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1. Въведение 

 Икономическият потенциал на туристическата индустрия е голям, очевиден и 

безспорен. Това със сигурност е една от основните причини, поради които много страни 

се фокусират върху развитието на туризма. Днес туризмът представлява една от най-

големите индустрии и основна част от световната икономика. Туризмът е от решаващо 

значение за успеха на много икономики по света. Според Световната туристическа 

организация (UNWTO) през 2018 г. са регистрирани 1,4 милиарда международни 

туристи. В повече от 150 държави туризмът е един от 5-те най-добри възможности за 

доходи при износ, а международният туризъм е на четвърто място (след горива, 

химикали и автомобилни продукти) в глобалния износ. Тези факти показват колко важен 

може да бъде туризмът днес и в бъдеще. Туризмът носи много положителни 

икономически ефекти като: чуждестранна валута, голям брой работни места в 

транспортната и хотелиерската индустрия, увеличаване на икономическата активност, 

увеличаване на приходите в икономиката, развитие на инфраструктурата на дадена 

страна и т.н. дефинирани от глобални трансформации. Туризмът е динамична и 

конкурентна индустрия, която трябва постоянно да се адаптира към променящите се 

нужди и желания на клиентите. Туризмът трябва да следва тенденциите, да се адаптира 

към нуждите на хората и към една от най-важните тенденции, застаряването на 

населението. Ето защо туристическата индустрия трябва да познава нуждите на 

възрастните туристи. 

 Остаряването на населението е дългосрочен и необратим социален процес в 

европейските страни, включително Сърбия и България. Това е добре известно 

явление в повечето развити страни. Остаряването на населението се 

превръща в една от най-значимите социални трансформации на 21-ви век, 

която е с голями последици за всички сектори на обществото. Наблюдава се 

тенденция към намаляване на раждаемостта и увеличаване на 

продължителността на живота, което води до промяна във възрастовата 

структура в европейските страни. Демографските промени водят до това, че 

туристическият сегмент за туристите над 55 години става много важен. В този 

контекст пазарите за туристически услуги са обект на различни промени. 

Следователно концепциите, инфраструктурата и услугите трябва да бъдат 

променени през следващите години. Представителите на туристическия 

бизнес трябва да имат информация за това как ще се развиват пазарите за 

туристи над 55 години в бъдеще. Като цяло, и особено в по-слабо развитите 

страни, липсва адекватна инфраструктура за възрастните хора и в този 

сегмент има търсене на специализирани туристически продукти. 

Доставчиците на туристически услуги ще трябва да се адаптират към новите 

изисквания с подходящи предложения. 
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Сребърният туризъм се счита за изключително доходоносен пазар със значителни 

перспективи за растеж, които не са били максимално използвани от хотелския пазар. 

По подобен начин и в Сърбия и България все още сребърният туризъм или туризмът за 

възрастни не получива нужната публичност. Но все пак може да се каже, че принадлежи 

към световния пазар на сребърна икономика. Стойността на стоките и услугите, които 

са адресирани към възрастните хора (над 50 години), отговарящи на техните нужди по 

отношение на настаняване, здраве и уелнес, отдих, пътуване, потребление и личностно 

развитие се изчислява в трилиони евро. В ЕС този пазар отчита повече от 4 трилиона 

евро като са на лице нарастващи тенденции. Хотелската индустрия трябва да бъде 

готова да посрещне възрастни пътници, които предпочитат ваканции със съотношение 

цена-качество. Днес на земята живеят около 1 милиард души на възраст над 60 години 

като се очаква до 2050 г. те да се удвоят. Туристическата индустрия се влияе не само 

от увеличаването на броя на пътуващите възрастни хора, но и от техните качествени 

характеристики. По-важното е, че възрастните пътници имат по-добро здравословно 

състояние и образование, по-голям финансов комфорт и независимост. Те също имат 

по-активен живот и са готови да харчат пари за пътуване. Пътуващите възрастни са 

нетърпеливи да пътуват за по-дълги периоди, съчетавайки ваканциите си с тяхното 

благосъстояние и личностно развитие. Поради това е важно да се вземат предвид 

нуждите на най-опитните, най-осведомените и добре пътуващи туристи, които търсят 

ваканция с добро съотношение цена-качество. 

 

Туризмът е изключително важен сектор за развитието на икономиката на всеки регион. 

Такива региони са също Зайчарски и Видински. Потенциалът за развитие на туризма в 

споменатите региони е повече от очевиден както по отношение на географското 

местоположение, културно-историческото и природното наследство, така и по 

отношение на относителните предимства, които двете области имат. За да се използва 

потенциалът за развитие на туризма в региона на Зайчар и Видин, е необходимо да се 

разработи обща, единна стратегия и за двата региона. Както в публичния, така и в 

частния сектор необходимостта от наличието на стратегия за насочване на развитието 
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на туризма винаги е било налице. Стратегията ще помогне за пълноценното използване 

на възможностите за трансграничен туризъм. Тези опции са както следва: 

• Превръщане на трансграничния регион в по-разпознаваема туристическа 

дестинация за хора на 55 и повече години 

• Разпознаване на туристическия потенциал на Зайчар и Видин и потенциала за 

разработване на общ трансграничен туристически продукт за туристи на възраст 

над 55 години и / или по-възрастни 

• Прогресивно увеличаване на разходите за създаване на туристически 

предложения в сравнение с конкурентните туристически региони в двете страни 

• Увеличаване на туристическия поток чрез предлагане на нови трансгранични 

маршрути за туристи на възраст над 55 години 

• Добро географско положение на област Зайчар и област Видин 

Основната цел на този стратегически документ е да покаже какви действия трябва да 

се предприемат, за да се превърне трансграничният регион в желана дестинация за 

туристи над 55-годишна възраст (хора на възраст 55 години и / или по-възрастни) е 

необходима дългосрочна и целенасочена работа между всички заинтересовани страни 

в туризма. За привличане на възрастни туристи трябва да се разработват и 

популяризират конкурентни, нови и атрактивни туристически продукти, адаптирани 

към нуждите на възрастните туристи. 

Прилагането на стратегическия документ ще доведе до:  

 Повишаване на приноса на туризма към регионалната икономика на двете 

трансгранични области 

 Задълбочаване на трансграничните контакти между представители на общността 

в районите на област Зайчар и област Видин, като по този начин ще се 

подпомогне местното развитие 

 Промоциране на ползите от разработването на добри и устойчиви практики за 

възрастни туристи 

 Диверсификация на услугите за туристи на възраст над 55 години и включване 

на неизползвания туристически потенциал. 

Стратегията ще разгледа специфичните проблеми, свързани със следното: 

 Анализ и оценка на туристическия потенциал на двата целеви региона и 

потенциала за разработване на нов сегмент за туристи на възраст над 55 години 

на туристическия пазар; 

 Разработена концепция, определяща координираното развитие на туризма за 

туристи на възраст над 55 години; 

 Информиране на всички заинтересовани страни за възможностите за устойчиво 

развитие на туризма за туристи на възраст над 55 години в целевите региони; 

 Диверсификация и подобряване на предлагането на туризъм чрез разработване 

и популяризиране на съвместен продукт за двата целеви региона за възрастни 

туристи. 
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 Рационално използване и опазване на туристическия потенциал и установяване 

на ефективни трансгранични партньорства. 

 Използване на съвременни технологии за туристическа информация в двете 

области за промоциране на наличната туристическа инфраструктура / 

инсталиране на умни точки (точки). 

Разработването на стратегията изисква оценка на следното: 

 Туристически пазар, 

 Търсенето на туристически продукти и услуги от туристи на възраст над 55 и / 

или повече години, 

 Туристическият потенциал на регион Зайчар и регион Видин, 

 Наличните туристически ресурси, 

 Туристическият бизнес и човешките ресурси в трансграничния район, въз основа 

на които са идентифицирани стратегически туристически локации (зони и 

обекти) в трансграничния регион. 

 Тези процедури за анализ и оценка са необходими за създаване на стратегия за 

развитие на туризма за хора на възраст над 55 години в трансграничния регион. 

Стратегията ще: 

 Помогне да се идентифицират нуждите на туристите над 55 години, за да може 

на практика да се отговори на техните нужди; 

 Изготвят препоръки за политика за подобряване на туристическите пакети; 

 Включи всички заинтересовани страни в създаването на интересни 

трансгранични туристически дестинации за възрастни туристи; 

 Подкрепи разработването на туристически пакети за възрастни хора; 

 Разпространи дейностите и резултатите от проекта сред възрастните хора. 

Основната цел на Стратегията е да помогне за развитието на туристическия продукт за 

хора на 55 и повече години в регион Зайчар и област Видин. Стратегията ще предоставя 

насоки и препоръки, които ще помогнат на заинтересованите страни в туризма да бъдат 

по-конкурентоспособни на туристическия пазар, да предоставят продукти и услуги, по-

подходящи за нуждите на възрастните туристи. По този начин този документ ще 

предоставя предложения за бизнеса, гражданския сектор и насоки към 

заинтересованите страни за това как да се отговори на нуждите на възрастните туристи, 

предложения за трансгранични туристически маршрути, особено подходящи за 

възрастни туристи и тяхното популяризиране и т.н. 

Стратегическото планиране има три основни подхода: 

В местната, регионалната и международната политика туризмът обикновено е 

интегриран в политиките на други сектори на икономиката и не се провежда 

индивидуално. Туризмът представлява и важна част от социалната система и 

цялостната икономика на двата региона. По този начин туризмът е силно засегнат от 

състоянието на услугите и индустриите, свързани с туризма. За развитието на 

туристическия сектор са необходими големи финансови ресурси, както и присъствието 
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на голям брой участници, както на етапа на формиране на инвестиционната политика, 

така и при изграждането и реконструкцията на съществуващата туристическа база и 

инфраструктура, както и на етапа на функционирането на индивидуалната туристическа 

структура. Въз основа на примерите за добри практики се постига най-висока 

възвръщаемост на инвестициите при формирането на конкурентен интегриран 

туристически продукт, което предполага наличието на добре развита придружаваща 

инфраструктура и експертиза на всички етапи от създаването и внедряването на 

туристически услуги. 

Вторият подход е подходящ за каузи, при които развитието на туризма трябва да 

насърчава динамично и балансирано развитие на административно-териториалните 

единици. Това е така, защото стратегията се фокусира предимно върху създаването, 

разработването и популяризирането на нов туристически продукт, създаден предимно 

за туристи на 55 и повече години. Продуктът трябва да привлече възрастни туристи, 

чрез разнообразно туристическо предложение в регионите и също така да повиши 

туристическата конкурентоспособност на регионите. 

Третият подход се фокусира върху атрактивни туристически обекти, разположени близо 

до границата, на границата и попадащи в повече от една административно-

териториална единица. Поради тези причини тясното сътрудничество и взаимодействие 

между регионите е абсолютно необходимо. Необходими са и координирани действия, 

особено в общините с по-ниски финансови възможности. Подобно сътрудничество е 

предпоставка за развитие на туризма, тъй като могат да се постигнат по-големи 

резултати и ефекти в сравнение с индивидуалните усилия на общината. Настоящата 

стратегия, която има за цел да популяризира туристическия потенциал на двата 

трансгранични региона (регион Зайчар и регион Видин) и да създаде условия за 

развитие на трансграничен туризъм за хора на възраст над 55 години, като ще включва: 

 Знания за нуждите и очакванията на туристите в напреднала възраст, които са 

важни за туристическия бизнес в двете области 

 Създаване и популяризиране на трансграничен туристически продукт за туристи 

на възраст над 55 години 

 Разработване и предлагане на атрактивни туристически продукти и маршрути за 

този тип туристи 

 Информационно и научно-методическо подпомагане на дейността на 

туристическите организации от двете области 

Стратегията ще предоставя, наред с други неща и информация относно: 

 Организиране и изпълнение на бизнеси спрямо нуждите на възрастните 

туристи; 

 Насърчаване на бизнес, насочен към туристически пазари за възрастни; 

 Организиране на поддържащи механизми за развитие на туризма за 

възрастни. 
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2. Методология  

 

При изготвянето на стратегическия документ беше използвана стандартна 

концептуална рамка. Това включва следните основни стъпки и действия: 

1. Събиране на цялата необходима информация и анализ 

2. Определяне на стратегическа рамка, визия, приоритети и стратегически цели 

3. Създаване и разработване на план за действие 

Стратегията ще вземе предвид резултатите от проучването „Изследване на 

потребностите от пътувания за възрастни и най-добри практики в ЕС“. Стратегията ще 

използва и информация от разработената „База данни за развитие на туристически 

продукти за възрастни в региона на Зайчар и Видин“. 
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3. Резюме на стратегията  Strategije 

Ще идентифицираме основните стъпки, необходими за създаване на успешна Стратегия 

за развитие на туристически продукт за възрастни туристи в трансграничната зона на 

регион Зайчар и област Видин. 

1. Стъпка – идентифициране на проблема. 

Проблемът определено е в липсата на адекватни туристически предложения и продукти, 

подходящи за непрекъснато нарастващия туристически пазар за възрастни. 

Туристическата индустрия в споменатите региони досега не е разглеждала потенциала 

на туристическия пазар за възрастни, а в своите оферти е пренебрегвала нуждите на 

възрастните туристи. 

2. Стъпка – идентифициране на нуждата и потенциала и анализиране на ситуацията 

Съществува очевидна и неоспорима необходимост от разработване на туристически 

предложения и продукти, подходящи за възрастни туристи (хора на възраст над 55 

години и / или по-големи). Остаряването на населението е дългосрочен и необратим 

социален процес. Същото се отнася и за страни като Сърбия и България, но също така 

и за останалите развити и по-слабо развити страни в Европа и други континенти. 

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

трансформации на 21 век. То има и ще продължи да има голямо въздействие върху 

всички сектори на обществото. Стареенето на населението се дължи на много причини 

и някои от най-важните са: 

 Наблюдава се тенденция на намаляване на раждаемостта 

 Наблюдава се тенденция към увеличаване на продължителността на живота 

 Наблюдава се тенденция към увеличаване на продължителността на 

здравословния живот 

Демографските промени водят до това, че туристическият сегмент за туристи над 55 

години става много важен. В този контекст пазарите за туристически услуги са обект на 

различни промени. Следователно концепциите, инфраструктурата и услугите, ако не са 

променени до настоящия момент, трябва да бъдат променени през следващите години. 

Представителите на туристическия бизнес трябва да имат информация за това как ще 

се развиват пазарите за туристи над 55 години в бъдеще. Туристическият бизнес трябва 

да насочи вниманието си към нов, потенциално голям туристически сегмент като 

туризма за възрастни и да създаде оферти и продукти, подходящи за тях, както и да 

разработи ефективна и продуктивна промоционална кампания, отчитайки нуждите, 

очакванията, търсенията и предпочитанията на сребърните туристи.  

Като цяло, и особено в по-слабо развитите територии, липсва адекватна 

инфраструктура за възрастните хора и в този сегмент има търсене на специализирани 
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туристически продукти. Доставчиците на туристически услуги ще трябва да се 

адаптират към новите изисквания с подходящи предложения. 

Сребърният туризъм се счита за изключително доходоносен пазар със значителни 

перспективи за растеж, които не са били максимално използвани от хотелския пазар. 

По подобен начин в Сърбия и България все още сребърният туризъм или туризмът за 

възрастни не са получили нужната си публичност. Но все пак принадлежи на световния 

пазар на сребърна икономика. 

Един от най-често използваните инструменти за анализ на всякакъв вид бизнес 

потенциал със сигурност е SWOT анализа. Обхватът на SWOT анализа има за цел да 

обедини намеренията на публичните власти за развитието на туристическия сектор, 

възгледите на частни компании и неправителствени организации, работещи на този 

пазар, мненията на потребителите на туристически продукти / услуги и друга подходяща 

и действителна информация. 

 

SWOT анализ: област Зайчар и Видин по отношение на туризма за възрастни 

Силни страни Слабости 

- Културно-историческо наследство 

- Наличие на различни туристически 

ресурси (културно наследство, 

исторически паметници, минерални 

води, природни красоти и др.) 

- Конкурентни цени 

- Национална кухня и вина 

- Толерантност между населението от 

съседни държави и градове 

- Значителна липса на „точна“ картина 
за наличието на туристически 
атракции в трансграничния регион на 
Зайчар и Видин 

- Липса на познания или слабо 
познаване на нуждите на потреби-
телите на възраст над 55 години от 

туристически продукти / услуги 

- Липса на оферти за туристи на 

възраст над 55 години 

- Липса на познания или слабо 
познаване на нуждите на чужде-
странни потребители на възраст 55 
години от туристически продукти / 
услуги 

- Слабо развита инфраструктура за 
развитие на туризма, която не 
отговаря на нуждите на хора на 
възраст над 55 години 

- Липса на адекватна и актуална 
туристическа информация за региона 

- Липса на туристически информа-

ционни табели 

- Нисък жизнен стандарт в Сърбия 
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Възможности Заплахи 

- Наличие на адекватен туристически 

потенциал на трансграничния регион 

Зайчар - Видин 

- Нереализиран потенциал за местни 

туристи на възраст над 55 години 

- Потенциал за организиране на 

ваканции и обмен на туристи в събота 

и неделя между двете съседни 

държави 

- Възможност за създаване на 

трансграничен туристически продукт 

за туристи на възраст над 55 години 

- Подобряване на цялостния имидж на 

региона като туристическа дести-

нация за туристи над 55-годишна 

възраст 

- Учене от другите 

- Нестабилност в региона (политическа, 
законодателна) 

- Глобална пандемия, подобна на 
коронавируса 

- Икономическа криза 

- Старите навици умират трудно 

3. Стъпка – Определяне на заинтересованите страни в туризма 

Заинтересовани страни в туризма са: 

• Правителство 

• Туристически организации и оператори 

• Малки и средни предприятия 

• НПО (социални и екологични) 

• Туристи (местни и чуждестранни) 

• Доставчици 

• Служители 

• Образование (обществено и обучение) 

• Комунални услуги и инфраструктура 

• Транспорт 

• Общности 

Те трябва да бъдат класифицирани в една от следните групи: 

- Заинтересовани страни с нисък интерес и слабо влияние; 

- Заинтересовани страни с нисък интерес и голямо влияние; 

- Заинтересовани страни с висок интерес и слабо влияние; 

- Заинтересовани страни с голям интерес и голямо влияние. 
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Матричен анализ на заинтересованите страни 

Поддържане на удовлетворение Активно сътрудничество 

Силно влияние, нисък интерес Високо влияние, голям интерес 

- Тези заинтересовани страни имат 
голямо влияние, но нямат особен 
интерес към даден проект. С тях 
трябва да се работи по начин, за да 
останат доволни и да не се чувстват 
пренебрегнати, тъй като това може да 
доведе до определени рискове. 

- Това са ключови заинтересовани 
страни. Те имат високо влияние и 
силен интерес към резултатите. 

Мониторинг Информация 

Ниско влияние, нисък интерес Ниско влияние, голям интерес 

- Тези страни нито са заинтересовани, 
нито имат голямо влияние върху даден 
проект. Те обаче трябва да бъдат 
наблюдавани, тъй като тяхното 
отношение може да се промени във 
времето. 

- Тези заинтересовани страни имат 
голям интерес към проекта, но много 
малко влияние върху него. Те трябва 
да бъдат информирани, за да се 
осигури тяхната подкрепа. 

След като бъдат идентифи-

цирани и класифицирани, 

заинтересованите страни в 

туризма трябва да си 

сътрудничат. Заинтересованите 

страни в туризма са 

взаимозависими, т.е.могат да 

зависят един от друг. 

Заинтересованите страни в 

туризма често си 

сътрудничат поради липса на 

ресурси като: информация, 

човешки ресурси, знания, 

финансови ресурси и дори 

организационни ресурси. Дори 

една туристическа организация не може сама да разработи и ефективна туристическа 

дестинация. Заинтересованите страни в туристическата индустрия могат да си 

сътрудничат и да споделят отговорности и награди, но също така да споделят знания, 

умения, ресурси и рискове. Сътрудничеството между заинтересованите страни в 

туризма може да има положително въздействие и върху туристите, както и положително 

влияние върху регионалното развитие, както по отношение на икономическия растеж, 

така и по отношение на социалните ползи, генерирани за местната общност. Трябва да 

има сътрудничество между различни заинтересовани страни в туризма и те като такива 

са предпоставка за развитието на всякакъв вид туризъм. 
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4. Стъпка – Определяне на стратегическата мисия, визия, цели и приоритети 

Стратегическите действия трябва да бъдат в съответствие с мисията и визията на 

регионалните публични власти, отговорни за развитието на туризма. 

Стратегическа мисия е да се насърчи трансграничното сътрудничество между 

публичните власти, неправителствения сектор и бизнеса от Сърбия и България по такъв 

начин, че да се създадат условия за развитие и популяризиране на качествен и устойчив 

туристически продукт за туристи на възраст над 55 години в двата региона, както 

местни, така и за чуждестранни туристи, включително тези от Европейския съюз. 

Стратегическа визия е да се превърнат двата трансгранични региона в обща 

трансгранична туристическа дестинация за туристи над 55-годишна възраст с 

международно значение по отношение на предлагането на качествен туризъм през 

четирите сезона на годината, като същевременно се зачита както създаването на 

екологична, така и културна устойчивост и устойчивост на икономическата 

възвръщаемост от упражняването на туристически дейности. 

Стратегическите цели са: 

• Да се помогне за развитието на трансграничния регион като привлекателна 

туристическа дестинация за хора над 55 години; 

• Да се помогне за създаването на постоянен туристически продукт за туристи на 

възраст над 55 години; 

• Да се помогне за създаването на туристически сектор, който ще създаде 

подходяща туристическа оферта и услуги за туристи на възраст над 55 години; 

• Да се помогне за развитието на двата района като обща дестинация за туристи 

на възраст над 55 години; 

• Да се помогне за разработването на ефективна маркетингова стратегия, за да се 

превърнат двата района в предпочитана дестинация за туристи на възраст над 

55 години 

Стратегическите приоритети са: 

• Качество; 

• Диверсификация; 

• ПЧП (публично-частни партньорства); 

• Промоция, брандиране и реклама; 

• Финансиране; 

• Нови (цифрови) технологии; 

• Координация на местните власти с частния и неправителствения сектор; 

• Инвестиции  

5. Определяне на методи за провеждане на маркетингова промоционална кампания за 

заинтересованите страни в туризма 

Компаниите и организациите в областта на туристическата индустрия трябва да работят 

заедно за рекламата и промоцията. По този начин двата района, Зайчар и Видин, ще 
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бъдат популяризирани като туристическа дестинация с разнообразни туристически 

атракции, особено подходящи за туристи на 55 и повече години. Приоритети в 

разработването на маркетингова промоционална кампания, свързана с туристически 

оферти и продукти, предназначени за възрастни хора над 55 години, са: 

• Провеждане на маркетингови проучвания и туристическо „разузнаване”; 

• Изграждане на обща специализирана марка за двете области като туристическа 

дестинация за туристи на възраст над 55 години; 

• Изготвяне на програма за маркетинг и промоция на туристически продукти за 

туристи на възраст над 55 години; 

• Участие в предварително избрани търговски панаири в различни страни, 

свързани с туристическата индустрия; 

• Изграждане на мрежа от туристически информационни центрове; 

• Разработване на ПЧП по отношение на промоцията и маркетинга на 

туристическия продукт за туристи на възраст над 55 години; 

• Изготвяне на програми за анкетиране на туристи на възраст над 55 години; 

За да създадете успешна маркетингова кампания, първо трябва да анализирате: 

• Какво трябва да се съобщи на целевия пазар (съобщение)? 

• Кои са тези целеви клиенти? 

• Кой начин на комуникация трябва да се възприеме (инструмент за 

промоционален микс)? 

Някои от най-популярните инструменти, които могат да се използват в рекламата, са 

електронната реклама (реклама в интернет чрез социални медии и уебсайтове), 

излъчвани реклами (реклама по телевизията или радиото), печатни реклами (вестници, 

брошури, списания, дипляни и др.) И външна реклама (билбордове). Винаги е 

препоръчително да имате специалист по маркетингова реклама, ако бюджетът го 

позволява. Предимствата и недостатъците на всеки инструмент за промоция трябва да 

бъдат анализирани, за да може да се приложи ефективна маркетингова промоционална 

кампания. 

6. Определяне на мерките, които заинтересованите страни в туризма трябва да вземат 

предвид при създаването на туристическо предложение за възрастни 

Препоръки за заинтересованите страни в туризма: 

• Изследване на нуждите от пътуване за възрастни, за да се създаде адекватно 

туристическо предложение 

• Туристическите продукти и услуги трябва да бъдат създадени, за да отговорят 

на нуждите, предпочитанията, очакванията и търсенията на възрастните 

туристи. 

• Туроператорите трябва да организират посещения на туристически атракции, 

които са достъпни за всички хора, като по този начин са подходящи за възрастни 

туристи. 
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• Пътуването до туристически атракции не трябва да бъде уморително и трудно и 

по натоварен маршрут. За туристите на възраст над 55 години е важно преходът 

да се съчетае с почивка. Възрастните клиенти ценят гостоприемството, чистотата 

и добротата на персонала. 

• Включване в туристическите маршрути няколко  възможности за посещение и 

предлагане на няколко съоръжения за настаняване и услуги, подходящи за по-

възрастни туристи, като рампи, асансьори или пунктове за първа помощ, 

включително храна и адекватни услуги за настаняване. 

• Адекватно маркиране на атракциите. Осигуряване на водачи, табели на поне 2 

различни езика, включително предложения за упражняване на местни дейности 

от ежедневния бит. 

• Секторът на бизнес туризма трябва да инвестира в човешки ресурси, за да бъде 

по-конкурентоспособен 

• Учене от другите 

• Изграждане или адаптиране на инфраструктурата и съоръженията, за да бъдат 

подходящи и достъпни за хора с увреждания и възрастни туристи 

• Съоръженията за настаняване трябва да бъдат чисти и достъпни 

• Предлагане на различни ценови опции, за да се привлекат туристи на възраст 

над 55 години и да се отговори на техните нужди и предпочитания. 

Някои от препоръките за хотели, заведения за настаняване, избрани предимно от 

туристи за възрастни (според проучванията и резултатите от изследването за нуждите 

от пътуване за възрастни и най-добрите практики в ЕС): 

• Достъпност за инвалидни колички до спални, трапезарии, градини, парко място 

• Достатъчно свободно  място до леглата, за да получите помощ от друг човек 

• Достъпни бани и достатъчно място за помощ 

• Инвестиране в обучение на персонала в подкрепа на възрастните клиенти. Тази 

практика е много важна, за да няма патерналистично поведение, което да накара 

гостите ви да се чувстват неудобно. 

• Пътуващите възрастни биха се почувствали по-безопасно и обгрижвани, ако 

отседнат в хотел, който си сътрудничи с медицинската индустрия (лекари, 

болници, клиники и др.) Трябва да се помисли за предоставяне на възможност 

за транспортиране на гост до място за грижи в случай на спешност. 

• Предлагане на възрастните туристи на достъпни услуги за настаняване и 

хранене. 

 

7. Определяне на стратегически резултати и модели за наблюдение 

 

Очаква се резултатите да бъдат постигнати, ако настоящата стратегия бъде приложена 

в рамките на предвидения период на преобразуване. 
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Стратегически резултати за тригодишен период 

Описание на дейностие Резултати 

Увеличаване на чуждестранните 

посетители в региона Зайчар и Видин 

+ 5 % на година 

Увеличаване на броя на туристите от 

ЕС 

+ 5 % на година 

Увеличаване на броя на нощувките от 

български и сръбски туристи в двата 

региона. 

+ 5 % на година 

Увеличаване на броя на нощувките на 

чуждестранни туристи в региона. 

+ 5 % на година 

Увеличение на дела на икономически 

заинтересованите лица в развитието 

на туристическата индустрия, като се 

популяризират двете области като 

туристическа дестинация за туристи 

на възраст над 55 години от 

централното правителство и местните 

власти. 

Да се участва поне веднъж годишно в поне 

едно международно промоционално събитие в 

областта на туризма. 

Да се изгради имидж на регион Зайчар 

и регион Видин като подходяща 

дестинация с различни продукти за 

туристи на възраст 55 години и / или 

по-големи. 

Да се проведат изследвания за нагласите на 

чужденците на възраст над 55 години по време 

на международни изложения; 

Да се популяризират двата региона чрез 

различни промоционални канали като 

подходяща дестинация за туристи на възраст 

над 55 години 

Увеличаване и подобряване на 

интернет присъствието и видимостта 

на регион Зайчар и регион Видин. 

Измерване на годишния брой посещения на 

туристически ориентирани уеб сайтове, които 

да обслужват двата региона, и да полагат 

усилия и да вземат мерки за увеличаване на 

тези посещения годишно с поне 10%. 

Тази стратегия изисква система за съвместно наблюдение. Всички дейности, предприети 

в регионите, Зайчар и Видин, трябва да се синхронизират и провеждат с взаимна 

подкрепа и комуникация. Необходимо е създаването на обща методологична рамка за 

измерване на резултатите и целите в областта на туризма, за да се избегне 

фрагментация и да се предотврати липсата на координация относно дейностите по 

мониторинг. Също така е необходимо да се установи набор от договорени и дефинирани 

стандарти за наблюдение на съществуващите показатели. 
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Мониторинг модел 

Индикатор Средства за реализация 

Брой туристи от: 

- Сърбия 

- България 

- Други държави 

- Активна промоционална кампания 

- Интегриран трансграничен туристически 

продукт за туристи на 55 и повече години 

- Промоция на културно-историческо и 

природно наследство 

Брой: 

- Места за настаняване и места за 

подслон - категория 

- Предложение на различни видове туризъм 

- Увеличение на туристическия поток 

- Разширяване и модернизация на местата 

за настаняване в двата района 

Брой: 

- Нощувки, прекарани от всички 

туристи 

- Широко популяризиране на 

туристическото предложение за туристи на 

55 и повече години по всички 

маркетингови канали 

Приходи от: 

- сръбски туристи 

- български туристи 

- Създаване на условия за допълнителни 

услуги 

- Създаване на анимация за туристи на 55 и 

повече години 

Приходи от: 

- Чуждестранни туристи  

- Комплексен туристически продукт за 

туристи на 55 и повече години 

- Качество и стандарти 

- Синергия между община - регионална 

администрация - бизнес - НПО сектор 

Партньорства между: 

- Организации от двете области 

(Зайчар и Видин) 

- Активно сътрудничество  

- Качество и стандарти 

Брой: 

- Проекти, изпълнявани по 

европейски програми за 

транснационално сътрудничество, 

трансгранично сътрудничество, 

европейски структурни фондове с 

акцент върху туризма 

- Синергия между: Община – Областна 

администрация - бизнес - НПО сектор 
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4. Организиране и изпълнение на бизнеси 
според нуждите на възрастните туристи 

С над 55-годишни граждани, представляващи около 25% от европейското население, 

Европейският съюз смята, че приносът на възрастните хора в европейската 

туристическа индустрия е значителен и трябва да бъде засилен, за да се справи с 

предизвикателството на сезонността, стимулирайки икономическия растеж и заетостта 

в Европа. Наред с това трябва да се насърчава свободното движение на европейски 

граждани, където достъпността и безопасността на пътуването са ключови и не 

подлежащи на договаряне характеристики за всички, и особено за най-уязвимите 

пътници. С оглед на всичко това възрастните туристи нарастват и представляват 

значителен потенциал на икономическия пазар, но възрастните туристи също са и много 

разнородна група и тяхните нужди и критерии за избор не са далеч очевидни.1 

Осигуряването на безопасен, удобен и икономичен транспорт и друга свързана с 

туризма инфраструктура е ключов фактор за успеха на туризма. Инфраструктурата, 

която не отговаря на нуждите на хората с увреждания, включително бебета и възрастни 

хора, изключва много дестинации от този обещаващ пазар. Въпреки това, поради 

начина, по който е проектирана заобикалящата ни среда, като например транспортните 

системи и услугите, хората с увреждания и хората, изпитващи проблеми по отношение 

на мобилността или достъпа до информация, често не могат да се радват на същата 

свобода да пътуват като другите граждани. 

Броят на проблемите с 

достъпността е голям и 

посетителите могат да бъдат 

засегнати във всяка част от 

маршрута по отношение на 

достъпа до информация, 

местния транспорт, настанява-

нето, посещенията и / или 

участието в културни или 

спортни събития, независимо 

дали са зрители или участници. 

Улесняването на туристиче-

ските пътувания за възрастни 

туристи, хора с увреждания и лица със затруднена мобилност, е съществен елемент от 

всяка политика за развитие на отговорен туризъм. Следователно, включването на 

 

  

1 https://www.age-platform.eu/policy-work/news/adressing-barriers-senior-friendly-tourism-europe  
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проблемите на хората с увреждания и нуждите на възрастните туристи като неразделна 

част от съответните стратегии за устойчиво развитие ще гарантира, че политиките и 

практиките в областта на туризма включват хора на 55 и повече години (възрастни), 

хора с увреждания, хора с проблеми с мобилността като по този начин се развива 

справедлив и достъпен за всички туризъм. 

До сега туристическата индустрия осъзна, че възрастните туристи и хората с 

увреждания имат равни права на туристически услуги и възможности: независимо 

пътуване, достъпни съоръжения, обучен персонал, надеждна информация и 

приобщаващ маркетинг. Тъй като търсенето на достъпен туризъм за всички нараства, 

сега се разглежда по-скоро като възможност, отколкото като задължение. 

 Поради застаряването на 

населението в индустриа-

лизираните страни, процентът 

на инвалидност сред хората с 

капацитет за пътуване се 

увеличава, добавяйки към 

търсенето достъпна среда, 

транспорт и услуги – което се 

добавя към пазарната 

стойност на сегмента за 

достъпен туризъм. Голяма 

част от по-възрастното 

население има 

значителни доходи (в 

развитите страни) и 

желание за пътуване, както в 

родните им страни, така и в чужбина, а разходите им обикновено са по-високи от тези 

на туристите като цяло. Тъй като много хора с увреждания и възрастни хора вече не са 

активни и не са в работоспособна възраст, те имат възможността да пътуват през цялата 

година, което помага да се намали сезонността на търсенето, изпитвана от много 

дестинации. 

Ако туристическата индустрия иска да поддържа и развива качество, устойчивост и 

конкурентоспособност, тя трябва да подкрепя и развива туризъм, достъпен за всички, 

защото достъпният туризъм е от полза за всички. Тъй като все повече хора се радват 

на възможността да пътуват, туристическата индустрия получава повече посетители, 

по-дълги сезони и нови доходи. Обществото като цяло се възползва от нови 

възможности за работа, повече данъчни приходи и достъпна среда както за жителите, 

така и за посетителите. 

Важното е също разбирането и разпознаването на тенденциите, нуждите и очакванията 

на туристите за създаване на подходящи и атрактивни туристически продукти. 
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Съвременни тенденции в мотивите (очакванията) на туристите: 

1) Интензивна почивка - повечето туристи очакват да им бъде гарантирано изгодно и 

пълноценно време, прекарано във ваканция. Тези туристи обичат да споделят своите 

ваканционни преживявания и се ръководят от идеята за „усилие за отпускане“, 

комбинирайки мулти събитийни посещения, тържества и активни почивки, които по-

специално включват допълнителната полза при завръщането у дома като нови умения, 

например готвене или рисуване. Те се възползват от тенденцията за кратко посещение 

на градове, които могат да предложат разнообразни дейности. Круизите също ще бъдат 

популярни, защото позволяват на хората да посещават голям брой дестинации в 

рамките на една ваканция; 

2) Опитайте нещо ново - много туристи обичат да изследват нови дестинации и да ходят 

на почивка в места или страни, в които никога не са били. Туристите, които обичат да 

се придържат към изпитани и надеждни дестинации, също възнамеряват да опитат нещо 

ново и много вероятно или почти сигурно ще посетят друг курорт или град в държава, 

където вече са били, например; 

3) Живейте като местните жители - това се превърна в маниер, който се "прокрадна под 

кожата" на много туристи. Те търсят по-автентични ваканционни преживявания и много 

компании вече предлагат на туристите възможността да се насладят на скрити 

скъпоценни камъни паралелно с традиционните наследство туристически атракции. 

Блоговете и социалните мрежи са интересен начин, а също и пътуване, за откриване на 

скрити места за преживяване на по-силни автентични преживявания; 

4) Необходимо е също така да се посочи увеличаването на посещенията в най-важните 

сегменти на движими (музеи, библиотеки, архиви, галерии), недвижими 

(археологически обекти, градски центрове, защитени пространствени културно-

исторически единици, паметници на народната архитектура, укрепления, бойни полета, 

места за екзекуции) и нематериално културно наследство (Гергьовден, Музей на открито 

„Старо село - Сирогойно“); 

5) Ръст на груповите посещения на важни тържества и събития - забелязан е увеличен 

брой групови и семейни посещения на важни институции и паметници на културата, 

военни паметници и места на страдания, както и райони със значими събития. Групи 

туристи все по-често избират места за честване на значими събития от световни войни, 

райони на значителни битки, райони, известни с традиционни сватби, с реколти, и 

отиват със семействата си на места, които събуждат спомени за привлекателни места 

от детството и младостта; 

6) Без почивка по време на кратките посещения на града - посещенията в градовете се 

увеличиха. Увеличаването на броя на туристите в градовете вероятно е резултат от 

увеличаване на ниско бюджетните полети до различни дестинации, този вид ваканция 

е по-привлекателна за широк кръг хора; 

7) Фитнес и спорт - Тази тенденция, която включва фитнес и други спортни дейности и 

събития, ще се увеличи значително сред хората на средна възраст; 
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8) Уелнес почивки - уелнес и спа почивките също имат нарастваща тенденция. Уелнес 

почивките включват широк спектър от дейности: спа, йога, детоксикация, фитнес и 

облекчаване на стреса. Те са особено популярни сред деловите хора, които искат да се 

възстановят напълно по време на почивка. Уелнес програмите също са популярни сред 

индивидуалните пътници и разбира се сред възрастните туристи; 

 

9) Гастрономически туризъм - нова тенденция на съвременния туризъм. 

Гастрономическият туризъм е нарастващ феномен, тъй като повече от една трета от 

туристическите разходи отиват за храна, според доклад на Световната туристическа 

организация. Една от основните причини за отиване на почивка - културно изживяване, 

което включва кулинарни изкушения. Домашното готвене е важен фактор по отношение 

на качеството на почивката. Едно от най-често използваните определения за 

гастрономически туризъм: гастрономически туризъм "е пътуване до региони, богати на 

гастрономически ресурси, които могат да генерират релаксиращи преживявания или 

имат за цел развлечения, които включват посещения на първични или вторични 

производители на гастрономически продукти, гастрономически фестивали, панаири, 

събития с демонстрационна подготовка и дегустация на храна или някаква свързана с 

храната дейност ”; 

10) Туризъм и технологии - широколентовият интернет вече е променил 

комуникационната и електронната култура и пряко засяга начина на (само) организация 

на годишния отпуск. Мобилните телефони се превръщат в лично средство за 
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организация на пътуванията. Софтуерът за изкуствен интелект ще играе ролята на 

личен виртуален туроператор. Въпреки това, точно поради постоянно присъстващите 

технологии и телекомуникационни мрежи, те се очертават като бързо нарастваща 

тенденция (за която трябва да имате и домашно предложение) - гостите по време на 

почивката все повече търсят детоксикация от онлайн комуникацията. 

 

Предпочитания на възрастните туристи: 

 Предпочитат да пътуват с партньор, с роднини или членове на 

семейството, както и в групи с хора, които познават. 

 Средно предпочитат да почиват с 4-7 нощувки, а също и да удължат 

продължителността до 13 нощи. 

 Предпочитат да пътуват през лятото и пролетта, но не пренебрегват и 

пътуванията извън сезона 

• Те са склонни да бъдат доста автономни в планирането и управлението 

на пътуванията си, като по-рядко избират пакети, предпочитат да 

организират ваканциите си индивидуално. 

• Предпочитаните от тях туристически теми са природата и културата 

• Безопасността е една от основните предпоставки, необходими за 

тяхното пътуване 

• Тъй като имат много свободно време, те могат да пътуват през всеки 

сезон (с изключение на групата възрастни туристи - на възраст 55-65 

години) 

• Те е по-вероятно от други туристи да потърсят медицински или здравни 

услуги или да се интересуват, дали има такива, включени в 

туристическата оферта 

• Мнението на познати за дадена дестинация значи много за тях, тъй като 

те вземат мнението и препоръките на другите много сериозно 

• Що се отнася до транспорта, достъпността е по-важна за тях от 

средствата за пътуване 

• Те могат да се считат за „любопитни“, а също и за много взискателни 

туристи, които се грижат за всеки детайл от туристическото си 

пътуване, независимо дали става въпрос за транспортни услуги, места 

за настаняване или организирани посещения на паметници на 

културата 

 

Най-общите дейности за възрастните туристи са: 

• ежедневни дейности 

• Места от природното наследство 

• Гастрономия и енология 

• Културни дейности 

• Риболов 
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• Таласотерапия, здраве 

• Наблюдение на фауна и флора 

• Ходене 

Има много форми на туризъм, които са особено подходящи за възрастни туристи. Това 

могат да бъдат: 

 Екотуризъм 

 Селски туризъм 

 Винен туризъм 

 Културно-исторически туризъм 

 Уелнес и спа туризъм 

Здравният туризъм също представлява една от най-важните причини за туризъм за 

възрастни. Възрастните хора са по-склонни от всяка друга група туристи да имат 

предпочитания и нужди от здравния туризъм. Мотивацията за пътуване на възрастните 

се основава на предпоставката за ангажиране в дейности за здравен туризъм. Въпреки 

това основната мотивация за здравния туризъм е уелнес туризмът. Нуждите от услуги в 

сферата на уелнес туризма са изключително важни, а благосъстоянието на развитието 

на туризма в дългата история на чуждестранното, предимно ендемично използване на 

туристическата природна среда (горещи извори, минерални, водни, климатични и др.), 

съчетано с развлекателни съоръжения, изграждане на цялостен здравен курорт, 

участието на посетителите може да достигне до тялото, ума и духа и да доведе до 

благосъстояние на държавата, в която спа услугите за уелнес туризъм са най-популярни 

и добре приети. 

Съществува потенциал за създаване на тези видове туризъм в трансграничния регион. 

Необходимо е също така използване на Интернет и нови информационни технологии за 

целите на маркетинга, популяризирането и рекламата на трансграничния регион като 

туристическа дестинация, особено подходяща за възрастни туристи. Това може да 

доведе и до обучаване на персонал от туристическия сектор, който остава да работи в 

местните страни. Един от проблемите е устойчивото развитие на зонирането на туризма. 

Въз основа на Националната концепция за туристическо райониране, България е 

концептуално разделена на девет туристически региона. Оправданието за тези региони 

е консолидиран резултат от синтезиран опит в областта на българския туризъм, 

пространствена принадлежност и специфичност на туристическите ресурси, 

обективното разделение на съответните туристически пазари и продукти, възгледите на 

заинтересованите страни. Разделянето на туристически региони помага за формирането 

на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и 

промоция. България и Сърбия трябва да се справят с предизвикателствата на 

конкуренцията, съществуващите управленски дефицити, недостатъците в правната 

рамка и т.н. Важно е също така координацията между частните и публичните институции 

в развитието на туристическата, техническата и информационната структура. 
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4.1 Създаване на основни бизнес схеми 

Развитие на туристическия потенциал, който може да допринесе за бързото и устойчиво 

консолидиране на двете области като популярна трансгранична туристическа 

дестинация. Показателен в това отношение е темпът на растеж на броя на регионални 

проекти с национално и транснационално значение. 

В сравнение с 2018 г. общият брой на туристите през 2019 г. в Република Сърбия възлиза 

на 3,69 милиона, докато броят на местните туристи е 1,843 милиона (7,6% увеличение), 

а броят на чуждестранните туристи, възлиза на 1,847 милиона, представяйки 

увеличение с 8% спрямо 2018 г. Най-голям брой чуждестранни туристи, посетили 

Република Сърбия през 2019 г., са туристи от Китай (145 хил. пристигащи, 269 хил. 

нощувки), Босна и Херцеговина (136 хил. пристигащи, 294 хил.). нощувки), Турция (108 

хил. пристигащи, 228 хил. нощи), Германия (104 хил. пристигащи, 203 хил..2) 

През 2019 г. общият брой на туристическите посещения в България е 13 милиона, от 

които чужденците в България са 9,3 милиона (ръст от 0,4% спрямо 2018 г.) и местните 

туристи 4,12 милиона (ръст от 5,6% спрямо 2018) През 2019 г. повечето туристи, които 

посещават България, са румънци - 1,287 милиона души, следвани от гърци 1,168 

милиона, германски, турски и македонски туристи.3 

Дефиниции 

Турист е всеки посетител, който остане поне една нощ в заведение за настаняване в 

посетеното място. Посетител е всяко лице, което пътува до място извън обичайната си 

среда за по-малко от 12 последователни месеца и чиято основна цел на посещението е 

различна от наемане на работа от местно лице в посетеното място. 

Пристигащи означава броя на туристите, прекарали една или повече нощувки в 

заведение за настаняване през наблюдавания период. Включени са и деца, независимо 

от възрастта. Не са включени постоянните жители на мястото за настаняване (персонал, 

собственик и членове на домакинството и др.), Както и лица със статут на бежанци. 

Броят на пристигащите не може да се счита за равен на броя на туристите. Човек може 

да пътува няколко пъти през годината; освен това човек може да посети много места 

по време на едно пътуване, като всеки път се регистрира в заведението за настаняване. 

Следователно статистиката регистрира броя на пристигащите туристи, но не и броя на 

туристите. Страната на произход се определя въз основа на страната на пребиваване. 

Туристическият курорт представлява организационно и функционално цяло, с 

утвърдено туристическо предложение, природни красоти, културно-исторически 

 

  2
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паметници и други паметници, важни за туризма, комунални услуги, транспорт и 

туристическа инфраструктура, както и настаняване и съпътстващи съоръжения.4 

4.1.1 Текущо състояние на туристическата оферта за възрастни туристи в 
регион Зайчар и област Видин 

 Досега възрастните туристи не са признати или не се считат за важни в двата региона. 

Повечето хотели, мотели, хотелиерски заведения, туристически агенции и други 

заинтересовани страни в туризма не се фокусират върху привличането на туристи на 55 

и повече години. Туристическият сектор в споменатите региони не разглежда 

предимствата, недостатъците и възможните възможности, които биха възникнали от 

създаването на оферти, подходящи за възрастни туристи. Една от причините за липсата 

на туристическо предложение за туристи на 55 и повече години е, че създаването на 

такива туристически продукти и / или услуги се счита за скъпо и възможно ненужно от 

заинтересованите страни в туристическата индустрия. Туристическите компании вземат 

своите решения въз основа на изключителна рационалност и маржове на печалба и 

фокусират своите стратегии върху постигане на бързи и сигурни печалби.  

 

Туристическата индустрия в споменатите региони все още не е запозната с 

изискванията и предпочитанията на възрастните хора. Бариерите пред 

туристическата индустрия в споменатите региони за задоволяване на 

нуждите и очакванията на възрастните туристи могат да бъдат: 

• Липса на персонал, който владее чужди езици; 

• Липса на достатъчно персонал, който да обслужва възрастните 

туристи; 

• Липса на рампи и други помощни средства в хотели и ресторанти за 

туристи на възраст над 55 години с бастуни, инвалидни колички и др .; 

• Туристическите агенции не предлагат туристически пакети за туристи 

на възраст над 55 години, които са подходящи за техните нужди, 

предпочитания и физически възможности и др. 

Тъй като двата региона не се разглеждат като туристически дестинации, 

липсва туристически поток в трансграничната зона, което води до много 

малки и микробизнеси в туристическия сектор, които не печелят. Също така, 

една от причините за тази ситуация обикновено е ниска платежоспособност и 

по-лоши условия на живот на населението в Зайчарска и Видинска област.  
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И все пак Зайчар и Видин разполагат с необходимите ресурси и добри показатели, за да 

станат разпознаваема туристическа дестинация, но засега остават неразвити. Имат 

уникални природни и антропогенни ресурси за развитие на културен, исторически, еко, 

риболовен, воден, спелеологичен, балнеологичен туризъм и селски туризъм. Двете 

области имат богато културно-историческо наследство от римско време, което е добре 

поддържано и съхранено, с потенциални възможности да се превърне в интересна 

туристическа дестинация. Традициите, занаятите и старите технологии, които могат да 

бъдат демонстрирани днес, са запазени. Наличните природни и антропогенни ресурси 

са предпоставка за развитието на региона като туристическа дестинация. Едно от 

важните предимства на Зайчарска област и Видинска област е наличието на значителен 

туристически потенциал, изключително богато културно-историческо наследство и 

потенциал за природен туризъм. Наличието на минерални извори в региона, е 

съществена предпоставка и ресурс за развитието на устойчив туризъм за хората от 

„третата възраст”. 

Както бе споменато по-рано, трансграничния регион има добър туристически 

потенциал. Разнообразните ландшафти, природното наследство, културното наследство 

и приличната свързаност или достъпност са характеристиките, които правят региона на 

Зайчар и Видин потенциално добра туристическа дестинация. Туризмът има важна роля 

в икономическата структура на българския трансграничен регион. Основните фактори 

за неговото развитие са привлекателността на природните обекти / планини, гори, езера 

и др., антропогенни ресурси / църкви и манастири, археологически обекти и др., 

Наличието на различни индустрии за производство на храни и напитки и др. Въпреки 

потенциала има и отрицателни фактори, които представляват заплаха за устойчивото 

развитие на туризма, като: 

 Стареене на населението, 

 Висока безработица в периферните гранични райони, 

 Лош жизнен стандарт и бедност, 

 Фактори свързани с изменението на климата и др. 

  

Сребърният туризъм, както често се нарича туризма за възрастни, 

представлява голям пазар с тенденция за растеж като досега неговият 

потенциал не се признава, нито се използва от хотелския пазар в по-слабо 

развитите страни. Такива държави със сигурност са Сърбия и България. 

Увеличаването на продължителността на живота през следващите години 

значително ще увеличи темповете на туризъм за възрастни. Ако в днешно 

време туризмът за възрастни държи 15% от туристическия пазар, през 

2050 г. делът му ще достигне приблизително 32%.. 

 

В момента двете области Зайчар и Видин не са широко познати като туристически 

дестинации, нито от международни туристически оператори, нито за голяма част от 

сръбски, български или други граждани. Има много неща, които могат да бъдат 

направени и които могат да подобрят ситуацията и да увеличат туристическия поток в 
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трансграничния регион, както и да насърчат културния обмен и да съберат хората в 

споменатия регион. 

4.1.2 Препоръки за туристическия сектор за създаване на                         
подходяща туристическа оферта за възрастни туристи 

Туристически продукти и услуги трябва да бъдат създадени, за да отговорят на нуждите, 

предпочитанията, очакванията и търсенето на възрастните туристи. Това означава, че 

туроператорите трябва да създадат балансирано предложение, което включва 

комбинация от фактори като почивка и спокойствие, възможност да прекарват време 

със семейството и приятелите си в комфортна обстановка, което предполага наличието 

на специални места като фитнес зали, места за отдих, зелени площи, стаи за процедури 

и други подобни. Туроператорите трябва да организират посещения на туристически 

атракции, които са достъпни за всички хора, като по този начин са подходящи за 

възрастни туристи. Пътуването до туристически атракции не трябва да бъде уморително 

и трудно и по натоварен маршрут. За туристите на възраст над 55 години е важно 

преходът да се съчетае с почивка. Възрастните клиенти ценят гостоприемството, 

чистотата и добротата на персонала. 

При вземането на решение за туристическа дестинация и атракция трябва да се вземат 

предвид физическото и здравословното състояние на туристите на възраст 55 и повече 

години. Винаги е препоръчително да включите в маршрутите няколко възможни 

възможности за посещение, да имате на разположение съоръжения за по-възрастни 

туристи като рампи, асансьори или пунктове за първа помощ, включително храна и 

адекватни услуги за настаняване. Атракциите могат да впечатлят и да повлияят 

значително на туристите на възраст над 55 години, за да прекарват повече време на 

едно място и по този начин да харчат повече. Особено вероятно е да постигнете нещо 

подобно, като предоставите екскурзоводи, поставите табели, включително 

предложения за упражняване на местни дейности. 

Секторът на бизнес туризма инвестира в човешки ресурси, за да бъде по-

конкурентоспособен 

Бизнес секторът в туризма трябва да подобри своите умения за управление, маркетинг 

и връзки с обществеността, като инвестира в обучения и образование, за да достигне 

по-ефективно до различни групи туристи. Те трябва да бъдат информирани. За да 

постигнат това, те трябва да присъстват на семинари и обучения, свързани с темата, 

търговски изложения, туристически панаири и туристически борси. Използването на 

Интернет за получаване на най-новите актуализации и информация също е важно. 

Туристическите агенти трябва систематично да разглеждат информационните 

източници, предоставяни от местните информационни служби, общинската статистика, 

туристическите и учебните центрове в трите общини.  
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Възрастните туристи са много взискателна туристическа група, която се 

нуждае от специално внимание и разбиране. Възрастните туристи ще кажат 

средно на 8 приятели, когато туристическото преживяване е било добро, 

докато когато опитът не е бил добър, те ще го кажат на три пъти повече хора. 

Поради това е добра идея да не привличате туристи на възраст над 55 години, 

докато организациите не са готови да ги обслужват правилно и една от 

основите, необходими за създаването на подходящо туристическо 

предложение за възрастни туристи, са знания, образование и компетентност 

на туристическия мениджмънт, фактори, участващи в туристическата 

индустрия. 

 

Друг начин да помогнете за развитието на туристическия сектор е да инвестирате в 

обучение на персонала, така че те да могат да отговорят на нуждите на клиентите. Това 

е абсолютно осъществимо благодарение на възможностите за обучение и 

квалификация, предлагани от различни европейски програми. 

Бенчмаркингът като начин за учене и усъвършенстване 

Както и при други видове бизнес, също е важно да се проучи какво правят другите 

предприемачи, т.е. заинтересованите страни в туристическия сектор, как 

функционират, какви са техните стратегии, целеви пазари, продукти и услуги. За да 

получите информация за заинтересованите страни в туризма в други региони и държави 

и начина им на работа, е необходимо да ги посетите и да ги изучите, да опознаете 

техните начини за правене на бизнес, привличане на туристи и клиенти, особено 

туристи на възрастни, оферти и услуги, създадени за тях и т.н..   

Изследване на нуждите от пътуване за възрастни, за да се създаде адекватна 

туристическа оферта 

Преди да създадете и предложите продукт / услуга за туристи на възрастни 

хора, препоръчително е да се запознаете с техните нужди, препоръки и 

изисквания. За да се постигне това, е необходимо да се проведат изследвания 

сред хора, имащи отношение към темата, туристи и потенциални туристи на 

възраст 55 и повече години. Те биха могли да предоставят ценна обратна 

връзка относно новите продукти и услуги, създадени за туристи за възрастни. 

Важно е да се предложат на потенциални клиенти, т.е. възрастни туристи, да 

тестват продуктите и услугите, които се планират да се предлагат, като 

местна храна, рецепти, готвене, вино, организиране на тестови обиколки и 

др. и също.  
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Инфраструктура и съоръжения 

Не е необходимо да се говори твърде много за значението на инфраструктурата за 

туризма като цяло. Състоянието на туристическите обекти също е важно и трябва да се 

анализира от гледна точка на посетителя, на собствениците и притежателите. Една от 

най-очевидните потребности на даден обект е подходящо обозначаване. 

Препоръчително е да се поставят големи и лесни за разчитане знаци по пътя водещ към 

туристическия обект. В случай, че става въпрос за забележителност, важно е на 

табелата да се посочи работното време на обекта – часове и дни от седмицата. В случай, 

че има входна такса, това трябва да се отбележи, за да не бъдат неприятно изненадани 

туристите, когато стигнат до входа. Би било добре да се изтъкне наличието в близост 

например на  магазин за сувенири, кафене и специални представления. Обектът трябва 

да бъде достъпен за всички туристи, т.е. хора със специални нужди и увреждания. За 

да се постигне това, е необходимо обектът да има безопасен и проходим вход, подходящ 

с рампи за хора с бастуни, патерици и инвалидни колички. Добре организираната зона 

за паркиране също е важна, тъй като трябва да е удобна, с подходяща настилка, добре 

маркирана със специални места за паркиране за хора с увреждания. Съоръженията в 

района, като зони за почивка, кошчета за отпадъци, рампи, тоалетни и пейки трябва да 

бъдат в добро състояние. Те трябва да бъдат достъпни за хора със специални нужди, 

подходящи и чисти. 

Съоръженията за настаняване трябва да бъдат чисти и достъпни и може би да предлагат 

различни ценови опции, за да привлекат туристи на възраст над 55 години и да 

отговорят на техните нужди и предпочитания. В допълнение би било добре те да са 

близо до атракциите, предвид трудната мобилност, която някои възрастни туристи 

могат да изпитат предвид възрастта и здравословното си състояние. 

Партньорството на заинтересованите страни като предпоставка за създаването на 

Зайчарска и Видинска област като обща дестинация за възрастни туристи 

Заинтересованите страни в туристическия сектор в споменатите региони трябва да 

работят заедно на равни начала. Това е едно от основните условия, необходими за 

развитието на двата региона като обща дестинация за туристи на 55 и повече години. 

Съществуват две големи категории партньорства, които трябва да имате предвид: 

“партньорства с обща мисия” или „партньорства с общ пазар”. Партньорствата с обща 

мисия се осъществяват от сродни културни обекти, които са обединени от общи 

професионални стандарти и предлагат сродни услуги. За целта е важно да се сдобиете 

с информация за успеха на другите сходни организации по отношение на броя 

посетители и икономическото въздействие. Проучването е важна основа за 

разработването на цялостен план. Например, можете да събирате рекламните си 

бюджети, за да промоцирате региона като обща туристическа дестинация за туристи 

над 55, заедно ще можете да закупувате повече и по-мащабни реклами, отколкото която 

и да било организация по отделно, така ще постигате синергичен ефект. Можете да си 

сътрудничите в програмната област, като например да съберете средства, за да 
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поканите пътуваща изложба, 

която иначе не би била по силите 

на нито една от организациите 

индивидуално; да разработите 

общ лекционен курс, който да 

включва всеки обект от културно-

историческото наследство в трите 

региона; да направите така, че 

всички организации да 

отбелязват едно и също събитие в 

даден период от годината.  

Туристическите организации 

трябва да се разглеждат като 

партньори, а не като 

конкуренти, тъй като те трябва да си сътрудничат. Състоянието на даден музей/обект е 

неразривно свързано със състоянията на всички останали музеи/обекти в двата региона. 

Партньорствата със заинтересовани страни в туристическата индустрия, частни или 

публично-частни, винаги носят положителни резултати и резултати за своите членове. 

Добрите партньорства са много по-ефективни от организациите, които работят 

самостоятелно. Примери за такива партньорства могат да бъдат местни хотели и ресто-

ранти, културни и исторически забележителности, туристически агенции или местни 

власти и т.н. Музей, например, заедно с местен хотел, могат да рекламират заедно - на 

билборд, във вестник или в списание, в социалните мрежи или другаде. 

Всяка организация трябва да се възползва от всички налични възможности за 

популяризиране на своя обект 

Препоръчително е организациите и фирмите, работещи в туристическия сектор да се 

свържат с компаниите, които рекламират и предлагат туристически възможности, 

планират дейности и еднодневни екскурзии и събития за своите клиенти. В допълнение 

към туристическите сектори, не бива да се пренебрегват организации за икономическо 

развитие, инициативи за оживяване и разкрасяване на централни градски части, банки, 

които биха предоставили финансиране за осъществяването на вашите идеи и смятат, че 

тяхното реализиране ще създаде нови възможности за заетост и допълнителни доходи 

за местното население. 

Работата в мрежа също е едно от основните неща, които са необходими. 

Препоръчително е организациите, работещи в туристическата индустрия, да бъдат 

членове на Търговско-промишлените камари, хотелиерските и ресторантьорските 

асоциации и / или други бизнес и организационни организации или комитети в двата 

региона. 
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Музеи 

Музеите винаги са туристическа атракция и са популярни и сред възрастните туристи. 

За да направят възрастните удовлетворени и да отговорят на техните очаквания, 

музеите трябва да разнообразят своята оферта и да включват повече от просто 

представяне на своите експонати. Музеите трябва да предлагат активно участие на 

туристите, както и интелектуално взаимодействие. Взаимодействията могат да бъдат 

свързани с разказване на истории, практически дейности, аудио-визуални програми и 

т.н. Има много различни методи, които могат да бъдат използвани за привличане на 

възрастни туристи, а някои от тях са: програми, свързани с исторически пиеси и 

представления,  филми и дискусии, филмови фестивали, лекционни курсове,  

пешеходни обиколки с туристически гидове,  компютърни станции с информация,  видео 

станции представящи документални филми, видео интродукции и прочие, слушалки или 

аудио демонстрации за разказване на историята, аудио касетки за пешеходните 

обиколки и прочие,  редовни представления, като национални танци и песни, 

традиционна кухня;  екскурзии до исторически места с обучени водачи;  информация 

чрез вестници и брошури;  специални групови турове за възрастни туристи над 55; 

подробни пътеводители с информация за музеите; демонстрации: готвене, плетене на 

черги, изработване на гърнета, дърворезба, правене на кошници и прочие;  по-добри 

знаци и табели с информация. 

4.1.3 Хотели и възрастни туристи - нужди, проблеми и препоръки за хотели 

Много е важно да разберете нуждите на възрастните пътници от гледна точка на 

техните очаквания от хотела, в който ще изберат да отседнат. Собствениците на хотели 

също трябва да имат предвид, че туристите на възраст над 55 години (или повече) 

предпочитат малки семейни хотели, особено тези с историческо значение, които 

предлагат настаняване на достъпни цени. 

Някои от основните трудности на сребърните туристи са фокусирани върху: 

Достъп до информация - голям процент от хората на възраст над 60 години не използват 

Интернет (и не говорят английски) факт, който води до загуба на значителна 

информация при планиране на пътуване или друга дейност. Дори тези, които използват 

технологията, се „губят“ в сложните уеб сайтове, които не са подходящи за възрастни. 

Препоръки: Избягвайте цветните, прозрачните фолиа и променливото съдържание, 

тъй като начинаещите възрастни потребители се уморяват, което води до висока степен 

на отпадане на интереса. Лесният и бърз достъп до информация, съчетан с осигуряване 

на сигурност на всички етапи от пътуването, привличат пътуващите възрастни. Някои 

от препоръките при създаването на уебсайт, който често трябва да се посещава от 

възрастни хора, са: 

- Трябва да има инструмент „Четене на глас“, използван за конвертиране на писмено 

съдържание в аудио съдържание. Ще помогне на тези, които имат зрителни увреждания 

или имат други трудности при четене. 
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- Възможност за регулиране на размера на символите на текста, за да се направи по-

лесно и по-гладко четенето на текста. 

- Да се създадат клавишни комбинации, които са по-удобни за използване на екрана от 

мишката. 

Достъпност и използваемост на интересни места - време за пътуване и неясни посоки 

(препратка към уеб страници), всякакви стълби и стръмни склонове (нагоре-надолу), 

недостатъчно осветление и табели, които не са подходящи за възрастта (грешно 

осветление, прозрачни знаци или бледи сенки) , както и лесна за използване, но 

неприветлива за възрастта технология (като интелигентни телевизори с неясни 

инструкции за употреба, „интелигентни“ осветителни системи, климатик и др.), 

допринасят за негативната психология на възрастния човек, създавайки чувство на 

неграмотност, откъснатост и безполезност.  

Препоръки: Обучете персонала на хотела си да е полезен на възрастните клиенти Тази 

практика е много важна, за да няма патерналистично поведение, което да накара 

гостите ви да се чувстват неудобно. Обучения трябва да се организират и провеждат, 

за да се подобрят уменията и знанията на туристическите работници, като по този 

начин се подобри качеството на услугите, предоставяни в туризма.  

 

Чувството за сигурност - чувството за сигурност и увереност е важно за всички 

пътуващи. В допълнение към по-възрастните хора идва защитата на здравето и 

профилактиката на заболяванията, която изисква способността да се осигури 

застраховка за пътуване, но също така лесен и бърз достъп до качествени здравни 

услуги. 

Препоръки: Пътуващите възрастни биха се почувствали по-сигурни и обгрижвани, ако 

отседнат в хотел, който си сътрудничи с медицинската индустрия (лекари, болници, 

клиники и др.) Помислете за предоставяне на възможност за транспортиране на вашия 

гост до място за грижи в случай на спешност. Почти е невъзможно да си представим 

липса на такава услуга в наши дни, особено когато се занимаваме с толкова 

чувствителна целева група. 

Гостоприемството на обектите в периоди с ниско търсене - възрастните туристи имат 

гъвкавост при датите на пътуване, като по този начин се избягва пренаселеността по 

време на периоди на голямо търсене и екстремни летни температури. Важно е обаче да 

изпитват същия вид гостоприемство. 

Препоръка: Наличието на отопление, на персонал, но също така и наличието на 

събития и дейности в района на хотела могат да съставят сложен пъзел. Това често 

изисква сътрудничеството на хотелиерите с други местни агенции (т.е. гастрономия, 

културни асоциации и т.н.), така че сребърните туристи да могат да изпитат 
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автентичното гостоприемство по всяко време на годината, когато посещават някоя 

туристическа дестинация. 

Какво пречи на хотелиерите да бъдат рекламирани като хотели, подходящи за 

възрастни и защо е важно за хотелиерската индустрия да инвестира в сребърен 

туризъм? Всъщност перспективите за растеж на сребърния туризъм са благоприятни от 

десетилетия. Независимо от това, хотелиерството е много сдържано и дори отрицателно 

настроено да инвестира в профил, подходящ за възрастни. Съществуващият стереотип 

за „слаби, болни, възрастни мъже или жени“ се свързва с хотелските марки, които са с 

ниско търсене. 

Промяната в имиджа и формата на възрастните пътници също създава необходимост от 

адаптиране към нови данни, особено в хотелския сектор. Той трябва да съчетава 

настаняване, храна, уелнес и свободно време, които са пряко свързани със сребърната 

икономика. 

Съвсем нормално и естествено е, че с възрастта хората започват да изпитват повече 

трудности по отношение на физическото и психическото си състояние. Голям брой хора 

на възраст 65 или повече години имат поне едно хронично заболяване, като сърдечна 

недостатъчност и диабет, и те трябва да използват фармацевтично лечение и терапии. 

Те могат да имат проблеми при ходене или изкачване на стълби и ще им трябват 

помощни средства за ходене или инвалидна количка. И все пак има много сребърни 

туристи, които биха искали да пътуват въпреки състоянието си. Ето защо е важно да се 

създаде оферта за туризъм, благоприятен за възрастта. Това означава, че: 

- Хотелите са достъпни за инвалидни колички и хора с увреждания и специални 

нужди; 

- Груповите пътувания и дейности, са особено подходящи за възрастни хора; 

- Музеи и крайбрежни алеи, например, които са достъпни и с помощни средства 

за ходене; 

- Винаги съществуваща възможност за медицинско лечение. 

Има и много проблеми при създаването на туризъм, благоприятен за възрастта, като: 

- Хотелите са достъпни за инвалидни колички, но леглото и баните не са 

подходящи за хора с увреждания; 

- Липса на медицинско лечение; 

- Неадекватни оферти за самотни пътуващи възрастни 

- Неадекватни транспортни средства 

Решения трябва да се намерят и в застроената среда по отношение на нуждите на 

възрастните туристи и хората с увреждания. Хотелите, музеите, автобусите, 

ресторантите и т.н. трябва да бъдат достъпни и реорганизирани, за да се осигури 

достъпност. Това означава: 

 Достъпност за инвалидни колички до спални, трапезарии, градини, паркинг 

 Достатъчно място до леглата, за да могат да получат помощ от друг човек 
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 Достъпни бани и достатъчно място за помощ 

 Внимание към адаптирани функции за осветление, изговорени съобщения и 

надписи 

 Транспорт на ниво тротоар 

 Подписването на документи също да е налично и на брайлова азбука 

4.2 Видове туристически съоръжения, които избират възрастните хора 

Настаняването може да бъде много важен фактор в плановете за почивка, тъй като 

неговото качество, цена и достъпност за туристите и особено за туристите в напреднала 

възраст, може да играе основна роля при окончателния избор. Също така може много 

да повлияе на удовлетвореността на туристите от избрана дестинация за почивката им. 

В проведените проучвания възрастните туристи отговориха кой тип туристически 

съоръжения най-често избират, когато са на почивка. 

Изследването включваше места за настаняване като: хотели, мотели, къщи за гости, 

студия, лагери и наети стаи. Възрастните туристи от Зайчарска област и Видинска 

област, участници в изследването, отговориха кой тип туристически места най-често 

избират, когато са на почивка. 

Резултати на респондентите от регион Зайчар 

 

Източник: Изследване на потребностите от пътувания на възрастни и най-добри 

практики в ЕС 

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. 
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Резултати на анкетираните от област Видин  

 

Източник: Изследване на потребностите от пътувания на възрастни и най-добрите 

практики в ЕС 

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

наети стаи, 13% в студио, 8% в мотели и 8% предпочитат по-приключенски 

възможности за къмпинг, а 5% предпочитат къщи за гости. 

Очевидно е, че и в двата анализирани региона, Зайчар и Видин, по-голямата част от 

възрастните туристи предпочитат да останат в хотел по време на ваканция. Това не е 

най-евтиният вариант, но е най-сигурният и най-надежден тип настаняване сред 

възрастните туристи. Наетите стаи са вторият избор за възрастни, тъй като този тип 

настаняване вероятно е един от финансово най-изгодните, което им позволява да 

спестят пари и може би да ги похарчат за някои други видове забавления. Студията се 

избират от възрастни хора, може би защото те са по-евтини от хотелите. Мотели, къщи 

за гости и лагери рядко се избират за настаняване от възрастни туристи.   

По отношение на качеството на съществуващите помещения за настаняване, 

то зависи от категоризацията на хотелите. По-специално, цялата хотелска 

инфраструктура в област Видин по принцип е надценена (както е във всички 

области на страната) в сравнение с международните стандарти за 

категоризация на инфраструктурата в хотелиерството. Понастоящем няма 5-

звезден хотел в област Видин, като най-високо оценен е хотел Скалите (4 *). 

Останалите хотели са оценени предимно в категория 3 * и 2 *, има и хостели. 

В повечето заведения за настаняване персоналът говори английски, но има и 

места, където персоналът не говори чужд език. Подобно е и в регион Зайчар. 

Понастоящем няма и 5-звездни хотели в регион Зайчар. Най-добре оценените 

хотели в регион Зайчар са хотел Рамонда (4 *) и хотел Стара планина (4 *). 

Останалите хотели са оценени предимно в категория 3 * и 2 *. В повечето 

заведения за настаняване персоналът говори английски. 
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Таблица 1: Заведения за настаняване в областите Зайчар и Видин, (брой) 

Област 2016 2017 2018 

Зайчар 27 21 21 

Видин 23 27 25 

Общо 50 48 46 

Източник: СОРС и НСИ 

 

Анализ на област Зайчар 

В съответствие със Статистическата служба на Република Сърбия през 2018 г. общият 

брой на местата за настаняване в област Зайчар е 21. През 2017 г. общият брой на 

местата за настаняване в област Зайчар е 21. През 2016 г. общият брой на местата за 

настаняване в Зайчар област беше 27. През 2018 г. в сравнение с 2017 г. броят на 

заведенията за настаняване в област Зайчар остава непроменен. В сравнение с 2016 г. 

броят на заведенията за настаняване в област Зайчар през 2018 г. намалява с 22%. 

През 2017 г. в сравнение с 2016 г. броят на местата за настаняване също намалява с 

22%. През 2018 г. в сравнение с 2016 г. броят на местата за настаняване в област Зайчар 

е намалял с 22%. 

Като цяло има негативна тенденция за намаляване на броя на местата за настаняване 

в област Зайчар. 

 

Анализ на област Видин 

Съгласно Националния статистически институт на България през 2018 г. общият брой 

на местата за настаняване в област Видин е бил 25. През 2017 г. общият брой на местата 

за настаняване в област Видин е 27. През 2016 г. общият брой на местата за настаняване 

в област Видин е 23. През 2018 г. спрямо 2017 г. броят на местата за настаняване в 

област Видин е намалял със 7%. През 2017 г. спрямо 2016 г. броят на заведенията за 

настаняване в област Видин се е увеличил със 17%. През 2018 г. спрямо 2016 г. броят 

на заведенията за настаняване в област Видин се е увеличил с 9%. 

Сравнителен анализ 

През 2018 г. в област Видин има повече заведения за настаняване, отколкото в област 

Зайчар. През 2017 г. в област Видин има повече заведения за настаняване, отколкото в 

област Зайчар. През 2016 г. в регион Зайчар има повече заведения за настаняване, 

отколкото в регион Видин. 
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Таблица 2: Брой легла в областите Зайчар и Видин 

Област 2016 2017 2018 

Зайчар 9.223 8.636 9.770 

Видин 782 820 822 

Общо 10.005 9.456 10.592 

Източник: СОРС и НСИ 

Анализ на област Зайчар 

В съответствие със Статистическата служба на Република Сърбия през 2018 г. общият 

брой на леглата в област Зайчар е бил 9770. През 2017 г. общият брой на леглата в 

област Зайчар е бил 8636. През 2016 г. общият брой на леглата в област Зайчар е бил 

9223 През 2018 г. в сравнение с 2017 г. общият брой на леглата в област Зайчар се е 

увеличил с 13%. През 2017 г. в сравнение с 2016 г. общият брой на леглата в област 

Зайчар е намалял с 6%. През 2018 г. в сравнение с 2016 г. общият брой на леглата в 

област Зайчар се е увеличил с 6%. 

Анализ на област Видин 

Съгласно Националния статистически институт на България през 2018 г. общият брой 

на леглата в област Видин е бил 822. През 2017 г. общият брой на леглата в област 

Видин е бил 820. През 2016 г. общият брой на леглата в област Видин е бил 782. В 2018 

г. спрямо 2017 г. общият брой на леглата в област Видин се е увеличил с 0,2%. През 

2017 г. спрямо 2016 г. общият брой на леглата в област Видин се е увеличил с 5%. През 

2018 г. спрямо 2016 г. общият брой на леглата в област Видин се е увеличил с 5%. 

Сравнителен анализ 

През 2018 г. в регион Зайчар имаше по-голям брой легла, отколкото в регион Видин. 

През 2017 г. в регион Зайчар имаше по-голям брой легла, отколкото в регион Видин. 

През 2016 г. в регион Зайчар имаше по-голям брой легла, отколкото в регион Видин. 

Изводът е, че има много по-голям брой легла в Зайчарска област, отколкото във 

Видинска област за наблюдавания период от време. 

Таблица 3: Общ брой туристи в областите Зайчар и Видин 

Област 2016 2017 2018 

Заечар 80.792 92.093 149.269 

Видин 51.090 57.283 55.168 

Обща сума 131.882 149.376 204.437 

Източник: СОРС и НСИ 
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Анализ на област Зайчар 

В съответствие със Статистическата служба на Република Сърбия, през 2018 г. общият 

брой на туристите в регион Зайчар е бил 149269. През 2017 г. общият брой на туристите 

в регион Зайчар е бил 92093. През 2018 г. в сравнение с 2017 г. общият брой на 

туристите в регион Зайчар се е увеличил с 62%. През 2017 г. в сравнение с 2016 г. 

общият брой на туристите в регион Зайчар се е увеличил с 14%. През 2018 г. в 

сравнение с 2016 г. общият брой на туристите в регион Зайчар се е увеличил с 85%. 

Анализ на област Видин 

Съгласно Националния статистически институт на България, през 2018 г. общият брой 

на туристите във Видинска област е бил 55168. През 2017 г. общият брой на туристите 

във Видинска област е бил 57283. През 2016 г. общият брой на туристите във Видинска 

област е бил 51090. В 2018 г. спрямо 2017 г. общият брой на туристите във Видинска 

област е намалял с 4%. През 2017 г. спрямо 2016 г. общият брой на туристите във 

Видинска област се е увеличил с 12%. През 2018 г. спрямо 2016 г. общият брой на 

туристите във Видинска област се е увеличил с 8%. 

Сравнителен анализ 

През 2018 г. в регион Зайчар имаше по-голям брой туристи, отколкото в регион Видин. 

През 2017 г. в регион Зайчар имаше по-голям брой туристи, отколкото в регион Видин. 

През 2016 г. в регион Зайчар имаше по-голям брой туристи, отколкото в регион Видин. 

Изводът е, че в наблюдавания период от време е имало много по-голям брой туристи в 

регион Зайчар в сравнение с регион Видин. 

 

Таблица 4: Общ брой местни и чуждестранни туристи в областите Зайчар и Видин 

Област 

 

2016 2017 2018 

Всички Вътрешни Чужде 

странии 

Svi Всички Вътрешни Чужде 

странии 

Вътрешни Всички 

Заечар 80.792 66.258 14.534 Заечар 80.792 66.258 14.534 Заечар 80.792 

Видин 51.090 39.165 11.925 Видин 51.090 39.165 11.925 Видин 51.090 

Обща 

сума 

131.882 105.423 26.459 Обща  

сума 

131.882 105.423 26.459 Обща 

сума 

131.882 

Източник: СОРС и НСИ 

Анализ на област Зайчар 

В съответствие със Статистическата служба на Република Сърбия през 2018 г. от общия 

брой туристи в региона Зайчар местните туристи съставляват 83%, а чуждестранните 

17%. През 2017 г. от общия брой туристи в региона Зайчар местните туристи 

съставляват 85%, а чуждестранните 15%. През 2016 г. от общия брой туристи в региона 

Зайчар местните туристи съставляват 82%, а чуждестранните 18%. През 2018 г. в 

сравнение с 2017 г. общият брой на всички туристи се е увеличил с 62%, броят на 
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местните туристи се е увеличил с 57%, а броят на чуждестранните туристи се е увеличил 

с 92%. През 2017 г. в сравнение с 2016 г. общият брой на всички туристи се е увеличил 

с 14%, броят на местните туристи се е увеличил с 19%, а броят на чуждестранните 

туристи действително е намалял със 7%. През 2018 г. в сравнение с 2016 г. общият брой 

на всички туристи се е увеличил с 85%, броят на местните туристи се е увеличил с 86%, 

а броят на чуждестранните туристи се е увеличил със 79%. 

Анализ на област Видин 

Съгласно Националния статистически институт на България през 2018 г. от общия брой 

туристи във Видинска област местните туристи съставляват 82%, а чуждестранните 

18%. През 2017 г. от общия брой туристи във Видинска област местните туристи 

съставляват 73%, а чуждестранните 27%. През 2016 г. от общия брой туристи във 

Видинска област местните туристи съставляват 77%, а чуждестранните 23%. През 2018 

г. в сравнение с 2017 г. общият брой на всички туристи е намалял с 4%, броят на 

местните туристи е намалял с 0,01%, а броят на чуждестранните туристи е намалял с 

14%. През 2017 г. в сравнение с 2016 г. общият брой на всички туристи се е увеличил 

с 12%, броят на местните туристи се е увеличил със 7%, а броят на чуждестранните 

туристи се е увеличил с 29%. През 2018 г. в сравнение с 2016 г. общият брой на всички 

туристи се е увеличил с 8%, броят на местните туристи се е увеличил със 7%, а броят 

на чуждестранните туристи се е увеличил с 11%. 

Сравнителен анализ 

През 2018 г. в регион Зайчар имаше по-голям брой туристи, отколкото във регион Видин, 

както местни, така и чуждестранни. През 2017 г. в регион Зайчар имаше по-голям брой 

туристи, отколкото в регион Видин. През 2017 г. в Зайчарския регион имаше по-голям 

брой местни туристи, отколкото във Видинския регион, но Видинския регион имаше 

повече чуждестранни туристи от Заечарския регион през 2017 г. През 2016 г. в 

Зайчарския регион имаше по-голям брой туристи, отколкото във Видинския регион, и 

двамата местни и чужди. 

В заключение, местните туристи доминират по отношение на посещението в сравнение 

с чуждестранните туристи и в двата региона и във всяка анализирана съответна година. 

Това в никакъв случай не е положителна информация, но е реалността. Чуждестранните 

туристи често генерират повече доходи и по-дълъг престой, но те трябва да бъдат 

провокирани да посетят анализирания трансграничен регион и има огромен потенциал 

за подобряване на ситуацията. Скромният брой заведения за настаняване и много 

скромният брой легла, особено във Видинска област, както и липсата на адекватна 

реализация на туристическия потенциал в Зайчарска и Видинска област допринасят за 

относително ниския брой по отношение на местните и чуждестранните туристи. 
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5. Насърчаване на бизнес, насочен към 
туристически пазари за възрастни 

Компаниите и организациите, работещи в сферата на туристическата индустрия, са 

изправени пред предизвикателството да достигнат до своите клиенти. Важното е 

фирмите да не виждат другия бизнес като конкуренция, която трябва да бъде победена. 

Компаниите и организациите в областта на туристическата индустрия трябва да работят 

заедно в рекламата и промоцията. По този начин двете области, Зайчар и Видин, ще 

бъдат популяризирани като туристическа дестинация с разнообразни туристически 

атракции, особено подходящи за туристи на 55 и повече години. 

Защо Пазар за възрастни хора? 

В световен мащаб сегментът за възрастни хора се състои от почти 75 милиона души. 

Такъв голям целеви пазар не трябва да се включва в маркетинговите стратегии. 

Днешните възрастни граждани в световен мащаб са финансово добре разположени, 

търсят насоки, които да им помогнат да живеят по-дълго, по-здравословно и по-добре. 

Те харесват правилно доставеното маркетингово съобщение и всяка голяма кампания 

трябва да е насочена към тях. Маркетинговата стратегия трябва да се състои от 

дългосрочни дейности, които ще допринесат за разработването на марка, продукт, 

туристическа дестинация и др.  

 Маркетинговата стратегия е комбинация от техники, които ще позволят на 

организация, компания и др. да насочат ресурсите към постигане на 

устойчиво предимство пред конкурентите, увеличаване на продажбите и т.н. 

Маркетингът включва откриване на това, което хората мислят, искат и какво 

биха искали да изпитат, когато посещават организация, бизнес, туристическа 

дестинация и т.н. След като разберат какво търсят клиентите, могат да се 

използват различни рекламни инструменти, като например брошури, 

вестници и списания, онлайн електронни реклами и други, за да казват на 

хората по креативен и ангажиращ начин, че има оферта за това, което 

търсят. 

 

Офертата трябва да съответства на рекламата и това е много важно. Това е особено 

важно, когато клиентите отговорят на оферта в брошура или реклама по имейл. Те 

очакват да им бъде дадено това, което е привлякло техния интерес и внимание. 

За да се привлече определен туристически сегмент, като например туристи на възраст 

55 и повече години, е необходимо да се създаде туристически продукт, съобразен с 

техните нужди, изисквания, интереси и т.н. Туристическият продукт трябва да бъде 

създаден, за да насочи туристическия сегмент. Промоционалните дейности трябва да са 

насочени към специфичните нужди на туристите на възраст над 55 години и / или по-

големи. Една от целите трябва да бъде премахването на сезонния фактор в 
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предлагането на туристически продукти и услуги за възрастни туристи, както и 

създаването на различни туристически маршрути, отговарящи на нуждите, интересите 

и търсенето на възрастните туристи. 

Тенденции в начините за промоция и резервация 

В областта на промоцията и резервацията са разработени нови инструменти за 

комуникация и промоция. Те се основават на технология за електронен маркетинг за 

комуникация с потребителите и значително повишават ефективността на 

маркетинговите дейности. Цифровите канали са сърцевината на комуникационната 

стратегия за ефективен маркетинг. Днес дестинациите и компаниите могат да достигнат 

до потребителите директно чрез редица споделени цифрови платформи. Споделянето 

на икономика и виртуална междусекторна платформа за предоставяне на информация 

и комуникация между потребителите според модела „peer to peer“ се превръща в 

характеристика на новата ситуация в туристическия бизнес. Също така, в съответствие 

с препоръките на СТО, е необходимо технологията за е-маркетинг за комуникация с 

потребителите да бъде достъпна за хора с увреждания, както и съоръженията и другото 

съдържание, което се популяризира, да са достъпни и да носят знаците за достъпност, 

така че наречени пиктограми. Всичко това се случва поради изключителната мобилност 

на потребителите. Мобилното оборудване на потребителите позволява достъп до 

множество платформи, виртуална комуникация с доставчиците на туризъм, както и на 

потребителите помежду си.  

Много вероятно е възрастните туристи да се върнат в туристическата дестинация, 

където са доволни. Те също така със сигурност ще кажат на приятелите си за това, като 

правят силен маркетинг от уста на уста за туристическата дестинация. Те могат да 

говорят за подходящи помещения за настаняване, гостоприемство на туристическия 

персонал и т.н. с приятелите си на сходна възраст и със семейството си. 

5.1 Изработване на адекватни маркетингови методи 

Ефективните маркетингови планове започват с оценката на пазара, а възрастните 

граждани съставляват значителна част от демографските данни в регион Зайчар и 

област Видин. Маркетингът за възрастни включва установяване на връзка, изграждане 

на доверие и предоставяне на възможности за растеж, учене и взаимодействие. 

Възрастните хора са известни с това, че развиват дългосрочна лоялност към марката, 

така че честният и откровен подход е жизненоважен за достигане до този важен сегмент 

от населението. 

Приоритети в развитието на маркетинга, свързани с туристически продукти, 

предназначени за възрастни хора 55+: 

• Провеждане на маркетингови проучвания и туристическа „интелигентност”; 

• Изграждане на обща специализирана марка за двете области като туристическа 

дестинация за туристи на възраст над 55 години; 
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• Изготвяне на програма за маркетинг и промоция на туристически продукти за 

туристи на възраст над 55 години; 

• Участие в предварително избрани търговски панаири в различни страни, 

свързани с туристическата индустрия; 

• Изграждане на мрежа от туристически информационни центрове; 

• Разработване на ПЧП по отношение на промоцията и маркетинга на 

туристическия продукт за туристи на възраст над 55 години; 

• Изготвяне на програми за анкетиране на туристи на възраст над 55 години; 

Маркетингови техники за възрастни хора – препоръки 

По-възрастните туристи са по-склонни да реагират на силни и директни съобщения. 

Важно е съобщението да бъде ясно и актуално. Използвайте прост, ясен език, който е 

конкретен и лесен за разбиране и запомняне. Има и други важни фактори при 

създаването на маркетингова стратегия за туристи за възрастни хора, като: 

• Простота, 

• Изключителност, 

• Доверие, 

• Персонализация и 

• Визуални изображения. 

Всеки един от тези фактори ще бъде обяснен накратко. 

Простота 

Когато разработвате вашите програми, поддържайте потребителския опит, прост и ясен, 

както бихте направили с всяка задача, която молите вашите купувачи да изпълнят, както 

когато решавате какъвто и да е маркетингов проблем, помислете как може да бъде той 

опростен. Всичко, от пристигането до заминаването, трябва да е просто и лесно за 

изпълнение. Хората на възраст над 65 години не са израснали с технологии. Това не 

означава, че технологията трябва да бъде отхвърлена като начин за общуване с 

възрастни хора, но е важно да разберете как да се свържете с по-възрастната 

аудитория, без да разчитате единствено на технологията за стимулиране на 

реализациите. 

Изключителност 

Изграждането на ексклузивни оферти и промоции, насочени към възрастни хора - като 

дни на разпродажба, безплатни доставки и подаръци за рожден ден - може да бъде 

ефективно. Идеята е да провеждате кампании, които дават на бъдещите клиенти 

чувство на гордост и стойност. Това също така означава да провокирате клиентите да 

споделят офертите - чрез уста на уста или социални медии. От уста на уста е особено 

важно в случай на възрастни туристи, тъй като те са много взискателни клиенти. Ако са 

доволни, те ще разпространят офертата на своите приятели и роднини и вероятно ще 

се върнат сами. Ако не са доволни, те също ще разкажат своя опит и обикновено лошият 

маркетинг се извършва на тройни цени в сравнение с добрия маркетинг. 
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Доверие 

Когато питате за личните данни на възрастните, уверете се, че разбират защо е 

необходима информацията и защо тя ще помогне за цялостното им преживяване. Това 

помага да се затвърди, че личната им информация е сигурна и защитена. Както 

препоръките, така и гаранциите за връщане на парите също могат да помогнат за 

укрепване на доверието. 

Персонализация 

Не приемайте, че всички ваши клиенти са сходни, защото са част от една и съща 

демографска група. Не всички на възраст над 55 години харесват или се интересуват от 

едни и същи неща. Поставете за приоритет дефинирането и персонализирането на 

маркетинговата и комуникационна стратегия чрез образование, културно възпитание, 

местоположение, статут на заетост и др. 

Визуални изображения 

Изборът на изображения е много важен фактор при пускането на оферти на пазара за 

възрастни хора. Добро правило е, че повечето хора се виждат с около 5-10 години по-

млади. Имайте това предвид, когато избирате изображения, които да придружават 

всяко съдържание. Целта е клиентите да се свържат с човека, когото виждат в 

рекламите ви.5 Когато продавате идеята за почивка, хората искат да могат да си 

представят себе си там - да се видят да се наслаждават на съоръженията, да се 

разхождат по реката или да се отпуснат в пътуването. Ако маркетинговата кампания 

показва само по-младата част на пазара, тогава за по-възрастните пътници е по-трудно 

да се представят там. 

За добра маркетингова стратегия са необходими следните действия: 

• Идентифицирайте вашата целева аудитория 

• Създайте осведоменост за марката 

• Популяризирайте уникални предимства 

• Комуникирайте с целевата аудитория 

• Наблюдавайте дейностите.  

Първата стъпка е винаги да знаете коя е вашата целева аудитория, в този случай 

възрастни туристи. Кой е вашият перфектен клиент, за кого вашият продукт е идеално 

създаден? Това е основна стъпка, първата стъпка във всяка маркетингова стратегия. 

Маркетинговите усилия трябва да бъдат насочени към достигане до определена целева 

аудитория. Това не изключва възможността някои други групи клиенти да се 

интересуват от предлагания продукт или услуга, но това, което е важно, е да се 

съсредоточи маркетинговата стратегия върху достигане до определена целева 

 
 

 

5 https://www.sheerid.com/blog/how-to-market-to-seniors/  
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аудитория. Как създавате перфектна маркетингова стратегия, която да привлече вашата 

целева аудитория? Някои от предпоставките са да се знаят интересите, нуждите, 

предпочитанията на целевата аудитория. След като идентифицирате нуждите и 

предпочитанията на вашата целева аудитория, ще знаете какво да правите и как да 

коригирате маркетинговата стратегия, която да достигне вниманието на вашата целева 

аудитория. Ще можете да създавате например публикации в блог на език, който те ще 

разбират, да се свързвате с тях чрез социалните медии и да създавате различни видове 

реклами, които да ги привличат към вашия продукт / услуга. Важното е също така да се 

създаде разпознаваема оферта, продукт / услуга, да се създаде осведоменост за марката 

сред целевата група клиенти. В днешния маркетинг създаването на осведоменост за 

марката обикновено се постига чрез техники за онлайн маркетинг. Това разбира се 

предполага, че е необходим уебсайт, както и блог, където могат да се публикуват 

висококачествени статии, свързани с вашите ниши. Видеоклипове, подкасти, 

инфографики, изображения и 

презентации също са важни. 

Визуалното и аудио 

съдържание създава трайни 

впечатления. Лесно е да се 

заключи, че създаването на 

марка се определя предимно 

чрез техники за онлайн 

маркетинг. Някои от 

класическите начини на 

реклама също са много важни, 

като например реклама по 

телевизията, вестниците, 

списанията и от уста на уста. 

Класическите начини на 

маркетинг все още трябва да 

бъдат част от стратегията за маркетинг на съдържанието. Следващата стъпка е да 

разберете какво отличава вашия продукт / услуга от офертите на конкурентите. Вашата 

марка трябва да предлага уникално предимство пред офертата на конкурента, ако 

искате вашата целева аудитория да бъде заедно с вашия продукт / услуга. След като 

определите какви са предимствата на вашата марка пред конкуренцията, ще създадете 

маркетингова стратегия, за да ги популяризирате. Ако описанието на вашия продукт / 

услуга привлече вниманието на вашата целева аудитория, ще бъдете една крачка по-

близо до постигането на целите на вашата маркетингова кампания. Не прекалявайте, 

нека бъде просто. Определете едно или две неща, които ще ви разграничат на пазара 

и ги популяризирайте разумно и колкото е възможно повече. Например вашият продукт 

/ услуга по-евтин и по-добър ли е от подобни продукти / услуги на пазара? Може да 

бъде точно това, което търсят вашите потенциални клиенти. Следващата стъпка трябва 

да бъде изграждане на връзка с целевата аудитория. Много е важно да знаете как и 

кога да общувате с целевата група клиенти. Например, профилите в социалните медии 



................................................................................................................... опит 55+ 45 

 
 

 

 

не трябва да се пренебрегват или да се използват само понякога. Връзката, която 

развивате с клиентите си, е един от ключовите аспекти за успеха на маркетинговата 

стратегия. За това трябва да създадете стратегия за това как да стартирате профили в 

социалните медии. Винаги е препоръчително да имате платена реклама във Facebook, 

Twitter и други платформи. Този метод е добър за привличане на последователи, тъй 

като рекламите се разпространяват до огромна аудитория. След като достигнете 

приличен брой последователи, ще трябва да създадете и поддържате успешна 

комуникация с тях. Популяризирайте вашите продукти и услуги като най-добрия избор 

на пазара, но също така трябва да насочите вниманието си към интересите, нуждите и 

предпочитанията на вашите последователи, тъй като всички те са потенциалните 

клиенти. Винаги следете дейността на целевата аудитория. Организациите трябва да 

разработят ефективни комуникационни стратегии. Тези стратегии се фокусират най-

вече върху: 

• Какво трябва да се съобщи на целевия пазар (съобщение) 

• Кои са тези целеви клиенти 

• Кой начин на комуникация трябва да бъде приет (инструмент за промоционален 

микс) 

Има и друг фактор, който свързва всички предишни елементи на добра маркетингова 

стратегия: дейности. Трябва да информирате целевата си аудитория за предимствата 

на вашия продукт / услуга чрез поредица от дейности, които включват: реклама, онлайн 

присъствие, семинари, уеб семинари, промоции, подаръци, интервюта и др. Всяко 

действие, което предприемете, трябва да поддържа връзката с вашата маркетингова 

стратегия. Добрата, успешна маркетингова стратегия изисква време, търпение, 

ангажираност, но и финанси. Няма преки пътища за постигане на добра маркетингова 

стратегия. 

Маркетинговият език играе основна роля в създаването на добра маркетингова 

стратегия. Това е вярно и когато създавате стратегия за достигане до по-възрастна 

аудитория.  

Много е важно да знаете как да изпратите съобщението, как да говорите на 

вашата аудитория или в този случай възрастни туристи, както и да избягвате 

често срещани грешки, които имат отрицателно влияние върху крайния 

резултат от вашата маркетингова стратегия. Поради тази причина, ето 

няколко много полезни съвета какво да правите и какво да не правите, когато 

се обръщате към възрастни туристи чрез маркетингови дейности: 

 Не е разумно, когато се насочвате към по-възрастна аудитория, да 

използвате думи като възрастни хора, стари хора или нещо подобно. 

Това може да вбеси вашата целева аудитория и да навреди на 

маркетинговата стратегия. Когато четат рекламите Ви, възрастните 

хора не трябва да се чувстват стари, изхабени и подобни, те трябва да 

се чувстват подходящи. 
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 Покажете на възрастните хора как да използват продукта ви в някакъв 

вид дейност. Не използвайте снимки на възрастни хора, които седят 

наоколо, използвайки продукта, тъй като той няма да им повлияе 

добре. Изборът на снимка е важен при пускането на пазара за 

възрастни хора. Имайте предвид, че повечето хора се виждат с около 

пет до десет години по-млади от колкото всъщност са. Пенсионерите 

ще се свържат с образа на човек, който вярват, че може да са те. 

 Използвайте понятията младост и мъдрост. Възрастните хора обичат да 

бъдат активни, да си правят интересни ваканции, да правят всичко, 

което са искали или са правили, когато са били по-млади. 

 Избягвайте ненужни съобщения в полза на по-внимателен маркетинг. 

Обясненията и препоръките за продукти са особено ценени. 

 Зрелият пазар е по-вероятно да отговори на „причини защо“ 

копирайтинг. 

 Изследователите са открили, че хората повече ще вярват в реклама на 

наркотици, ако видят диаграма, а не само описание. 

 

5.1.1 Цифрово значение в маркетинга 

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са широко използвани и 

популярни сред по-младите поколения, но и възрастните хора се възползват от тях. 

Популяризирането на ИКТ непрекъснато нараства във всички възрастови категории. 

Бизнес секторът също е немислим без ИКТ. Това е абсолютно необходимо, за да се 

предлагат на пазара продукти / услуги и да се взаимодейства по много начини, пряко 

или непряко, с потенциални клиенти, включително сребърни туристи. Дори сред 

сребърните туристи ИКТ се използват все по-често, преди да се реши коя дестинация 

ще бъде избрана за туристическа ваканция, за търсене на настаняване. Те го използват 

и за търсене на най-добрите видове транспорт и маршрути, за да изразят 

удовлетворението си от туристическата дестинация, настаняването, гостоприемството 

и т.н. благодарение на социалните медии. 

Проблем може да бъде липсата на достъп в някои области до интернет връзка, особено 

в селските и планинските райони. Това може да попречи на заинтересованите страни в 

туризма да развиват туристически услуги и да предоставят информация. Липсата на 

подходящо проектирани уебсайтове, подходящи за възрастни хора, също може да 

представлява проблем, тъй като възрастните хора са по-склонни да имат проблеми при 

използване на интернет. 

За да разберем по-добре цифровото значение в страни като Сърбия и България, ще 

предоставим статистика за януари 2020 г.: 
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Според Цифрова 2020 Глобален Цифров Годишник, в България през януари 2020 г. има: 

• 4.67 милиона потребители на интернет, 

• 3,9 милиона активни потребители на социални медии и 

• 9,49 милиона мобилни телефонни връзки. 

Според Цифрова 2020 Глобален Цифров Годишник, в Сърбия през януари 2020 г. 

има: 

• 6,57 милиона потребители на интернет, 

• 3,7 милиона активни потребители на социални медии и 

• 8,59 милиона мобилни телефонни връзки. 

Мрежата за онлайн разпространение, мобилни смартфони, таблети и други преносими 

мобилни устройства имат решаващо влияние върху решенията за пътуване днес. 

Потребителите имат достъп до богата информация, повече възможности за събиране, 

но също така и повече възможности да изразят мнението си чрез цифрови платформи, 

които понякога могат да застрашат имиджа на дестинацията, а друг път да бъдат най-

добрият посланик за конкретна дестинация. Няма механизъм на влияние, но затова е 

важно постоянното присъствие и наблюдение на потребителските реакции. 

Популярните блогове са мощен маркетингов инструмент за туристическите организации 

по отношение на подобряване на видимостта. Силата на блоговете за пътувания е много 

важна в социалните мрежи, а уеб търсенето днес е по-важно за решенията, отколкото 

лични препоръки. От друга страна, „пътуващите“ блогове и „маркирането“ не само 

разширяват пазара, но също така влияят на бързото приспособяване към желанията на 

потребителите, което също е важно за премахването на пропуски. Революцията в 

поставянето на промоционални съобщения идва със създаването на 3D технология чрез 

стимулиране на опит и емоции и по този начин създаване на адреналин. В допълнение, 

ИКТ технологиите и социалните медии предоставят специални възможности за 

развиващите се страни да бъдат в крак със съвременните тенденции и да работят по-

ефективно на пазара, без използването на големи финансови ресурси, както и шанс за 

недостъпни дестинации да комуникират с туристическия пазар. Подобряването на 

промоционалния микс, въвеждането на нови комуникационни и промоционални 

инструменти и ориентации за нуждите на онлайн маркетинга, мобилни приложения и 

обща платформа за разположение и разпространение на информация предполага 

трансформация на начина на организиране на маркетинговите дейности на 

Националната туристическа организация (НТО). 

 5.1.2 Препоръки, които могат да бъдат интегрирани в маркетинговата 
стратегия за достигане до демографски данни за възрастни хора 

Осемте  препоръки за достигане до сребърните туристи са: 

1. Използвайте подходящ език 

Ако искате да продадете продукта на някого, трябва да говорите на неговия език. Ако 

ще предлагате на пазара за възрастни хора, трябва да избягвате да използвате 

тийнейджърски жаргон, модерен език и интернет жаргон. 
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За разлика от новите поколения, които процъфтяват с повишено чувство за драма, 

бейби бумерите просто искат да знаят как вашият продукт или услуга ще подобри 

качеството на техния живот. Това може да е старата школа, но това е, което те искат. 

Това не означава, че не можете да бъдете умни. Това просто означава, че трябва да 

избягвате да използвате език, с който те не са израснали. Това означава да се избягват 

термини като „ROFLCOPTER“ и „ОК“. Дори да се шегувате с помощта на интернет жаргон, 

те няма да разберат за какво говорите, шегата ви (и продажбите) ще бъдат напълно 

загубени за тях. 

2. Не приемайте, че други хора вземат техните решения за покупка 

Възрастните не са безпомощни хора, които не могат да вземат собствени решения. Те 

често са силни, здрави възрастни, които обичат да правят своя избор. Не 

предполагайте, че трябва да говорите с обгрижваща аудитория или техните деца, за да 

продадете продукта си. 

3. Разберете критериите им, които са различни от по-младите поколения 

Когато продавате продукт или услуга на някого, основното маркетингово знание е, че 

не продавате „продукта“, а по-скоро какво ще направи продуктът за купувача. 

Например, ако вашият продукт е бормашина, вие наистина продавате дупката, която 

може да създаде. И компанията, която може да убеди хората, че уреда им създава 

превъзходни дупки, печели. 

Що се отнася до възрастните, те не непременно искат едни и същи неща, които 

тийнейджърът иска, но това не означава, че не искат един и същ продукт. Можете да 

продадете един и същ продукт на всеки, стига да можете да откриете защо клиентът го 

иска. 

4. Направете нещата лесни за тях 

Бейби бумърите не са израснали с iPhone в ръка, така че изискването за определени 

действия в уеб страница или в приложение няма да е задължително второ естество за 

тях. Например, те може да не знаят какво е меню за хамбургер или дори какво е това 

нещо, върху което да кликнат. 

Ако част от вашата маркетингова стратегия изисква хората да кликват върху символи 

или да четат финия шрифт, може да загубите голяма част от потенциалните си 

възрастни клиенти. Не правете този избор само заради възрастните хора; всеки може 

да се възползва от лесен и ясен процес на продажба. 

5. Използвайте много канален маркетинг (като каталози) 

Според изследователския център Pew през 2015 г. само 27% от възрастните на 65 и 

повече години притежават смартфони. Въпреки че този брой може постепенно да се 

увеличава, това е добър показател, че възрастните хора живеят по-голяма част от 

живота си в офлайн света. Това означава, че трудно ще продавате на възрастни хора, 

ако разчитате само на мобилен и интернет маркетинг, за да достигнете до тях. 
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Ако искате да достигнете по-голямата част от вашия старши пазар, трябва да използвате 

многоканален маркетинг, като ги насочите към и офлайн. Това не означава, че не 

можете да използвате онлайн маркетинг, но по-голямата част от усилията ви трябва да 

бъдат съсредоточени там, където може да се намери по-голямата част от вашия пазар. 

6 Дайте им нещо познато 

Хората са естествено привлечени от това, което е познато. Тъй като възрастните хора 

израстват, като получават реклами и физически каталози по пощата, има смисъл да ги 

пускате на пазара чрез този канал. 

По-старото поколение предпочита нещо материално, което може да държи в ръцете си, 

като каталог. И ако все още нямате такъв, интернет ви улеснява да печатате каталозите 

си, без да ходите никъде. Въпреки всички слухове, които може да сте чували, 

маркетингът чрез каталози не е мъртъв. 

7. Персонализирайте техния опит 

Когато по-възрастната тълпа израстваше, качественото обслужване на клиентите 

винаги беше лично, а автоматизираното или самообслужването беше почти нечувано. 

Винаги имаше човек на живо от другата страна на телефона, с когото да разговаряте в 

отдела за обслужване на клиенти. 

Когато персонализирате преживяване за някого, той го помни дълго време. Тъй като 

бейби бумерите са свикнали с това лично докосване, не забравяйте да включите някаква 

персонализация в усилията си. Това може да бъде толкова просто, колкото ако човек 

на живо отговори на запитвания за обслужване на клиенти с обикновено телефонно 

обаждане. 

8. Уверете се, че вашето съобщение е получено 

Възрастните хора искат продукти и услуги, които знаят, че ще улеснят живота им по 

някакъв начин. И вашата работа е да се уверите, че те знаят как вашият продукт ще 

направи това. 

Ако следвате тези полезни съвети, ще намерите по-лесно не само да достигнете до по-

възрастните си демографски данни, но и да ги запазите като дългосрочни клиенти.6 

5.2 Разработване на рекламни инструменти 

Има много инструменти, които могат да се използват в рекламата. Някои от най-

популярните са електронната реклама (реклама в интернет чрез социални медии и 

уебсайтове), излъчени реклами (реклама по телевизията или радиото), печатни реклами 

 

 
 

6 https://www.semrush.com/blog/7-tips-for-marketing-effectively-to-seniors/  
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(вестници, брошури, списания, листовки и др.) И външна реклама (билбордове). Винаги 

е препоръчително да имате специалист по маркетингова реклама, ако бюджетът го 

позволява. 

Характеристики на добрата реклама 

 Рекламите трябва да са прости и информативни. Няма нужда от твърде много 

текст в рекламите. Рекламите не трябва да разкриват всичко. Целта е да се 

привлече вниманието на възрастните туристи и да се създаде желание сред 

тях да се обадят и да получат повече информация. Що се отнася до външните 

реклами, те трябва да се поставят там, където е по-вероятно да бъдат видяни 

от възрастни туристи. Такива места могат да бъдат например автобусни 

спирки, хотели, ресторанти, търговски центрове и т.н..  

  

За да се създаде и постигне успешен план за промоция, трябва ясно да се разбере какви 

са целите на организацията и какво се надява да постигне. Следващата стъпка е 

идентифициране на продукта / услугата, която възнамерява да предложи, след което е 

препоръчително да се създаде SWOT анализ (силни страни, слабости, възможности и 

заплахи) за продукта / услугата. Следващите няколко стъпки трябва да включват също: 

• Идентифициране на целевите пазари 

• Създаване на стратегии и цели - тактиките, техниките и инструментите, които ще 

се използват (брошури, интернет, телевизия и др.), Трябва да бъдат посочени, 

за да се достигне до целевите пазари 

• Бюджет - анализът на разходите трябва да бъде анализиран, както и наличните 

финансови ресурси 

Крайната цел на всяка промоция на какъвто и да е вид продукт / услуга е да привлече 

хората да купуват продукт / услуга за предпочитане пред другите. 

Има 4 вида маркетинг: 

• Продукт 

• Цена 

• Място 

• Промоция 

Тези елементи се комбинират, за да направят успешна маркетингова стратегия. 

Промоцията изпраща съобщението на компанията до потребителя. Това означава 

разпространение на информация за продукт, услуга или проблем. Целта е да привлечете 

хората, за да са наясно с продукта и да го купят, за предпочитане пред другите. 

Четирите основни инструмента за промоция са: 

• Реклама 

• Насърчаване на продажбите 
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• Връзки с обществеността 

• Директен маркетинг 

 Пет елемента на промоционалния микс са: 

• Реклама 

• PR 

• Промоции 

• Директен маркетинг 

• Лични продажби 

Маркетинговият свят непрекъснато се развива. По-долу ще бъдат обяснени рекламата 

и примери за реклама. 

Рекламата се определя като всяка форма на платена комуникация или промоция за 

продукт, услуга и идея. Рекламата не се използва само от компании, но в много случаи 

от музеи, правителства и благотворителни организации. Разработването на реклама 

включва вземане на решение между пет опции: мисия, пари, съобщения, медии и 

измерване. 

Целта на мисията е да постави цели за реклама. Целите могат да бъдат информиране, 

убеждаване, напомняне или засилване. Целта трябва да съответства на маркетинговата 

стратегия, определена от компанията. 

Решението за парите или бюджета за реклама трябва да се разглежда на етап жизнен 

цикъл на продукта, пазарния дял и потребителската база, конкуренцията, честотата на 

рекламиране и заменяемостта на продукта. 

По-нататък развитието на съобщението е разделено на четири стъпки: генериране на 

съобщение, оценка и избор на съобщение, изпълнение на съобщение и преглед на 

социалната отговорност. 

След като съобщението бъде определено, следващата стъпка е финализирането на 

носителя за предаване на съобщението. Изборът зависи от обхвата на носителя, 

честотата на предаване и потенциалното въздействие върху клиента. Въз основа на този 

избор се прави избор за различни видове медии като вестници, телевизия, директна 

поща, радио, списание и интернет. Времето за излъчване на съобщението е от 

съществено значение, тъй като трябва да привлече вниманието на целевата аудитория. 

Примери за реклама могат да бъдат: брошури, телевизия, списания, уебсайтове, 

вестници, интернет, електронна поща, радио и др. Рекламата е много ефективен 

инструмент за голяма клиентска база. Всеки рекламен носител има свои предимства и 

недостатъци. 
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Брошура 

За препоръчване е брошурата да 

бъде опростена и информативна. 

Фотографиите да са с добро 

качество, да се включи 

информация като:  уникални 

предимства на обекта;  

местоположение и указания как 

да достигнат посетителите до 

него; информация за контакт 

(телефон, имейл адрес, уеб-сайт 

адрес).  Изработването на 

съвместна брошура заедно с 

други организации или 

атракции от другия регион 

би било плюс. 

Предимства: 

 Гъвкав дизайн: Брошурите може да са компактни, но трябва да са гъвкави по 

отношение на дизайна. Фирмата може да избере разположението на графики и 

текст, концепцията или площта, която ще представлява всяка гънка, и 

количеството информация, предоставена в самата брошура. Можете да намерите 

многобройни програми и шаблони за проектиране на брошури, които да 

използвате, когато създавате своя собствена брошура. 

• Рекламни предимства: Брошурите са малки, позволявайки ви да ги поставите на 

врати и предни стъкла на автомобила, да ги раздавате на минува-чите и да ги 

поставяте във вашата рецепция, където посетителите могат лесно да ги вземат. 

Те могат да бъдат поставени и на табла на местата за продажба, където се 

продава вашият продукт. Поради техния размер хората ще има по-голяма 

вероятност да вземат фирмена брошура, отколкото флаер, който изглежда по-

еднократен и изисква сгъване. 

• Спестява време: За разлика от въвеждането на пълно писмо до клиент, 

отговарящ на запитване, изпращането на брошура, която съдържа исканата 

информация, спестява време и като цяло дава на клиента много повече 

информация. Не е необходимо да персонализирате брошури или да ги 

адресирате специално към клиент. Можете да поставите брошура в плик и да я 

изпратите по пощата до потенциални клиенти без да се налагате да се 

занимавате. 

Недостатъци: 

 Разходи за печат: Брошурите могат да предложат предимства като гъвкавост на 

дизайна, но отпечатването им все пак води до някои разходи. Тъй като са толкова 

лесни за разпространение, може да отпечатате много повече, за да сте сигурни, 
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че достигате до достатъчно хора. Разумното управление също изисква брошурите 

да бъдат препечатвани, когато информацията, която съдържа, остарее. Някои 

компании печатат брошури, които не включват информация като 

ценообразуване, която може да се променя често. 

 Ограничено пространство: Брошурите са малки и са ограничени от наличното 

пространство за представяне на компания или продукт. Брошурите съдържат 

малки параграфи и точки, които често не са достатъчни за продажба. Много 

компании използват брошури като допълнение към другата си търговска дейност. 

 Загриженост за околната среда: Брошурата, дори когато е отпечатана на 

рециклирана хартия, не е екологично средство за реклама, тъй като една 

брошура обикновено достига до един клиент. За разлика от това, радио 

съобщението достига до хиляди, а тези, които попадат на глухи уши, не се 

добавят към потока. В допълнение, тиража с брошури не винаги се изчерпва 

преди изтичането им или изискват промени и следователно са загуба на хартия, 

тонер и мастило.7 

ТВ реклама 

ТВ маркетингът може да осигури голямо бизнес предимство. Може да се постигне 

точното количество рейтинги (или брой зрители). Като цяло хората също се доверяват 

на телевизионната реклама и тя се счита за един от най-доверените източници на 

информация в сравнение с други инструменти за промоция. Телевизията също създава 

маниер от уста на уста. Колко пъти сте чували поговорката „видяхте ли, телевизионната 

реклама за ...?“ Телевизионната реклама може да доведе до достигане на по-голяма 

аудитория и също така да повлияе значително на клиентите. Всеки може да рекламира 

в интернет, докато телевизорът е значително по-ексклузивен. Целевият маркетинг 

отдавна е част от телевизионния маркетинг, като например рекламиране в определени 

часове на деня и по определени канали, за да сте сигурни, че достигате до хората, които 

вероятно ще гледат този канал по това време. Кампанията Ви ще бъде насочена към 

конкретна аудитория като мъже, жени или деца. Реклама по телевизията може да не се 

гледа от мнозинството от клиенти, ако е направена в телевизионен канал, който не се 

гледа от всички. Маркетинговите мениджъри трябва да анализират и проучат 

покритието на канала и съответно да решат дали рекламата да бъде направена по 

определен канал или много канали, което в крайна сметка ще увеличи разходите за 

реклама. 

 Предимства на телевизионната реклама могат да бъдат: 

 Може да достигне до широка, целенасочена аудитория. Едно от най-големите 

предимства на този тип промоция е способността й да достигне до голяма, 

широка аудитория. Телевизионните реклами също могат да се използват за 

 

  

7 https://bizfluent.com/info-8202462-difference-between-flyer-brochure.html  
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насочване към определен пазарен сегмент, като например по-млади или по-стари 

поколения например. Ако искате да се насочите към възрастни хора, работещи 

от вкъщи, трябва да си купите спотове, които ще се излъчват през деня. За да 

достигнете до работници на пълен работен ден, трябва да рекламирате вечер и 

т.н. Телевизионните реклами могат да бъдат особено популярни сред 

възрастните хора, тъй като те обикновено прекарват голяма част от деня си в 

гледане на телевизия и могат да бъдат насочени във всеки сегмент на деня. 

 Може да помогне за създаването на емоции и съпричастност с целевата 

аудитория. Това е нов начин за реклама, тъй като искате да създадете някакво 

усещане за положително чувство, реакция на целевата аудитория и да 

постигнете приятно усещане, което да ги свърже с вашия продукт / услуга. Не 

става въпрос само за разказване на хората за вашия продукт / услуга. Става 

въпрос за това каква емоция предизвиквате в тях. Можете да повлияете как ще 

реагират: ще се усмихнат ли, ще плачат ли, ще се смеят и т.н. Телевизионните 

реклами носят емоция, каквато не могат да постигнат други видове инструменти 

за промоция. По радиото например няма визуални изображения, с печатни 

реклами никой не може да повлияе на начина на четене и тълкуване на думите 

и т.н. 

• Може да възпроизвеждат визуални изображения и звуци. Тази мощна 

комбинация дава на телевизионните реклами голямо предимство пред други 

инструменти за реклама, например, както вече споменахме, печатни реклами или 

радио реклами и т.н. 

Недостатъците на телевизионната реклама могат да бъдат: 

• Много скъпа. Изготвянето на реклама е много скъпо и не всеки може да си го 

позволи. Купуването на ефирно време по телевизията за пускане на реклами 

също е много скъпо. Някои могат да се опитат да направят възможно най-кратки 

реклами, като също така купуват възможно най-краткото време за ефир по 

телевизията в отчаян опит да намалят разходите за телевизионна реклама, но 

това може да доведе и до негативни ефекти, тъй като хората могат да разпознаят 

ограниченията в рекламата ви и да я свържат с вашата продукт / услуга. Не 

случайно националните вериги са много повече по телевизията в сравнение с 

местните вериги. 

• Не е лесно да създадете телевизионна реклама. Дори и най-кратките 

телевизионни реклами изискват много време и ресурси, дори ако те продължават 

само около 10 секунди. Това, от което се нуждае почти всяка телевизионна 

реклама, е сценарий, написан от рекламна агенция или сценарист, актьори и 

режисьор. Също така отнема време и усилия, за да създадете телевизионна 

реклама, дори и с всички наоколо, тъй като тя трябва да бъде възприета добре 

и да представи продукта / услугата така, както е трябвало да бъде. 

• Необходима е честота. Както при всеки тип реклама, телевизионните реклами 

също трябва да се повтарят отново и отново, за да могат да бъдат запомнени от 

аудитория. За да бъде успешна една телевизионна реклама, тя трябва да бъде 
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честа по телевизията, разбира се, струва скъпо, но без това е безсмислено да се 

губят пари и усилия в създаването на реклама, която ще бъде пусната веднъж 

или два пъти по телевизията и ще е трудно се запомни от хората. Колкото повече 

вашата телевизионна реклама е по телевизията, толкова повече шансове тя ще 

има да бъде видяна и запомнена от хората и целевата аудитория. Също така тя 

помага на хората да създадат доверие и добър имидж на вашия продукт / услуга. 

• Много трудно е да се промени телевизионна реклама. Ако искате да промените 

телевизионната си реклама, това ще струва много пари, ще отнеме и време. 

Обикновено телевизионна реклама трябва да бъде заснета отново, ако не цялата 

реклама, то някаква част от нея. Изисква същата организация, както при първото 

създаване на телевизионна реклама. 

Реклама в списания 

 Рекламата в списания отдавна се счита за един от най-добрите начини за 

използване на печатни медии за популяризиране на продукт / услуга, бизнес и 

т.н. Рекламата в списания, както всеки вид реклама, има предимства и 

недостатъци в рекламата. Предимствата на рекламата в списанията могат да 

бъдат: 

 Целеви обхват - чрез реклами в списания можете да намерите подходящото 

списание за подходящата аудитория и да поставите рекламите си стратегически. 

Например жените са по-склонни да се интересуват от модни списания, докато 

мъжете са по-склонни да четат спортни списания. 

 Реалното превъзхожда виртуалното - реалното преживяване на действителното 

четене на списание надминава виртуалното и може да създаде акция на ума - 

дял в съзнанието на целевите клиенти. 

 По-дълъг срок на годност - цифровите реклами идват и си отиват и се повтарят 

всеки ден. Списанията, от друга страна, обикновено се издават седмично или 

ежемесечно. Те имат по-дълъг „срок на годност“, тъй като седят в лекарските 

чакални, бутици, търговски центрове и т.н. Например, списание, оставено в 

лекарския кабинет, ще се чете от безброй пациенти в продължение на много 

месеци, а рекламата Ви може да бъде видяна от много от тях. 

 Разпознаване на марката и достоверност - много списания са на почит сред 

тяхната целева аудитория. Когато рекламирате в такова уважавано списание, 

хората могат да се запознаят с вашия продукт / услуга и нивото на доверие е 

повишено. Рекламодателите могат да се възползват значително от това доверие, 

когато техните реклами се разглеждат не като реклами, а като препоръки от 

доверен източник. 

 Предаване на читателска аудитория - много хора предават списания на своите 

приятели и членове на семейството. Това най-вероятно увеличава обхвата на 

вашата реклама до повече потенциални клиенти. 

 Въпреки че има много предимства, съществуват определени капани, в които 

търговците могат да попаднат, ако не са наясно с ефективните практики за 

рекламиране на списания.  
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Недостатъците на рекламата в списанията могат да бъдат: 

• Потенциално скъпа реклама - в популярни списания добрите рекламни позиции 

могат да станат доста скъпи, да не говорим за реклами на заглавни страници и 

т.н. 

• Рекламите в списания обикновено трябва да се изпращат седмици или дори 

месеци преди изданието да е планирано за публикуване. Следователно става 

важно да има ефективна маркетингова стратегия. 

• Винаги се интересувайте за: каналите за разпространение на списанието, 

търсенето и абонаментните номера на списанието, честотата на публикуване на 

списанието. Разбирането на системата за разпространение и демографията на 

читателите, както и проверката дали и двете съвпадат с целевия пазар, винаги 

е разумно решение и ключов фактор при избора на правилното списание. 

• Опасност рекламите да не се виждат - особено ако рекламите са поставени в 

задната част на списанието, където се показват почти само реклами. 

Уебсайт Реклама  

 Един от вариантите за достигане до целева аудитория е да рекламирате вашия 

продукт / услуга, компания, организация и др. онлайн в уебсайт. Хубавото е, че 

можете да изберете уебсайт, който вашата целева аудитория посещава често. 

Някои уебсайтове може да не приемат онлайн реклама, но много от тях ще 

приемат директна реклама, както и реклами, пуснати чрез трета страна. 

Предимствата на рекламирането в уебсайтове могат да бъдат: 

 По - ниски разходи - рекламирането в уебсайт не струва толкова много пари, 

както може би някой предполага. Необходимо е адекватно име на домейн и уеб 

хостинг с добро качество и всичко е готово. Постоянните разходи за поддръжка 

също са ниски и достъпни. 

 Уебсайтът е като винаги отворена витрина или магазин - всеки може да има 

достъп до информация на вашия уебсайт от всяко място и по всяко време. 

Формата за контакт на вашия уебсайт позволява на всички потенциални клиенти 

да се свържат с вас за допълнителна информация относно вашия продукт / 

услуга. Използването на мобилни телефони за търсене в Интернет непрекъснато 

нараства, така че е важно също така да оптимизирате уебсайта си за този тип 

устройства 

• лесен достъп до уебсайт от всяко място и по всяко време - съществува потенциал 

за достигане до по-широка целева аудитория. С превръщането на Интернет в 

днешно време в ежедневието на хората, бизнес рутините и тъй като 

пазаруването в интернет непрекъснато нараства, има голяма възможност да се 

използват тези нови модели в живота, като рекламирате вашия продукт / услуга 

на вашия уебсайт. Хората обикновено изследват бизнеса в Интернет, преди да 

ги посетят. Добре проектираният уебсайт ще насърчи хората да дойдат и да 

посетят вашия бизнес или да могат да намерят необходимата информация за 

вашия бизнес. 
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Недостатъците могат да бъдат: 

• Неактуална информация на уебсайта - информацията на вашия уебсайт може да 

бъде подвеждаща и да дава обратни резултати, ако не се актуализира редовно. 

Трябва да поддържате актуализирана информация и евентуално да поставите 

отказ от отговорност по отношение на надеждността на съдържащата се в нея 

информация. 

• Не е лесно да се достигне до целевата аудитория - намирането на целевата 

аудитория с вашия уебсайт също може да бъде предизвикателство. Една от 

причините за това е броят на бизнесите, които вече са в глобалната мрежа. Има 

страхотна конкуренция и достигането на вашия уебсайт до първите страници в 

Google със сигурност не е лесно да се постигне. 

• Технически проблеми с гледането - уебсайт, който често има проблеми и се 

срива, е безполезен. Това може да попречи на хората да получат информация за 

вашия продукт / услуга и възможният резултат е загуба на потенциални клиенти, 

както и нежелана реклама от уста на уста. 

Реклама във вестници 

 Рекламата във вестници има много дълга история. Тя помага да се изгради 

доверие и да се въздейства върху решенията за покупка. Рекламите във вестници 

трябва да бъдат привлекателни и привлекателни. Трябва да се използват 

завладяващи заглавия, атрактивни снимки и закачливи лозунги. Посланието не 

трябва да бъде твърде дълго, но кратко и сугестивно. Има много променливи, 

които влизат във вестникарска реклама. Най-вече рекламата във вестници пуска 

реклама в публикация - или печатна, или цифрова. Предимства на 

вестникарската реклама могат да бъдат: 

 Доверие на читателите - печатните реклами все още имат голямо доверие сред 

хората, тъй като те смятат този тип маркетинг за много надежден, тъй като 

вестникарската реклама има дълга история като един от първите инструменти за 

реклама, използван от хората. 

 Местен и национален обхват - в зависимост от това кой тип вестник показва 

вашата реклама, местни или национални вестници, по този начин можете да 

постигнете местен или национален обхват. 

 По-ниски разходи - рекламирането във вестници може да се коригира към всеки 

размер на бюджета. Печатните реклами или цифровите дисплейни реклами 

струват по-малко за хиляда читатели в сравнение с други видове инструменти за 

промоция. 

• Цифрови разширения - вестниците вече имат цифрово разширение, което също 

може да публикува реклама и се оказа много популярно. Успешните статии вече 

не съществуват само във физически формат. Подобно на радиото, вестниците 

вече имат цифрово разширение, което може да носи и реклами. 
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Има и недостатъци като: 

• Кратък срок на годност - ако рекламата не се вижда в деня, в който се появи във 

вестника, тя се разпада. Никой не купува новини от вчера, така че, за да остане 

впечатлението за трайна реклама, рекламодателят трябва да повтаря рекламите 

си, което включва допълнителни разходи. 

• Ограничена аудитория - само грамотни хора могат да четат вестниците. 

• Елемент на несигурност - много читатели „бързат“ във вестниците си, може да 

не успеят да забележат рекламите напълно. И така, броят на хората, които 

евентуално могат да пропуснат рекламата, е може би повече в този тип реклама. 

Натрупване на реклама 

 Натрупваща реклама се нарича още реклама на билбордове. Това е един от най-

популярните методи за външна реклама. Подходящо е да популяризирате 

продукт / услуга на място с голям обществен потенциал. Натрупванията често са 

предназначени да помогнат на хората да разпознаят място или марка. 

Натрупването на реклама разчита на изображения, а не на текст, тъй като е 

насочено към мобилна аудитория. Натрупването на реклама може също да струва 

много скъпо. 

Интернет реклама 

 Има милиарди интернет потребители по целия свят. Това прави интернет 

маркетинга много ефективен и много необходим. Хората търсят продукти, като 

използват търсачки, следват марки в социалните медии и се абонират за техните 

кампании по имейл и push известия. Възможностите за интернет реклама са 

огромни. 

Предимствата на интернет рекламата могат да бъдат: 

• Глобално покритие - много хора търсят редовно информация за продукти и 

услуги чрез търсачките. Интернет рекламата е начин за пласиране на продукт / 

услуга пред милиарди уеб потребители по целия свят. 

• Гъвкави и достъпни цени - интернет рекламата може да бъде много по-евтина от 

традиционните начини за реклама. 

• Специфично насочване - интернет рекламата създава посланието към конкретно 

насочена аудитория, която е най-вероятно да стане клиент. 

• Измеримост - използвайки уеб аналитични платформи, вие точно проследявате 

възвръщаемостта на вашите усилия и ефективността на интернет маркетинга. 

• Недостатъците могат да бъдат: 

• Грешките са скъпи - изборът на грешни ключови думи, неефективното насочване, 

оставянето на рекламната кампания да работи, след като я изключите, и 

пренебрегването на ограничението за наддаване са едни от често срещаните и 

най-скъпите грешки. 

• Конкуренцията е голяма и интернет рекламата също може да бъде сложна. 
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 Рекламна слепота. Този термин е свързан с банерна слепота. Потребителите 

виждат рекламата почти всеки път, когато отворят уеб страница. Поради тази 

причина те просто игнорират банери, без дори да ги забележат. 

Реклама по имейл 

Имейл маркетингът може да помогне за създаването на целенасочени и 

персонализирани съобщения. Това може да доведе до значими взаимоотношения с 

клиентите. Важно е да не злоупотребявате с имейл маркетинга. Получаването на 

маркетингови имейли може да раздразни хората, ако е без значение, твърде често или 

нежелано. 

Предимства на имейл маркетинга могат да бъдат: 

• Икономически ефективен маркетинг 

• Въз основа на разрешения 

• Персонализация и сегментиране 

• Измерим 

• Природосъобразен 

Недостатъците на имейл маркетинга могат да бъдат: 

• Недоставени съобщения 

• Спам 

• Проблеми с дизайна 

Радио реклама 

Радиорекламата обикновено се счита за по-малко популярната сестра на 

телевизионната реклама. Все още играе важна роля в маркетинговата стратегия. 

Предимства на радио рекламата могат да бъдат: 

• Конкретно насочване 

• По-ниски разходи за реклама 

• Може да се произвежда бързо 

• Голяма аудитория 

Недостатъците на радио рекламата могат да бъдат: 

• Необходима е честота, за да бъде ефективна, което в крайна сметка може да 

бъде скъпо 

• Липса на визуални ефекти 

• Висока конкуренция 

 

Насърчаване на продажбите 

Промоцията е инструмент за стимулиране, използван за стимулиране на краткосрочните 

продажби. Промоцията може да бъде стартирана, насочена към потребителите или 
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търговията. Фокусът на промоцията е да се създаде стимул за покупка. Потребителските 

стимули могат да бъдат проби, купони, безплатен пробен период и демонстрация. 

Търговският стимул може да бъде ценови, безплатни стоки и квоти. Стимулът за 

търговска сила може да бъде конвенция, търговски изложения, конкуренция между 

продавачите. Дейността за насърчаване на продажбите може да има много цели, 

например да привлече вниманието на нов клиент, да възнагради съществуващия клиент 

и да увеличи потреблението на случайни потребители. Насърчаването на продажбите 

обикновено е насочено към редовните посетители и превключвателите на марки. 

Дейността за насърчаване на продажбите на продукта се избира с оглед на общата 

маркетингова цел на компанията. Окончателният избор на потребителските рекламни 

инструменти трябва да се вземе предвид целевата аудитория, бюджета, конкурентната 

реакция и целта на всеки инструмент. 

Връзки с обществеността 

Връзките с обществеността са друг вид реклама. Те рядко се плащат и са по-скоро 

новини, отколкото чиста реклама. Целта обаче е една и съща: да се поддържа имиджът, 

името и логото на институцията в медиите за потенциалните туристи. За тази цел е 

препоръчително да се разпространяват материали в пресата във връзка с новини за 

атракцията. Компаниите не могат да оцелеят изолирано, тъй като трябва да имат 

постоянно взаимодействие с клиенти, служители и различни заинтересовани страни. 

Това извършване на връзката се извършва от службата за връзки с обществеността. 

Основната функция на службата за връзки с обществеността е да обработва съобщения 

за пресата, да поддържа публичност на продуктите, да създава и поддържа 

корпоративен имидж, да се справя със законодателите, да ръководи обществените 

въпроси и др. Пряката отговорност на маркетинговите връзки с обществеността (ВСО) е 

да подкрепя корпоративни и продуктови марки. ВСО е ефективен инструмент за 

изграждане на осведоменост чрез генериране на истории в медиите. След като 

историята е в обращение, ВСО може да установи доверие и да създаде усещане за 

загадка сред търговците, както и дилърите, за да засили ентусиазма. ВСО е много по-

рентабилен инструмент от други рекламни дейности. 

Директен маркетинг 

Комуникацията, установена чрез директен канал, без да се използват посредници за 

предаване на съобщение или услуга. Директният маркетинг показа огромен ръст през 

последните години. Интернет изигра основна роля в него. Директният маркетинг 

спестява време, прави едно преживяване лично и приятно и намалява разходите за 

компаниите. Лице в лице продажби, директна поща, маркетинг по каталог, 

телемаркетинг, телевизия и павилиони са медии за директен маркетинг. 

Как да стигнем до възрастните хора 

Обикновено се възприема, че възрастните хора не използват технология, тъй като им е 

трудно да я разберат и т.н. Лош маркетинг е да се предположи нещо подобно. 

Изследванията показват, че възрастните хора прекарват повече време онлайн, 
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отколкото младите. И те не просто се забавляват, те пазаруват и онлайн. Възрастните 

граждани използват Интернет като основно средство за сравняване на пазаруването. 

Предпенсионерите (на възраст 50-65 години) пазаруват онлайн с най-голямо доверие 

от всички възрастни граждани. Възрастните граждани са по-склонни да искат да научат 

за новата марка и продукти директно от марката или търговците на дребно, отколкото 

от хилядолетията. За маркетолозите е лесно да се насочат към пазара за възрастни. 

Това лесно се идентифицира, използвайки Facebook, Twitter, имейл маркетинг и др., 

Лесно е да достигнете до пазара за възрастни. Facebook е любимата платформа за 

социални медии на възрастни, тя е над Instagram и Twitter. Facebook предоставя на 

своите потребители богат набор от функции за комуникация с другите и директно 

позволява на хората да се свързват със стари приятели и семейство. Поради това 

възрастните хора са по-запознати с платформата. 

Пренасочването във Facebook позволява на търговците да рекламират във Facebook на 

хора, които са проявили предишен интерес към покупката. Facebook предлага и водещи 

реклами за събиране на информация за контакт, а видеорекламите във Facebook са 

особено популярни и харесвани от възрастните хора. Има и други платформи, 

популярни сред възрастните, освен Facebook. Един от тях е Pinterest. Всичко това 

показва, че зрялата аудитория присъства много и трябва да бъде ангажирана в 

социалните медии. 

Мобилният маркетинг също е много важен. Проектирането за мобилни платформи 

винаги е било важно за търговците. Мобилният маркетинг е прост, винаги присъстващ 

и ефективен. Хората разчитат на своите мобилни устройства по много причини, от 

удобство до отзивчивост. Това е особено важно за малко по-младите зрели демографски 

групи - под 70 години. 
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6. Организиране на поддържащи механизми за 
развитие на туризма за възрастни  

Трябва да се предприемат много мерки, за да могат възрастните хора и хората с 

увреждания да имат достъп, както всички останали, до комуникациите и информацията, 

транспорта, физическата среда и всеки друг вид услуги и съоръжения, отворени за 

обществеността или за обществено ползване, в градски, селски или крайбрежни зони. 

Това е необходимо във всички видове житейски дейности и също така представлява 

предпоставка за много възрастни туристи, особено за туристи над 65 години, да могат 

да отидат на туристическо пътуване. Те трябва да се чувстват в безопасност и да 

задоволят нуждите си. 

Що се отнася до туризма, достъпността трябва да присъства в цялата 

туристическа верига. Трябва да има връзки между всички места, услуги и 

дейности. Те също трябва да бъдат планирани и тествани. Туристическата 

верига включва следните елементи: 

 Управление на туристическата дестинация 

 Туристическа информация и реклама - подготовка, информация и 

резервация 

 Градска и архитектурна среда 

 Начини на транспорт и гари 

 Настаняване, обслужване, храна  

 Културни дейности - музеи, театри, кина и други 

 Други туристически дейности и събития 

  

Управление на туристическата дестинация 

Управлението на туристическата дестинация трябва да разработи достъпна 

туристическа стратегия. Тя трябва да обясни значението на достъпността за възрастни 

хора и хора с увреждания и да оцени ползите, както и какви промени са необходими. 

Достъпната туристическа дестинация трябва да има достъпна инфраструктура, 

транспорт, съоръжения и т.н. Тя трябва да бъде затворен кръг. 

Туристическа информация и реклама - подготовка, информация и резервация 

Промоционалният материал за туризма трябва да включва информация за възрастни 

туристи и туристи с увреждания сред общата туристическа информация. 

Промоционалните материали трябва да посочват, ако е възможно, как да се свържете с 

фирмата чрез достъпен носител (телефон, факс или имейл) и дали информацията е 

достъпна във всеки друг вид формати. Системите за резервации трябва да имат ясна 

информация за нивото на достъпност на съоръженията и услугите. Туристическите 
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дестинации трябва да предоставят списък за всички услуги за поддръжка за възрастни 

туристи и туристи с увреждания. Списъкът на тези услуги трябва да включва 

съоръжения за ремонт и подмяна на протези и оборудване, ветеринарни клиники за 

кучета водачи и доставчици и дистрибутори на специализирана медицинска помощ. 

Хоризонтално движение 

Трябва да се вземат ефективни мерки, за да се гарантира, че хората с увреждания могат 

да се придвижват из мястото с възможно най-голяма независимост. Основните коридори 

не трябва да имат физически и зрителни бариери. Те трябва да имат ширина, която да 

позволява преминаването на две инвалидни колички рамо до рамо, така че да не бъдат 

блокирани при нормална циркулация или да осигуряват по друг начин точки за 

преминаване. Пешеходните преходи трябва да бъдат снабдени със светофари със 

звукови и визуални сигнали, така че хората със зрителни или слухови увреждания да 

могат да пресичат безопасно и да се движат по-свободно и независимо. 

Вертикално движение - асансьори 

Многоетажните сгради трябва да имат достатъчен брой асансьори, достатъчно широки, 

за да може човек, който използва инвалидна количка, да влиза и да се движи лесно. Те 

трябва да бъдат специално проектирани и оборудвани за лесна употреба от такива лица 

и за незрящи (т.е. местоположение на контролните бутони, брайлови надписи, 

информация както в писмена, така и в аудио форма). Те трябва да бъдат оборудвани 

със системи за спешни случаи, достъпни за хора с увреден слух. 

Стълби и рампи 

Винаги когато е възможно, изградената среда трябва да бъде на същото ниво или 

оборудвана с рампи, където има промяна в нивата на пода. Когато е необходимо, трябва 

да има рампи за достъп, асансьори или асансьори на платформи. 

Обществени хигиенни съоръжения 

На същото място, където са разположени тоалетните, трябва да се монтират и достъпни 

тоалетни кабини и мивки. В тези места трябва да се вземат предвид аспектите на 

размерите и необходимите технически помощни средства, необходими за прехвърляне 

между инвалидната количка и тоалетната. Също така трябва да се внимава по 

отношение на пространството за подход към тоалетната и мивката, както и към 

крановете и механизмите за задействане. Трябва да се осигури система, позволяваща 

на хората в тоалетните кабини да намират и използват аварийни осветителни знаци и 

ключове. 

Транспортни средства 

Ролята на транспорта също е много важна за всеки тип туристи, да не говорим за 

възрастни туристи и туристи с увреждания. Те се нуждаят от безопасни и удобни 

транспортни средства, като пътнически превозни средства, включително частни 
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превозни средства под наем, автобуси, таксита, трамваи, влакове, местни фериботи и 

круизни кораби, за да стигнат до местоназначението си. Необходими са и промени по 

отношение на информацията, предоставяна на пътниците преди или по време на 

туристическо пътуване. Хората с например, сензорни увреждания трябва да получават 

информация във визуален и акустичен формат. Информацията за пътниците и 

процедурите за спешна евакуация също трябва да бъде организирана и предоставяна в 

алтернативни формати, включително език на жестовете и писане. 

Достъп до транспорт 

Транспортните средства трябва да бъдат адаптирани към нуждите на възрастните хора. 

Достъпът до транспорт трябва да бъде възможно най-лесен. Помощен персонал  трябва 

да бъде на разположение, когато и ако е необходимо. Също така е важно влаковете, 

автогарите и свързаните с тях съоръжения да са достъпни за всички пътници с 

увреждания. Винаги, когато е възможно, станциите трябва да бъдат на същото ниво или 

оборудвани с рампи, където има промяна в нивото. Когато е необходимо, разпоредбите 

трябва да включват рампи за достъп, асансьори или асансьори на платформи. Цялата 

предоставена информация трябва да отчита нуждите на хората със сензорни 

увреждания. Много е важно информацията да се предоставя и във визуален и акустичен 

формат. Информацията трябва да се възприема при най-добрите възможни условия по 

отношение на околния шум и осветление и контраста между фигурата и фона. 

Информацията трябва да бъде достъпна в алтернативни канали за комуникация, като 

уебсайтове или приложения за мобилни устройства. На основните пътни артерии, и 

особено на магистралите, трябва да се осигуряват редовни спирки за почивка. Те трябва 

да бъдат оборудвани със съоръжения и услуги, включително тоалетни и телефони за 

спешни случаи, достъпни за всички и по-специално за пътниците с увреждания и 

възрастните хора. 

Заведения за настаняване 

Заведенията за настаняване трябва да имат определен брой достъпни стаи, без да е 

необходима помощ. Ако и където е възможно, те трябва да са близо до изхода за 

аварийни изходи. Те също трябва да бъдат проектирани и организирани, позволявайки 

на потребителите да се придвижват удобно и сами. Същото важи и за банята, терасата 

или прилежащото външно пространство и т.н. Също така е много важно заведенията за 

настаняване да са оборудвани с алармена система, подходяща за хора със сетивни 

уврежданиял 

 

Заведения за хранене 

В района трябва да бъдат осигурени достатъчен брой ресторанти, кафенета, и барове, 

достъпни съоръжения, които отчитат лекотата на външния достъп, мебели, 

предназначени за ползване от инвалидни колички, гишета на различни височини, 

менюта с лесен текст за четене, на брайлов шрифт или в алтернативни формати (уеб 

или приложения за мобилни компютри), достъпни тоалетни и др. 
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Менютата трябва да включват допълнителни опции за хора с различни видове 

непоносимост към храни. (Например: диабетици, хора с непоносимост към глутен и др.) 

Музеи и други сгради от туристически интерес 

Собствениците или управителите на музеи и други сгради от исторически, културен и 

религиозен интерес, които са отворени за посетители, трябва да решават проблемите 

на хоризонталния или вертикалния достъп, като предоставят рампи или асансьори, 

както е подходящо. 

Предоставената информация трябва да отчита нуждите на глухи или слепи посетители. 

Следователно цялата информация трябва да се предоставя както в писмен, така и в 

аудио формат. 

Персоналът за обслужване на клиенти трябва да има необходимото обучение, 

необходимо за посрещане и обслужване на посетители с увреждания. Те също така 

трябва да преминат необходимото обучение за общуване с глухи хора. 

Където е подходящо, например на по-големи места, трябва да има услуга за заем на 

инвалидни колички или други устройства за посетители с намалена подвижност. 

Други туристически дейности и събития 

Субектите, отговорни за развлекателни и спортни дейности, предприемат подходящи 

мерки, за да дадат възможност на хората с увреждания да участват наравно с 

останалите. 

Трябва да се гарантира, че хората с увреждания имат достъп до спортни, развлекателни 

и туристически съоръжения; по-специално за изброените по-долу дейности: 

Екскурзии до околните райони 

Треньорите, използвани за екскурзии, трябва да бъдат оборудвани, за да настанят 

туристи с физически увреждания и да предоставят както слухова и визуална 

информация, така и други видове помощни средства за незрящи и глухи. 

Винаги, когато е възможно, компаниите, организиращи екскурзии, трябва да наемат 

преводачи на жестомимични езици за глухи туристи и / или да предоставят отпечатан 

описателен материал на всички посетени места. 

Обучение на персонала 

Персоналът в туристическите обекти играе важна роля за намаляване на потенциалните 

недостатъци в достъпа или за смекчаване на непредвидени трудности, а обучението по 

осведоменост за хората с увреждания и обслужване на клиентите може да сведе до 

минимум бариерите, срещани от хората с увреждания.  
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Персоналът на туристическите заведения и свързаните с тях услуги трябва да 

бъде подготвен да знае, разбира и отговаря на нуждите на клиентите с 

увреждания. Персоналът трябва да включва служители, които знаят как да 

общуват с хора със сензорни увреждания. Персоналът трябва да бъде обучен 

да се отнася с любезност и ефикасност към хората с увреждания, да 

предоставя пълна информация за наличните услуги и съоръжения и да 

улеснява достъпа до недостъпни услуги. Персоналът трябва да предоставя 

достъпна информация за хората с увреждания за помощните средства за 

мобилност, техническите устройства и помощните технологии, включително 

нови технологии и други форми на помощ, услуги за подкрепа и съоръжения, 

налични в заведението. Трябва да се предлага помощ за хора и животни, 

както и конкретна и подходяща информация за услугите, предлагани в 

хотела, и външни услуги, включително водачи, професионални преводачи на 

жестомимични езици, за да се улесни достъпът до сгради и други съоръжения, 

отворени за обществеността. Служителите по безопасност и сигурност или 

техни колеги в туристически заведения и превозни средства, които съответно 

настаняват и транспортират хора с увреждания, трябва да имат по всяко 

време и като правило списък на помещенията или номерата на отделенията, 

заети от такива лица, като предпазна мярка в случай на спешност . 

Персоналът трябва да бъде обучен да евакуира хора с увреждания при 

спешни случаи.8 

 

6.1 Подобряване на сътрудничеството между всички заинтересовани 
страни в туризма 

Това е форма на туризъм, която включва съвместен процес между заинтересованите 

страни, която дава възможност на хората с изисквания за достъп, включително 

мобилност, зрение, слух и когнитивни измерения на достъпа, да функционират 

независимо и с равнопоставеност и достойнство чрез предоставянето на универсално 

проектирани туристически продукти, услуги и среди. 

Туристическата индустрия със сигурност е една от най-големите индустрии в света. 

Нейното развитие и значение са безспорни. Туристическата индустрия свързва много: 

организации, групи, неправителствени организации, организации, лица и т.н. Всички те 

са пряко или косвено ангажирани в туристическата индустрия. Всички те са 

заинтересовани страни в туризма. Казано по-просто, заинтересована страна е всеки, 

който е ангажиран в определен проект, организация или индустрия. Заинтересована 

страна в туризма може да бъде отделно лице, като турист или таксиметров шофьор. Те 

                                            
 

 8

 

https://www.accessibletourism.org/resources/accesibilityen_2013_unwto.pdf
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могат да бъдат група от хора като студентска група или семейство. Те могат да бъдат 

компания или организация. Заинтересованата страна е страна, която има интерес към 

дадена компания и може да повлияе или да бъде засегната, пряко или косвено, от 

бизнеса. 

Какви са причините за сътрудничеството между заинтересованите страни в 

туризма? 

Често е необходимо сътрудничество между заинтересованите страни в 

туризма. Особено е необходимо сътрудничество в туристическата индустрия 

между заинтересованите страни, тъй като много продукти и услуги трябва да 

се комбинират, за да се създаде цялостен опит. Заинтересованите страни в 

туризма са взаимозависими, т.е.могат да зависят един от друг. 

Заинтересованите страни в туризма често си сътрудничат поради липса на 

ресурси като: информация, човешки ресурси, знания, финансови ресурси и 

дори организационни ресурси. Дори една туристическа организация не може 

сама да разработи и ефективна туристическа дестинация. Трябва да има 

сътрудничество между различни заинтересовани страни в туризма и те като 

такива са нещо като предпоставка за развитието на устойчив туризъм. 

Сътрудничеството между дестинациите е важно за създаването на успешна и 

устойчива туристическа оферта, продукт или услуга. Много туристически 

дейности е трудно да се извършват индивидуално или да се предлагат 

индивидуално, но те могат да станат осъществими чрез сътрудничество. 

Организациите трябва да присъединят своите ресурси и да споделят своите 

бизнес цели, с общо управление, което ще доведе до по-добро управление на 

туристическите дестинации. Организациите могат да се възползват от 

сътрудничеството от намалените разходи за действия на пазара. Те могат 

също така да определят съвместни стратегии с цел подобряване на 

ефективността. Заинтересованите страни в туристическата индустрия могат 

да си сътрудничат и да споделят отговорности и награди, но също така да 

споделят знания, умения, ресурси и рискове. Сътрудничеството между 

заинтересованите страни в туризма може да има положително въздействие и 

върху туристите, както и положително влияние върху регионалното развитие, 

както по отношение на икономическия растеж, така и по отношение на 

социалните ползи, генерирани за местната общност.  

 

Някои ползи от сътрудничеството между заинтересованите страни в туристическата 

индустрия могат да бъдат: 

• Повишено качество на туристическите продукти, 

• Повишено качество на услугите в туристическата индустрия, 

• По-добър производствен процес, 

• Повишена устойчивост на туристическата дестинация 
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• Повишена конкурентоспособност на туристическа дестинация 

• Отделните организации се възползват от обединяването на ресурси 

• Повишаване на знанията между заинтересованите страни в туризма 

• По-ниски разходи за бизнес 

• По-добра видимост на туристическата дестинация 

Освен предимствата, сътрудничеството между заинтересованите страни в туризма може 

да има отрицателни ефекти, да издържа на трудности и / или ограничения. Това могат 

да бъдат: 

• Неприоритизиране на целите за сътрудничество 

• Възможен ефект на домино в сътрудничество: когато един елемент се провали, 

цялата система се проваля 

• Индивидуалните интереси могат да бъдат приоритетни пред колективните 

интереси от заинтересованите страни в туристическата индустрия 

• Липса на опит и знания за сътрудничество 

• Липса на ресурси и стратегия 

• Сложното законодателство за планиране може да доведе до отказ от планове 

• Прекомерна бюрокрация 

Идентифицираните ограничения допълнително посочват необходимостта от 

продължаване на популяризирането на този тип информираност, особено чрез 

конкретни действия, включително семинари, обучения, семинари, конференции и др. 

Необходимо е също така да се подпомага предприемаческата дейност в туристическия 

сектор. 

Те могат да споделят бизнес опит и да се възползват от повече бизнес възможности. 

Той може да осигури успех и дълголетие, да увеличи търсенето и да доведе до растеж 

на дестинациите, като същевременно спазва околните ограничения. 

Заинтересовани страни в туризма са: 

 Правителство 

 Туристически организации и оператори 

 Малки и средни предприятия 

 НПО (социални и екологични) 

 Туристи (местни и чуждестранни) 

 Доставчици 

 Служители 

 Образование (обществено и обучение) 

 Комунални услуги и инфраструктура 

• Транспорт 

• Общности 

 
Правителства

 

Правителството е изключително важно в туристическата индустрия. Правителството 

диктува правила, изисквания и практики в туристическата индустрия, като създава 
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туристическа политика и планиране. Туристическият бизнес трябва да работи с 

правителството, от визова политика до поддръжка на публичната инфраструктура. 

Правителствата събират данъци от фирмите, от хората, които работят, (данъци върху 

заплатите) и данъци върху продажбите от компаниите. Компаниите допринасят за 

общия брутен вътрешен продукт (БВП), от който правителствата се възползват. 

Туристически организации и оператори 

Има широк спектър от туристически организации и оператори. Има авиокомпании чрез 

DMO (организации за управление на дестинациите), туристически агенти, туристически 

блогъри, ресторанти, хотели, туристически атракции и т.н. Всички те са много важни 

заинтересовани страни в туризма. 

Малки и средни предприятия 

Има много бизнеси, които се разглеждат като заинтересовани страни в туризма. Те 

могат да бъдат пряко свързани с туризма, като авиокомпания, или косвено свързани с 

туризма, като например компания за извозване на отпадъци (която се занимава с 

отпадъците, създадени от туризма). 

НПО (социални и екологични) 

Има много неправителствени организации, свързани с туристическата индустрия. Те 

включват организации с нестопанска цел и благотворителни организации. 

Туристи (местни и чуждестранни) 

Туристите са ядрото на туристическата индустрия. Без туристи нямаше да има 

туристическа индустрия. Например туристите могат да бъдат: туристи, семейства, 

авантюристи, студенти, просто всеки може да бъде турист. 

Доставчици 

Туристическата индустрия, както всяка друга индустрия, разчита и зависи от широк кръг 

доставчици. Това са например фабрики, произвеждащи спално бельо, използвани в 

хотели, фермери, отглеждащи зеленчуци, сервирани в ресторанти и др. Има много 

доставчици, пряко или косвено свързани с туристическата индустрия. 

Служители 

Една от ключовите заинтересовани страни в туризма е работната сила. Туристическата 

индустрия е една от индустриите с най-висока заетост. Някои твърдят, че в 

туристическата индустрия работят повече хора, пряко и косвено, от която и да е друга 

индустрия в света. В туристическата индустрия служителите заемат работа в области 

като кетъринг, обслужване на клиенти и хотелиерство. Те могат да бъдат сервитьори, 

бармани, таксиметрови шофьори, оперативни работници в кол центъра и т.н. 

Образование (обществено и обучение) 

Образователният сектор представлява друг участник в туристическата индустрия. 

Туристическите райони често се посещават по време на много образователни курсове, 
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за да се подобри предлаганото образование. Като форма на обучение, образованието 

се предлага и на много служители, които работят в туристическата индустрия. 

Комунални услуги и инфраструктура 

Комуналните услуги и инфраструктурата са предпоставка за функционирането на 

туристическата индустрия. Например електроцентралите осигуряват енергия, така че те 

се считат за заинтересовани страни в туризма. Строителите, инженерите, пътниците и 

т.н. осигуряват и поддържат необходимата инфраструктура и поради това и те са 

заинтересовани страни в туристическата индустрия. Компаниите за комунални услуги 

също са заинтересовани страни в туризма. 

Транспорт 

Транспортът е същността на туризма. Туризмът означава пътуване, така че има връзка 

между туризма и транспорта. Авиокомпаниите, влаковете, автобусите, таксиметровите 

компании, круизите и т.н. са важни заинтересовани страни в туризма в туризма, тъй 

като представляват някои от транспортните методи за пътуване от място на място. 

Общности 

Общностите са една от най-важните заинтересовани страни в туристическата 

индустрия. Потребностите и изискванията на общностите са от съществено значение за 

планирането и политиката на туризма и за доброто управление на туризма. Общностите 

също се възползват от развитието на туризма. Създаването на работни места, 

увеличените разходи в общността са някои от предимствата за общността. 

Не всички заинтересовани страни могат да имат еднаква роля. Ето защо е 

препоръчително и важно да се създаде анализ на заинтересованите страни. Анализът 

на заинтересованите страни идентифицира лицата, групите или организациите, които 

имат или могат да имат влияние върху даден проект. Всички те трябва да бъдат 

групирани според тяхното влияние, участие и интерес. Стъпките на анализа на 

заинтересованите страни са: 

 Идентифицирайте заинтересованите страни 

 Дайте приоритет на идентифицираните заинтересовани страни 

 Определете ключови заинтересовани страни 

Анализът на заинтересованите страни помага да се идентифицират ключовите 

заинтересовани страни за даден проект, дейност и представлява отличен начин за 

оценка на нагласите на заинтересованите страни към промени или критични действия. 

Има и ползи от създаването на анализ на заинтересованите страни: 

• Идентифицирани са ключови хора и са информирани за проекта 

• Разбиране на интересите на заинтересованите страни 

• Разбиране на рисковете, които могат да възникнат 

• Информираност на отрицателните заинтересовани страни 
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• Създаване на механизми за въздействие върху други заинтересовани страни 

Анализът на заинтересованите страни предоставя визуално представяне на значението 

на вашите заинтересовани страни. Общите измерения, използвани за създаване на 

карта на заинтересованите страни, са: 

Ниво на интерес - Колко заинтересованата страна се интересува от резултатите. 

Бенефициенти ли са или ще има негативни ефекти? 

Ниво на влияние - Степента, в която заинтересованата страна може да направи или 

развие проекта. Например чрез финансиране, законодателство, протести и т.н. 

В картата на заинтересованите страни можете да класифицирате заинтересованите 

страни в една от следните групи: 

Заинтересовани страни с нисък интерес и слабо влияние; 

 Заинтересовани страни с нисък интерес и голямо влияние; 

 Заинтересовани страни с висок интерес и слабо влияние; 

 Заинтересовани страни с голям интерес и голямо влияние. 

 

Таблица 5: Матричен анализ на заинтересованите страни 

Да бъдат доволни Активно си сътрудничете 

Силно влияние, нисък интерес  Силно влияние, голям интерес 

- Тези заинтересовани страни имат 
голямо влияние, но нямат особен 
интерес към даден проект. С тях 
трябва да се работи по начин, за да 
останат доволни и да не се чувстват 
пренебрегнати, тъй като това може да 
доведе до определени рискове. 

- Това са ключови заинтересовани 
страни. Те имат високо влияние и 
силен интерес към резултатите. 

Наблюдение Информиране 

Ниско влияние, нисък интерес Ниско влияние, голям интерес 

- Тези заинтересовани страни нито са 
заинтересовани, нито имат голямо 
влияние върху даден проект. Те обаче 
трябва да бъдат наблюдавани, тъй 
като тяхната значимост може да се 
промени във времето.  

- Тези заинтересовани страни имат 
голям интерес към вашия проект, но 
много малко, много малко влияние 
върху него. Информирайте ги, за да им 
осигурите подкрепа. 

Матрицата за анализ на заинтересованите страни трябва да има 6 стъпки: 

- Избройте вашите заинтересовани страни 

- Определете техните интереси 

- Определете влиянието им 

- Измерете и определете техните нужди 
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- Разработване на план за действие и възлагане на техните отговорности и срокове 

- Наблюдавайте дейностите 

Необходимо е да се споменат много причини, поради които собствениците или 

мениджърите решават да си сътрудничат с други субекти в туристическата индустрия - 

най-вече в близост (местна или регионална среда). Най-популярната мотивация за 

такова сътрудничество е липсата на необходимите ресурси: информация, знания, 

човешки ресурси, но също така и финансови или организационни ресурси. В много 

случаи SMTE са твърде малки или твърде слаби, за да купуват или дават под наем 

липсващите ресурси при конкурентни условия. За да подготвят и предложат интересен 

продукт на туристическия пазар, компаниите трябва да притежават различни умения и 

ресурси, обикновено в рамките на кратък период от време. В такава ситуация 

собствениците или мениджърите на SMTE виждат своя шанс в тясно сътрудничество с 

други заинтересовани страни в туризма. 

Сътрудничеството между заинтересованите страни в туризма е особено важно за 

постигане на определени цели: 

• Създаване и подобряване на популяризирането на туристически инициативи 

• Създаване и развитие на туристически продукт / услуга, подходяща за 

потребителите 

Необходими са обаче основни предпоставки за развитие на сътрудничеството между 

заинтересованите страни в туризма. Един от тях и един от най-важните е взаимното 

доверие между участниците (заинтересовани страни в туристическата индустрия). 

Взаимното доверие е от решаващо значение за създаването и поддържането на 

взаимоотношения между заинтересованите страни в туризма. Взаимното доверие 

означава коректно поведение от други участници / заинтересовани страни в туризма и 

доверие в тяхната компетентност и способности. Освен това ролята на управлението 

също е много важна. То трябва да насърчава координацията, сътрудничеството и 

надзора на заинтересованите страни в туризма. Всеки участник трябва да разбере 

своята роля и предназначение на създадената мрежа. Трябва да има равенство на 

активите между партньорите, равенство в размера на капитала и интелектуалния 

капитал, вложен в мрежата, и разходите за координация. 

 Предлагат се области на намеса за бъдещи проекти за сътрудничество: 

 Съвместно популяризиране на туристическа дестинация с използване на 

технологични ресурси - комуникация 

 Обучение за туристически агенти и студенти: чужди езици; обслужване на 

клиенти; комуникация. 

 Изработване на туристически пакети (структуриране на офертата) между 

различните туроператори. 

 Създаване на нови туристически продукти 

 Сътрудничество между официалните органи, отговорни за туризма и околната 

среда. 

 Публично-частни партньорства по отношение на транспорта. 



................................................................................................................... опит 55+ 73 

 
 

 

 Различни направления на туризма: културен; исторически; природа; винен 

туризъм. 

Анализът на територия може да даде индикация за потенциала на дестинацията. В 

туризма важни фактори са: 

 Капацитет за настаняване 

 Отдих и култура 

  Природа 

  Гастрономия 

  Вина 

Тези туристически атракции са важни и трябва да си сътрудничат, за да направят 

туристическото преживяване жизнеспособно. 

Сътрудничеството между заинтересованите страни в туризма води до развитие на 

туризма и туристическата дестинация. Той може също така да създаде общ туристически 

продукт, което означава предлагане на разнообразни видове туристически продукти и 

услуги като част от туристическото предложение, включващо много заинтересовани 

страни в туризма, работещи в една и съща посока, за една и съща цел, добавяйки към 

постигането на устойчив туризъм. Той също така носи добавена стойност за самите 

заинтересовани страни, както и за общностите под формата на социална и 

икономическа стойност. Намалява се конкуренцията между заинтересованите страни в 

туризма и се създават споделени ценности. 

Препоръки за заинтересованите страни в туризма 

 Уверете се, че възрастните туристи винаги са придружавани от някой, който 

говори техния език. 

Придружителите от родната им страна или местните водачи, които говорят техния език, 

трябва да бъдат с групата от самото начало. Това е много добра концепция, която 

изгражда увереност и доверие, въпреки че добавя разходи към пътуването. 

Придружителите / водачите могат да отговорят незабавно на нуждите на пътуващите. 

Те преодоляват езиковите бариери и могат да намерят решения за отделни хора, докато 

останалата част от групата продължава да се занимава с планираната програма. Те 

могат да помогнат с багажа и ако някой е болен. По този начин могат да бъдат изгладени 

много малки бариери и трудности. За възрастните хора наличието на някой, към когото 

могат да се обърнат с проблеми, е важен фактор за успешното пътуване. Успокоява ги, 

че няма да се сблъскат с нищо, с което не могат да се справят, независимо дали става 

въпрос за дейност, която е твърде много за тях или някакво неочаквано неразположение 

• Дайте на туристите подробна информация за приемащата държава на техния 

собствен език 

Тази целева група високо цени възможността да помисли за дестинацията и програмата, 

преди да потегли. Фазата на планиране вече е част от тяхното удоволствие от 

пътуването. Темите, за които обичат да бъдат информирани, включват обичаи и 
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традиции, типична храна, култура и снимки. Подробната практическа информация за 

дестинацията също е много важна: къде могат да се разходят (в естествена среда), 

разстоянията от А до Б, достъпността и съоръженията в тяхното настаняване и друга 

такава информация. Възрастните хора се нуждаят от тези подробности, за да могат да 

се подготвят и да формират реалистични очаквания за това, с което трябва да се 

справят. Те вероятно ще имат по-голяма нужда от почивки и надеждни ежедневни 

режими, вероятно за да се съобразят със здравните и медицинските ограничения и са 

по-малко гъвкави от по-младите туристи. Добрата информация за времето на хранене 

и какъв вид храна да очаквате също помага да се избегнат неприятни изненади. 

• Работа в комбинация от различни местни услуги и фирми, за да се предложи по-

добра и по-широка гама от туристически възможности 

Партньорствата с местни институции, образователни центрове, сдружения и общности 

могат в идеалния случай да доведат до повече контакти и комуникация между местните 

хора и туристите от чужбина. Туристите се възползват от прозрението за местната 

култура, което се изразява както в ежедневието, така и при празнични поводи. 

Различните кулинарни традиции често са добра отправна точка за диалог. Понякога 

партньорството с общност или бизнес, който споделя опит с туристите (език, култура, 

национален произход) може да бъде много полезно - както за разбиране и предвиждане 

на културните предпочитания на гостите, така и за преговаряне на езикови бариери. 

• И накрая - рекламирайте дестинации и пакети по начин, отчитащ възрастта 

Термини като туризъм за възрастни трябва да се избягват или да се използват 

внимателно. Фирмите, които продават пътувания за тази възрастова група, трябва да 

са наясно, че се обръщат към хора с широка гама от фитнес и здраве. Рекламата трябва 

ясно да съобщава за какъв вид пътуване става дума: напр. активни почивки, почивки за 

почивка / релаксация и др. Трябва да помним, че възрастните хора често се възприемат 

или етикетират като не особено способни или нуждаещи се от помощ. Но те виждат себе 

си като заинтересовани, искат да осъществят контакт с хора в страната, която 

посещават, не просто искат да консумират пасивно, но искат да оценят нещата и искат 

да отделят достатъчно време, за да опознаят страната. Те знаят, че се нуждаят от 

определено количество ежедневие (напр. Приемане на таблетки и хранене по 

определено време), но не чувстват, че принадлежат към категорията на крехките или 

физически увредени или „възрастни“ хора. В ежедневието си и при избора на интереси 

те са независими. Това означава, че етикетирането на пакет като „за възрастни хора“ 

често няма да може да се свърже ефективно с целевата група. В същото време при 

възрастните туристи е особено важно да се гарантира, че пътуването е организирано 

безпроблемно. Всичко, което включва усилени усилия, трябва да се избягва. Пакетът 
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трябва да се фокусира върху насладата от живота, стимулиране на срещи с хора и 

вдъхновяващи преживявания, които ще оставят трайно впечатление.9 

6.2 Публично-частни инициативи 

Публично-частното партньорство (по-долу: ПЧП) е широко използван модел в 

съвременния туризъм и се използва в почти всички страни.  

Необходимостта от силно публично-частно партньорство днес е по-важна от 

всякога. Става въпрос за максимална синергия на интереси между 

партньорите. ПЧП трябва да се развиват навсякъде, където е възможно. 

Ролята на държавата се променя коренно в туризма, тъй като държавата 

става партньор. Държавата по принцип не е добър мениджър и следователно 

намира интерес да си партнира с частния сектор. Известни са успешни 

примери за ПЧП, когато публичният сектор напр. отстъпва земя, предоставя 

пространство за реконструкции на паметници на културата, които се 

управляват от частния сектор. Публичният сектор и икономиката активно си 

сътрудничат в процеса на вземане на решения въз основа на консултации. 

Този процес изисква постоянна комуникация помежду си. 

  

Публично-частното партньорство означава сътрудничество между публичния и частния 

сектор с цел постигане на дългосрочна цел, често свързана с развитието на регион или 

район. Една от причините за създаване на ПЧП е прехвърлянето на ноу-хау от частните, 

публичните власти, а също и финансова сила, от която могат да се възползват както 

частния, така и публичния сектор. За правителството може да е важно да има частно 

инвестиционно подпомагане на развитието на инфраструктурата, като по този начин 

преживява правителството на заеми и дългове и може да представлява източник на 

държавни приходи. В същото време по-доброто управление в частния сектор и 

способността му за иновации могат да доведат до повишена ефективност; това от своя 

страна трябва да се превърне в комбинация от по-добро качество и по-ниски разходи 

за услуги. За частния сектор ПЧП представляват нови бизнес възможности. 

Публично-частното партньорство включва сътрудничество между публичния и частния 

сектор за постигане на дългосрочна цел, обикновено за проект, който ще доведе до 

развитие на район или регион. Причините за създаването на подобно партньорство са 

различни, но най-важните са: прехвърляне на ноу-хау от частните, публичните власти 

и финансовата сила. ПЧП могат да бъдат привлекателни както за правителството, така 

                                           

 

  

9 Document „Cubitus_Handbook_for_Senior_Tourism“  
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и за частния сектор. За правителството частното финансиране може да подкрепи 

увеличени инвестиции в инфраструктура, без незабавно да добави към държавните 

заеми и дългове и може да бъде източник на държавни приходи. 

Следват основните основни принципи на ПЧП: 

1. ПЧП са насочени към задоволяване на колективните нужди 

ПЧП обикновено се случва в контекста на предоставянето на обществена услуга (с други 

думи услуга от общ интерес) или изграждането и управлението на публична 

инфраструктура, която е предназначена за използване на населението. Примерите 

включват комунални услуги и транспортни услуги за първите и пътища, летища, 

електроцентрали, болници, затвори и пречиствателни станции за вода и отпадъчни води 

за вторите. Поради своята обществена цел съществуват задължения и принципи на 

обществената услуга, които трябва да се спазват и прилагат, за да се постигне успешно 

ПЧП. Принципи като универсалност, приемственост, равенство в третирането 

(справедливост както в процеса, така и в резултатите), високо качество на услугата, 

наличие на разумни печалби (възвръщаемостта е съизмерима с рисковете, понесени от 

частната страна) и прозрачност на извършваните дейности това са важни изисквания 

за услугите, предоставяни пряко на гражданите и тяхната сигурност е от основно 

значение, когато те са делегирани на частния сектор. 

2. ПЧП често включват дългосрочни договорености 

Често ПЧП предполага дългосрочна връзка, включваща различни фази на 

инфраструктурния проект или неговото предоставяне (проектиране, изграждане и 

експлоатация). Когато дейностите по строителство и финансиране съответстват на 

значителна част от стойността на договора, проектите трябва да бъдат проектирани в 

перспектива за ценообразуване през целия живот, като осигуряват икономическия и 

финансовия си баланс и позволяват ефективно прехвърляне на рискове към частния 

сектор и насърчаване финансовата самоустойчивост на проекта. Например ПЧП за 

язовир, който има дълъг живот, трябва да има продължителност на договора, 

съответстваща на дългосрочен план. 

3. ПЧП включват цялостно или частично финансиране на проекта 

ПЧП включват почти винаги частичното или общото финансиране на проекта от частния 

партньор. Финансирането и договореностите, свързани с финансирането, са много 

сложни и трудни за стандартизиране. Въпреки че може да има ПЧП без частно 

финансиране, фактът, че частният партньор участва със собствен капитал, стимулира 

доброто представяне. Следователно, финансова структура на ПЧП, която включва 

собствен капитал от частния сектор, се счита за добра практика. 

4. ПЧП са ориентирани към резултатите 

За разлика от традиционните обществени поръчки, където често се възприема система 

за разплащане въз основа на вложените суми, ПЧП се възнаграждават според 

получените резултати. Този подход към резултатите следователно води до ясен стимул 
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за частния партньор да бъде ефективен и иновативен в управлението на договори, 

позволявайки по-високи печалби, ако надвишава първоначалните цели за изпълнение. 

Тези приходи от производителността рано или късно ще бъдат прехвърлени на 

публичния партньор (обикновено под формата на по-ниски цени за клиентите, по-добро 

качество или незначителни такси за данъкоплатеца). ПЧП също са насочени към 

постигане на предварително определени цели. 

5. Частният партньор носи значителен брой рискове 

Различните рискове, свързани с договора, трябва да бъдат разпределени на страната, 

която е в състояние най-добре да ги управлява, тоест на страната, способна да смекчи 

риска. По правило рисковете, свързани с експлоатацията на инфраструктурата и 

предоставянето на услуги, трябва да бъдат разпределени на частния партньор, както и 

рисковете за проекта и строителството. По-трудно е да се определи кой е най-способен 

да смекчи рисковете от потребление / търсене (например в случай на платен път, при 

който частният сектор има само ограничено влияние върху обема на трафика) и тези, 

както и валутните рискове и политическите рискове често се задържат от публичния 

сектор. Адекватният трансфер и разпределение на риска е задължително условие за 

успеха и ефективността на ПЧП. 

Публично-частните партньорства (ПЧП) са все по-важни в свят, в който ресурсите са 

ограничени и конкуренцията е силна. Най-добрият начин да се мисли за ПЧП е като 

възможност за ефективно обединяване на всички ресурси, необходими за развиване на 

запомнящо се и устойчиво туристическо преживяване. Ресурсите могат да включват 

земя, капитал, знания и умения, наред с други. Партньорствата са неразделна част от 

повечето туристически дейности. Туризмът обикновено включва широк кръг 

заинтересовани страни от публичния и частния сектор, общности и различни видове 

организации, които - всички заедно - улесняват пътуването. 

Много страни признават значението на туризма като форма на регионално 

икономическо развитие. Това означава, че в тези страни централното и регионалното 

правителство отдават приоритет на туризма, изготвят стратегии, приемат нови закони, 

наемат туристически съветници в новосъздадените министерства на туризма и т.н. 

Икономиката на туризма засяга и е засегната от други по-традиционни области на 

управление като селското стопанство, транспорта, икономическото развитие и 

регионалното планиране, така че в много страни тези връзки се очертават и се 

установяват отговорности. Това изисква сътрудничество между различни централни 

правителствени организации. Може също да изисква взаимодействие и може би 

партньорства с неправителствени агенции, включително частния сектор. 

Участие на публичния сектор в ПЧП 

Второто ниво на участие на правителството е от регионален или местен характер. Често 

туризмът се фокусира географски около определени атракции. Следователно 

централните правителства трябва да работят с регионални и местни държавни агенции, 

за да осигурят ефективното развитие на туризма в тези дестинации и в рамките на 
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националния контекст. Това сътрудничество често ще се съсредоточи върху определен 

проект или инициатива за ПЧП. Партньорствата са важни, тъй като необходимите 

ресурси и опит понякога са по-слабо развити на ниво местно правителство и трябва да 

бъдат достъпни от държавни агенции на национално ниво. Това предполага, че 

регионалните и местните туристически правителства и дестинации могат да се 

възползват от примери за добри практики от места по света, занимаващи се с подобни 

проблеми. Този доклад предоставя такива примери за иновативни ПЧП, свързани с 

развитието на туризма. 

Различните рискове, свързани с договора, трябва да бъдат разпределени на страната, 

която е в състояние най-добре да ги управлява, тоест на страната, способна да смекчи 

риска. По правило рисковете, свързани с експлоатацията на инфраструктурата и 

предоставянето на услуги, трябва да бъдат разпределени на частния партньор, както и 

рисковете за проекта и строителството. По-трудно е да се определи кой е най-способен 

да смекчи рисковете от потребление / търсене (например в случай на платен път, при 

който частният сектор има само ограничено влияние върху обема на трафика) и тези, 

както и валутните рискове и политическите рискове често се задържат от публичния 

сектор. Адекватният трансфер и разпределение на риска е задължително условие за 

успеха и ефективността на ПЧП. 

Публично-частните партньорства (ПЧП) са все по-важни в свят, в който ресурсите са 

ограничени и конкуренцията е силна. Най-добрият начин да се мисли за ПЧП е като 

възможност за ефективно обединяване на всички ресурси, необходими за развиване на 

запомнящо се и устойчиво туристическо преживяване. Ресурсите могат да включват 

земя, капитал, знания и умения, наред с други. Партньорствата са неразделна част от 

повечето туристически дейности. Туризмът обикновено включва широк кръг 

заинтересовани страни от публичния и частния сектор, общности и различни видове 

организации, които - всички заедно - улесняват пътуването. 

Много страни признават значението на туризма като форма на регионално 

икономическо развитие. Това означава, че в тези страни централното и регионалното 

правителство отдават приоритет на туризма, изготвят стратегии, приемат нови закони, 

наемат туристически съветници в новосъздадените министерства на туризма и т.н. 

Икономиката на туризма засяга и е засегната от други по-традиционни области на 

управление като селското стопанство, транспорта, икономическото развитие и 

регионалното планиране, така че в много страни тези връзки се очертават и се 

установяват отговорности. Това изисква сътрудничество между различни централни 

правителствени организации. Може също да изисква взаимодействие и може би 

партньорства с неправителствени агенции, включително частния сектор. 

Участие на публичния сектор в ПЧП 

Второто ниво на участие на правителството е от регионален или местен характер. Често 

туризмът се фокусира географски около определени атракции. Следователно 

централните правителства трябва да работят с регионални и местни държавни агенции, 
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за да осигурят ефективното развитие на туризма в тези дестинации и в рамките на 

националния контекст. Това сътрудничество често ще се съсредоточи върху определен 

проект или инициатива за ПЧП. Партньорствата са важни, тъй като необходимите 

ресурси и опит понякога са по-слабо развити на ниво местно правителство и трябва да 

бъдат достъпни от държавни агенции на национално ниво. Това предполага, че 

регионалните и местните туристически правителства и дестинации могат да се 

възползват от примери за добри практики от места по света, занимаващи се с подобни 

проблеми. Този доклад предоставя такива примери за иновативни ПЧП, свързани с 

развитието на туризма. 

В много ситуации ПЧП играят критична роля в развитието на туризма. Правителството 

обикновено не може да развива туризъм само по себе си, тъй като не оперира бизнеса, 

докато частният сектор може да се нуждае от помощ с регулации, достъп до ресурси и 

финансиране. Това често е вярно в регионалните райони, където правителството може 

да контролира природните забележителности, а местните хора нямат средства за 

развитие или имат умения за развитие на туризма. Следователно един от начините да 

се мисли за ПЧП е средство за обединяване на всички необходими ресурси.10. 

Намалената конкуренция между образувания и икономически агенти и 

публични и частни партньорства в туристическа дестинация обикновено се 

изграждат чрез определяне на общи ценности и цели, при които всички 

участващи страни допринасят за постигането на поставените цели. Ето защо 

е необходимо да се определи дългосрочно управление на туристическа 

дестинация, което от своя страна трябва да доведе до икономическо развитие 

на туристическа дестинация и повишен жизнен стандарт. Това също трябва 

да допринесе за постигане на социално, културно и екологично запазване на 

туристическа дестинация. Публично-частните партньорства могат да окажат 

определено влияние върху туристическите продукти и могат да доведат до: 

 Съвместни бизнес инициативи и създаване на туристически маршрути, 

туристически пакети и др. 

 Разработване на маркетингови стратегии, съвместно популяризиране 

на дестинация 

 Съвместни средства чрез донорско финансиране 

 Човешки ресурси 

 Развитие на инфраструктурата и др. 

 

 

 
 

 

10 https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284417438 p.10-15  
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Основните приоритети за развитието на "институциите" могат да бъдат 

класифицирани, както следва: 

 Изграждане на положителни взаимоотношения с основните институции, 

свързани с развитието на туризма в трите области; 

 Разработване на комуникационна политика на общинските власти с бизнеса и 

неправителствените организации в трите области; 

 Обмен на информация с основните институции, свързани с разработването на 

туристически продукти за туристи на възраст над 55 години в трите области; 

 Подкрепа и сътрудничество с регионални туристически асоциации; 

 Регистрация, мониторинг и подкрепа на проекти, подпомагащи развитието на 

туризма; 

 Участие в разработването на образователни програми за туризъм в 

сътрудничество с компании от туристическата индустрия; 

 Подобряване на капацитета на туристическите експерти от регионалната 

администрация.11 

Очакваният модел на ПЧП за улесняване на инвестициите в туризма трябва да 

съдържа няколко елемента за насърчаване на публични и частни партньорства за 

улесняване на инвестициите в туризма. Това са: 

- Улесняване на туризма: стремете се да улесните пътуванията на туристите до 

двете дестинации; 

- Офиси за промоция на пътувания: ангажирайте се с промоция, връзка, преговори 

и консултации; 

-  Туристическа статистика и изследвания: обмен на информация за туризма и в 

двата региона; 

- Образование и обучение: създаване на туристически стипендии за учители, 

инструктори и студенти; учебни програми и учебни програми за училища по 

туризъм; 

- Обмен и помощ: насърчаване на сътрудничеството между туристическите 

съоръжения и градовете на две дестинации за увеличаване на трафика и 

знанията; 

Сигурност в туризма: признават необходимостта от насърчаване на здравето и 

безопасността на чуждестранните туристи и местните туристи; признават 

необходимостта от насърчаване на обмена на безопасен туризъм. Това е особено важно 

в моменти като този, когато туризмът е силно поразен от COVID-19.  

                                            
 

 
11

  
документ „Стратегия за развитие на туризма за възрастни над 55 години, насочена 

към бизнеса, социалния и гражданския сектор“
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6.3 SWOT анализ  

Една от основните предпоставки за успешен бизнес е ясно дефинираната стратегия. При 

създаването, но и предефинирането на съществуващата стратегия (която също може да 

не е достатъчно разработена), е важно да се вземе предвид по-широкият контекст и 

SWOT анализът е подходящ метод. SWOT анализът е разработен през 1960 г. от бизнес 

иконите Едмънд С. Лернд, К. Роланд Кристенсен, Кенет Андрюс и Уилям Д. Гът. Те 

първоначално са го представяли като бизнес анализ. През 1982 г. Хайнц Верик направи 

крачка напред и създаде матрица два пъти по две, която отговаря на четири ключови 

въпроса за по-лесно сравнение. Силата и слабостта бяха на най-горния ред, а 

Възможностите и заплахите бяха на най-долния ред. Това все още е най-често 

срещаният и ефективен начин за провеждане на анализ. Поради своята всеобхватност, 

той все още остава един от най-полезните инструменти за бизнес анализ. 

SWOT анализът е техника за разбиране на силните и слабите страни на бизнеса, както 

и за идентифициране на съществуващи възможности и заплахи, които могат да 

застрашат бизнеса. Този анализ може да се използва за оценка на потенциални рискове 

и печалби при изследване на потенциала на бизнес, продукт / услуга и др. SWOT е 

съкращение за следните английски термини: 

• Силни страни 

• Слабости 

• Възможности 

• Заплахи 

Силните и слабите страни представляват вътрешните характеристики на бизнеса, 

докато възможностите и заплахите идват от външната среда. 

Силните страни разглеждат въпроси като: 

 Кои са най-силните предимства? 

 Какво е вашето предимство пред конкурентите? 

 Какво вижда вашата целева група като най-доброто ви качество? 

 До какви ресурси имате достъп, а други не? 

 Каква е вашата уникална позиция в продажбите? 

 Какви са предимствата на вашия продукт / услуга? 

Необходимо е да се вземат предвид вътрешните и външните силни страни, например 

външната мощност може да бъде близостта и наличието на необходимите суровини и 

вътрешния добре обучен и ефективен производствен екип. 

Слабостите могат да бъдат идентифицирани чрез отговор на следните въпроси: 

 Какви са слабостите на вашия продукт / услуга? 

 Какво прави вашия продукт по-слаб от другите продукти / услуги на пазара? 

 Какво може да се подобри във вашата компания? 

 Какво трябва да избягвате? 
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 Кои фактори влияят негативно на вашия бизнес? 

 Какво други хора могат да видят като слабост на вашия бизнес? 

Както при силните страни, вътрешните и външните аспекти трябва да се вземат 

предвид, когато става въпрос за слабости, а полезна информация може да бъде 

получена от трети страни като безпристрастни (обективни) наблюдатели. 

Възможностите могат да бъдат идентифицирани по следните въпроси: 

 Какви добри възможности във вашия регион можете да разпознаете? 

 С какви интересни тенденции сте запознати в момента? 

Трябва да сте добре информирани за промените на пазара или в технологиите, като 

имате предвид по-тясна и по-широка перспектива, промени в регулациите във вашата 

сфера на дейност, социални промени, местни събития и други подобни. 

Заплахите могат да бъдат идентифицирани чрез отговор на следните въпроси: 

• Какви са пречките от трансграничната зона за развитието на туризма за 

възрастни хора? 

• Какво е предимството на състезанието? 

• Има ли промени (на пазара, в технологиите, в регулациите), които могат да имат 

отрицателно въздействие върху развитието на туризма за възрастни? 

• Има ли процедури и стандарти, които биха били трудни за изпълнение? 

Основната цел на SWOT анализа е много проста - използвайте силните страни, намалете 

слабостите, така че слабостите да станат силни страни. Също така SWOT анализът цели 

да се възползва от всички потенциални възможности на пазара, както и да намали 

заплахите, идващи от околната среда. Извършването на SWOT анализ обикновено 

включва скициране на таблица от четири колони, в която за сравнение всеки от 

четирите елемента е представен един до друг. Предимствата и слабостите не е 

задължително да съвпадат с посочените възможности и заплахи. Те обаче все пак 

трябва да бъдат свързани по определен начин, тъй като те вече съществуват като цяло. 

Обхватът на SWOT анализа има за цел да обедини намеренията на публичните власти 

за развитието на туристическия сектор, възгледите на частни компании и 

неправителствени организации, работещи на този пазар, мненията на потребителите на 

туристически продукти / услуги и други подходяща и действителна информация. 
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SWOT анализ: област Зайчар и област Видин по отношение на туризма за 
възрастни 

Силни страни Слабости 
- Културно-историческо наследство 
- Наличие на различни туристически 

ресурси (културно наследство, 
исторически паметници, минерални 
води, природни красоти и др.) 

- Конкурентни цени 
- Национална кухня и вина 
- Толерантност между населението от 

съседни държави и градове 

- Значителна липса на „точна“ картина за 
наличието на туристически атракции в 
трансграничния регион на Зайчар - 
Видин 

- Липса на познания или слабо познаване 
на нуждите на потребителите на 
възраст над 55 години от туристически 
продукти / услуги 

- Липса на оферти за туристи на възраст 
над 55 години 

- Липса на познания или слабо познаване 
на нуждите на чуждестра-нни 
потребители на възраст 55 години от 
туристически продукти / услуги 

- Слабо развита инфраструктура за 
развитие на туризма, която не отговаря 
на нуждите на хора на възраст над 55 
години 

- Липса на адекватна и актуална 
туристическа информация за региона 

- Липса на туристически информационни 
табели 

- Нисък жизнен стандарт в Сърбия 

Възможности Заплахи 

- Наличие на адекватен туристически 
потенциал на трансграничния регион 
Зайчар - Видин 

- Нереализиран потенциал за местни 
туристи на възраст над 55 години 

- Потенциал за организиране на 
ваканции и обмен на туристи в събота и 
неделя между двете съседни държави 

- Потенциал за организиране на 
ваканции и обмен на туристи в събота и 
неделя между двете съседни държави 

- Възможност за създаване на 
трансграничен туристически продукт за 
туристи на възраст над 55 години 

- Подобряване на цялостния имидж на 
региона като туристическа дестинация 
за туристи над 55-годишна възраст 

- Учене от другите 

- Нестабилност в региона (политическа, 
законодателна) 

- Глобална пандемия, свързана с 
коронавируса 

- Икономическа криза 
- Старите навици умират трудно 

 

Ще пристъпим към допълнително обяснение на всеки изброен елемент. 
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Силни страни 

• Културно и историческо наследство 

Трансграничният регион Зайчар - Видин може да се счита за богат по отношение на 

културно-историческото наследство. Възрастните туристи се интересуват особено от 

културно-исторически тип туризъм, така че има една от основните предпоставки за 

развитие на туризма за възрастни в споменатия трансграничен регион. 

• Наличие на различни туристически ресурси (културно наследство, исторически 

паметници, минерални води, природни красоти и др.) 

Регион Зайчар - Видин може да предложи много неща, които са на върха в списъка на 

всеки старши турист. Някои от тези фактори са привлекателността на природни обекти, 

планини, гори, езера и др., Антропогенни ресурси, църкви и манастири, археологически 

обекти и др. Не трябва да се пренебрегва и наличието на различни индустрии за 

производство на храни и напитки. 

• Конкурентни цени 

Регион Зайчар - Видин може да предложи достъпни цени за туристи, особено в 

сравнение с цените от други туристически дестинации в рамките на държави или в 

чужди страни. Една от причините за това се крие във факта, че Зайчарско-Видинска 

област не е известна като туристическа дестинация и следователно няма голям брой 

туристи. 

• Национална кухня и вина 

Тъй като гастрономическият туризъм днес е много важен за много туристи, тъй като 

някои туристи пътуват по места заради местната храна. Всеки регион може да предложи 

своите специалитети, които имат традиция и са уникални за района. Виненият туризъм 

като част от гастрономическия туризъм също е много привлекателен и двата региона и 

те със сигурност могат да предложат винен туризъм на своите туристи. 

• Толерантност между населението от съседни държави и градове 

Също така си струва да се спомене и е много важно условие, необходимо за развитието 

на всякакъв вид взаимен, общ бизнес. Туристите от Сърбия, независимо от възрастта, 

се чувстват спокойни и добре дошли в България и обратното. 

 

Слабости 

• Значителна липса на „точна“ картина за наличието на туристически атракции в 

трансграничния регион на Зайчар - Видин 
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Един от основните въпроси е не само, че регионът Зайчар - Видин не е разпознат като 

туристическа дестинация от възрастните туристи, но като цяло споменатият регион не 

е известен като туристическа дестинация. Липсват познания за туристическия 

потенциал на региона Зайчар - Видин и ако хората не знаят какви атракции може да им 

предложи споменатият регион, най-вероятно няма адекватна стратегия за развитие на 

двете области като обща туристическа дестинация за туристи на възраст над 55 години. 

Липса на знания или слабо познаване на нуждите на потребителите на възраст над 55 

години от туристически продукти / услуги 

Няма оферти, специално предназначени за възрастни туристи, или ако има, те са много 

редки и често са свързани със спа туризма, като част от медицинската рехабилитация. 

Важно е да знаете, чевъзрастните туристи не си приличат, те са много разнообразни и 

може да изискват нещо повече или различно от основните спа процедури, които 

обикновено им се предлагат. Това говори за важността на изследването на нуждите и 

очакванията на възрастните туристи. 

• Липса на оферти за туристи на възраст над 55 години 

Няма или много рядко има специални туристически оферти, особено подходящи за 

нуждите на възрастните туристи, или туристически оферти, специално създадени за 

насочване на възрастни туристи. Липсата на знания или слабо познаване на нуждите на 

местните и регионални потребители на възраст над 55 години от туристически продукти 

/ услуги със сигурност е една от причините, но основната причина е може би 

неразпознатият потенциал на туризма за възрастни в трансграничния регион. 
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• Липса на знания или слабо познаване на нуждите на туристически продукти / 

услуги на чуждестранни потребители на възраст 55 години 

• Слабо развита инфраструктура за развитие на туризма, която не отговаря на 

нуждите на хора на възраст над 55 години 

Един от основните проблеми е, че туристическият потенциал за възрастни хора не се 

признава от туристическия сектор в трансграничния регион. По този начин тяхното 

туристическо предложение не е направено, за да задоволи нуждите и изискванията на 

възрастните туристи. 

• Липса на адекватна и актуална туристическа информация за региона 

Уебсайтове са остарели, няма дейности или много редки дейности в социалните медии 

за туристическите атракции, липса на печатни материали, които да популяризират 

туризма в двата региона. 

• Липса на туристически информационни табели 

Липсата на указателни табели на важни туристически места и кръстовища на всички 

основни пътища и входни и изходни точки притеснява туристите. Трябва да има табели 

заедно с други табла, предоставящи информация за туристическите места, тяхното 

значение и подробности за разстоянието, удобствата, достъпни за туристите и друга 

необходима информация. Те също трябва да бъдат написани на поне два езика, като по 

този начин се вземат предвид нуждите на чуждестранните туристи. 

• Нисък жизнен стандарт в Сърбия 

Нестабилната икономическа ситуация, както и ниският жизнен стандарт в Сърбия могат 

да доведат до намаляване на броя на туристическите дейности. Ниското ниво на жизнен 

стандарт влияе върху необходимостта от избор между задоволяване на 

екзистенциалните нужди и психическо благосъстояние (за което пътуванията със 

сигурност допринасят), така че тази връзка дава лош резултат за туристическите 

дейности. 

Възможности 

 

• Наличие на адекватен туристически потенциал на трансграничния регион Зайчар 

- Видин 

Има възможности за разнообразяване на туристическите услуги и туристическите 

анимации на трансгранично ниво като комбинация от различни видове туризъм като: 

културно-исторически, природен туризъм или гастрономически туризъм. 

• Нереализиран потенциал за местни туристи на възраст над 55 години 

Съществува потенциал за създаване и предлагане на туристически продукт, особено 

подходящ за възрастни туристи, тъй като трансграничният регион е богат на материално 

и нематериално културно наследство, исторически паметници, минерални води и др. 
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 Потенциал за организиране на ваканции и обмен на туристи в събота и неделя 

между двете съседни държави 

Могат да бъдат създадени различни видове туристически маршрути, предвид близостта 

на съседните региони. Маршрутите на туристите трябва да включват повече от просто 

пазаруване, както беше направено по-рано. Съществува голям потенциал за 

организиране на малки туристически екскурзии с продължителност може би само два 

дни, които могат да включват културен, исторически и гастрономически туризъм. 

 Възможност за създаване на трансграничен туристически продукт за туристи на 

възраст над 55 години 

Има възможност да се създаде уникален туристически продукт, тъй като 

трансграничният регион има потенциал да се превърне в любима дестинация за 

възрастни туристи. 

 Подобряване на цялостния имидж на региона като туристическа дестинация за 

туристи над 55-годишна възраст 

Трябва да има обща маркетингова стратегия за популяризиране на Зайчарско - Видинска 

област като туристическа дестинация, която е много подходяща и за възрастни туристи. 

Подобряване на ефективността на маркетинга и популяризирането на програми и 

дейности също е необходимо. 

 Учене от другите 

Възможността да се учат един от друг, но и от други по-успешни подобни дестинации 

спомага да избегнат някои грешки при планирането и развитието на туризма за 

възрастни. Би било уместно да се следват примерите за добри практики на съседните 

страни и региони със сходни условия за развитие на туризма за възрастни. 

 

Заплахи 

 

• Нестабилност в региона (политическа, законодателна) 

Честите промени в закона, както и нестабилната политическа ситуация водят до трудно 

развитие на всички отрасли на икономиката и туризмът не е изключение. 

Нестабилността може да доведе до спад в жизнения стандарт, което в крайна сметка 

пряко влияе върху намаляването на броя на туристите и по този начин застрашава 

развитието на туристическото предложение. 

• Глобална пандемия, свързана с коронавируса 

Коронавирусът и подобни пандемии засягат най-вече туризма. През 2020 г. целият свят 

се сблъска с глобална пандемия, продължила през 2021 г., която напълно предотврати 

движението за определен период. Подобна безизходица в движението на хора доведе 

до пълното неизползване на туристическото предложение, крайното въздействие от 

което тепърва предстои. 
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• Икономическа криза 

Икономическата криза е заплаха, основана на покупателната способност на туристите и 

тенденциите на нестабилност, които могат да доведат до намаляване на броя на 

туристите. Последиците от световната икономическа криза са многобройни и, наред с 

други неща, пагубни за функционирането и по-нататъшното развитие на туризма под 

всякаква форма. 

• Старите навици умират трудно 

Потенциалните туристи от Сърбия и България, въпреки ниския жизнен стандарт, често 

са склонни да бъдат, когато могат, туристи в друга държава, пренебрегвайки местната 

красота и предлагане. За да се промоцират местни продукти и да се валоризират 

собствените им ресурси, чрез промоционални дейности трябва да се опитаме да 

насърчим тези, които биха искали да пътуват, да изберат местна дестинация, наред с 

други неща, поради по-ниските цени и шанса да изследват по-добре красотите на 

собствената си страна. 

6.4 Стратегическо планиране с план за управление 

Устойчивият подход към планирането на туризма изисква участие на всички 

заинтересовани страни в планирането на туризма, особено заинтересованите страни в 

туристическата индустрия, както и стратегическа ориентация към планирането на 

туризма. За да се постигнат устойчиви и дългосрочни резултати в туристическата 

индустрия, трябва да има стратегическо планиране, което да не е недалновидно, а 

фокусирано върху постигането на дългосрочни цели. Стратегическото управление на 

туристическата дестинация предполага: 

• Сътрудничество между заинтересованите страни за допринасяне за цялостното 

развитие на дестинацията 

• Маркетинг и промоция на туристическата дестинация 

В стратегическото планиране е необходима дългосрочна визия. Чрез правилното 

отчитане на статистическите параметри на туризма, средата, в която се експлоатира, 

капацитетът на ресурсите, свързани с дестинацията, стратегическото планиране може 

да се приложи успешно. Целите на плана са ясно дефинирани и заявени и тези цели 

трябва да бъдат измерими по отношение на изпълнението. Стратегията, която се 

прилага за устойчиво планиране и развитие на туризма, се стреми да постигне три 

основни стратегически цели: опазване на ценностите на туристическите ресурси; 

подобрено преживяване на посетителите, които взаимодействат с туристическите 

ресурси; и максимизиране на икономическата, социалната и екологичната 

възвращаемост на заинтересованите страни в приемащата общност (Hall, 2000). 
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Основните приоритети за развитието на туристически продукт, подходящ за 

туристи на 55 и повече години в трансграничния регион, могат да бъдат 

класифицирани, както следва: 

• Разработване на обща стратегия за трансграничен туризъм за 

привличане на възрастни туристи 

• Разработване на обща база данни за регионалните туристически 

атракции на двете области 

• Координация на система за категоризация 

• Изготвяне на наръчници за специфични туристически услуги за 

възрастни туристи 

• Подготовка на туристически пакети за възрастни туристи през 

неактивния сезон 

• Мониторинг на устойчивото развитие на туристически продукт за 

възрастни туристи 

• Популяризиране на туристически обекти и използване на компютърни 

и интернет технологии за тяхното популяризиране 

• Поставяне на туристически табели на множество езици, за да се 

отговори на нуждите на чуждестранните туристи 

 

 

Общите проблеми за постигане на развитие на туризма в определени дестинации са 

липсата на координирани действия и дейности. Тогава стратегиите за развитие на 

туризма обикновено се основават на следните концепции: 

 Краткосрочна стратегия вместо дългосрочна 

• Целите на стратегията се променят всяка година, както и посоката на развитието 

на туризма 

• Липса на ресурси и план за действие при изпълнение на стратегия, която има 

повече от една цел за постигане 

• Стратегическо насочване на всички ниши в туризма, без да се поставят 

определени цели, нито процесът как да се постигнат 

• Сегментирането на пазара често не се взема предвид при създаването на 

стратегия за развитие на туризма и една услуга и една цена са валидни за всички 

туристи 

• Липса на координирана визия за развитие на туризма между заинтересованите 

страни в туризма като институции, донори, бизнес и неправителствени 

организации 

Успешната стратегия трябва да се основава на различни установени факти и модели и 

се препоръчва да се спазват следните "конструктивни принципи": 

• Стратегията трябва да включва и допълнителни дейности, насочени към 

мултиплициране на ефекта от нейното изпълнение чрез допълване на отделните 

дейности. 
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• Стратегията трябва да се прилага на принципа на взаимно сътрудничество и да 

включва съвместни действия на регионалните и местните власти, от една страна, 

и на частния и неправителствения сектор, от трансграничния регион на Сърбия 

и България. 

Тези "конструктивни принципи" могат да бъдат доразвити чрез преследване на 

няколко стратегически цели като: 

 Стремеж към устойчиво развитие на новосъздадения туристически продукт за 

туристи на възраст над 55 години; 

 Стремеж към ефективно популяризиране на двете области като обща 

трансгранична туристическа дестинация за туристи на възраст над 55 години; 

 Стремеж към цялостното качество на предлаганите туристически продукти / 

услуги, което трябва да е адекватно на нуждите на туристи на възраст над 55 

години; 

 Стремеж към устойчива икономическа и финансова възвращаемост12 

Стратегическите цели, които са поставени за изпълнение в тази стратегия, са 

следните: 

 Подобряване на капацитета на сектора не само по отношение на неговия растеж, 

но и по отношение на преодоляването на различните проблеми в туристическата 

индустрия в двете области; 

 Осигуряване и подобряване на използването на туристически услуги за сръбски, 

български и чуждестранни туристи на възраст над 55 години; 

 Да си сътрудничи с местните власти, бизнеса и неправителствените организации 

от двете области, за да подобри планирането на туризма и развитието на 

потенциални ресурси и да разшири обхвата на трансграничните туристически 

предложения; 

 Да се използват по подходящ и справедлив начин наличните възможности за 

финансиране на дейности, свързани с разработването на туристически продукт 

за туристи на възраст над 55 години; 

 Да се създаде и осигури постоянна подкрепа за поддържане на положителен 

туристически имидж в двете области като желана туристическа дестинация за 

сръбски, български и чуждестранни туристи на възраст над 55 години; 

 Да насърчава устойчивото развитие на историческото, културното и природното 

наследство, както и на физическите и природните ресурси, които осигуряват 

развитието на туризма в двете области; 

 Подкрепя формирането на устойчив растеж на туризма в двете области и 

създаването на справедливи приходи за бизнеса и икономически ползи за 

гражданите; 

 

  
12 Документ „Стратегия за развитие на туризма за възрастни хора над 55 години, насочена към

 бизнеса, социалния и гражданския сектор“ стр. 26-27
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 Да се повишат стандартите на туристическите услуги и качеството на продуктите 

/ услугите, предлагани на туристи на възраст над 55 години.13 

 

Целите на стратегията са: 

• Да помогне за развитието на трансграничния регион като 

привлекателна туристическа дестинация за хора над 55 години; 

• Да помогне за създаването на вечен туристически продукт за туристи 

на възраст над 55 години; 

• Да помогне за създаването на туристически сектор, който ще създаде 
подходяща туристическа оферта и услуги за туристи на възраст над 55 
години; 

• Да помогне за развитието на двата района като обща дестинация за 

туристи на възраст над 55 години; 

• Да помогне за разработването на ефективна маркетингова стратегия, 
за да се превърнат двата района в предпочитана дестинация за туристи 
на възраст над 55 години 

• Цялостна стратегическа визия: 

• Да се създаде и поддържа разпознаваем образ на двете области Зайчар 
и Видин като обща и атрактивна туристическа дестинация за туристи на 
възраст над 55 години с устойчиво развитие на всички природни, 
културни, археологически, исторически и икономически ресурси. 

 

Специфични елементи на визията: 

• Да спомогне за създаването на силна туристическа индустрия в двете области; 

• Да спомогне за създаването и поддържането на качеството на туристическите 

оферти по отношение на продукти и услуги, предлагани на туристи на възраст 

над 55 години; 

• Да се създадат общи ценности на двете области по отношение на културно-

историческото и природното наследство с туристически предложения за туристи 

над 55 години; 

• Да спомогне за популяризирането на двете области като обща трансгранична 

дестинация за туристи на възраст над 55 години; 

• Подкрепа за устойчиво икономическо развитие на трансгранично, регионално и 

местно ниво чрез подобряване на туристическите услуги за туристи на възраст 

над 55 години; 

 

  
13 Документ „Стратегия за развитие на туризма за възрастни хора над 55 години, насочена към 
бизнеса, социалния и гражданския сектор“ стр. 35-36
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• Да спомогне за създаването и поддържането на конкурентен и качествен имидж 

на двете области в рамките на националния туристически пазар в Сърбия и 

България 

Стратегическата цел е развитие на трансграничен регион Зайчар - Видин като 

привлекателна туристическа дестинация за туристи на 55 и повече години. За да се 

постигне това, е необходимо да се изпълнят няколко критерия: 

• Популяризирайте двете области като привлекателна туристическа дестинация за 

голям брой местни и чуждестранни туристи на възраст над 55 години. Това ще 

спомогне за увеличаване на доходите в туристическата индустрия в регион 

Зайчар и област Видин. 

• Иницииране на политика за изграждане на мрежи за взаимна подкрепа на ТГС за 

развитие и обогатяване на броя и разнообразието от туристически услуги за 

туристи над 55-годишна възраст през четирите сезона, като по този начин се 

разширява пазарната ниша. 

• Предприемане на действия за обединяване на усилията на бизнеса, гражданския 

сектор и институциите на двете съседни области (Зайчар и Видин), създавайки 

атмосфера за синергия и успешно развитие на комбинирането на местни с 

чуждестранни туристически дестинации за туристи над 55-годишна възраст, 

които да работят през цялата година. 

Всеки от тези стратегически варианти изисква по-високо ниво на институционална 

ангажираност с частния сектор, за да се постигнат по-ефективни резултати. Наборът от 

цели на стратегията изисква относително по-дълъг период на ангажиране на интересите 

на голям брой „играчи“ на туристическия пазар. Подкрепата, предоставяна от частни 

инвестиции в туристическата индустрия, е относително важна за изпълнението на 

стратегията. Насърчаването на инвестициите в туризма трябва да се извършва под 

егидата на правителството. 

6.4.1 Стратегически приоритети и резултати  

Приоритизирането е един от най-важните аспекти за създаване на успешна стратегия. 

Като се фокусираме върху стратегическите приоритети, има по-голям шанс стратегията 

да бъде приложена по желания начин, тъй като необходимите дейности се координират 

и организират. Стратегическите приоритети са ценностите, които изискват специален 

фокус върху тях за постигане на целите. В този случай са дефинирани осем основни 

стратегически приоритета. За прилагане на стратегията са определени приоритетите на 

основните параметри, които трябва да бъдат наблюдавани през следващите три до пет 

туристически сезона. Осемте ключови стратегически приоритета са: 

 Качество; 

 Диверсификация; 

 ПЧП (публично-частни партньорства); 

 Промоция, брандиране и реклама; 

 Финансиране; 
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 Нови (цифрови) технологии; 

 Координация на местните власти с частния и неправителствения сектор; 

 Инвестиции 

Определените осем приоритетни области включват дейности, свързани с подобряването 

на следните показатели: 

• Сътрудничество между публичните власти, неправителствения и частния сектор 

в областта на туризма и популяризиране на новия туристически продукт за 

туристи на възраст над 55 години; 

• Целенасочено популяризиране на новия продукт за туристи над 55-годишна 

възраст и туристически услуги, адекватни на нуждите на туристи над 55-годишна 

възраст; 

• Управление на туристически дестинации; 

• Качество на туристическия продукт за туристи на възраст над 55 години и 

качество на услугите, предлагани на туристи на възраст над 55 години; 

• Наличие и използване на туристическа „интелигентност”; 

• Използване на нови технологии; 

• Обучение и развитие на човешки ресурси за задоволяване на нуждите на туристи 

на възраст над 55 години. 

Следващата таблица ще предостави подробно описание на очакваните резултати. 

Очаква се резултатите да бъдат постигнати, ако настоящата стратегия бъде приложена 

в рамките на предвидения период на преобразуване. Таблицата показва примерните 

резултати, които се очаква да бъдат постигнати при прилагането на тази стратегия. 

 

Таблица 6: Основни стратегически резултати 

Описание на дейностите Резултати 

Увеличение на чуждестранните 

посетители в региона Зайчар и Видин 

+ 5 % на година 

Увеличение на броя на туристите от ЕС + 5 % на година 

Увеличение на броя нощувки на 

български и сръбски туристи в двата 

региона. 

+ 5 % на година 

Увеличение на броя на нощувките на 

чуждестранни туристи в региона. 

+ 5 % на година 

Увеличение на дела на икономически 

заинтересованите лица в развитието на 

туристическата индустрия, като се 

Да се участва поне веднъж годишно в поне 

едно международно промоционално събитие 

в областта на туризма. 
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популяризират двете области като 

туристическа дестинация за туристи на 

възраст над 55 години от централното 

правителство и местните власти. 

Да е сизгради имиджа на Зайчарския 

регион и Видинския регион като 

подходяща дестинация с различни 

продукти за туристи на възраст 55 и 

повече години. 

Да се провеждат изследвания за нагласите 

на чужденците на възраст над 55 години на 

международни изложения; 

Да се популяризират двата региона чрез 

различни промоционални ханели като 

подходяща дестинация за туристи на 

възраст над 55 години. 

Увеличаване и подобряване на интернет 

присъствието и видимостта на региона 

Зайчар и регион Видин. 

Измерване на годишния брой посещения на 

туристически ориентирани уеб сайтове, 

които да обслужват двата региона, и да се 

положат усилия и да се вземат мерки за 

увеличаване на тези посещения ежегодно с 

поне 10%. 

 

След приблизително три туристически сезона (периодът, разгледан в този 

стратегически план), стратегическият план се очаква да постигне следните резултати: 

• Популяризиране на туристическия имидж на областите Видин и Зайчар като обща 

туристическа дестинация за туристи на възраст над 55 и / или повече; 

• Увеличаване на туристическия поток в двата региона; 

• Разнообразяване и подобряване на туристическите услуги за туристи на възраст 

над 55 и / или повече, според техните нужди и предпочитания; 

• Създаване на успешно сътрудничество между публичния и частния сектор в 

областта на туристическите услуги за туристи на възраст над 55 години; 

• По-добро и по-високо качество на услугата, предлагана от туристическия 

персонал за туристи на възраст над 55 години, според техните нужди и 

очаквания; 

• Подобряване на нивото на удовлетвореност на клиентите на възраст над 55 

години. 
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6.5 Анализи на политики и препоръки 

За постигане на успешен стратегически подход и цели на политиката е необходимо 

заинтересованите страни в туризма да знаят и уважават следното: 

• Закон за туризма както в Република Сърбия, така и в Република България; 

• Правилник за условията и начина на извършване на кетъринг дейности, начина 

на предоставяне на кетъринг услуги; 

• Класификация на хотелиерството и заведенията за хранене и минимални 

технически условия за подреждане и оборудване на съоръженията за 

гостоприемство и хранене; 

• Правилник за стандарти за категоризация на заведенията за обществено хранене 

както в Република Сърбия, така и в Република България; 

• Решение за данък за пребиваване както в Република Сърбия, така и в Република 

България; 

• Закон относно формата, съдържанието и начина на водене на архив на гостите 

както в Република Сърбия, така и в Република България; 

• Правила за съдържанието на туристическия регистър и документацията, 

необходима за регистрация и водене на документация както в Република Сърбия, 

така и в Република България; 

• Законът за данъка върху доходите от туризъм както в Република Сърбия, така и 

в Република България; 

• Стандарти за категоризиране на туристическото настаняване както в Република 

Сърбия, така и в Република България; 

• Ясна дефиниция на ролите на различните заинтересовани страни в туризма; 

• Вземането на политически решения е по-дългосрочно, прозрачно и резултатите 

се оценяват. 

Целта на политиката е да се разработи туристически продукт за сребърен турист на 

възраст 55 и повече години, като се спазват всички съответни закони, както в Република 

Сърбия, така и в Република България. Целите на стратегията са: 

• Да помогне за развитието на трансграничния регион като привлекателна 

туристическа дестинация за хора над 55 години; 

• Да помогне за създаването на вечен туристически продукт за туристи на възраст 

над 55 години; 

• Да помогне за създаването на туристически сектор, който ще създаде подходяща 

туристическа оферта и услуги за туристи на възраст над 55 години; 

• Да помогне за развитието на двата района като обща дестинация за туристи на 

възраст над 55 години; 

• Да помогне за разработването на ефективна маркетингова стратегия за 

превръщане на двата района в предпочитана дестинация за туристи на възраст 

над 55 години. 
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Основните цели на проекта са да насърчи по-добро сътрудничество между 

заинтересованите страни в туризма, включително асоциации / организации на 

възрастни хора за разработване на нов, трансграничен туристически продукт, съобразен 

със специфичните нужди и очаквания на възрастните хора. 

Въздействието на COVID-19 

Пандемията на COVID-19 е непропорционална и особено е засегнала възрастните хора 

по света, особено тяхното физическо и психическо здраве. В по-слабо развитите страни 

възрастните хора се сблъскват с допълнителни проблеми, включително достъп до 

грижи, слаба здравна система, лоша инфраструктура и призрака на сериозни 

дългосрочни социално-икономически ефекти от кризата. Мерките за ограничаване на 

коронавируса, включително мерки за задържане, физическо дистанциране и 

ограничения на движението и социалните събирания, повишиха риска от социална 

изолация и самота. Оставането у дома прави предизвикателство да се занимавате със 

здравословен начин на живот като физическа активност и да се храните добре. 

Туристическата индустрия е силно засегната от продължаващата пандемия, особено 

възрастните туристи, като се има предвид, че те са най-застрашени от въздействието 

на COVID-19. Туристическите стратегии и политики могат и трябва да бъдат 

преразгледани и преработени, като се съсредоточат върху безопасния туризъм и 

гарантират всички необходими мерки за възможно най-добра защита на здравето, но 

реалността е, че туризмът и особено възрастните туристи ще продължат да търпят 

големи загуби от пандемията до нейния край. 

6.6 Модели за наблюдение  

Основната цел на мониторинга е да осигури непрекъснат надзор върху изпълнението на 

целите на стратегията. Необходим е мониторинг и оценка на резултатите от 

туристическите дейности, за да се постигне устойчивост на туристическите дестинации. 

Успешното изпълнение на стратегията изисква реализиране на необходимите 

планирани дейности по определен ред, начин и времеви интервал. 

В стратегията има много дейности, които трябва да бъдат наблюдавани, за да се 

проследят резултатите и постиженията от нейното изпълнение. Всяка дейност трябва 

да има определени задачи и изпълнения и да позволява да се измерва и да се 

контролира напредъка им в съответствие с предварително определени параметри. 

Тази стратегия изисква система за съвместно наблюдение. Всички дейности, предприети 

в региони, Зайчар и Видин, трябва да се синхронизират и провеждат с взаимната 

подкрепа и комуникация. Необходимо е създаването на обща методологична рамка за 

измерване на резултатите и целите в туризма, за да се избегне фрагментация и да се 

предотврати липсата на координация относно дейностите по мониторинг. Също така е 

необходимо да се установи набор от договорени и дефинирани стандарти за 

наблюдение на съществуващите показатели. 
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Таблица 7: Модел за наблюдение 

Индикатор Средство за изпълнение 

Брой туристи от: 

- Сърбия 

- България 

- -Други държави 

- Активна промоционална кампания 

- Интегриран трансграничен туристически 

продукт за туристи на 55 и повече години 

- Популяризиране на културно, 

историческо и природно наследство 

Брой от: 

- Условия за настаняване и места за 

подслон - категория 

- Предложение на различни видове 

туризъм 

- Туристически поток 

- Разширяване и модернизиране на местата за 

настаняване в двата района 

Брой от: 

- Нощувки, прекарани от всички 

туристи 

- Широко популяризиране на туристическата 

оферта за туристи на 55 и повече години по 

всички маркетингови канали 

Приходи, получени от: 

- сръбски туристи 

- - български туристи 

- Създаване на условия за допълнителни 

услуги 

- - Създаване на анимация за туристи на 55 и 

повече години 

Приходи от: 

-  Чуждестранни туристи 

- Комплексен туристически продукт за 

туристи на 55 и повече години 

-  Качество и стандарти 

- Синергия между община - регионална 

администрация - бизнес - НПО сектор  

- Комплексен туристически продукт 

Партньорства между: 

- Организации от двете области 

(Зайчар и Видин) 

- Активно сътрудничество и 

сътрудничество 

- Качество и стандарти 

Брой: 

- Проекти, изпълнявани по 

европейски програми за 

транснационално сътрудничество, 

трансгранично сътрудничество, 

европейски структурни фондове с 

акцент върху туризма 

- Синергия между: Община – Областна 

администрация  - бизнес - НПО сектор 
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7. Заключение 

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

трансформации на 21 век. То засяга всички сектори на обществото. Стареенето на 

населението се дължи на много причини и някои от най-важните са: 

• Наблюдава се тенденция на намаляване на раждаемостта 

• Наблюдава се тенденция към увеличаване на продължителността на живота 

• Наблюдава се тенденция към увеличаване на продължителността на 

здравословния живот 

Демографските промени водят до факта, че туристите над 55 години стават много важна 

целева група, която е много по-призната и експлоатирана в развитите страни в Европа 

и САЩ. В този контекст пазарите за туристически услуги са обект на различни промени. 

Следователно концепциите, инфраструктурата и услугите, трябва да бъдат променени 

през следващите години. Представителите на туристическия бизнес трябва да 

разполагат с информация за това как ще се развиват пазарите за туристи над 55 години 

в бъдеще. Туристическият бизнес трябва да насочи вниманието си към нов, потенциално 

голям туристически сегмент като старши туризъм и да създаде предложения и продукти, 

подходящи за тях, както и да разработи ефективна и продуктивна промоционална 

кампания, отчитайки нуждите, очакванията, търсенията и предпочитанията на среброто 

туристи. 

Като цяло, и особено в по-слабо развитите страни, липсва адекватна инфраструктура 

за възрастните хора и в този сегмент има търсене на специализирани туристически 

продукти. Доставчиците на туристически услуги ще трябва да се адаптират към новите 

изисквания с подходящи предложения. Необходим е по-нататъшен обмен на знания и 

практики, за да се развие туризмът за възрастни хора, а също и за стимулиране на 

възрастните хора, че въпреки здравословните си проблеми могат да се радват на 

пътувания и развлечения. В момента трансграничният регион Зайчар и Видин не е 

широко признат като атрактивна туристическа дестинация. Развитието на туризма все 

още е разделено на границата между Република Сърбия и Република България и липсва 

общ образ на трансграничния регион като единна дестинация за туристи на възраст 55 

и повече години. 

Понастоящем трансграничният регион няма унифициран имидж, за да се идентифицира 

като дестинация за турист над 55 г. Основните туристически продукти са фокусирани 

главно върху няколко обекта с голямо значение, но няма интегриран продукт, базиран 

на общи туристически ресурси. 

Идентифицирането на трансграничния регион като дестинация за туристи на възраст 

над 55 години и присъствието му в мрежите за разпространение на туризъм изисква 

стратегически и търговски ориентиран подход към маркетинга и развитието на 

туристическия сегмент. Стратегията съдържа мерки и препоръки, които имат за цел да 

превърнат трансграничния регион в желана дестинация за туристи на възраст над 55 

години, да увеличат туристическия интерес към региона, да увеличат посещаемостта на 



................................................................................................................... опит 55+ 99 

 
 

 

туристите и съответно приходите от продажбата на новия продукт за туристи на възраст 

55 години и / или по-големи. 

Трансграничният регион Зайчар - Видин трябва да стане разпознаваем за 

туристическите агенти и други заинтересовани страни в туризма като обща 

туристическа дестинация, подходяща и непрекъснато развиваща се за туризъм за 

възрастни на възраст 55 и повече години. 
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