усвояването на умения може да има огромно въздействие не само върху индивида, но и върху цялото 

общество. 

Туристическият сектор е един от най-бързо развиващите се в България. Нейният пряк и косвен принос 

както за БВП, така и за заетостта е значителен и продължава да се увеличава на годишна база. В 

посока надолу България все още носи репутацията на неразвита, нискотарифна туристическа 

дестинация. 

В същото време процеси като застаряване на населението, имиграция и сравнително ниски заплати в 

туризма водят до недостиг на квалифициран персонал. По-активното участие на възрастните хора в 

работната сила може да бъде една от неизследваните възможности за облекчаване на проблема. 

На възрастните хора обаче липсват основни дигитални умения, интернет връзка и мотивация за 

самоусъвършенстване. Възрастните в България са предимно консервативни и нямат гъвкавост да 

променят начина си на живот, особено що се отнася до икономическите дейности. 

Има разлика между изискванията за специалисти в туризма на ниско и средно ниво, тъй като ниската 

степен на заетост изисква минимални или често никакви цифрови умения. Проблемите възникват на 

средно и по-високо ниво, където цифровите умения са от съществено значение. 

Организациите за управление на дестинации (DMOs) са в процес на създаване в България. Тяхното 

съществуване може да е от полза за съответните региони, но е рисковано, тъй като процесът не е 

отдолу нагоре, а се ръководи от Министерството на туризма. 

И накрая, българските училища и университети все още трябва да наваксат последните технологии и 

да поставят по-голям акцент върху дигиталните умения в учебната си програма. Обучението на 

екскурзоводи не е изключение в това отношение.  
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