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Характеристика на туристическия сектор в България
Ключови участници в туристическия сектор в България са:
- Държавна агенция по туризъм към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
- Българска туристическа камара;
- Регионална туристическа камара
камара: Варна, Бургас, Пловдив, Плевен.
- Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация;
- Асоциация на частните хотели и ресторанти;
- Българската асоциация за селски и екологичен туризъм;
- Българска асоциация за алтернативен туризъм;
- Асоциация на българските туроператори;
- Асоциация на училищата по хотелиерство и ресторантьорство;
- Съюз на собствениците – „Слънчев
Слънчев бряг";
- Туристически агенции;
- Колежите потуризъм;
- Професионалните училища по туризъм;
- Центрове за обучение на качеството на заетостта в сферата на туризма.
Основни данни
Според уебсайта
сайта на Държавната агенция по туризъм към Министерството на икон
икономиката,
енергетиката и туризма, съществуват общо 4275 категоризирани и лицензирани средства за
подслон, настаняване и заведения за хранене и развлечения (март, 2013 г.).
Според Националния статистическа
татистическа институт, 131180
131
служители работят в туристическия сектор
сек
през 2012 г.
декември 2012 г., България е посетена от общо 6 540 839 чуждестранни
В периода януари – декември,
туристи (без транзитно преминалите)
преминалите). Техниятт брой е с 3.4% повече в сравнение със същия период
през 2011 година. Налице
це е увеличение при посещение по бизнес и са направени 1 040 488
посещения с ръст от 7,1% , както и посещения,
посещения, които са се увеличили с 8,4 %.
Реализираните посещения с цел почивка и ваканция са 4 622 710, които са нараснали
нараснал с 3,1 на сто.
Приходите от международен туризъм за периода януари – декември,, 2012 г., възлизат на 2 916,6
916,
милиона , което е с 2,2% повече, отк
отколкото през същия период на 2011 г.
Разходите
одите на българските граждани
граждан за пътуване зад граница за периода
иода януариянуари декември 1015
2012 г., са общо 7,0 милиона или 5,9% спрямо същия период на 2011 г.
Регистрираните международните туристически пристигания за периода са от следните страни:
Румъния - 932 208, Гърция - 928 552, 650
650 236 , Германия, Обединено Кралство - 264 560, Полша 241 954, Чехия - 152 442,, Франция - 137 980, Австрия - 122 996, Италия - 104 310, Холандия - 95 835,
Унгария - 95 214, Белгия - 66 345, Дания
Да
- 65 478, Словакия - 56 920,, Испания - 51 519, Швеция - 39
815, Финландия - 34 196,, Ирландия - 21 547, Словения - 18 526, Кипър – 15 212, Литва - 8608,
Естония - 7456, Португалия - 7054, Латвия - 5584.
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Inform / Promote / attract
Насърчаване и маркетинг в туристическия сектор в България
Заетостта в сектор „Туризъм“ се насърчава посредством:
- работа при много добри и отлични условия;
- работа в екип;
- способност за заплащане над средното ниво за индустрията;
- възможност
ъзможност за кариерно развитие;
- безплатен
езплатен транспорт до работа, храна, униформи;
у
- записване
аписване за повишаване на професионалната квалификация и езикови умения на работещите в
туристическия сектор.
- изискванията
зискванията на туристическия пазар са динамични, непрекъснато нарастват изисквания на
туристите по отношение на качеството и разн
разнообразието на хотелските услуги.
Основните изложени ползи са, че е налице предизвикателство за он
онези,, които се интересуват от
туристическата индустрия, които разбират смисъла на понятията „качество" и „услуги"
„
(качество
на услугата); както и се откриват нови работни места, намалява се безработицат , която
коя към март
2013 г. е 12%.
Това е част от един неизчерпаем списък на маркетингова кампания в България, насочена към
туристическия сектора :
- Туристическа борса "ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2013" - Интер Експо Център - София;
- Черноморски форум – Варна;
- Международна
еждународна туристическа борса „Културен туризъм", Велико Търново
Търново;
- Туристическа борса „Вашата ваканция" , Бургас;
- Туристическа борса „Уикенд туризъм", Русе;
- Туристическа борса „Планините
Планините на България - гостоприемството на четирите сезона",
сезона Смолян;
- Регионална туристическа борса за контакт „Пътят на слънцето";
- Фестивал на устойчивия туризъм и здравос
здравословното хранене "Зелени дни", София;
- Туристически информационни ц
центрове в България. Общо: 74.
Тези кампании са посветени основно на:
• туристически фирми, които представят своя туристически продукт;
• насърчаване на техния туристически продукт;
• насърчаване на потенциалните купувачи на туристическия продукт;
• създаване
ъздаване на нови туристически нужди;
• развитие на комуникативните
ите умения на заетите в туризма.
Следващите планирани кампании са:
- Туристическа борса "ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2013" - Inter ExpoCenter - София (14-16
(14
02.2013 г.);
- Черноморски форум - България
рия (септември,
(
2013 г.);
- Международна
еждународна туристическа борса „„Културен
Културен туризъм", Велико Търново (18
(18-20 04.2013 г.);
- Туристическа борса „Вашата ваканция", Бургас (май, 2013 г.);
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- Туристическа борса „Туристически уикенд", Русе ( май, 2013 г.).
- Туристическа борса „Планините
Планините на България - гостоприемството на четирите сезона", Смолян,
(октомври 2013 г.);
- Регионална туристическа борса за контакт „Пътят на слънцето" , (октомври, 2013 г.);
- Фестивал на устойчивия туризъм и здравос
здравословното хранене "Зелени дни", София, (април
(
2013 г.);
конкурс на регионално,
Насърчаванетосъщо така се извършва и чрез организиране на конкурси
национално и европейско ниво:
Асоциацията на училищата
ата по хотелиерство и ресторантьорство е сдружение с нестопанска цел. Тя
е създадена през 2001
001 година. Към настоящия момент тя се състои от 40 професионални
офесионални гимназии
по туризъм, хотели и ресторанти от цялата страна. Всяка година тя организира национални
професионални конкурси, организирани от различни училища от различни градове. По време
вре на
състезанията също така се провеждат обучителни семинари за учители и директори. Заедно с
туристическия бизнес са създадени критерии за оценка и карти с резултати за различни професии:
професии
най-добър млад готвач, най-добър
добър млад сладкар,
сладкар най-добър
добър млад барман
барм и най-добър млад
сервитьор .
Това е единствената
ствената организация в страната, която обединява професионалните училища,
училища за да
работят за развитието на качеството на образованието
образованието и практическото му прилагане.
прилагане
Асоциацията на училищата апо хотелиерство и ресторантьорство
рест
насърчава възможностите и
постиженията на своите
те членове в страната и в чужбина.
чужбина
С подкрепата
та на Асоциацията на готвачите, Асоциацията на сомелиерите,
сомелиерите Асоциацията на
барманите,Ассоциацията
,Ассоциацията научилищата по хотелиерство и ресторантьорство организира курсове за
обучение на учители и ученици.
Екипите сесформират от членове на сдружението/асоциацията
сдружението
за развитие на нови учебни
планове, програми, Държавните
ните образователни изисквания (ДОИ), отнасящи се до професиите по
специалността, в рамките на „хотел, ресторантьорски
орантьорски и кетъринг (обществено хранене)",
хранене)" които
също участват в различни международни проекти.
Състезания и конкурси се организират от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация,
а
както и състезания, организирани
организиран от Министерството
то на образованието, младежта и науката
(МОМН), в сътрудничество с Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство;
Що се отнася до насърчаването в училищата,
училищата Службата по труда сочи,, че насърчаване
насърчаването на
сектора се осъществява по различни начин
начини:
срещат работодатели, ученици, желаещи да работят
- на ученическите трудови борси, където се срещат
по време на ваканциите и техните родители;
- посредством обучение;
- информационни
нформационни листовки, брошури;
- сайтове
айтове в интернет за работа в сферата на туризма.
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Видимост на
а работни места в туристическия сектор в България
В България съществува препоръчителен списък - Наредба за категоризиране на средствата за
настаняване и подслон и заведенията
заведения за хранене
ене и развлечения и Национална класификация на
професиите и квалификациите,
квалификациите Закон за туризма. Всеки работодател е длъжен да се придържа
към тези, посочени в Националната класификация на професиите и квалификации
квалификациите, където са
изброени всички професии,, всички професии са класифицирани в раздели и групи
гр
и имат номер.
Закон за труда, Чл. 127, § 4/2008/
4/2008 от Кодекса на труда, предвижда задължението на работодателя
да утвърждава длъжностната характеристика и я връчи в писмен вид на работника или служителя,
служителя
преди започване на изпълнението на работата.
Описанието на длъжността включва описание на:
- Основните
те служебни задължения
задължения;
- Основните отговорности,, присъщи на длъжността;
- Организационни връзки и взаимоотношения ;
- Знания и опит, умения и компетентности.
компетентности
Всеки работодател трябва след това да разработи
разрабо длъжностнаа характеристика за длъжността , в
съответствие с изискванията за категоризацията на заведенията за настаняване
настаняв
подслон и
заведенията за хранене и развлечения.
Пример за описание на длъжността:
Камериерка
- ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТА
о Хигиена в рамките на съоръженията или помещенията.
о Подмяна на постелките на легла та,
та на завеси, хавлиени кърпи и прибори.
о Зареждане на хигиенни материали и рекламни брошури.
о Периодично наблюдение електроенергийната система и електрическо
електрическото
то обор
оборудване в стаите.
о Следене за функционирането на водоснабдяването и канализацията.
канализацията
о Участие в почистването на общите части.
о Извършете други специални задачи, свързани с длъжността.
- Необходимата компетентност за извършване на работа:
о Трябва да знаят и познават:
■ правилата за почистване и хигиенизиране на помещенията и оборудването в тях;
■процедурите
процедурите и изискванията за подмяна на мебели и постелки и поставяне консумативи;
■ нормативните изисквания за пожарна безопасност;
■ работа с устройствата за почистване.

Хотелски администратор
-

Описание на длъжността:
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o
o

Посреща и настанява гостите, регистрира и следи
ди за предоставянето на помощ,
акоим е необходима.
Регистрира новопристигнали гости
гости:
 Пълна документация за регистрация
регистрация;
 Осигуряване на надлежно поддържане на регистъра
регистър и точните данни за
запис на документи за самоличност на регистрираните гости.

о Предава ключовете за стаите за гостите
гости и следи за достъпа на външни лица.
оВоди сметки за настаняването
то, обслужванетона стаите и други допълнителни услуги.
оПриема
риема искания и да предоставя информация, поискана от гостите в рамките на допълнителните
допълнителни
услуги.
оПриема за съхранение ценности и документи на гостите на хотела.
оСледи
леди за спазването на графика за освобождаване на стаите и информира обслужващия ги
персонал при нужда от почистване и зареждане.
о Подпомага администрацията във връзка с па
паспортния
спортния контрол и регистрация за временно
пребиваване.
о Ако е необходимо, извършва други задачи, възложени във връзка с изпълнението.
Съществува определение за кариерни пътеки
пътеки, но на практика, кариерното развитие в областта на
туризма се определя от образователното
образователно равнище. Мениджърите на туроператорски фирми
предпочитат
редпочитат да наемат работници и служители за среден управленски
вленски персонал от компанията,
които имат необходимото образование, а за по-низши длъжности да избират външен персонал.
Необходимост
обходимост от нови компетентности на заетите в екологичния и селскияя туризъм, изграждане
на капацитет на къщите на земеделските стопани, предлагне на дейности за планиране на на
н
управлението на селските райони, свързани с туриз
туризма,
ма, допълнителни услуги и остойностяване.
Списък на съществуващите асоциации (сдружения) в сектора:
- Асоциация на българските туроператори и туристически агенти - АБТТА
- Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА)
- Национален институт по туризъм
- Национален хотелиерски мениджмънт клуб
- Национална асоциация ХОРЕКА - хотел, ресторант, кафетерия
- Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация БХРА
- Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм
туризъм-BAERT (БАЕСТ)
- Бургаска Туристическа Асоциация
- Бургаска регионална туристическа асоциация
- Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)
- Клъстерен достъпен туризъм
- Национална асоциация за детски и младежки туризъм
- Български съюз по балнеология и спа туризъм
- Българска асоциация за пещернячество и екотуризъм
- Асоциация на екскурзоводите в България
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Развитие и обучение
бучение на работната сила
Съществуващи нива на обучение и квалификация в България
България
Налице е доста адекватно обучение в професионалните училища по туризъм, гимназиите
гимназии и
университетите,
те, както и в професионалните квалификационни центрове.
Нивото на квалификация
кация на служителите в сектора е следното
следното:
- (ниво 3)- средно
редно образование - 40 % от служителите са сравнително нискоквалифицирани
- (ниво 4) –горна степен на средно
сред образование - около 50 % от служителите със средно и ссредно
професионално образование,, колеж
- (ниво 6 ) - бакалавър
авър или равностойно ниво 7: „Магистър" или равностойно ниво
- и - висше образование, според данни на Евростат
Евростат,, само 10% от служителите са с висше
образование
- професионално – академично ниво
Някои инициативи,, такива като „Европейски
„
награди за насърчаване на предприемачеството " или
„Национален
Национален хотелиерски мениджмънт клуб“, член
ен на Международната хотелиерска и
ресторантьорска асоциация, са насочени към насърчаване на развитието на надзорните умения за
управление, както и към необходимостта от по
по-развити компетентности.
С присъединяването наа България към ЕС е необходимо работещите
те в областта на туризма да
притежаватт свидетелство за квалификация и токанараства търсенето наа краткосрочно обучение на
служители и получаване на сертификат за квалификация.
С разширяването на компютъризацията
мпютъризацията на хотелиерския бизнес нараства изискването за
придобиване на допълнителни умения, умения за работа със специализиран
специализиран софтуер за хотели и
ресторанти.
Нарастваща е важността на езиковата подготовка.
Нарастващата конкуренция в отрасъла и повишени
повишените изисквания на туристите определят
необходимостта от допълнително обучение
обучение в обслужването на клиентите
клиентите, обучение по
професионална етика и туристическо поведение, обучение на персонала, предлагане на
допълнителни услуги, на аниматорски и екскурзоводски услуги.
С развитието
тието на предприемачеството и създ
създаването
аването на малки семейни хотели, къщи за гости,
гости
както и развитието на селския туризъм
туризъм, нововъзникващи са нуждите от обучение и образование в
областта на маркетинга , счетоводството,
счетоводство управление на човешките
те ресурси, предпри
предприемачеството.
Задаващите се промени се отчитат от Министерството на образованието,
образованието, младежта и науката,
науката
образователните организации и професионални
професионалните училища, колежите,, университети
университетите, учебните
центрове, туристическите
те фирми и институции. Въвеждат се нови специалности и учебни
програми
рами в съответствие с тези промени.
промени. Професионална гимназия по туризъм осъществява
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практическо обучение на студенти в близък
бли
контакт с туриста и проекти,, насочени към адаптиране
на професионалното образование
образовани към реалните нужди
ди на бизнеса,
бизнеса което подобрява
професионалната компетентност на персонала и увеличава конкурентоспособността на
туристическите предприятия .

Качество и сертифициране в България
В рамките на програма Еразъм (Схема за действие на Европейската общност за мобилност
моби
на
студенти) програма, за учебна
учебната 2011-2012 година, USIT Colours и APAO работят в рамките на
консорциума Еразъм със студенти от следните университети:
- Аграрен университет - Пловдив
- Бургаски свободен университет
- Варненски свободен университе
университет „Черноризец Храбър"
- Великотърновски университет „„Св. св. Кирил и Методий"
- Висше строително училище „Любен
Любен Каравелов"
- Училище по агробизнес
гробизнес и регионално развитие
- Международен университетски кколеж
- Висше училище по застраховане и финанси
- Икономически университет - Варна
- Национална спортна академия „Васил
„
Левски"
- Пловдивски университет „Паисий
Паисий Хилендарски"
- Русенски университет "Ангел Кънчев"
- Стопанска академия „Д.
Д. А. Ценов" - Свищов
- Технически университет - Варна
- Технически университет - Габрово
- Технически университет - София
- Тракийски университет
- Университет за национално и световно стопанство
- Университет по хранителни технологии
- Южен университет "Неофит Рилски"
През 2008 г. Асоциацията заа подкрепа
подкре на академичната общност
ст и USIT Colours България ООД
създават първия в България консорциум Еразъм в рамките на новата програма
грама на Европейската
комисия „Учене през целия живот". Съгласно правилата,консорциум Еразъм организира и
подготвя документално стажове
ове и практики на българските студенти в други държави
държа - членки на
Европейския съюз.
Консорциум Еразъм не е юридическо лице и е представен от координатора на формацията Асоциация за подпомагане на академичната общност. Той събира българските университети,
университет
подобрили Еразъм хартата
та с други организации (предприятия,
(предприятия, неправителствени
неправителствен организации,
търговски камари, студентски ансамбли и групи и т.н.). Съвместна работа във връзка с
професионални практики на студенти от висши учебни заведения - партньори в консорциума.
кон
Висши учебни заведения – партньорите в консорциума трябва да бъдат легитимни и
акредитирани
тирани висши училища в България, притежатели на Разширена Харта Еразъм,
Еразъм възложени от
Европейската комисия. Консорциумът може да включва партньори за сътрудничес
сътрудничество -
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неакадемични институции,, които насърчават качеството и ефективното провеждане на студентски
практики
рактики на българските студенти
студенти.. Партньорите в консорциума и на организациите на
работодателите или посреднически агенции да работят в рамките на ЕС с координатора на
консорциума за създаване на партньорства и отношения на сътрудничество за провеждане на
стажове на българските студенти и по правилата на програма Еразъм.
Работата на Консорциума е предмет на всички правила,
правила, уреждащи студентска практика по
програма „Учене през целия живот – Еразъм“, валидна за България.
Всеки университетт партньор в консорциума, е отговорен за практиките за качество, съдържанието
и признаването, посредством подписване наа Споразумението за обучение в качеството си на
такъв.
По отношение на използването на ECTS и ECVET, Законът за изменение и допълнение на Закона за
висшето образование /член 44/,
44 обнародван в ДВ, бр . 48 от 04.06.2004 г.,, предоставя академични
години 2004-2005 г. в българското висше образование да се извършват
извършва в съответствие с
Европейската система за трансфер на кредити
кредити.. За да се осигури академично и професионално
професио
признаване на специалност,, получена от 1 януари 2005 г. на диплома за висше образование,
образование
университетите да издават европейско дипломно приложение на български и английски език.
Ключови национални цели за въвеждане на ECVET България (ECVET - Европейска кредитна система
за професионално
ионално образование и обучение)
обучение):
- Реформиране на съществуващата система за професионално образование и обучение (ПОО),
(
посредством ефективно и едновременно изпълнение на всички европейски инструменти (ЕКР ,
ECVET , ECTS , EQARF , EUROPASS )).
- Увеличаване на международната
ародната мобилност на учащите се в областта
та на ПОО - ученици и
възрастни.
На национално ниво,, НКР на България беше приета с Решение N 96 на МС
МС, 02.02.2012 г. и
съществува Национален доклад за съотнасяне на НКР към ЕКР.. Всяка професия от националното
професионално
лно образование и обучение (ПОО) има степен
степен, посочена в списъка на професиите за
ПОО, която съответства на опр
определено ниво на НКР/ЕКР.
Въпреки това, тези рамки сее приемат и адаптират трудно,, тъй като няма реално уточнени
изисквания и до момента не са реализирани ползи от прилагането им
им.

Обучителни органи и връзка с работодателя; разработване на учебни
програми в България
Съществуват
ват партньорства между органи за обучение и работодатели по отношение на учебни и
производствени практики , както и за провеждане на трудови борси в училищата
Партньорства с други държави за осигуряване на работни места в професии през лятото също
присъстват.
Установени са следните сътрудничества между индустрията и доставчиците на образование:
образование
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- ECTS и програма Еразъм
- Проекти за безвъзмездна финансова помощ схема BG051R0001 - 3 . 1 . 07 „Обновяване на
учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"
труда
- Предложения за проекти
и по приоритетна ос 4 на ОП РЧР: „„Подобряване
Подобряване на до
достъпа до
образование и обучение", Област на интервенция 4.3 „Развитие
„
на системата
емата за учен
учене през целия
живот"" чрез схема BG051R0001 - 4.3.05 „Развитие
Развитие на професионалното образование и обучение,
сътрудничество
дничество с работодателите. О
Основната
сновната цел е да се актуализира професионалното
образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между професионалното
образование и работодателите
работодателите.
Фирма - работодател обучава за своя сметка служителите си, посредством участие в курсове за
повишаване на професионалната
професионалната квалификация по различни теми. Някои от курсовете, които са
финансирани, са доста скъпи,, но съдейки по благоприятни последици, които могат да възникнат
възни
от използването на новопридобитите знания и от това, че специалистите
те получават подходящо
обучение, се инвестира в подобряване на техните умения.
С цел
ел да се повиши осведомеността за обученията в туристическия сектор,, се организират някои
дейности ( изложения на средното и висшето образование
образование в България и в чужбина („Образование
без граници "), медийна комуникация,
никация, използване на Интернет).
Интернет
Организират се „Ученически и студентски практики"
практики". Тее имат за цел подобряване на качеството на
професионалното образование и обучение. Това е възможност за студентите да работят в реална
работна среда. По този начин се изграждат стабилни партньорства между образователните
образ
институции и бизнеса.. Работодателит
Работодателитее и професионалните училища по туризъм работят
ра
в добро
сътрудничество.. Училищата са членове на местните
местните организации на работодателите.
работодателите
Работодателите участват в регионалните комисии в държавн
държавния план - прием по специалности.
специалности
Училищата имат срещи с работодателските
работодат
организации и се извършват проучвания от какви
допълнителни знания още имат нужда учащите се.

Запазване на работната сила в туристическия сектор в България
Насърчаване на възрастни работници
работници/ служители
- Предлагане на гъвкави условия на труд
- Възможност за работа на непълно работно време
- Участие на възрастните (застаряващите
застаряващите) работници в ролята им на ментори и преподаватели . Те
са хораа с опит и може да допринесат в работата на новите работници / служители в сферата на
туризма.
Привличане на студенти/ученици горен курс
Студентите / учениците от горен курс имат възможност да придобият опит и старшинството
старшинств
в
бъдеще на един конкурентен пазар на труда. В нашата страна туризмът е с предимно сезонен
характер и е предпочитан от студентите/ученици
студентите/учениците.
те. Те могат да придобият рутина и да получават
доходи по време на ваканцията си.
си

11

Примери за ЧР (човешки ресурси) практики
Испанската хотелска верига „Иберостар
Иберостар ", която
то е част от туроператора Thomas Cook (Томас Кук),
оперира наа българския туристически па
пазар. Тя провежда обучение наа своя персонал в началото на
сезона. Има обучени ресторантьори , хотелиери , анимато
аниматори
ри , според фирмените стандарти.
стандарти
Това обучение включва теория и практика в реална работна среда,
среда чрез прилагане на стандартите
на компанията, на организацията на работата
работата, контрола на качеството. Разходите
Разходи по обучението
се поемат от собствениците на хотелите, които работят с „Иберостар ".
"
В повечето от хотелите,, преди началото на сезона
сезона, сее предоставят езиково обучение на
н персонала
и опреснителни курсове по професии.

Предвиждане на умения (прогнозиране) в туристическия сектор в
България
Основните действащи лица в предвиждане на умения в България са:
- Министерство на образованието и науката ,
- Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и
- организациитее на работодателите , определящи стандарти за професията.
Работодателите са ангажирани
нгажирани главно в предвижданена
предвижданена умения, посредством участие в
съвместни
ни проекти. Пример : „„Бизнесът
Бизнесът и образованието в полза на професионално обучение.
обучени "
Проучване и анализ на туризма и хотелие
хотелиерството
рството в нашата страна се извършва от Министерството
на икономиката,
омиката, енергетиката и туризма, чрез разработване на „Национална
„Национална стратегия за
устойчиво развитие на туризма в България", 2009-2013
2009 2013 г. и областните администрации,
посредством Оперативна програма „Регионално развитие“ от 2007 до 2013 година .
Проучени са допълнителните умения, които работодателите изискват от кандидатите за работа в
сферата на туризма.
Тези анализи се отнасят не само относно настоящите,
настоящите но и относно бъдещите нужди на
туристическата индустрия. Съществуват регионални комисии за годишно одобряване на
държавния план -прием
прием в професионалните училища .
Българската стопанска камара (БСК
(Б ), проект
кт „Развитие на човешките ресурси " е отговорна за тези
анализи.. В проучванията там са обхванати пилотните предприятия, включително и туристическия
сектор. Целта е да се изгради информационна система
система за оценка на компетентностите на
работната силаа по сектори и местни региони.
ни. На местно ниво, работодателите посочват
допълнителните умения, върху които училища да се фокусират при професионалното обучение.
Формални подходи за предвиждане на умения
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Съществуват 10 различни проекта, които услужливо илюстрират
стрират различни подходи и продукти,
които са се оказали полезни при подобряване на достъпа до света на туризма и високо
високото качество
на изпълнение в него. В допълнение има ясен фокус върху повишаване на информираността на
социалната и икономическата
номическата стойност
стойно
на туризма,, докато в същото време се отстоява
загрижеността за опазването на околната среда. Това поставя резултатите от тези проекти в
основата на подобряването на най
най-добрите практики в областта на туризма..
Работниците
те / служителите в туристическия сектор, включително туристическите
гидове/екскурзоводи,, имат видов
видовете умения, които лесно могат да бъдат използвани в други
сектори и професии (като междули
междуличностни и комуникационни умения, умения за обслужване на
клиенти, както и способност за работа в екипа
екипа). Поради тази причина,, опитни и квалифицирани
служители се преместват в други професии с по
по-голяма стабилност и по-високи
високи заплати. Обратно,
работници от други области,, такива, като информационни технологии, финанси и управление,
управление
могат да се придвижат към професионална група на екскурзоводите.
Слаби страни на българския туристич
туристически сектор като цяло:
Въпреки чее туризмът в България отбелязва растеж през последните десет години, той бележи и
спад,, ако се прави сравнение с обема на туристическите посещения в края на 1980 г. (броят на
реализираните
ите нощувки е три пъти по-нисък).
по
Освен това, пазарният дял на туризма в България в
световни и европейски
ски условия остава незначителен
незначителен. Развитието на туризма в България страда от
сериозни взаимосвързани
ни структурни слабост
слабости и пречки:
- В продуктовия микс доминират масовият туризъм и пакетните туристически обиколки
обиколки, предимно
за морските и ски курортите, което води до ниска добавена стойност за българската
бъл
туристическа
индустрия,, пропуснати пазарни възможности, както и силен екологичен натиск върху
традиционните курорти, където товароподемността
товароподемност
е или изчерпана,
а, или е прекомерно
експлоатирана.
- Българският туризъм зависи от ограничен брой пазари. Делът на трите водещи чуждестранни
пазари по отношение
ение на реализираните нощувки (Германия,
Германия, Великобритания, Русия ) е намалял
наскоро (от повече от 70% в края на 1990
1990-те години до 59 % през 2005 г.).
- Сезонността на търсенето на туристически услуги е най -голямата
лямата в рамките на ЕС - 27, което има
значителни последици не само за нивото на заетост и приходите за туристическата индустрия, но
също така и за заетостта и развитието
развитието на уменията на работниците / служителите (много
(
фирми се
борят да привлекат и задържат квалифицирани кадри
кадри) .
- Транспортната инфраструктура в страната е била в ло
лошо
шо състояние в продължение на много
години, но в момента е в процес на сериозни инвестиции в резултат
резултат на присъединяването на ЕС
(напр.
напр. развитие на летище София, благодарение на заем от
от EIB3 ; пътната политика по ISPA4 ;
железопътната мрежа и т.н.).

Източник:: Насърчаване на малки и средни предприятия и развитие на предприемачеството в
туристическия
кия сектор в България - Активен преглед София, България 18-22
22 юни 2007 г.
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Забележка: По време
еме на останалата част на годините до 2013 г., някои от тези недостатъци са се
подобрили , въпреки световната икономическа криза , и т.н.

Тенденции през следващите 5-10
5
години
Образованието и обучението са стратегически фактор за устойчиво развитие чрез принос към
развитието на човешкия капитал,
капитал в рамките на Програмата
рограмата за трансгранично сътрудничество 20072013 г. на Румъния и България.
България. Във връзка с това в Академията за икономически науки в Букурещ ,
Румъния и Стопанска академия „„Д. А. Ценов“ в Свищов, България реши да си сътрудничат в
областта „Сътрудничество
Сътрудничество за развитие на човешките ресурси - съвместно
тно развитие на умения и
знания", посредством развитие на трансграничното сътрудничество,
сътрудничество трансгранични връзки и
обмен между двата университета.
университета България е представлявала и все още представлява важните
туристическите
ските дестинации в Източна Европа
Европа, насърчаването на крайбрежния
айбрежния туризъм, спа
спацентровете, планинските курорти или културния туризъм. В сравнение със съществуващия
потенциал и с другите страни
ани от Централна и Източна Европа,, включително България , Румъния
има скромни икономически представления в туристическата индустрия .
Обучението на специалисти в областта на туризма е един от начините за растеж на резултатите в
тази област. Въпреки че има множество образователни институции
титуции за професионалисти в туризма
(гимназиални
азиални и професионални училища,
училища университети с бакалавърски
алавърски и магистърски степени,
степени
след
д университета и докторантурата) и в двете страни качеството на служителите в туризма е
ниско и не може да се поддържа високо качество
к
на услугите.
Туризмът винаги е бил от решаващо икономическо и не
не-икономическо
ономическо значение за България
България.
Въпреки това, той
й е един от най
най-динамичните и „чувствителни"" сектори по отношение на
вътрешните и външните фактори за неговото развитие. Това изисква
изисква попо гъвкава политика и
управление в сектора, за да се отговори адекватно на новите реалности,, произтичащи от двете
положителните политически и социално-икономически
социално икономически промени в Европа през последното
десетилетие и негативното влияние на световната икономическа
икономическа криза върху икономиките на
страните, в района на Долен Дунав като цял
цяло
о и туристическите им индустрии,
индустрии в частност.
Сравнявайки тези тенденции с тези, от последните 5
5-10 години,, специалистите в България са
единодушни, че финансовата криза е оказала силен негативен ефект върху туристическата
индустрия. Необходимостта от растеж на търсенето, (а оттам - доставката)
доставката на нови видове
туристически услуги,, постепенно налага някои нови тенденции в развитието на туризма. През
последните няколко години се наблюдава
наблюдава значително разнообразяване на предложенията за
туристическо пътуване - броят на компаниите,
компаниите, специализирани в областта на алтернативните
алтернативнит
форми на туризъм се увеличава.
увеличава Нарастващият брой на масовите
асовите туристи, които търсят „не
„немасов" туризъм, очертава новв сегмент в този сектор. Според общия икономически смисъл , във
времена на криза, България трябва да развива не само традиционните форми на туризъм, но също
съ
така и алтернативния туризъм,
туризъм за да подкрепи
епи своите регионални икономики, за да съживи
селските райони и за да генерира нови работни места в местните общности и т.н
т.н.
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„Алтернативният туризъм" се опред
определя като всяка форма на туризъм,, която е различна от
традиционните форми (т.е., празници
празници на брега на морето, в ски, или спа курортите .
За последните няколко
о години интересът към професионалното образование и обучение в
областта на туристическите съоръжения и услуги в Бъл
България
гария непрекъснато се разраства.
разраства Най сериозната икономическа криза и пропастта между предлагането и търсенето на пазара на труда в
България изисква квалификацията на преквалификация на голям брой хора. Туризмът е един от
секторите с най-голям
голям недостиг на квалифицирани специалисти и този сектор може да генерира
генерир
значителен брой работни места, дори по време на криза.
криза Според Българската
лгарската стопанска камара,
курсовете на обучение по управление на хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и
имат найголям относителен дял спрямо всички курсове
рсове за професионално обучение,
обучение предоставени от ЦПО
през 2009 г. (Българска стопанска камара,
камара 2009 г.). Броят на обучаваните
ваните в тези курсове
представлява повече
овече от 20% от всички обучаеми
обучаеми,, присъстващи на ЦПО през този период. Броят на
обучаваните
те в професионалните игрища в „„Пътувания,
ия, туризъм и свободно време" е по-малък
по
около 4,28 % от общия брой на обучаващите се
се. Този факт може да се обясни не с недостатъч
недостатъчен
интерес към тези професии, а с продължителността на тези курсове - те се нуждаят от повече
време и се осигуряват от колежи и професионални училища .

Основно развитие на сектора през следващите години
Не съществуват конкретни данни за чуждестранни граждани, работещи в България и българи,
работещи в чужбина в областта на туризма.
Броят на имигрантите в България е относително нисък:
нисък: 55 684 през 2008 г. и постоянно
постоя
постоянно
пребиваващи 23 934 лица. Сред тях най
най-голям брой са турските
те граждани - 4853, последван от
4647 македонски, 2217 руски, 1505 английски и 974 украински граждани.
Тенденцията ясно показва, че след
след 2004 г., когато България става член на НАТО
НАТО, миграционните
потоци в страната започват даа се увеличават,
увеличават, а в годината на присъединяване към ЕС – 2007 г. достигат:: 26 702 чужденци са получили продължително или постоянно пребиваване.
Тенденцията е подобна на тази с гражданите на някои западни държави от ЕС –съобщените данни
предизвикват траен интерес. След присъединяването на България към ЕС , някои граждани на
европейски страни „отпадат" от статистиката.
Другаа причина за спада в ефективността за 2008 г. е в общата миграция на данни,
данни а в страната
води до забавяне на миграцията в Европа, в резултат от икономическата криза.

Насърчаване на професиите в сектора в европейски мащаб
Предимства
- Постигането на единство на изисквания
изискванията,, уменията, компетенциите, необходими за заемане на
определена позиция в туристическа компания;
- Постигане
тигане на стандартите и качеството на туристическия продукт в съответствие с европейските
изисквания;
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- Повишаване на конкурентноспособността,
способността, но българските трудовите ресурси;
- Увеличаване на шансовете за мобилност и трудови ресурси за изпълнение.

Не са налице реални рискове. Под внимание може да бъде взет риска по отношение на
конкуренцията между кандидатите за една и съща длъжност, но уеднаквяването на изискванията
за персонал /ЕКР// ще доведе до положителен ефект, подобряване на качеството на туристическия
продукт.

В по-общ план
Ограничена информация за очакваните умения в България е публично достъпна.
достъпна Понасточщем
страната преминава през период на преструктуриране
прес
на икономиката и резултатите
резулта
от това ще
определят механизма за очакваните умения и за връзките му,, ако има такива,
так
с обучението на
възрастни.
В националната стратегия за развитие на туризма са заявяват основните бъдещи потребности от
знания и компетентност на персонала в областта на туризма. Не знам как да бъдат оценени
бъдещите
те нужди от знания и умения.
В контекста наа глобализацията на икономиката
икономиката, засилването на конкуренцията и използването на
информационните технологии за осигуряване на образование и обучение,се
обучение
развива по начин,
който кара традиционните основни фигури в този
този процес да променят себе си,
си но също така и да
си взаимодействат
заимодействат с други партньори,
партньори така че да бъде постигната конкурентоспособност
нтоспособност на техния
продукт. Учителите и преподавателите
преподаватели трябва да обединят
бединят усилията си с мениджърите,
мениджърите с цел да се
разработат индивидуални
идуални планове за обучение. Университети
Университетите и предприятията
предприятия да имат за цел
разработването на нови образователни и обучителни партньорства и мрежи, за да бъдат
обхванати всички процеси от производството
производството до консумацията на продукта.
продукта Управлението на
обучение и образование на индив
индивидуално ниво,, присъединявайки се към усилията на
образование и обучение на специалисти,
специалисти с тези на мениджърите
рите по отношение на конкретния
бизнес, е в основата на целия живот. Но за да съществуват мрежа и изграждане
изгражд
на партньорства
за обучение, които да участват,
участват също така трябва да се работи и върху културата на учене.
учене Това е
ново предизвикателство
тво за страните от региона, доколкото техните образователни системи сега се
трансформират за преодоляване на специализирано обучение.
Друг проект Леонардо да Винчи,
Винчи насочен към решаване на местните
те проблеми е HOTEL NEU.
Асоциация
социация на туристическите агенции Варна (северната част на българското
гарското черноморско
крайбрежие) и Колеж по туризъм във Варна, обединили усилията си за да си помогнат и да
помогнат на работодателите и служителите в рамките на наскоро приватизирани хотели,
хоте
семейни
хотели и на онези, които желаят да започнат собствен бизнес в областта на туризма. Речника,
който те желаят да подготвят и обучението
обучението, което желаят да насърчат, се концентрират
ко
върху една
много специфична нужда от специ
специфичен за региона бизнес.
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Съществуващи най-добри
добри практики в България
В туристическия сектор
Една практика, която може да бъде представена, е проект „Развитие
„Развитие на професионалното
образование и обучение в сътрудничество
трудничество с работодателите
работодателите".. Един от тях е проект „Развитие
„
на
професионалното образование и обучение в съ
сътрудничество
трудничество с работодателите".
работодателите Проектът има за
цел да се вземат предвид действителните и очакваните нужди на туристическата индустрия и да
се научим как да се приспособим към тези изисквания.
Друга добра практика е „Обновяване
Обновяване на програмите за обучение във висшето образование в
съответствие с изискванията
зискванията на пазара на труда
труда".
В ПГТ има и добри практики, които да отчитат реалните нужди на туристическия бизнес от
определени професии и техните необходимите компетенции.
От 2010/2011 г., в сътрудничество с община Дегендорф
Дегендорф,, Германия, нашите ученици се учат и
работят в туристически фирми в Германия.
Добра практика е да се провеждат уче
учебни практики на студенти в 11 и 12 клас, специалност
„Хотелиер"" на различни места в сферата на туризма. Там студентите придобиват знания и умения
в реална работна среда, в съответствие с изискванията на туристическия
туристическия бизнес .
Добра практика е провеждането на традиционната ученическатрудова борса,
борса провеждана в ПГТ
„Проф. д-р А. Златаров". Там ученици
ученици, родители и работодатели
тели се срещат, с цел учениците да
намерят сезонна работа и да прилагат производствени пра
практики,
ктики, в съответсствие с нуждите на
работодателите и със съответните умения и професии и където работодателите се ангажират с
приемането на плана
ана за следващата учебна година.
година
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