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1. Въведение 

Стареенето на населението е добре познато явление в повечето развити страни. Делът на 

възрастните хора непрекъснато нараства през последния век (Харпър и Лийсън 2008). Това 

доведе до засилено застаряване на жителите в почти всички развити страни по света (Харпър 

2014; Мейнърс и Сийбъргер 2010). До 2030 г. броят на хората в света на възраст над 60 години се 

очаква да нарасне с 56%, до 1,4 милиарда, а до 2050 г. се очаква глобалното население от 

възрастни хора да удвои размера си и да достигне почти 2,1 милиарда (Обединени Нации 2015). 

Остаряването на населението се превръща в една от най-значимите социални трансформации 

на 21-ви век с големи последици за всички сектори на обществото. Тези сектори включват 

трудовите и финансовите пазари, жилищното строителство, транспорта и социалната защита, 

както и промените в семейната структура и връзките между поколенията (ООН 2015). В резултат 

на това възрастовият състав на световното население се променя с повишаването на средната 

възраст като има пропорционална промяна от по-млади към по-възрастни хора (Харпър 2014) 

Остаряването на населението може да се определи като дългосрочен и необратим социален 

процес за европейските страни, включително Сърбия и България. Според прогнозата на 

ЕВРОСТАТ, делът на населението в Република България на възраст над 65 години ще се увеличи 

до 32,7% през 2060 г. Настоящата демографска ситуация в България се характеризира с 

продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниска раждаемост и висока 

смъртност. Нараства и дисбалансът в териториалното разпределение на населението. 

Според последните налични данни от 2017 г. в Сърбия продължава да се наблюдава силна 

тенденция на демографско стареене. Средната възраст през 2017 г. в Сърбия е била 43 години, 

а хората на възраст над 65 години представляват 19,6% от населението. Остаряването на 

населението означава, че възрастните хора са по-зависими от населението в трудоспособна 

възраст. В Сърбия на всеки 100 души в трудоспособна възраст (от 15 до 54 години) има по 30 

възрастни хора  и прогнозата е, че до 2060 г. на всеки 100 души в трудоспособна възраст ще има 

по 57 възрастни хора  

Възрастните хора стават все по-важен фактор за пазара и за разнообразието на стоки и услуги. 

Има сектори, които признават значението на демографските и икономически тенденции, 

описани по-горе, като туризъм, отдих и финансови услуги (Съдбъри and Симкок, 2009). Въпреки 

този факт, туристическите агенции продължават да работят, при липса на познаване на 

предпочитанията и нуждите на възрастните туристи. Нещо повече, няма стратегии за привличане 

на възрастни туристи. Следователно е необходимо по-добре да се разберат и определят 

предпочитанията на възрастните хора. По този начин туристическите продукти могат да 

отговарят на нуждите на възрастните туристи. Също така е важно да се разбере, че не всички 

възрастни туристи си приличат. Те също могат и трябва да бъдат категоризирани. 

Мьолер и сътр. (2007) подразделя възрастните на три различни етапа на живота:  

1. Празни гнездещи (възрастова група 55-64 години): те все още работят, но децата им вече са 

напуснали дома си и не са зависими от родителите си. 
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2. Млади възрастни (възрастова група 65-79 години): много от тях наскоро са се пенсионирали и 

влизат в богатата група. Информираността на тази група за здравето е висока. Ако са здрави, 

пътуват и харчат повече пари за качествени стоки и услуги. 

3. Пенсионери (възрастова група 80 години и повече): те са във фаза на късно пенсиониране. 

Здравословното им състояние постепенно може да се влошава и нуждата от здравни грижи или 

домове за възрастни хора се увеличава. Тази група пътува по-малко или много малко. 

Пътуващите възрастни туристи стават все по-важни за глобалните разходи отделени за ваканция. 

През 1999 г. над 593 милиона международни пътници са били на възраст над 60 години. Очаква 

се обаче до 2050 г. тази цифра да надхвърли два милиарда пътувания годишно (Световна 

туристическа организация 2001). Цифрата ще се увеличи допълнително в бъдеще, поради 

активното поколение възрастни хора, които ще се възползват от: 

• по-високата продължителност на живота, 

• по-високия разполагаем доход, 

• подобрените здравни стандарти, 

• по-голямия брой възрастни хора, които са свикнали да пътуват и 

• промяната в отношението към икономиите през целия живот, времето на разположение и за 

какво трябва да се използва (Мьолер 2007). 

Възрастните смятат, че физическата активност е ключов компонент за здравословния начин на 

живот и „доброто стареене“. Резултатът е постоянен ръст на туристическите пътувания на 

възрастните хора. Броят на пътуващите възрастни хора се увеличава бързо. Хората живеят по-

дълго и се чувстват значително по-здрави от предишните поколения. Продължителността на 

„здравата“ старост се увеличава. Част от тази тенденция се дължи на увеличаване на 

продължителността на живота, което отчасти се дължи на по-кратки и по-късни периоди на 

заболяване, подобрена здравна система и здравно съзнание на възрастните хора, както и на 

хората като цяло. 

В бъдеще възрастните хора трябва да станат най-значимата потребителска група. Това е така, 

защото те се считат за най-богатото поколение в света (Мейнерс et al.2010) в развитите страни. 

Освен това възрастните хора обикновено имат повече свободно време и е по - малко вероятно 

да бъдат обвързани със строги работни графици, отколкото по-младите. Това води до 

нарастваща тенденция сред възрастните хора да се възползват от възможностите за пътуване и 

разглеждане на забележителности в извън пиковия сезон за пътуване (Хсу et al. 2007; 

Гуетал.2016). За съжаление това е свързано с развитите страни в Европа и извън нея. Все още 

има дълъг път, за да се постигне този резултат в региони като Зайчар и Видин. 
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2. Методология 

Обхватът на анализа засяга следните целеви групи: хора на 55 и повече години на територията 

на областите Зайчар и Видин. 

Проучване (директен въпросник) 

Въпросникът е форма на писмено проучване, при което респондентите писмено отговарят на 

въпроси и отговори в стандартен въпросник, за да се събере информация за основните нужди, 

потребности, предпочитания, мотиви и очаквания, както и основните ограничения и проблеми, 

които срещат туристите на 55 и повече години, при избора им на туристическо пътуване и по 

време на пътуването. 

Въпросникът съдържа 33 въпроса, разделени в 4 различни раздела: 

• I част: Социално-демографски въпроси 

• II част: Нуждите на възрастните туристи (55+ години) по време на туристическо пътуване 

• III част: Мотиви, навици и очаквания на туристите на възраст 55 и повече години 

• IV част: Организиране на туристическо пътуване за туристи на възраст 55 и повече години 

Попълването на въпросника отнема максимум 25 минути. 

Броят на проведените проучвания в област Зайчар е 41. 

Броят на проведените проучвания в област Видин е 38. 

Териториален обхват на изследването: област Зайчар и област Видин. 

Всички проучвания са проведени сред целевата група: туристи на 55 и повече години, активни 

туристи и потенциални туристи, представители на различен тип населено място, различна 

възраст, различен образователен и социален статус. 

Проучванията са проведени от професионални експерти директно или по телефона с 

респондентите в областите Зайчар и Видин. 

Статистическите графики, представят процентно съотношение на мненията, статистически 

показатели, коефициенти и сравнителни графики, които са резултат от обработката на данните 

във въпросниците. 

Целта на изследването е да се идентифицират, анализират и оценят основните нужди, 

потребности, предпочитания, проблеми, ограничения, мотиви и очаквания на туристите на 55 и 

повече години, при избора на туристическо пътуване и по време на туристическо пътуване . 

Резултатите от анализа ще бъдат използвани като основа за разработване на нови предложения 

за подобряване на услугите във всички сектори, свързани с туризма, за възрастни хора на 55 и 

повече години. 
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3. Анализ на проучването и обяснение 

Основната цел на проучванията, проведени в област Зайчар и област Видин, бе да се определят 

туристическите нужди на възрастните туристи по време на туристически пътувания. За да се 

постигне това, във всеки регион бяха интервюирани представители на села, малки градове, 

общини и областни градове. Респондентите са потенциални туристи и туристически 

заинтересовани страни, с цел да се обхване широка целева група, за да се идентифицират 

различни мотиви и модели на поведение. За целите на проучването бяха избрани и хора с 

различно финансово състояние. Респондентите са на 55 и повече години, с различно семейно, 

образователно и финансово състояние. 

Проучванията бяха проведени в: 

• Област Зайчар, интервюирани 41 участника и 

• Област Видин, интервюирани 38 участника 

Въпросникът съдържа 33 въпроса, предимно с отметки (с опция за множество възможности за 

избор, когато има такива). Очакваното време за попълване на въпросника е максимум 25 

минути. Въпросникът е разделен на четири части: 

• I част: Социално-демографски въпроси (пол, възраст, семейно положение, ниво на доходите) 

Целта на тези въпроси е да се запознаем с основните характеристики на респондента, като 

същевременно запазим неговия анонимен статус. 

• II част: Нуждите на възрастните туристи (55+ години) по време на туристическо пътуване 

Тези въпроси са пряко свързани с целта на проучването, която е да се разберат и идентифицират 

основните нужди на възрастните туристи по време на туристическо пътуване. 

• III част: Мотиви, навици и очаквания на туристи на възраст 55 и повече години 

Основните очаквания и мотиви за туристическо пътуване ще бъдат по-добре разбрани. Ще бъде 

анализирано поведението на възрастния турист. 

• IV част: Организиране на туристическо пътуване за туристи на възраст 55 и повече години 

Тези въпроси са необходими, за да се разберат и определят най-често използваните методи за 

организиране на туристическо пътуване за възрастни туристи. 

Въпросниците се попълват надлежно и добросъвестно. Изчислените средно аритметични 

резултати са дадени за всеки регион по отделно, така че да могат да се правят сравнения. 

Резултатите от проучването ще помогнат за изграждането на по-реалистична представа за 

основните нужди, потребности, предпочитания, мотиви и очаквания, както и ограниченията и 

проблемите, които срещат туристите на 55 и повече години при избора на туристическо пътуване 

и по време на туристическо пътуване. 

Въпросникът се представя от наш експерт на всеки интервюиран участник на хартия или по 

телефона. Данните, представени в графиките, са подредени по начин, който улеснява 

разбирането и най-важното установява определени закономерности. 

В този документ резултатите от проучванията ще бъдат представени в определени 

части на документа. Резултатите от проучванията ще бъдат свързани с предмета на 

документа. 
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4. Изследване на желанията за пътуване на възрастните туристи 

През 2019 г. повече от една пета (20.3%) от населението на ЕС-27 е на възраст 65 и повече години. 

Делът на хората на възраст над 80 години трябва да се удвои до 2100 г., за да достигне 14,6% от 

цялото население. Постоянната ниска раждаемост и по-високата продължителност на живота 

трансформират формата на възрастовата пирамида на ЕС-27. Вероятно най-важната промяна ще 

бъде подчертаният преход към много по-стара структура на населението, тенденция, която вече 

е очевидна в няколко държави-членки на ЕС-27. В резултат на това, делът на хората в 

трудоспособна възраст в ЕС-27 намалява, докато относителният брой на пенсионерите се 

увеличава. Делът на възрастните хора в общото население ще се увеличи значително през 

следващите десетилетия, тъй като по-голямия дял от след военното бейби бум поколение (бебе-

бумерите са родени между 1946 и 1964 г. и в момента са на възраст между 56-74 години ) достига 

пенсия. 

Това не се приема като идеално, но демографските промени също могат да предоставят нови 

възможности за туристическия сектор. Възрастните разполагат с повече свободно време, по-

гъвкави са и по - отворени за пътувания. Те също имат по-добър жизнен стандарт в сравнение с 

предишните поколения. Освен това не само се е увеличила продължителността на живота като 

цяло, но и здравословната продължителност на живота също. Според Евростат, 

продължителността на живота на определена възраст е средният допълнителен брой години, 

които човек на тази възраст може да очаква да живее, ако е подложен през останалата част от 

живота си на настоящите условия на смъртност (т.е. смъртност, наблюдавана за текущия 

период); като се има предвид, че годините на здравословен живот, наричани още 

продължителност на живота без увреждания (DFLE), се определят като броя години, през които 

се очаква дадено лице да продължи да живее в здравословно състояние. Здравословното 

състояние се определя като такова без ограничения във функционирането и без увреждания. 

Приносът на възрастните хора в туристическата индустрия е или може да бъде голям. Днес 

възрастните хора са по-активни. Те се радват на по-дълги ваканции като не е задължително да 

харчат повече от другите видове туристи. Това, което е особено важно, е, че възрастните туристи 

имат повече време за пътувания и също така се стремят да получат продукти и услуги, които 

отговарят на техните нужди, предпочитания и интереси. 

Част 4 от документа ще ви помогне да разберете какво представляват възрастните туристи, как 

се определят те и какви са основните им интереси за пътуване, каква подкрепа им е необходима, 

когато са на почивка и на туристическо пътуване, как организират почивките си, кои са основните 

пречки по време на пътувания и т.н. Цялата тази информация ще се основава на резултатите от 

проучванията, проведени в Зайчар и област Видин. Анализът на анкетата и обясненията са в част 

3 на документа. 

4.1 За възрастните туристи 

Има много различни определения за възрастни туристи, те често са наричани сиви или сребърни 

туристи. 

Определението за възрастни хора също трябва да бъде различно, като например: 

Пенсионери на възраст 60 и повече години, които имат необходимите финансови ресурси и 

време за пътуване или които наближават пенсионна възраст, но все още не са се пенсионирали; 
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Социологически погледнато, туристът може да се счита за турист със златна възраст или празно 

гнездо (без семейни отговорности или грижи за потомството); 

Обикновено те са пасивни туристи (повечето от тях пътуват до дестинации, където живеят 

семействата им или почиват, предпочитат да карат до мястото, търсят добро настаняване, 

предпочитат интимна семейна атмосфера). 

Според Снайдек (2006) категорията на възрастните започва от 60-годишна възраст и може да 

бъде разделена на няколко подкатегории: 

Таблица 1: Категории възрастни туристи 

Възрастно население 

55-64 

Предпенсионна и ранно 

пенсионна възраст 

65-74 

Пенсионна възраст 

75-84 

Пенсионер или 

възрастен 

пенсионер 

85 и повече 

тодини  

Възрастен 

 

Някои от общите характеристики на възрастните туристи са: 

• Повече свободно време 

• Те могат да бъдат в лошо здраве или физическа форма 

• Те нямат ангажименти свързани с деца 

• Те могат да носят отговорност за своите внуци 

• Специфични видове интереси, като култура, традиции, история и т.н. 

• Повишава се потенциалът за купуване на възрастните туристи. Отиването на почивка може да 

има ползи за здравето на туристите в напреднала възраст. Развлекателните дейности като 

пътувания, разходки, плуване трябва да бъдат включени в туристическата оферта за възрастни 

граждани. 

• Възрастният турист може да избегне пиковия туристически сезон. Те искат да избягат от 

периодите, когато е прекалено горещо или пренаселено и предпочитат да почиват извън 

сезоните, за да се насладят на почивката си. 

• Възрастните туристи обикновено предпочитат да пътуват на групи или поне по двойки, тъй като 

се чувстват в по – голяма безопасност и по-удобно. Те също така могат да се социализират, 

споделят едни и същи ценности, да говорят за общи неща. Това поведение трябва да се заложи 

в основата на разработването на туристически пакети за възрастни хора. 

• Възрастта и здравословното състояние могат да представляват пречки за използването на 

определени видове транспорт. 
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• Когато избират дестинация за почивка, възрастните туристи обикновено не се чувстват 

безопасно да отидат в неразвити дестинации, където може да не е лесно да намерят медицинска 

помощ или други услуги. 

Резултати от Проучването 

В този раздел от документа ще бъдат представени резултатите от проучването, обхващащи 

първата част на въпросника: социално-демографски въпроси (пол, възраст, семейно положение, 

ниво на доходите). 

Резултатите от първия въпрос дават информация за пола на респондентите и са пряко свързани 

с целите на проучването. Туристическите приоритети за мъжете и жените също могат да бъдат 

различни. 

Графика 1: Резултати на респондентите от Зайчарски регион 

 

В региона на Зайчар, жените са малко по-доминиращи участници в изследването. 54% от 

въпросниците са попълнени от жени, а 46% от мъже. 

Графика 2: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Резултатите във Видинска област са подобни на тези в Зайчарска област, тъй като 55% от 

въпросниците са попълнени от жени и 45% от мъже. Резултатите показват, че малкото 

мнозинство от анкетираните и в двата региона са жени. 

Мъж
46%

Жена
54%

1. Въпрос: Изберете пол?

Мъж

Жена

Мъж
45%

Жена
55%

1. Въпрос: Изберете пол

Мъж

Жена
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Вторият въпрос е свързан с възрастовата категория. Въпросът е от затворен тип и дава няколко 

алтернативни отговора: A) 55-65, B) 65-75 години, C) 75+ години. 

Графика 3: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В региона на Зайчар анкетираните от предпенсионната възрастова група (55-65 години) са 56%, 

следвани от анкетираните от пенсионната възрастова група (65-75 години) 29%, а най-малък 

брой анкетирани са хората над 75 години - 15%. 

Графика 4: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Във Видинска област, анкетираните от предпенсионната възрастова група (55-65 години) са 66%, 

следвани от анкетираните от пенсионната възрастова група (65-75 години) 24%, най-малък брой 

анкетирани са хората над 75 години с 10%. 

Анализът показва, че хората в предпенсионна възраст (55-65 години) са най-активни и често 

участват в екскурзии и обиколки. Останалите възрастови групи са по-малко активни и по-рядко 

участват в екскурзии и обиколки, особено хората на 75 и повече години. Възрастта е често 

използван показател за сегментация, тъй като възрастта влияе на предпочитанията, 

възможностите, начина на живот, а и в крайна сметка навиците се променят. Туристите на 

55-65 години
56%

65-75 години
29%

75 + години
15%

2. Въпрос: На каква възраст сте?

55-65 години

на 65-75 години

на 75+ години

55-65 години
66%

на 65-75 години
24%

на 75+ години
10%

2. Въпрос: На каква възраст сте?

55-65 години

на 65-75 години

на 75+ години
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възраст над 55 години в различна възраст се различават по начина, по който възприемат 

околната среда, което също отразява мотивацията им при избора на дестинация. 

Следващият въпрос ще определи образователния статус на участниците. Това ще ни даде по-

добра представа за участниците в проведените проучвания. 

Графика 5: Резултати на респондентите от Зайчарски регион 

 

Повечето респонденти от регион Зайчар имат средно образование 56%, университетско 

образование имат 22%, гимназиално образование  имат 12% и началното образование имат 10%. 

Графика 6: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Има донякъде подобна ситуация и във Видинска област по отношение на образователния статус 

на участниците в проучването. Повечето респонденти (61%) имат средно образование, 18% имат 

университетско образование, гимназиално образование имат 5% от анкетираните от региона, 

16% имат основно образование. 

Следващият въпрос определя семейното положение на респондентите. 

Графика 7: Резултати на респондентите от Зайчарски регион 
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3. Въпрос: Какво е образованието ви?

Основно образование

Средно образование

Гимназиално образование

Университетско образование
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Най-много респонденти от Зайчарска област са семейни 59%, 19% са разведени, 12% са овдовели 

и 10% са необвързани. 

Графика 8: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Във Видинска област анкетираните са предимно семейни (53%), но другите категории са по-

равномерно разпределени в сравнение със Зайчарския регион, тъй като 18% от анкетираните са 

разведени, 16% са овдовели и 13% са необвързани. 

Петият въпрос ще определи финансовото състояние на респондентите. Както ще покажат 

резултатите от проучванията, проведени в целевите региони, финансовото състояние е фактор 

номер едно при вземането на решение дали да се отиде на туристическо пътуване или не. 

Графика 9: Резултати на респондентите от регион Зайчар 
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Лесно е забележимо, че повечето от анкетираните са по-бедни, тъй като 44% от тях са казали, че 

имат доход под средния, 32% имат среден годишен доход. Доходи над средния имат само 14% 

от анкетираните, докато 10% са избрали да не отговорят на този въпрос. 

Графика 10: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Както в регион Зайчар, така и в област Видин повечето от анкетираните имат доходи под средния 

(39%), средни доходи имат 29% от тях. Ситуацията в област Видин е малко по-добра, отколкото 

в област Зайчар, тъй като 21% от анкетираните имат над средния доход, а 11% от анкетираните 

намират този въпрос за твърде личен, за да отговорят. 

Следващият въпрос ще определи в какъв район живеят респондентите. 

Графика 11: Резултати на респондентите от регион Зайчар 
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Повечето респонденти са от градски район от Зайчарска област 61%, а 39% са от селски райони. 

Графика 12: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Във Видинска област най-много са анкетираните от града, 63% и 37% са от селските райони. 

Този въпрос беше последният въпрос по отношение на социално-демографските въпроси (пол, 

възраст, семейно положение, ниво на доходите). Целта на тези въпроси е да се опознаят 

основните характеристики на респондентите, като същевременно се запази техния анонимен 

статус. 

4.2 Основни интереси на възрастните туристи 

Възрастните или сребърни туристи са като всеки друг турист. Те имат своите нужди, 

характеристики и интереси. Те също се възползват от това, че имат повече време за пътувания, 

и могат да изберат най-доброто време за почивка. Недостатъкът е, че те са по-склонни да страдат 

от здравословни проблеми в сравнение с други видове туристи. Това, разбира се, не е обичайно 

за всеки възрастен турист. Не всички възрастни хора си приличат. Възрастните туристите са тези 

на възраст 55+ или повече, като може да има голяма разлика между, да кажем, 55-годишен 

възрастен и един столетник. Има огромни разлики, но най-важните могат да бъдат свързани със 

здравословното състояние и способността, както и желанието за пътуване. 

Както казахме преди, възрастните туристи могат да бъдат по-гъвкави и да пътуват, без да се 

налага да изчакват периоди извън учебно време, отпуски от работа (това не е валидно за 

Градски район
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предпенсионната възрастова група) и др. Важното за възрастните туристи е да изберат правилно 

дестинация, която ще отговори на техните нужди, интереси и очаквания. Според проучване на 

европейски проект Интеррег Турадж, има някои регионални разлики в предпочитаните сезони, 

т.е.в някои страни зимата е обичайна за ваканция, както и за възрастните хора. Това може да 

посочи потенциал за развитие на извън сезонен туризъм. Този вид туризъм може да бъде 

насочен особено към възрастните туристи, тъй като те обикновено могат да пътуват през цялата 

година. Също така, те могат да се насладят на по-спокойна почивка и да избегнат обичайната 

тълпа. Тези периоди могат да бъдат между май и юни, но също така и между септември и 

октомври. Възрастните туристи могат да се възползват от намалените цени, като организират 

пътувания в нисък сезон или извън сезона. 

Гуанин, например, (1980) определя пет основни типа фактори, влияещи върху избора на 

възрастните туристи и според него това са: 

• почивка и отдих, 

• семейни и приятелски срещи, 

• физически упражнения, 

• ново преживяване, 

• постижение 

Днес възрастните туристи са много по-взискателни. Те са в по-добро здравословно състояние и 

фитнес ниво. Освен това те са по-отворени за нови преживявания и приключения. 

Резултати от проучването 

В този раздел от документа ще анализираме резултатите от проучването относно 

основните интереси на възрастния турист при избора на туристическо пътуване, оферта, 

дестинация и по време на туристическо пътуване. 

Следващият въпрос трябва ясно да посочи основните мотиви на възрастните туристи да отидат 

на туристическо пътуване. 

Графика 13: Резултати на респондентите от регион Зайчар 
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В регион Зайчар 29% от анкетираните отговориха, че прекарването на време със семейството е 

мотивът им да отидат на почивка, 24% отговориха, че е прекарването на време с приятели, 20% 

заявиха, че е изследването на нови страни и обичаи, 15% отговориха, че така подобряват 

качеството си на живот, 7% казаха, че е релаксацията и спокойствието, 5% казаха, че е срещата с 

нови хора и никой не спомена други мотиви за туристическо пътуване. 

Графика 14: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Във Видинска област, 32% от анкетираните отговориха, че прекарването на време със 

семейството е мотивът им да отидат на почивка, 29% отговориха, че е прекарването на време с 

приятели, 16% заявиха, че е проучването нови държави и обичаи, 13% отговориха, че така 

подобряват живота си, 5% казаха, че това е релаксацията и спокойствието, 5% казаха, че е 

срещата с нови хора и никой не спомена други мотиви за туристическо пътуване. 

Резултатите от проучванията, проведени и в двата региона, са донякъде сходни. Резултатите 

показват, че прекарването на време с приятели и семейството са основните мотиви за почивка 

за туристите в напреднала възраст в избраните региони. 

Следващият въпрос ще бъде използван за запознаване с очакванията на възрастните туристи от 

почивката.  

Графика 15: Резултати на респондентите от регион Зайчар 
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32%

5%

5%

16%

13%

0%

7. Въпрос: Какви са вашите мотиви да отидете на почивка?

12%

24%

22%

34%

7%

Образователна почивка

Спа почивка

Разглеждане на забележителности

Посещение на нова държава

Други

8. Въпрос: Какво очаквате от туристическото пътуване?
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В регион Зайчар 34% от анкетираните очакват да посетят нова страна и да разнообразят 

туристическото си преживяване, 24% от анкетираните очакват спа почивка, 22% очакват да 

посетят забележителности, 12% образователна ваканция и 7% от анкетираните очакват нещо 

различно от споменатите дейности. 

Графика 16: Резултати на анкетираните от област Видин

 

Във Видинска област, 34% от анкетираните очакват да посетят нова страна и да разнообразят 

туристическия си опит, 29% от анкетираните очакват спа почивка, 21% очакват да посетят 

забележителности, 13% образователна ваканция и 3% от анкетираните очакват нещо различно 

от споменатите дейности. 

Графика 17: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар, 49% от анкетираните пътуват в Сърбия или България, 32% пътуват предимно 

извън Сърбия и България, 12% в региона на Зайчар и 7% в област Видин. 

Графика 18: Резултати на анкетираните от област Видин 

13%

29%

21%

34%

3%

Образователна почивка

Спа почивка

Разглеждане на забележителности

Посещение на нова държава

Други

8. Въпрос: Какво очаквате от туристическото пътуване?

В Сърбия и 
България

49%

В региона на 
Зайчар

12%

В региона на 
Видин

7%

Извън Сърбия и 
България

32%

9. Въпрос: Къде пътувате най-често?

В Сърбия или България Извън Сърбия и България В регион Зайчар Във Видинския регион
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Във Видинска област, 48% от анкетираните пътуват в Сърбия или България, 34% пътуват 

предимно извън Сърбия и България, 13% във Видинска област и 5% в Зайчарска област 

Графика 19: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

  

 

В регион Зайчар, 37% от анкетираните предпочитат да пътуват през пролетта, 29% през зимата, 

22% през лятото и само 12% през есента. 

Графика 20: Резултати на анкетираните от област Видин 

В Сърбия и 
България

48%

В региона на 
Зайчар

5%

В региона на 
Видин

13%

Извън Сърбия и 
България

34%

9. Въпрос: Къде пътувате най-често?

В Сърбия или България В регион Зайчар Във Видинския регион Извън Сърбия и България

Пролет Лято Есен Зима

37%

22%

12%

29%

10. Въпрос: Кой тип сезон предпочитате за почивка?
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Във Видинска област, 45% от анкетираните предпочитат да пътуват през лятото, 24% през 

пролетта, 20% през зимата и само 11% през есента. И в двата региона есента е най-малко 

желаният период на пътуване, докато пролетта и лятото са най-предпочитани. 

Графика 21: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар, 37% от анкетираните пътуват с партньор, 34% пътуват с приятели, 19% със 

семейство и само 10% обичат да пътуват сами. 

Графика 22: Резултати на анкетираните от област Видин 

Пролет Лято Есен Зима

24%

45%

11%

20%

10. Въпрос: Кой тип сезон предпочитате за почивка?

Партньо
37%

Семейство
19%

Приятели
34%

Сам
10%

11. Въпрос: Когато сте на почивка, пътувате с?

Партньор Семейство Приятели Сам
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Във Видинска област, повечето от анкетираните, 45% пътуват с партньор, 26% с приятели, 21% 

със семейството и само 8% пътуват сами. 

Графика 23: Резултати на респондентите от Зайчарски регион 

 

В регион Зайчар, 37% от анкетираните, предпочитат уелнес и спа тип туризъм, 29% предпочитат 

културно-исторически туризъм, 12% предпочитат екотуризъм, 10% предпочитат 

гастрономически туризъм, 10% предпочитат други видове туризъм и само 2% предпочитат 

религиозния туризъм. 

Графика 24: Резултати на анкетираните от област Видин 

Партньор
45%

Семейство
21%

Приятели
26%

Сам
8%

11. Въпрос: Когато сте на почивка, пътувате с?

Партньор Семейство Приятели Сам

Уелнес и спа

Културно-исторически

Екотуризъм

Гастрономия

Религиозен

Други

37%

29%

12%

10%

2%

10%

12. Въпрос: Какъв вид туризъм предпочитате?
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Във Видинска област, 42% от анкетираните предпочитат уелнес и спа тип туризъм, 34% 

предпочитат културно-историческия туризъм, 13% предпочитат екотуризма, 8% предпочитат 

гастрономическия туризъм, 3% предпочитат други видове туризъм и 0% предпочитат 

религиозния туризъм. 

Графика 25: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар при избора на туристическа дестинация, най-важният фактор за 59% от 

анкетираните са добрите цени, за 20% от анкетираните най-важният фактор е качеството на 

настаняването и услугите, а за 15% добрите възможности за пазаруване, за 2% е природата, както 

и за 2% това е културното наследство и нито един от анкетираните не е избрал гастрономията 

като основна мотивация за туристическо пътуване. Само 2% са избрали други фактори като 

основни при избора на туристическа дестинация. 

Графика 26: Резултати на анкетираните от област Видин 

Уелнес и спа

Културно-исторически

Екотуризъм

Гастрономия

Религиозен

Други

42%

34%

13%

8%

0%

3%

12. Въпрос: Какъв вид туризъм предпочитате?

Културното наследство

Природата

Гастрономията

Настаняване и услуги

Добри цени

Добри възможности за пазаруване

Други

2%

2%

0%

20%

59%

15%

2%

13. Въпрос: Кои фактори са най-важни за вас при избора 
на туристическа дестинация?
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Във Видинска област при избора на туристическа дестинация най-важният фактор за 53% от 

анкетираните са добрите цени, за 16% от анкетираните най-важният фактор е качеството на 

настаняването и услугите, а за 11% добрите възможности за пазаруване, за 11% е културното 

наследство, а за 8% е природата. Няма респонденти, избрали гастрономията като основна 

мотивация за туристическо пътуване. Само 3% са избрали други фактори като основни при 

избора на туристическа дестинация. 

4.3 Видове туристически съоръжения, които възрастните хора предпочитат 

Подобно на всички други туристи, възрастните туристи могат да избират измежду обикновено 

предлаганите места за настаняване. Настаняването може да бъде много важен фактор в 

плановете за почивка, тъй като качеството, цената и достъпността му за възрастни туристи, могат 

да играят основна роля при окончателния избор. Също така може много да повлияе, 

удовлетвореността на туристите от избраната дестинация за почивка. В проведените проучвания 

възрастните туристи отговориха кой тип туристически съоръжения избират най-вече, когато са 

на почивка. 

Анализ на Проучването 

В този раздел от документа ще анализираме резултатите от проучването относно 

предпочитанията на възрастните туристи при избора на туристически съоръжения при 

туристическо пътуване. 

Графика 27: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

Културното наследство

Природата

Гастрономията

Настаняване и услуги

Добри цени

Добри възможности за пазаруване

Други

11%

8%

0%

16%

53%

11%

3%

13. Въпрос: Кои фактори са най-важни за вас при избора 
на туристическа дестинация?
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В регион Зайчар, 49% от анкетираните предпочитат да отседнат в хотели, 27% в стаи под наем, 

10% в студиа, 7% в мотели, 5% в къщи за гости и 2% предпочитат по-приключенски възможности 

за къмпинг. 

Графика 28: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Във Видинска област, 37% от анкетираните предпочитат да отседнат в хотели, 29% в наети стаи, 

13% в студиа, 8% в мотели и 8% предпочитат по-приключенски възможности за къмпинг, а 5% 

предпочитат къщи за гости. 

4.4 Видове помощ, необходима по време на пътуванията 

Възрастните туристи може да имат специфични нужди по време на ваканционните пътувания. 

Те могат да се чувстват несигурни, физически слаби и затова се нуждаят от специална подкрепа. 

По този начин те могат да се чувстват защитени и да се насладят по-добре на почивката си. 

Местните гидове, говорещи техния роден език, могат да бъдат видът подкрепа, от която се 

нуждаят възрастните туристи. Те могат да помогнат за преодоляване на езиковите бариери, да 

помогнат с багаж, ако е необходимо. С тези малки препятствия може да се справят лесно и е 

много важно за възрастните хора да имат някой, към когото да се обърнат, ако възникнат 

проблеми. 

49%

7%

5%

10%

2%

27%

Хотел

Мотел

Къща за гости

Студио

Лагери

Наети стаи

14. Въпрос: Какъв тип настаняване използвате най-вече 
при туристическо пътуване?

37%

8%

5%

13%

8%

29%

Хотел

Мотел

Къща за гости

Студио

Лагери

Наети стаи

14. Въпрос: Какъв тип настаняване използвате най-вече 
при туристическо пътуване?



 
23 

 

В проведеното проучване бяха анализирани различни видове подкрепа, като необходимост от 

чести почивки при туристическо пътуване, нужда от възможна медицинска помощ при 

туристическо пътуване, достъпност на настаняването за възрастни туристи и нужда от транспорт 

от врата до врата.  

Резултати от проучването 

В този раздел от документа ще анализираме резултатите от проучването относно 

нуждите на възрастните туристи от различни видове подкрепа по време на туристическо 

пътуване. 

Графика 29: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар повечето от анкетираните казват, че честите почивки са много добре дошли по 

време на туристическо пътуване, 66%, докато 34% смятат, че не са много необходими и биха 

искали да имат по-кратко пътуване във времето и да стигнат по-скоро до крайната дестинация. 

Графика 30: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Да
66%

Не
34%

15. Въпрос: Имате ли нужда от чести почивки по време на 
туристическо пътуване?

Да

Не

Да
76%

Не
24%

15. Въпрос: Имате ли нужда от чести почивки по време на 
туристическо пътуване?

Да

Не
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Във Видинска област, 76% от анкетираните се нуждаят от чести почивки по време на 

туристическо пътуване, докато 24% не. В сравнение с регион Зайчар, необходимостта от чести 

почивки е по-висока във Видинска област сред анкетираните. Резултатите като цяло показват, че 

възрастните туристи приветстват честите почивки в туристическите си пътувания. 

Графика 31: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар, респондентите дадоха отговори, подчертавайки значението на възможността 

за медицинска помощ при туристическо пътуване. За 44% от анкетираните медицинската помощ 

е много важна, а за 44% от анкетираните медицинската помощ е от средно значение при 

туристическо пътуване. Само 12% смятат, че медицинската помощ при туристическо пътуване не 

е важна. 

Графика 32: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Подобни отговори бяха дадени във Видинска област, където 45% от анкетираните смятат, че 

възможността за медицинска помощ при туристическо пътуване е много важна, 47% смятат, че 

е от средно значение и само 8% смятат, че не е важна. 

Много важна
44%

От средна важност
44%

Не е важна
12%

16. Въпрос: Възможността за медицинска помощ по време 
на туристическо пътуване за вас е?

Много важна От средна важност Не е важна

Много важна
45%

От средна важност
47%

Не е важна
8%

16. Въпрос: Възможността за медицинска помощ по време 
на туристическо пътуване за вас е?

Много важна От средна важност Не е важна
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Общото заключение е, че възрастните туристи обмислят възможността за медицинска помощ, 

когато планират ваканция, и със сигурност се чувстват по-свободни, решителни и сигурни, ако 

има медицинска помощ в случай на необходимост. Много нисък процент от тях не се 

интересуват от възможността за медицинска помощ. Резултатите са съвсем логични, като се има 

предвид, че възрастните туристи са по-склонни да страдат от здравословни проблеми, отколкото 

другите видове туристи. 

Графика 33: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар, 59% от анкетираните трябва да имат туристически гид, който да говори на 

техния роден език, а 41% от тях не. 

Графика 34: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

В регион Видин, резултатите са различни от тези в регион Зайчар, тъй като повечето респонденти 

не се нуждаят от екскурзовод, говорещ на родния им език, но все пак голям процент от 

анкетирани, 45% от тях, се нуждаят от екскурзовод, говорещ на родния им език. 

Резултатите са малко по-различни в целевите региони, но все пак големи проценти показват 

необходимостта от екскурзоводи на майчин език. 

Графика 35: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

Да
59%

Не
41%

17. Въпрос: Имате ли нужда от екскурзовод, който да 
говори на родния ви език?

Да

Не

Да
45%

Не
55%

17. Въпрос: Имате ли нужда от екскурзовод, който да 
говори на родния ви език?

Да

Не



 
26 

 

 

По-голямата част от анкетираните от Зайчарска област, 56%, отговориха, че достъпността на 

местата за настаняване за по-възрастните туристи не е важна, докато 44% казват, че е важна. 

Графика 36: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Противно на резултатите от проучването в регион Зайчар, в област Видин огромно мнозинство 

от анкетираните, 68% от тях, считат достъпността на местата за настаняване за по-възрастните 

туристи за важна, а само 32% от тях за не важна. 

Отново има различия в резултатите от проучванията, проведени в целевите региони. Нуждата от 

достъпно настаняване е видима във Видинска област, за разлика от Зайчарския регион. 

Причините за разликата в мненията може да варират, от липсата на знания за достъпни места за 

настаняване, до липсата на оферта за такива места в целевите райони, до чувството за абсолютно 

добро здравословно състояние и т.н. 

Графика 37: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

Да
44%

Не
56%

18. Въпрос: Важно ли е за вас местата за настаняване да са 
достъпни за възрастни туристи (напр. стаи на приземния 
етаж, функционални асансьори, помощ за багаж и т.н..)?
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етаж, функционални асансьори, помощ за багаж и т.н..)?

Да

Не
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По-голямата част от респондентите в регион Зайчар, 58% от тях, не се нуждаят транспорт от врата 

до врата, да бъде включен в офертата на туристическите агенции, докато 42% от анкетираните 

се нуждаят или приветстват такава услуга. 

Графика 38: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

В област Видин, резултатите са почти противоположни на тези в регион Зайчар, тъй като 54% от 

анкетираните заявяват, че трябва да имат транспорт от врата до врата, включен в офертата на 

туристическите агенции, докато 46% от анкетираните не се нуждаят от такава услуга. 

4.5 Организация на туристическо пътуване и основни ограничения по отношение на 

организацията на туристическо пътуване за възрастните хора 

Планирането и организирането на туристическо пътуване не е лесно. Има много фактори, които 

трябва да бъдат взети под внимание. Някои от тях могат да се превърнат във важни пречки, като 

например цената на почивката. Резултатите показват, че това е особено вярно за участниците в 

проучванията, проведени в областите Зайчар и Видин. 

В проведените проучвания беше анализирано как възрастните туристи се подготвят и 

организират туристически пътувания и какви са основните им пречки. 

Да
46%

Не
54%

19. Въпрос: Имате ли нужда транспорт от врата до врата,  
да бъде включен в офертата на туристическите агенции?

Да

Не

Да
55%

Не
45%

19. Въпрос: Имате ли нужда транспорт от врата до врата,  
да бъде включен в офертата на туристическите агенции?

Да

Не
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Основните пречки за пътуващите възрастни туристи са: финансовото състояние на възрастните 

туристи, здравословните проблеми, липсата на време, липсата на компания, лошата достъпност 

на туристическата дестинация, проблеми с безопасността и др. 

Най-значимата бариера със сигурност са ограничените финансови ресурси на хората в третата 

възраст. Твърде много препятствия могат да демотивират възрастните хора да пътуват и могат 

да имат кумулативен ефект, когато отиват на почивка, което може да доведе например до 

решението, че просто не си струва усилията да пътуват. 

Проучването на Чен and Шоемейкър (2014) идентифицира три основни фактора като 

ограничения за пътуване за възрастни пътници: 

• страх от главоболия, 

• физически ограничения и 

• времеви и финансови проблеми. 

Резултати от Проучването 

В този раздел от документа ще анализираме резултатите от проучването по отношение 

на организацията на туристическо пътуване за възрастни туристи и основните 

ограничения по отношение на организацията на туристическото пътуване. 

Графика 39: Резултати на респондентите от Зайчарски регион 

 

В регион Зайчар 93% от анкетираните са били на туристическо пътуване през последните 5 

години и само 7% от тях не са. 

Графика 40: Резултати на анкетираните от област Видин 

Да
93%

Не
7%

20. Въпрос: Били ли сте на туристическо пътуване през 
последните 5 години?

Да

Не
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Във Видинска област 87% от анкетираните са били на туристическо пътуване през последните 5 

години, а 13% от тях не са. 

Графика 41: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар 56% от анкетираните отговориха, че не са запознати толкова много с 

туристическия потенциал на областите Зайчар и Видин, 17% отговориха, че изобщо не са, 15% 

отговориха, че са до известна степен запознати и само 12% казаха, че а са наясно с туристическия 

потенциал на споменатите области. 

Графика 42: Резултати на анкетираните от област Видин 

87%
Да

Не
13%

20. Въпрос: Били ли сте на туристическо пътуване през 
последните 5 години?

Да

Не

Не много
56%

До някъде
15%

Да12%

Не изобщо
17%

21. Въпрос: Запознати ли сте с туристическия потенциал 
на областите Зайчар и Видин?

Не изобщо Не много Да До някъде
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Във Видинска област, 45% от анкетираните отговориха, че не са запознати толкова много с 

туристическия потенциал на областите Зайчар и Видин, 29% отговориха, че са до известна степен 

запознати, 16% отговориха, че изобщо не са, а само 10% казаха, че са наясно с туристическия 

потенциал на споменатите области. 

Резултатите са сходни и в двата региона, тъй като мнозинството от анкетираните не са наясно с 

туристическия потенциал на областите Зайчар и Видин. 

Графика 43: Резултати на респондентите от регион Зайчар

 

В регион Зайчар, 49% от анкетираните отговориха, че не са пътували туристически до Зайчар и 

област Видин, 32% са заявили, че са доволни от качеството на туристическите услуги в 

споменатите региони, а само 19% са казали, че не са доволни.  

Графика 44: Резултати на анкетираните от област Видин   

Не много
45%

До някъде
29%

Да
10%

Не изобщо
16%

21. Въпрос: Запознати ли сте с туристическия потенциал 
на областите Зайчар и Видин?

Не изобщо Не много Да До някъде

Да 32%

Не 19%

Не съм пътувал 
там 
49%

22. Въпрос: Доволни ли сте от качеството на 
туристическите услуги в областите Зайчар и Видин?

Да Не Не съм пътувал там
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Във Видинска област 47% от анкетираните отговориха, че не са пътували туристически до регион 

Зайчар и Видинска област, 34% казват, че са доволни от качеството на туристическите услуги в 

споменатите региони, а само 19% казват, че не са доволни. 

Резултатите показват, че и двата региона не са особено атрактивни туристически дестинации или 

не се разглеждат като туристически дестинации. Общото заключение е, че от тези, които са 

пътували туристически до целевите региони, повечето от тях са доволни от качеството на 

туристическите услуги, но все пак важният процент от тях не е, така че със сигурност има място 

за подобрение. 

Графика 45: Резултати на респондентите от Зайчарски регион 

 

В регион Зайчар, 39% от анкетираните получават информация за туристическата дестинация от 

препоръки на приятели и семейството, 32% от туристически агенции и информационни 

центрове, 12% в интернет и социални медии, 10% въз основа на личен опит, 7% от ръководства 

и брошури и 0% от други източници. 

Графика 46: Резултати на анкетираните от област Видин 

Да
34%

Не
19%

Не съм пътувал 
там
47%

22. Въпрос: Доволни ли сте от качеството на 
туристическите услуги в областите Зайчар и Видин?

Да Не Не съм пътувал там

12%

39%

32%

7%

10%

0%

В интернет и социалните медии

От препоръки на приятели и семейство

От туристически агенции и …

От ръководства и брошури

От личен опит

От други източници

23. Въпрос: Как получавате информация за туристическа 
дестинация?
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Във Видинска област, 45% от анкетираните получават информация за туристическата дестинация 

от туристически агенции и информационни центрове, 32% от приятели и препоръки на 

семейството, 11% от интернет и социални медии, 8% въз основа на собствен личен опит, 5% от 

ръководства и брошури и 0% от други източници. 

Туристическите агенции и информационни центрове, както и препоръките на семейството и 

приятелите са най-популярните източници на информация за възрастните туристи. Туристите на 

възраст над 65 години обикновено не са много добре запознати с информационните технологии. 

Много от тях нямат собствени компютри и не могат да работят с интернет, така че ниският 

процент на получаване на информация от интернет и социалните медии не е наистина 

неочакван. 

Графика 47: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар, 59% от анкетираните използват частен организиран транспорт за туристическо 

пътуване, 29% пътуват с личен транспорт и 12% използват обществен транспорт. 

Графика 48: Резултати на анкетираните от област Видин 

11%

32%

45%

5%

8%

0%

В интернет и социалните медии

От препоръки на приятели и семейство

От туристически агенции и …

От ръководства и брошури

От личен опит

От други източници

23. Въпрос: Как получавате информация за туристическа 
дестинация?

Обществен 
транспорт

12%

Частно 
организиран 

транспорт
59%

Личен транспорт
29%

24. Въпрос: Какъв вид транспорт най-често използвате за 
туристическо пътуване?

Обществен транспорт Частен организиран транспорт Личен транспорт
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Във Видинска област, 45% от анкетираните използват частен организиран транспорт за 

туристическо пътуване, 39% пътуват с личен транспорт и 16% използват обществен транспорт. 

Резултатите показват, че за възрастните туристи вероятно е по-лесно и по-безопасно да пътуват 

с частен организиран транспорт. И все пак, много от тях се чувстват по - спокойни да използват 

личния си транспорт. Общественият транспорт е най-малко популярен сред възрастните туристи, 

участващи в проведените проучвания. 

Графика 49: Резултати на респондентите от регион Зайчар

 

В регион Зайчар, 37% от анкетираните резервират транспорт и настаняване при организиране на 

туристическо пътуване, 22% резервират само транспорт, 17% само настаняване, 17% резервират 

ол инклузив (транспорт, настаняване, храна и напитки) и 7% не правя никакви резервации. 

Графика 50: Резултати на анкетираните от област Видин 

Обществен 
транспорт

16%

Частно 
организиран 

транспорт
45%

Личен транспорт
39%

24. Въпрос: Какъв вид транспорт най-често използвате за 
туристическо пътуване?

Обществен транспорт Частен организиран транспорт Личен транспорт

17%

22%

37%

17%

7%

Само настаняване

Само транспорт

Транспорт и настаняване

Ол инклузив услуга

Без резервации

25. Въпрос: Когато организирате туристическо пътуване, 
резервирате ?
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Във Видинска област, 39% от анкетираните резервират транспорт и настаняване при 

организиране на туристическо пътуване, 24% резервират само транспорт, 21% резервират услуга 

"ал инклузив" (транспорт, настаняване, храна и напитки), 13% резервират само настаняване и 

само 3% не правят никакви резервации. 

Транспортът и настаняването са основните неща, необходими за туристическо пътуване. Тъй 

като възрастните туристи обичат да се чувстват сигурни и и в безопасност, съвсем логично е 

повечето от тях да резервират услуги за транспорт и настаняване, за да се уверят, че са 

подсигурени. 

Графика 51: Резултати на респондентите от регион Зайчар

 

В регион Зайчар, 59% от анкетираните резервират туристическо пътуване директно с 

туристическите агенции, 22% резервират туристическо пътуване в интернет и 19% от 

анкетираните не резервират туристическо пътуване. 

Графика 52: Резултати на анкетираните от област Видин. 

13%

24%

39%

21%

3%

Само настаняване

Само транспорт

Транспорт и настаняване

Ол инклузив услуга

Без резервации

25. Въпрос: Когато организирате туристическо пътуване, 
резервирате ?

В интернет
22%

Директно с 
туристическите 

агенции
59%

Не резервирам 
туристическо 

пътуване
19%

26. Въпрос: Как резервирате туристическо пътуване?

В интернет Директно с туристическите агенции Не резервирам туристическо пътуване
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Във Видинска област, 68% от анкетираните резервират туристическо пътуване директно с 

туристическите агенции, 21% резервират туристическо пътуване в интернет и 11% от 

анкетираните не резервират туристическо пътуване. 

Графика 53: Резултати на респондентите от регион Зайчар

 

В регион Зайчар, 39% от анкетираните отговориха, че обикновено прекарват 1-7 дни на почивка, 

24% отговарят 1-5 дни, 1-3 дни - 20%, 8-10 дни, само 12% от анкетираните, 10-14 дни 5% и 

интересно 0% остават на почивка повече от 14 дни. 

Графика 54: Резултати на анкетираните от област Видин 

В интернет
21%

Директно с 
туристическите 

агенции
68%

Не резервирам 
туристическо 

пътуване
11%

26. Въпрос: Как резервирате туристическо пътуване?

В интернет Директно с туристическите агенцииs Не резервирам туристическо пътуване

1-3 дни 1-5 дни 1-7 дни 8-10 дни 10-14 дни 14 дни +

20%

24%

39%

12%

5%
0%

27. Въпрос: Колко дни обикновено прекарвате на 
почивка?



 
36 

 

 

Във Видинска област, 32% от анкетираните остават 1-7 дни на почивка, 26% от анкетираните 

остават 1-5 дни, 18% отговарят 1-3 дни, 16% отговарят 8-10 дни, също 8% от анкетираните 

отговорят 10-14 дни и, както в регион Зайчар, 0% остават повече от 14 дни на почивка. 

Графика 55: Резултати на респондентите от регион Зайчар

 

В регион Зайчар, 54% от анкетираните казват, че основната причина да не отидат на туристическо 

пътуване е финансовото състояние, един вероятно очакван резултат. Проблемите със здравето 

са друга голяма причина да не отидат на туристическо пътуване, както 20% от анкетираните са 

казали, 7% от тях са отговорили, липсата на време, а също така 7% от тях са казали, че това се 

дължи на лошата достъпност на туристическата дестинация, 5% са отговорили проблеми 

свързани с безопасността, а също 5% са отговорили езиковата бариера и само 2% казват, че това 

се дължи на липсата на компания. Никой не е избрал липсата на интересни туристически 

предложения като причина да не отидат на туристическо пътуване или е споменал друга 

възможна причина. 

Графика 56: Резултати на анкетираните от област Видин 

1-3 дни 1-5 дни 1-7 дни 8-10 дни 10-14 дни 14 дни +
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27. Въпрос: Колко дни обикновено прекарвате на 
почивка?

Финансова ситуация

Здравословни проблеми

Липса на компания

Липса на време

Безинтересни туристически предложения

Езикова бариера

Лоша достъпност на туристическа дестинация

Въпроси за безопасност

Други

54%

20%

2%

7%

0%

5%

7%

5%

0%

28. Въпрос: Какви са основните причини да се откажете от 
туристическо пътуване?
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Във Видинска област, 53% от анкетираните казват, че основната причина да не ходят на 

туристическо пътуване е финансовото им състояние, отново очакван резултат. Проблемите със 

здравето са друга голяма причина да не отидат на туристическо пътуване, както 18% от 

анкетираните са казали, 8% от тях са отговорили липсата на време, 5% са избрали липсата на 

интересни туристически предложения като причина да не ходят на туристическо пътуване, а 

също и 5 % от тях са заявили, че това се дължи на лошата достъпност на туристическата 

дестинация, 5% са отговорили проблеми свързани с безопасността, 3% са отговорили езиковата 

бариера, а 3% казават, че това се дължи на липсата на компания. Никой не споменава друга 

възможна причина да не отиде на туристическо пътуване, както в регион Зайчар.Лесно е да се 

заключи, че основните пречки пред пътуването са финансовото състояние и здравословните 

проблеми на възрастните туристи (участвали в провеждането на проучвания в Зайчар и Видин). 

Миналите инциденти по време на пътувания също могат да намалят мотивацията за пътуване на 

възрастните хора. Преживяването на няколко инцидента по време на едно и също пътуване 

може да се счита за травмиращо преживяване за възрастните хора и това може да доведе до 

отказ и дори страх от пътуване в бъдеще. Използването на много транспортни връзки по време 

на пътуването,  с влак или автобус се счита за усложнение - транспортирането на багаж, 

качването и слизането от автобуси с патерици или бастуни, намирането на правилната 

платформа навреме на гарата създава стресови ситуации за възрастните и може да  предизвика 

нежелание за пътуване. Фактът, че основно в интернет е достъпно по-голямо количество полезна 

туристическа информация, включително възможността за избор и резервиране онлайн, също е 

ограничение при избора на пътувания, главно за туристите над 65 години, които не са много 

добре запознати с информационните технологии, нямат собствени компютри и не могат да 

работят с Интернет. Ето защо можем да препоръчаме на туристическите агенции и местата за 

настаняване да отделят средства за реклама като брошури, флаери и др. 

4.6 Поведение на харчене 

Както вече потвърдиха резултатите от проучванията, проведени в областите Зайчар и Видин, 

финансовите условия са много важни за възрастните туристи в споменатите области. Това е 

Финансова ситуация

Здравословни проблеми

Липса на компания

Липса на време

Безинтересни туристически предложения

Езикова бариера

Лоша достъпност на туристическа дестинация

Въпроси за безопасност

Други

53%

18%

3%

8%

5%

3%

5%

5%

0%

28. Въпрос: Какви са основните причини да се откажете от 
туристическо пътуване?
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основният фактор, когато решават дали да отидат на туристическо пътуване или не. Финансовото 

състояние на възрастните туристи влияе в голяма степен и в правенето на разходи по време на  

туристическо пътуване. Според резултатите от проведените проучвания, най-много пари отиват 

за основните неща, като транспорт и услуги за настаняване. Храната и напитките са на второ 

място, но са и основни потребности за всеки тип туристи, не само за възрастните туристи. 

Възрастните туристи със сигурност имат по-голям интерес към културния туризъм, отколкото да 

кажем към приключенски туризъм и т.н., това е третият или четвъртият фактор в списъка на 

възрастните туристи, за който те дават по-голямата част от парите си, според проведените 

проучвания, след транспорта и услугите за настаняване. 

Резултати от проучването 

В този раздел от документа ще анализираме резултатите от проучването по отношение 

на поведението на възрастните туристи, по време на избора на туристическо пътуване и 

когато са на туристическо пътуване. 

 Графика 57: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар, 85% от анкетираните отговориха, че цената на туристическото пътуване има 

голямо влияние върху избора на туристическа дестинация, 12% отговориха, че цената на 

туристическото пътуване има слабо влияние върху избора на туристическа дестинация, а само 

3% отговориха че цената на туристическо пътуване няма влияние върху избора на туристическа 

дестинация. 

Графика 58: Резултати на анкетираните от област Видин 

Голямо
85%

Слабо
12%

Не оказва влияние
3%

29. Въпрос: Какво е влиянието на цената при избора на 
туристическа дестинация?

Голямо

Слабо

Не оказва влияние
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В област Видин, резултатите са подобни на тези в Зайчарска област, тъй като 79% от 

анкетираните отговориха, че цената на туристическото пътуване има голямо влияние върху 

избора на туристическа дестинация, 13% отговориха, че цената на туристическото пътуване има 

слабо влияние върху избор на туристическа дестинация и само 8% отговориха, че цената на 

туристическото пътуване няма влияние върху избора на туристическа дестинация. 

Графика 59: Резултати на респондентите от Зайчарски регион 

 

В региона на Зайчар, както може да се очаква, 68% от анкетираните харчат най-много пари за 

транспорт и настаняване по време на туристическо пътуване, 22% от анкетираните харчат най-

много пари за храна и напитки, 7% за забавления и разглеждане на забележителности, 0% за 

културни събития и прояви и 0% за друго. 

Голямо
79%

Слабо
13%

Не оказва влияние
8%

29. Въпрос: Какво е влиянието на цената при избора на 
туристическа дестинация?

Голямо

Слабо

Не оказва влияние

Транспорт и настаняване

Храна и напитки

Забавления и разглеждане на забележителности

Културни събития и прояви

Други

68%

22%

10%

0%

0%

30. Въпрос: Най-много пари харчите по време на  
туристическо пътуване за?
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Графика 60: Резултати на анкетираните от област Видин

 

Подобно на регион Зайчар, във Видин 76% от анкетираните харчат най-много пари за транспорт 

и настаняване по време на туристическо пътуване, 16% от анкетираните харчат най-много пари 

за храна и напитки, 5% за забавления и разглеждане на забележителности, 3% за културни 

събития и прояви и 0% за друго. 

Както беше казано по-рано, транспортните услуги и услугите за настаняване са най-големите 

разходи за възрастните туристи. Много от тях носят храна от вкъщи по време на туристическо 

пътуване, опитвайки се да облекчат финансовата тежест. И все пак разходите за храна и напитки 

са на второ място, като неизбежни. 

4.7 Хранителни предпочитания 

Всеки трябва да яде. Поради това консумацията на храна дълго време се третира като 

допълнителен ресурс в туристическата индустрия. Днес храната е призната като голям потенциал 

за дестинациите и страните да се разграничат от другите. Така храната се превръща в много 

важно туристическо предложение, което може да представи характеристиките на мястото, 

дестинацията, региона или държавата. Нараства и гастрономическият туризъм, а разходите за 

храна обикновено са големи сред туристите. 

Сред възрастните туристи храната може да бъде много важен фактор при вземането на решение 

за пътуване. Както е известно, възрастните туристи са по-склонни да страдат от здравословни 

проблеми и някои от тях могат да изискват специален тип хранене. Ето защо в проведените 

проучвания се опитахме да разберем колко важно е предлагането на здравословна, диетична 

храна за възрастните туристи. 

Резултати от Проучването 

В този раздел от документа ще анализираме резултатите от проучването относно 

нуждите на възрастните туристи от различни видове храни, докато са на туристическо 

пътуване. 

Графика 61: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

Транспорт и настаняване

Храна и напитки

Забавления и разглеждане на забележителности

Културни събития и прояви

Други

76%

16%

5%

3%

0%

30. Въпрос: Най-много пари харчите по време на 
туристическо пътуване за?



 
41 

 

 

В регион Зайчар, 59% от анкетираните не се нуждаят от диетична, здравословна храна в 

заведенията за обществено хранене, докато 41% от тях се нуждаят от такава оферта. 

Графика 62: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Противно на резултатите от област Зайчар, в област Видин 53% от анкетираните се нуждаят от 

диетична, здравословна храна в заведенията за обществено хранене, докато 47% от тях се 

нуждаят от такава оферта. 

Резултатите са различни за избраните региони, но по- голяма част от респондентите се нуждаят 

от предлагането на диетична, здравословна храна. 

4.8 Нужда от сигурност 

Необходимостта да се чувствате в безопасност е нормално, универсално нещо. Това е 

характерно не само за туристите в напреднала възраст, но и за всички туристи и хората като цяло. 

Но с течение на годините способността на хората да толерират рисковете намалява. Това със 

сигурност е една от причините възрастните туристи да се нуждаят повече от сигурност, отколкото 

другите видове туристи, за да се чувстват сигурни и в безопасност при пътуванията си. 

Да
41%

Не
59%

31. Въпрос: Имате ли нужда от предлагане на диетична, 
здравословна храна в заведенията за обществено 

хранене?

Да

Не

Да
53%

Не
47%

31. Въпрос: Имате ли нужда от предлагане на диетична, 
здравословна храна в заведенията за обществено 

хранене?

Да

Не
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Безопасността на транспортните средства, политическата стабилност в дестинацията за почивка, 

могат да бъдат важни фактори при вземането на решение за туристическо пътуване. 

Резултати от Проучването 

В този раздел от документа ще анализираме резултатите от проучването относно 

нуждите от сигурност на възрастните туристи по време на туристическо пътуване. 

Графика 63: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар, 37% от анкетираните смятат, че безопасността на превозните средства и опитът 

на водача са важни и трябва да имат информация за тях, преди да тръгнат на туристическо 

пътуване, докато 63% от тях вярват, че всичко е безопасно и не се информират за безопасността 

на превозното средство или експертизата на водача. 

Графика 64: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Във Видинска област, 58% от анкетираните смятат, че безопасността на превозните средства и 

опитът на водача са важни и трябва да имат информация за тях, преди да тръгнат на туристическо 

пътуване, докато 42% от тях вярват, че всичко е безопасно и не се информират за безопасността 

на превозното средство или експертизата на водача. 

Да, питам за 
проблеми с 

безопасността
37%

Не, вярвам, че 
всичко е безопасно

63%

32. Въпрос: Важна ли е безопасността на превозното 
средство и опитът на водача по време на туристическо 

пътуване?

Да, задавам въпроси свързани с безопасността Не, вярвам, че всичко е безопасно

Да, питам за 
проблеми с 

безопасността
58%

Не, вярвам, че 
всичко е безопасно

42%

32. Въпрос: Важна ли е безопасността на превозното 
средство и опитът на водача по време на туристическо 

пътуване?

Да, задавам въпроси свързани с безопасността Не, вярвам, че всичко е безопасно
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Графика 65: Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

В регион Зайчар, 59% от анкетираните отговориха, че ще посетят туристическа дестинация с 

нестабилна политическа ситуация, но 41% от тях отговориха, че не биха посетили такава 

дестинация. 

Графика 66: Резултати на анкетираните от област Видин 

 

Във Видинския регион ситуацията е напълно противоположна на тази в Зайчарския регион. 66% 

от анкетираните отговориха, че няма да посетят дестинация с нестабилна политическа ситуация, 

но все пак голям процент, 34% от анкетираните, заявиха, че ще посетят туристическа дестинация, 

независимо от нестабилната политическа ситуация. 

Резултатите в регионите са противоположни, но все пак и двата показват голям брой 

респонденти, желаещи да посетят туристическа дестинация с нестабилна политическа ситуация. 

4.9 Здравословни проблеми 

Едно от най-важните условия за туристически пътувания за възрастните е тяхното здравословно 

състояние. Подобно на хората от всички възрасти, здравето е приоритет номер едно за 

възрастните туристи. Днес възрастните туристи се възползват от много подобрени медицински 

Да 59%

Не 41%

33. Въпрос: Бихте ли посетили туристическа дестинация с 
нестабилна политическа ситуация?

Да

Не

Да 34%

Не 66%

33. Въпрос: Бихте ли посетили туристическа дестинация с 
нестабилна политическа ситуация?

Да

Не
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грижи, както и от по-добри условия на живот, отколкото хората в миналото. Продължителността 

на живота се увеличава. По-важното е, че продължителността на здравословния начин на живот 

се увеличава и това е особено важно за възрастните туристи при вземането на решение дали да 

предприемат ваканционно пътуване. Здравословният живот е броят на годините, през които 

човек се очаква да продължи да живее в добро здравословно състояние. Здравословното 

състояние се определя като такова без ограничения във функционирането и без увреждания. 

Резултатите от проучването също подчертават значението на здравето за туристите в напреднала 

възраст. Основните пречки, с които се сблъскват при вземането на решение дали да  пътуват, са 

финансови причини и здравословни проблеми, както показват резултатите от проучването за 

Зайчарска област и за Видинска област. За да се почувстват по-сигурни и по-готови за 

туристическо пътуване, те трябва да са сигурни за наличието на медицинска помощ, докато са 

на туристическо пътуване, както казаха мнозинството от участниците от Видин и Зайчар. Много 

малко от тях отговориха, че наличието на медицинска помощ по време на туристическо пътуване 

не е важно за тях. 

За много хора и особено за възрастните туристи е много важно да се грижат за себе си и да се 

хранят здравословно. Това може да не е много лесно далеч от дома, на туристическо пътуване. 

Трябва да има подходящи условия за това. Поради това мнозинството от участниците от област 

Видин заявиха, че имат нужда от диетична, здравословна храна в заведенията за обществено 

хранене. В регион Зайчар има по-малко участници, нуждаещи се от същото предложение, но все 

пак голям процент от тях смятат, че трябва да се предлага здравословна храна в заведенията за 

обществено хранене. 

4.10 Желани дейности за отдих 

Броят на пътуващите възрастни хора бързо нараства, тъй като хората живеят по-дълго и се 

чувстват значително по-здрави от предишните поколения. Застаряването на населението също 

нараства поради: 

• по-ниска раждаемост 

• увеличена продължителност на живота 

• увеличена продължителност на здравословния живот, 

• по-кратки и по-късни периоди на заболяване 

Възрастните туристи се превръщат във важен фактор за пазара и за разнообразието на 

редлаганите стоки и услуги. Въпреки това, туристическите агенции тепърва ще разбират напълно 

предпочитанията и нуждите на възрастните туристи. Съществуващите туристически продукти не 

отразяват променящите се нужди на туристите в напреднала възраст, които търсят туристически 

продукти, които са привлекателни за тях на по-дълбоко ниво. Липсват и стратегии за привличане 

на възрастни туристи. Следователно е необходимо да бъдат разбрани и определени 

предпочитанията на възрастните хора, така че доставчиците на туристически продукти да 

предлагат продукти, отговарящи на техните нужди. 

Възрастните хора в пенсионна и ранно пенсионна възраст между 55 и 65 години имат своите 

специфични нужди. С годините те стават все по-взискателни. Те са по-информирани и по-добре 
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подготвени за пътуване. Те са склонни да избират екскурзии с повече посещения на културни и 

исторически забележителности, имат повече финансови ресурси. Те също така изискват да се 

поддържа качеството на предлаганите услуги, като настаняване, хранене, любезност на 

персонала и експертни гидове. Възрастните хора над 70 години предпочитат организирани 

пътувания, където всичко е предварително уговорено и уточнено. 

Както показват резултатите от проучването, възрастните туристи предпочитат да пътуват с 

приятели и семейството си, много рядко сами. Те искат да изследват нови страни и да се 

запознаят с нови хора, да опознаят други обичаи и традиции. Възрастните туристи се интересуват 

много от културно-исторически туризъм, както и от разглеждане на забележителности. Също 

така, релаксиращата почивка със спа процедури е много желана, тъй като съвременните 

възрастни туристи са по-ориентирани към здравето и обичат да правят упражнения, за да 

поддържат физическото си състояние и формата си. 

За да се разработи подходящо предложение за туристи над 55 години, е важно да се оценят 

текущите туристически услуги и тяхното съответствие с нуждите на целевата група. 

Съществуващите услуги трябва да бъдат обогатени и адаптирани към новите съвременни 

предпочитания и търсения (например ресторантите да предлагат диетични менюта; където няма 

басейни с минерална вода или спа процедури, да се даде възможност за дейности на открито 

като лечебна гимнастика, спортно ходене и др.), което би довело до удовлетворение на 

туристите на възраст над 55 години. 
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5. Добри практики от ЕС в областта на туризма за възрастни хора 

Настоящото застаряване на населението е демографски феномен без прецедент в историята на 

човечеството. Понастоящем застаряващото население е на най-високото си ниво в човешката 

история и ще продължи да нараства с ускорени темпове през следващите десетилетия. Това 

явление, поради намаляването на плодовитостта и увеличаването на продължителността на 

живота, е особено широко разпространено в развитите страни и в Китай. Това ще има далечни 

последици, които променят туристическата индустрия, каквато я познаваме. 

• 12% от световното население ще бъде над 65 години до 2030 година. 

• 1 милиард души по света ще бъдат над 65 до 2030 година. 

• Продължителността на живота до 2030 г. ще е 72 години. 

С течение на времето се увеличава броят на дестинациите, които осъзнават важността на 

туризма за възрастни и следователно насърчават развитието на туризма за възрастни, 

превръщайки този туристически сегмент в ключов двигател на социално-икономическия прогрес 

чрез генерирането на приходи от износ, създаването на работни места, фирми и развитие на 

инфраструктурата и чрез интегрирането им в глобални стратегии за развитие на много 

туристически дестинации по целия свят. 

Някои от най-добрите примери за туристически продукти за възрастни туристи ще бъдат 

представени, които са подходящи за концепцията на документа и за анализираните региони в 

този документ.  

5.1 Определяне на метод за избор на практики 

В този раздел от документа ще бъде предоставен подробен анализ на туристическите продукти 

за възрастни хора. Ще бъдат описани и анализирани примери за добри практики в туризма за 

възрастни. Ще бъдат избрани и обяснени общо 15 туристически продукта за възрастни туристи. 

Примери за добри практики в туризма за възрастни хора ще бъдат избрани само от страни от ЕС, 

от региони и общини, подобни на регион Видин и регион Зайчар. 

Целта е да се покажат постижения в подобни региони и да се анализират резултатите и 

възможностите за прилагане на някои от идеите във Видинска и Зайчарска област, като по този 

начин се създаде или подобри туристическото предложение за възрастни туристи. 

5.2 Подробен анализ на най-малко 15 туристически продукта за възрастни туристи от ЕС 

Добрите практики определят методи, които вземат предвид възрастните туристи по отношение 

развитието на туризма. За тази цел сред страните от ЕС са избрани 15 добри практики. Те могат 

да покажат как да се справим със застаряването в туристическия сектор и как да насърчим 

активното остаряване. 

1. Актив Oлсзтън (Полша) е общинска програма, изпълнявана в град Oлсзтън, предназначена да 

популяризира активния и здравословен начин на живот сред гражданите на Oлсзтън от всички 

възрастови групи. Премиерата на програмата беше през 2010 г. с 10 различни дисциплини и 

различни образователни и развлекателни дейности. Някои от дейностите като обиколки с 

екскурзовод, скандинавско ходене или бране на гъби са много популярни сред възрастните 
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хора. Целите на програмата са увеличаване на интереса към туризма и разглеждане на 

забележителности, активен и здравословен начин на живот, популяризиране на природните и 

развлекателни писти в Oлсзтън и околностите. 

2. Спортни и благоденствени празници за възрастни хора (Северна Карелия, Финландия). 

Практиката съчетава пътувания в чужбина и здравословни упражнения. Тя предлага нови 

преживявания и начини за поддържане на приятелства и създаване на нови приятели. 

Ваканционната програма продължава 7 дни и включва скандинавско ходене, водна гимнастика, 

пилатес, спортни игри и гимнастически упражнения и др. Празничните пътувания са подходящи 

за всички, което означава, че фитнес нивото и възрастта на участниците са взети предвид в 

предлаганата програма. Една от целите е да се насърчи благосъстоянието на възрастните хора 

чрез спорт и упражнения, да се подобри социалното взаимодействие, да се предложат нови 

преживявания за възрастни хора, да се създадат нови модели на услуги за възрастни хора. В 

резултат на това броят на възрастните участници се увеличи значително от началото на 

практиката и тя винаги е изцяло резервирана.1 

3. Балнео туризъм в Поморие (Бургаска област, България) 

Целта на добрата практика е да се даде възможност на възрастни хора със специални нужди да 

използват така наречената „клинична пътека” два пъти годишно, т.е. да проведат 7-дневно 

специално лечение в болница, което се заплаща частично от пациента и частично от държавата. 

Те получават пълен пансион и 3 медицински процедури на ден. Пациентите могат да използват 

следните програми: 

• Програми, покрити от Националната здравноосигурителна каса - за хора, които са платили 

задължителната си здравна застраховка за повече от 36 месеца; 

• Програми, обхванати от Националния осигурителен институт; 

• Програми за ветерани, войници с увреждания, жертви; 

• Програми за хора с увреждания. 

В резултат на това основните пациенти и посетители на болницата са възрастни хора. 

Целогодишните здравни услуги, предоставяни в болницата, помагат за осигуряване на заетост в 

общината и за намаляване на сезонния характер на туризма в община Поморие.2 

4. Рехабилитационен център „Лигатне“ и скандинавско ходене в Националния парк Гауя 

(Видземе, планиращ регион, Латвия) 

Рехабилитационният център е построен за нуждите на политическата и държавната власт през 

80-те години на миналия век в едно от най-красивите и зелени места в Латвия, в района на 

Националния парк Гауя. В момента се използва за медицински цели и рехабилитация както за 

местни, така и за чужденци. Създадени са специални рехабилитационни програми за възрастни 

хора. Скандинавското ходене е включено като част от рехабилитационните дейности с 

професионална физиологична консултация. За тези, които получават терапевтични и 

                                                           
1 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 8 
2 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 25 
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рехабилитационни услуги в център „Лигатне” - обучението по скандинавско ходене и наемането 

на пръчка е безплатно. 

Целта е да се подобри здравето и активния начин на живот на възрастните чрез 

рехабилитационни дейности и скандинавско ходене и да се използва скандинавското ходене 

като метод за социализация между хора от различни възрасти и физически способности.3 

5. Асоциация за туризъм „Без бариери“ (Поморские, Полша) 

Общата цел на Асоциацията е да насърчава активен начин на живот у възрастни хора и хора с 

увреждания, особено чрез туризъм. Настоящото туристическо предложение често игнорира 

спецификата на нуждите и ограниченията на възрастните туристи, което се отнася главно до 

проблема с мобилността. В резултат на това е създадена пилотна концепция за насърчаване на 

физическата, умствената и социалната ангажираност на възрастните хора както чрез активен 

туризъм, така и чрез развлекателен туризъм. Концепцията се фокусира върху организирането на 

автобусни обиколки и пешеходни обиколки. И в двата случая се поставя еднакво внимание върху 

когнитивните аспекти, както и върху дейностите, повишаващи физическата годност на 

участниците. Асоциацията разработи специален пътеводител за туристи, озаглавен „Гдиня за 

всеки“, който съдържа няколко интересни тематични маршрута, снабдени с допълнителна 

практическа информация за достъпността. 

Целите на практиката включват създаване на туристическо предложение за възрастни хора, 

предотвратяване на социалното изключване на възрастните хора, мотивиране на възрастните 

хора да изследват природните и антропогенни ценности, както и културното наследство на 

Северна Полша, насърчаване на възрастните хора да станат физически, психически и социално 

активни, насърчаване концепцията за туризъм без бариери чрез широко дефинирана 

ангажираност на възрастните и др.4 

6. Достъпен природен туризъм (Северна Карелия, Финландия) 

Целта на проекта е да се развият услуги и оперативна среда на компании, които са 

специализирани в природния туризъм в Северна Карелия, и да се осигури природен опит за 

всички, включително възрастни граждани, хора с увреждания и семейства. Възрастните 

граждани са една от целевите групи на проекта, тъй като броят на възрастните хора нараства и 

те се нуждаят от специфични услуги и в туристическите дестинации. 

Една от целите на проекта е да се развият услугите за природен туризъм за широк кръг клиенти, 

особено за възрастни туристи за възрастни.5   

7. Туристически пакети 55+ (Бургаска област, България) 

Туроператорите в България (Aеро Травъл, Бохемия и Профитурс) имат договори за изпълнението 

на социална програма на испанското правителство в подкрепа на туризма. Програмата е за хора 

над 55 години (55+) от 20 европейски държави, вкл. България да прекарат една седмица на 

Канарските острови и във Валенсия извън сезона, т.е.пролет и есен. По-младите хора могат да 

                                                           
3 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 26 
4 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 28 
5 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 32 
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се присъединят към пътуването, ако придружават лице над 55 години. Туристическите пакети за 

55+ включват самолетни билети, 7-дневен пълен пансион и една екскурзия с гид. 

Цели: Хотелите в морските курорти не се използват извън сезона, испанското правителство 

въведе пакетите за социални програми 55+, за да подпомогне местния туристически сектор в 

страната. Възрастните хора имат достатъчно свободно време; те искат да посетят други страни, 

но нямат достатъчно финансови ресурси. Времето в Испания през пролетта и есента е много 

привлекателно за тях. 

В резултат на това туристите са само хора на възраст над 55 години. Те могат да бъдат 

придружени от по-млад човек, ако той / тя е роднина и остане в една стая с по-възрастния турист. 

Други държави (Гърция, Италия, Малта и др.) Са въвели същата програма.6  

8. Предлагат се туристически пакети за възрастни и отстъпки за възрастни в град Харкани (Южна 

Трансданубия, Унгария) 

Харкани е една от най-посещаваните туристически дестинации в Южния Трансданубия регион, 

благодарение на уникалните си термални и лечебни води е много популярен сред възрастните 

туристи над 65 години. В Харкани няколко хотела, ресторанти работят, за да настанят и обслужват 

туристи, идващи от Унгария и чужбина. Добрата практика се занимава с проблема, че значително 

нисък брой възрастни туристи посещават Харкани през ниския сезон. Чрез предоставяне на 

диференцирани, целенасочени пакети за възрастни хора на намалена цена, включително 

релаксиращи и лечебни процедури, като се имат предвид техните специални характеристики и 

нужди от настаняване, броят на посещенията на възрастни туристи може да се увеличи през 

ниския сезон. Освен това е съчетано с мерки за градско развитие за изграждане на обществени 

фонтани, пейки и място за срещи за възрастни хора в града. Едно от намеренията е възрастните 

да пренасочат пътуванията си от висок към нисък сезон, но също така да увеличат престоя и 

разходите си в по-рядко посещавания туристически период. Сътрудничеството и туристическите 

пакети, предлагани на възрастни хора, са основните елементи на тази практика. Урокът, 

извлечен от тази добра практика, показва, че възрастните туристи не са възрастова група, а по-

скоро специална пазарна ниша. Имайки това предвид, TDMO създаде нов тип туристически 

продукт със свои собствени туристически пакети.7 

9. Клуб на старите пътешественици (Подкарпатски регион, Полша) 

Основната цел на Клуба на старите пътешественици е една оферта, посветена на възрастни хора, 

които се нуждаят от специален подход и очакват предложения относно всички ограничения, 

причинени от напредналата им възраст. Силният образователен компонент им позволява да 

поддържат умствената си активност. Клубът помага за изграждането на нови междуличностни 

връзки във възрастната група на местното общество. Целта на дейностите е интелектуално 

усъвършенстване на участниците, предимно пенсионери (над 65 години). 

Основната цел е активиране на възрастните граждани. Клубът на старите пътешественици се 

събира веднъж седмично. Организират се лекции, презентации и семинари. 14-15 пъти годишно 

                                                           
6 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 35 
7 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 37 
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се организират пътувания за участниците, които включват забележителности и силни 

образователни елементи.8 

10. Мазсалаца инициатива за възрастни (Видземе Регион за планиране, Латвия) 

Мазсалаца е един от малките градове, в които по-старото поколение представлява голяма част 

от местното население. Организацията за възрастни „Атбалсс“ е създадена през 2010 г. и е една 

от най-добрите и най-добре признати организации за възрастни в региона, каято е много добър 

пример за другите. Организацията е насочена към популяризиране на активен начин на живот, 

като организира много физически дейности, продължава да общува с други възрастни хора и да 

обменя опит чрез пътуване. Сътрудничеството с местната община е много силно и помага да се 

организират общи дейности с други организации на възрастни хора на местно, регионално и 

международно ниво. 

Цели: Насърчаване на социализацията и комуникацията между местните възрастни хора; 

Представяне на нуждите на възрастните хора в местните общини, получаване на подкрепа и 

ангажиране в нови проекти. 

Резултати: Подобряване на участието на възрастните хора в много местни събития; 

подчертаване на здравословното и активно стареене; нови умения и знания за възрастните хора, 

напр. компютърни умения, използване на интернет браузъри за търсене на информация, 

занаяти. Пътуване и обмен на опит, развиване на мрежа от организации на възрастни хора  на 

местно ниво и през границата.9  

11. Игри за възрастни на Вармия-Мазури (Вармия-Мазури, Полша) 

Основната тема на игрите за възрастни Вармия-Мазури е да популяризират спорта и активния и 

здравословен начин на живот сред хората на възраст 45 и повече години, с особен акцент върху 

възрастните групи, като по този начин активно ангажират тези групи в социални дейности, като 

насърчават социалното приобщаване, отвореността, толерантността и уважението към всички 

нации, култури, религии, възрасти и начин на живот. Игрите ще бъдат придружени от поредица 

от културни и образователни дейности, подчертаващи значението и ролята на спортната 

дейност. Проектът също така ще допринесе за популяризирането на региона Вармия-Мазури 

като желана туристическа дестинация за възрастни туристи. 

Цели: Насърчаване на спорта сред хората на възраст над 45 години; Промоция на здравословен 

начин на живот. 

Резултати: Игрите събраха 1025 участници на възраст между 40 и 82 години от много страни, 

включително Естония, Холандия, Русия, Германия, Литва, Белгия, Канада, Швеция, 

Великобритания, САЩ, Украйна, Дания и Испания. 10 

12. Вяра и здраве (окръг Саболч-Сатмар-Берег, Унгария) 

Проектът обслужва комплекс за развитие на религиозния и здравния туризъм на два града в 

регион на културни ценности, архитектурно и историческо наследство. Посещаемостта на 

                                                           
8 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 43 
9 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 39 
10 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 7 
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сградите се влоши до такава степен, че обектите започнаха да губят своята религиозна и 

туристическа привлекателност. Организирането на мащабни културни и религиозни събития 

беше невъзможно поради липсата на помощни съоръжения. Ниърбатор има термален спа извор 

от десетилетия, но поради остарели услуги, използването му е доста под потенциала му. Друг 

проблем беше, че туристите можеха да прекарат само една нощ или две в населените места. 

Възрастните туристи са приоритетна група, тъй като те се интересуват от минерални извори и 

културни паметници и наследство. 

Цели: Възстановяване и развитие на туризма в катедралата в Мариапоч; Възстановяване на 

калвинистката църква в Ньорбатор; Възстановяване на конвентуалната църква в Ньорбатор; 

Разработване на тренировъчен басейн и спа център в Ниърбатор: предоставяне на 

висококачествени услуги, закрит, целогодишен спа дизайн. В допълнение към двата нови 

басейна има сауна, инфрасауна, парна баня и солена баня; интегриран е и специален 

медицински отдел. 

Резултати: Обновени исторически паметници; Повишен брой посетители и възрастни туристи; 

Подобрена ревматология и мускулно-скелетна рехабилитация.11 

13. Държавна субсидия за пенсионирани лица в Словашката република (регион Прешов, 

Словакия) 

Тази дейност е насочена директно към възрастните хора и подкрепата на туризма за възрастни 

в Словакия. Дейността има мултиплициращ ефект: в съответствие с програмата за субсидиране 

на хотелската компания SOREA, която  разшири своята оферта за възрастни и целеви групи, които 

нямат право да поискат субсидията (лица с увреждания, работещи над 55-годишна възраст ...) и 

предлага различни отстъпки чрез програмата “Форма за възрастни” и  „Релакс форма за 

възрастни”. Ваканционният престой предлага други услуги като уелнес, процедури за 

релаксация и други подобни продукти, насочени към туризма за възрастни. 

Цели: Основната идея на проекта е да осигури и подпомогне възстановителните дейности за 

пенсионери, които често не могат да си позволят почивка във ваканционни курорти, поради 

парични ограничения и високата цена на настаняването. В резултат на това се увеличава броят 

на пътуванията на възрастни туристи.12  

14. Тамаси Термал спа (Южно Задунавия, Унгария) 

Унгария има уникално качество термална вода в Европа; ето защо в страната има много 

термални и медицински бани. Сред баните Тамаси Термал спа е единственият спа център в 

Унгария и дори в Централна и Източна Европа, който разполага с инфраструктура за подпомагане 

на хората с увреждания и със зрителни или слухови увреждания, за да могат сами да се насладят 

на услугите на банята. Хората с увреждания, незрящи или със зрителни увреждания не могат да 

посещават конвенционални спа центрове без помощ. По същия начин възрастните хора също 

имат затруднения в придвижването, поради възрастта и заболяванията си. Спа центърът е 

създаден през 1972 г. и наскоро реконструиран, за да предлага услуги за способности. Има 

различни видове басейни, пълни с термална вода, като релаксационни басейни, приключенски 

                                                           
11 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 21 
12 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 36  
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басейни, басейни или детски басейни. Съществуват и различни видове сауни. Предвижда се в 

бъдеще да бъдат въведени и медицински услуги. 

Цели: Развитие на услуги за здравен туризъм, които да позволят на онези, които не могат да 

вземат термална баня без помощ, да го направят. 

Резултати: Термалната вода на Тамаси всъщност може да лекува тези заболявания. Вземането 

на традиционни спа процедури е трудно за възрастните хора. Тази услуга е полезна, защото 

помага за преодоляване на препятствията.13 

15. Ентре Ед & Воус, Норд-Пас-дe-Калейс (Франция) 

Ентре Ед & Воус "е транспортна услуга за възрастни хора, която предлага различни помощни и 

туристически услуги: транспорт, помощ при пазаруване, организирани посещения. 

Възрастните хора стават все по-изолирани. Те не винаги имат физическа възможност да пътуват 

сами и техните семейства, които полагат грижи за тях не винаги са на разположение, за да ги 

подкрепят при пътуванията им. Освен това местата не винаги са лесно достъпни. 

Ентре Ед & Воус е организатор на пътувания, които са създадени, за да накарат възрастните хора 

да искат да излязат отново, сами или в група. За да отговори на нуждите от мобилност на 

изолирани възрастни хора, но също така и за облекчаване на техните семейства, които се грижат 

за тях. Ентре Ед & Воус е транспортна услуга за възрастни хора, която предлага различни 

помощни и туристически услуги: 

• Транспорт и подкрепа за медицински срещи 

• Подкрепа за пазаруване (Транспорт до търговския център, помощ в магазина, помощ за 

подреждане на покупките у дома) 

• Организирани посещения на музеи, паметници... 

Ентре Ед & Воус допринася за „по-добрия живот“ на възрастните хора, чрез нов набор от услуги, 

предоставяни от мотивирани и грижовни хора.14 

5.3 Представяне на обобщение на добрите практики с възможни препоръки 

Избрани, описани и анализирани са общо 15 добри практики в туризма за възрастни. Тези добри 

практики показват как да се справим със застаряването в туристическия сектор. Те могат също 

така да представят начини за увеличаване или подобряване на конкурентоспособността на 

региона в това отношение. Насърчаването на активното стареене също е една от основните цели 

на избора и анализа на добрите практики в туризма за възрастни хора. 

Най-често срещаният проблем, свързан с възрастните хора, към които са насочени добрите 

практики, е тяхното здраве. Взети са предвид нуждите и интересите на възрастните хора и 

различните дейности с цел да им помогнат да останат активни, здрави и да подобрят формата 

си. Общуването с хора на сходна възраст също е важно, тъй като възрастните хора могат да се 

чувстват самотни и тази нужда също е обхваната в рамките на добрите практики. Възрастните 

                                                           
13 Брошура: Добри практики за туризъм за възрастни стр. 32 
14 https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4360/entre-ed-vous/  

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4360/entre-ed-vous/
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хора могат да имат проблеми с посещаването на места, така че има примери как да се справят с 

тези препятствия и да направят туристическото пътуване възможно и за тях. 

Препоръки, основани на избрани и анализирани добри практики в туризма за възрастни: 

1. Определяне на възможностите за туризъм за възрастни хора 

Важно е да се разбере, че туристическият потенциал на възрастните постоянно нараства. Също 

така е много важно да се повишат знанията и да се повиши осведомеността относно 

възможностите за туризъм за възрастни сред публичния и частния сектор като: 

• национални и регионални туристически организации, 

• министерства, регионални власти и общини, 

• медии, 

• активни групи за възрастни и 

• предприемачи 

 Кампании за възможностите за туризъм за възрастни за регионалната икономика и 

благосъстоянието на възрастните. 

2. Отговаряне на различните нужди на възрастните туристи 

За да се постигне това, е необходимо да се подобрят знанията и ноу-хау на доставчиците на 

туристически услуги и предприемачите за това как да работят с възрастните групи и клиенти. 

Също така е важно да се разпознаят различни видове възрастни туристи, от богатите и здравите 

до тези с ограничени финансови ресурси и по-лошо здравословно състояние. Всички те имат 

своите нужди и интереси, които не са общи за всеки по-възрастен турист. 

3. Създаване на туристически продукти за възрастни 

Туристическите продукти за възрастни трябва да имат за цел да задоволят нуждите, интересите 

и желанията на възрастните туристи. Добра идея може да бъде включването на възрастни 

туристи в разработването на туристическите продукти за възрастни. Приспособяването на 

съществуващата туристическа инфраструктура и продуктите към нуждите и интересите на 

възрастните хора е друг начин да се създадат продукти, подходящи за възрастни, въз основа на 

съществуващото предложение. Разработването и създаването на достъпни туристически 

продукти за възрастни хора с ограничени финансови ресурси е много важно, особено предвид 

по-ниския жизнен стандарт в Зайчарска и Видинска област. Създаването на туристически 

продукти за възрастни и оферти за нисък сезон и извън сезона също е много важно. Това може 

да помогне за намаляване на сезонността и да стимулира икономическия растеж и заетостта в 

регионите. 

4. Маркетинг на туристически продукти за възрастни 

Той трябва да включва: 

• Директен маркетинг за възрастни и възрастни организации 
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• Организиране на местни, регионални, национални и европейски събития, с цел 

популяризиране на активния начин на живот сред възрастните хора 

• Създаване на специални предложения от туроператори и туристически агенции за възрастни 

туристи 

• Лесен достъп до информация 
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6. Заключение 

Възрастни, сребърни или сиви туристи, както ги наричат понякога, те са все по-голяма част от 

туристическия пазар. За това има две основни демографски причини: по-голяма 

продължителност на живота и по-ниска раждаемост в Европа, особено в ЕС и в развитите страни. 

По този начин има все повече възрастни хора. Тенденцията на стареене е предназначена да 

продължи да расте, според ЕВРОСТАТ. Важно е също така, че възрастните хора ще продължат да 

представляват по-голям дял от населението в Европа, страните от ЕС и развитите страни. Има и 

много фактори, които обясняват причината за увеличаване на продължителността на живота: 

намаляваща смъртност сред новородените популации и намаляваща смъртност при възрастните 

хора. По-доброто здравеопазване, по-добрия и здравословен начин на живот, както и 

медицинският прогрес със сигурност влияят върху тези фактори. 

Има много действия, които туристическите организации и агенции могат да предприемат, които 

могат да подобрят и увеличат туризма за възрастни. Такива действия включват добре измерени 

цени на стоки и услуги, предлагани за възрастни туристи. Хората в хотелиерството трябва да 

осигурят подходящи съоръжения за възрастни туристи, техните хотели трябва да имат рампи, 

барове и др. Също така има възможност за развитие на извън сезонен туризъм, тъй като 

възрастните хора могат да се възползват от намалени цени, по-спокойна и релаксираща 

обстановка. Те обикновено имат повече свободно време, за да изберат датата си за пътувания, 

така, че ниските и извънсезонните оферти през май-юни и септември-октомври могат да бъдат 

от полза за тях и за хотелиерството на различни нива. Това е особено важно за възрастните 

туристи, тъй като проведените проучвания показват, че финансовото състояние е основната 

причина да не предприемат туристическо пътуване. 

Проучванията, проведени в Зайчар и област Видин, дадоха резултати, които показват следното: 

Основните мотиви на възрастните туристи да отидат на туристическо пътуване са прекарването 

на време с приятели и семейство. Посещението на нови страни и изследването на нови традиции 

също са важни мотиватори. Дейности като спа и термични процедури са сред най-често 

срещаните и най-предпочитани сред възрастните. Офертите от нисък сезон и извън сезона също 

са привлекателни за тях, а не само лятното време за почивка. Възрастният турист рядко пътува 

сам, а уелнес и спа туризмът, както и културно-историческият туризъм  е предпочитан и най-

желан от този вид туристи. При избора на туристическа дестинация, цената винаги е основният 

и решаващ фактор. Това много добре показва лошото финансово състояние на възрастните 

туристи в избраните региони. Що се отнася до типа настаняване, хотелите и наетите стаи са най-

предпочитани. Хотелите могат да накарат възрастните хора да се чувстват сигурни и защитени, 

докато престоя в наети стаи обикновено е най-достъпното решение. Повече от другите видове 

туристи, възрастните хора се нуждаят от различни видове подкрепа, като по-чести почивки по 

време на туристическо пътуване, възможна медицинска помощ и т.н. настаняване на приземен 

етаж, функционални асансьори, съдействие за багаж и др.), както и предлагането на услуга за 

транспорт от врата до врата, въпреки че със сигурност това би увеличило цената на почивката. 

Класическите начини за резервиране на ваканционното пътуване директно с туристически 

агенции все още са най-често срещани при възрастните туристи, както и получаването на 

информация за туристическите предложения. Възрастните туристи обикновено отиват на 

почивка с частен организиран транспорт, но резултатите показват, че те също са уверени и в 
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използването на личния си транспорт. Когато отиват на туристическо пътуване, възрастните 

туристи предимно резервират настаняване и транспортни услуги. По този начин те се чувстват 

по-сигурни. Обичайната продължителност на престоя им по време на почивка е между 1 и 7 дни. 

Както споменахме по-горе, най-голямата причина да не ходят на туристическо пътуване при  

възрастните туристи е тяхното финансово състояние. Проблемите със здравето са на второ място, 

но резултатите от проучванията ясно посочват финансовото състояние като пречка номер едно. 

За възрастните туристи най-големите разходи са транспортните услуги и услугите за настаняване. 

Храната и напитките са на второ място. Тъй като са по-здрави, възрастните туристи не биха имали 

нищо против да се възползват от диетична и здравословна храна в заведенията за хранене по 

време на почивката. 

Достъпността, транспортът и безопасността на инфраструктурата са основни изисквания за 

развитието на туризма за възрастни (сребърен или сив) туризъм. Туристическата индустрия 

трябва да е готова за вече променящите се нужди и навици на потребителите. Възрастните 

туристи не са еднакви. Те са много разнообразна група, вариращи от богати възрастни хора до 

такива с ниски доходи и от здрави възрастни хора до хора, които се нуждаят от специални услуги. 

Всички те имат свои собствени интереси и нужди. В развитите страни на Европа и останалия свят 

отдавна се разпознава и използва туристическия потенциал на туризма за възрастни. 

Необходимо е да се следват добри практики и примери и да се използва същият потенциал за 

обогатяване на туристическото предложение в по-малко познати туристически дестинации в 

развиващи се страни като Сърбия и България. 
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