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1. Резюме

Настоящият доклад относно определящите фактори за достъпност на туризма  
в природни и селски райони (ПРС) е първият продукт от проекта ACCESS-IT.  
За съкращение бива наричан „Продукт П1“.

Дейностите за постигане на П1 са:

• П1. Проучване на документи и практики 

• П1. Д1 Изследователска методология, включително въпросници за проучване сред 
целевите групи

• П1. Д2 Доклад относно проучванията сред целевите групи, включително лица със 
специфични изисквания за достъпност и МСП в сферата на туризма, които работят  
в природни и селски райони

• П1. Д3 Доклад относно кръгли маси със заинтересовани лица от туристическия 
сектор.

Основната цел на този доклад е да предостави общо разбиране за контекста,  
в който ще се изпълнява проектът. Докладът прави първо общ преглед на основните 
характеристики на достъпния туризъм и неговото развитие в Европа, на базата 
на кратко представяне на съответните политики, законодателство и предходни 
проучвания на пазарно търсене и предлагане.

На базата на проучването на документи и практики се идентифицират ключови насоки, 
проекти и инициативи, които показват как могат да се възприемат конкретни мерки,  
за да се подобри предлагането на достъпни туристически продукти/услуги в ПСР  
на базата на общи изисквания за достъпност на целевите групи.

Партньорите по проекта ACCESS-IT проведоха две онлайн проучвания сред посетители 
и малки и средни предприятия (МСП) с фокус върху туристически услуги за лица  
с увреждания, възрастни хора и други лица със специфични изисквания за достъпност. 
Основните резултати са обобщени, като дават насоки за видовете туристически 
дейности, които се харесват на тези целеви групи, типични пречки пред достъпността, 
както и действията, предприети от доставчици в обекти и дестинации. В две 
приложения са представени подробни резултати със статистически таблици и графики. 

На базата на кръглите маси, проведени с множество заинтересовани лица, всеки 
партньор е изготвил доклад, представящ гледните точки на поканените участници, 
които включват посетители, представители на бизнеса, отговорни лица за създаването 
на политики и експерти в областта на достъпния туризъм. Техният опит показва 
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какво мотивира туристическите бизнеси да привличат пазара на достъпен туризъм, 
какви мерки са необходими и как инвестициите могат да допринесат за успешни 
предложения, които водят до по-високи нива на удовлетвореност на клиентите  
и подобрени доходи.  

На базата на комбинираните резултати от проучването на документи и практики, 
онлайн проучванията и груповите интервюта, докладът завършва със списък на 
основните теми в достъпния туризъм за обучение на собственици на бизнеси, 
мениджъри и персонал, както и обучаеми по туризъм. 
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2. Проучване на документи и практики  

2.1. Подход

Първият раздел от доклада е базиран на проучване на документи и практики, което 
включва събиране и проучване на публикувани материали под формата на документи 
за политики в областта на достъпния туризъм, стандарти, насоки, уебсайтове, статии 
и дигитални ресурси (бази от данни, аналитични данни, приложения, аудио и видео 
презентации и др.).

Макар че задачите в проучването са ръководени от ENAT, принос за работата имат 
всички партньори, които събират подходящи източници и ги подават в онлайн базата 
данни на проекта.

Те са събрани в таблици със списъци на най-важните ресурси за обучения в областта на 
достъпния туризъм и анотирани източници. Линкове към тези списъци са включени в 
следващите раздели от настоящия доклад.

2.2. Дефиниция на „достъпен туризъм“

На базата на една от основните публикации в областта „ Достъпен туризъм: понятия  
и проблеми“ (“Accessible Tourism: Concepts and issues”) се дава следната дефиниция  
на достъпен туризъм: 

„Достъпният туризъм е форма на туризъм, която включва процеси на 
сътрудничество между заинтересованите лица, което позволява на лица със 
затруднен достъп, включително двигателни, зрителни, слухови и когнитивни 
увреждания, да функционират независимо и достойно чрез предоставянето на 
универсални туристически продукти, услуги и среда. Тази дефиниция използва 
цялостен подход, при който през целия си живот хората се облагодетелстват 
от осигуряването на достъпен туризъм. Лицата включват хора с трайни  
и временни увреждания, възрастни лица, лица с наднормено тегло, семейства 
с малки деца и лица, които работят в безопасна и по-социално устойчива 
среда.“ (Buhalis, & Darcy, 2011, pp. 10–11).

Ключова в тази дефиниция е предпоставката, че достъпният туризъм е част от процеси 
на сътрудничество, които разбират хетерогенния характер на изискванията  
за достъпност на различните хора (здравословни и функционални способности)  
и при които създаването на благоприятна среда чрез универсален дизайн е важно  
за постигане на туристически услуги, които са достъпни за всички. 
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2.3. Достъпен туризъм в Европа

Отправната точка за разработване на този доклад е представена в проектното 
предложение ACCESS-IT, както следва:

„Достъпният туризъм напоследък е основна тема в дневния ред за развитие 
на устойчивия туризъм, като множество доклади отбелязват увеличеното 
търсене на достъпност. Тази тенденция е подкрепена от статистика относно 
увеличаващия се брой лица с увреждания и все по-застаряващото население 
на Европа, което пътува до различни европейски дестинации. Наличните 
изследвания показват, че хората с увреждания и други нужди от достъпност, 
включително възрастни лица, бременни жени и семейства с деца, пътуват не 
по-малко от лицата без конкретни изисквания (ONCE Foundation, 2016).”  

Посочва се и следното:

• Един милиард хора или 15% от населението на света живее с някаква форма  
на увреждане (СЗО, 2011);

• Лицата с увреждания или други нужди за достъпност, включително възрастни хора, 
бременни жени и семейства с деца, обикновено пътуват не по-малко от лицата без 
конкретни изисквания за достъпност (ONCE Foundation, 2016); 

• Предоставянето на туристически продукти и услуги обаче е изключително ниско. 
Само около 9% от всички туристически фирми промотират своите оферти като 
достъпни за лица с увреждания или възрастни хора през 2014 г. (Доклад на 
Европейската комисия относно предлагане и проверка на предоставянето на услуги 
за достъпен туризъм в Европа, 2015 г.);

• Лицата с увреждания и възрастните хора демонстрират голямо търсене за 
туристическа дейност сред природата. Достъпът до природни и селски райони 
(ПСР) обаче представлява предизвикателство. Дори в добре оборудваните 
туристически дестинации някои атракции и възможности за отдих често за 
недостъпни (Доклад на Европейската комисия относно икономическото влияние  
и моделите на пътуване на достъпния туризъм в Европа, 2014 г.).

Европейският туристически сектор е доминиран от микро, малки и средни предприятия. 
Мениджърите на туристически МСП обикновено не са запознати с нуждите за 
достъпност на своите клиенти и не разполагат с достатъчно умения за разработване 
и изпълнение на иновативни, устойчиви решения, които могат да им помогнат да 
увеличат пазарния си дял, като се възползват от възможностите на растящия пазар на 
достъпен туризъм. 
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Това е особено приложимо за природните и селски райони (ПСР), където 
възможностите за професионално развитие и обучение са ограничени (преглед и 
проверка на предлагането на образование и обучение в сферата на туризма, ЕК, 2016 г.).

Общоприет факт е обаче, че динамичните, новаторски предприемачи, които 
разбират своята клиентска база и прилагат иновативни решения, могат да подобрят 
туристическите предложения в посока повишаване на достъпността (вж: цитираните 
по-горе изследвания на ЕК и Проучване за Комисията по транспорт и туризъм към 
Европейския парламент, 2018 г.).

Достъпността на туризма в ПСР е предизвикателство във всички партньорски 
държави. Образованието в областта на достъпност не е универсално представено в 
ПОО програми за туризъм, а свързаните възможности за професионално развитие за 
туристически МСП се предлагат рядко.

Само в една държава членка на ЕС – Португалия – достъпният туризъм е задължителен 
предмет в националната образователна програма за ПОО в областта на туристическия 
мениджмънт, хотелиерството и ресторантьорството (Комисия TRAN към ЕП, 2018 op. cit. 
p.128). 

2.4. Обучение по достъпност в туристическия сектор 

Въпреки увеличаващото се търсене на достъпни туристически услуги, засега се 
обръща много малко внимание на необходимостта от образование и обучение на 
ръководството и персонала в туристическия сектор в области, свързани с качеството  
на услугите и посрещане на гости със специфични нужди за достъпност.

Заетостта в туристическия сектор обикновено е чувствителна към сезонно търсене 
и икономически фактори. Следователно, служителите се нуждаят от професионални 
квалификации, които са признати и „преносими“ отвъд националните граници, а към 
тях трябва да се включат и квалификации в областта на достъпния туризъм.

Обучителните програми по туризъм могат да изиграят важна роля в подготовката  
на мениджъри и служители за правилно предоставяне на услугите с оглед не само 
на разнообразните нужди от достъпност на клиентите, но и конкретните изисквания, 
свързани с увреждания или хронични заболявания.

С помощта на подходящо обучение, персоналът, който пряко работи с клиентите, може 
да накара гостите с увреждания и възрастните хора да се чувстват добре дошли,  
а в някои случаи – дори да преодолеят някои от физическите и функционални пречки 
в по-стари сгради и среда. Обучението по достъпен туризъм може да спомогне за 
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промяна на бариерите в отношението, които хората с увреждания постоянно срещат 
в лицето на персонала в туристическия сектор. Това отношение до голяма степен се 
дължи на липса на знания и произтичащите от това недоразумения. Когато е проведено 
по правилния начин, обучението по достъпен туризъм осигурява на персонала 
необходимите знания, компетенции и умения за справяне с различни ситуации и нужди 
на клиентите. С по-голяма увереност, ръководството и персонала, пряко работещ  
с клиенти, могат да се справят със ситуации, които в други случаи биха изглеждали 
трудни или застрашителни.

В момента в Европа липсва традиция или широко разпространена практика на 
обучение за развитие на умения в областта на достъпния туризъм. Когато има известно 
предлагане на такова обучение, това до голяма степен се дължи на краткосрочни 
инициативи като европейски проекти за учене през целия живот (Леонардо,  
а напоследък и Еразъм+) и национални програми за развитие на човешките ресурси.

Целите на тези проекти са много разнообразни, но много от тях срещат трудности при 
постигане на по-голямо въздействие, особено отвъд първоначалното партньорство 
или географски граници, а повечето проекти не успяват да постигнат дългосрочна 
устойчивост (Изследване на ЕК за нуждите от обучение за умения по достъпен туризъм, 
2014 г.). Необходими са по-големи усилия в сектора на обучение по туризъм, за да се 
включи достъпният туризъм в учебни програми в ПОО и университетите, предоставяйки 
призната квалификация за ръководството и персонала на туристическите компании.

От гледна точка на посетителите, туристите със специфични изисквания за достъпност 
могат да срещнат трудности във всеки момент от своето пътуване, от най-ранните  
етапи на търсене на информация (в уебсайтове или традиционни медии), през 
запазване, пътуване, използване на различни видове транспорт, настаняване, както  
и при посещение на забележителности като културни обекти. Има много трудности за 
достъп в съществуващите оферти, в ресторанти и кафенета, при пазаруване или участие 
в бизнес срещи и конференции, при преминаване през градски или природни райони, 
при намиране и използване на обществена тоалетна, до безопасно прибиране у дома.

Следователно е много важно лицата, заети в която и да е част от туристическата  
верига на стойност, да разберат тези трудности в „пътуването на посетителя“. Те трябва 
да бъдат обучени да придобият конкретни умения, за да могат да помагат и да се 
грижат за всички посетители с еднакво внимание, уважение и подкрепа, когато това  
е необходимо.
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2.5. Европейски политики и законодателство

Туристическият сектор обхваща разнообразни участници и заинтересовани лица, като 
основните, вторични и третични доставчици могат да бъдат облагодетелствани от 
туризма в бизнесите и дестинациите.

Туристическите бизнеси се регулират и лицензират от национални и регионални органи 
и градски организации, за да се гарантира постигането на адекватно ниво на качество, 
като спазването на стандартите за здраве, пожарна и строителна и електрическа 
безопасност е изключително важно. 

В Европа достъпността е регулирана посредством законови изисквания за 
недискриминация на лица с увреждания – гарантиране на равен достъп до стоки  
и услуги, както и чрез създаване на законодателство и стандарти, които се прилагат  
на национално и регионално ниво, както и на местно ниво в някои юрисдикции.

Всички държави членки на ЕС са подписали и ратифицирали Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания (2006) (UNCRPD), която е подписана и от Европейската 
комисия от името на ЕС като цяло през 2014 г.

UNCRPD задължава държавите, които са я подписали, да прилагат разпоредбите  
в своето национално законодателство, с цел гарантиране, наред с други неща,  
на равни възможности за участие в „…туризъм, развлечение и спорт“ (UNCRPD, Член 30). 
Това прави UNCRPD първия международен договор, който гарантира правото на всяко 
лице на туризъм.

2.6. Инициативи на ЕС в подкрепа на достъпния туризъм  

Макар че Европейският съюз е предприел няколко инициативи в подкрепа на 
достъпността на туризма от над две десетилетия, дейностите в тази област се 
увеличават през последните години. 

След подписването на UNCRPD Европейската комисия и държавите членки предприемат 
редица инициативи за насърчаване на действия в подкрепа на достъпния туризъм или 
„Туризъм за всички“. По силата на Договора от Лисабон за функциониране  
на Европейския съюз (2007) Европейската комисия получава правомощието да споделя 
информация и да координира действия в полза на туризма. Държавите членки  
на ЕС обаче си запазват правото да изготвят собствени политики в сферата на туризма. 
Ефектът от това е известно ограничаване на действията на ЕК и ЕП в областта на 
достъпния туризъм, тъй като не може да се развива първично законодателство на ЕС  
в областта на туризма.
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През 2006 г. Европейската комисия инициира поредица от награди под името „EDEN 
Destinations” („Отлични европейски дестинации“), които се присъждат специално на 
селски дестинации. Основната характеристика на избраните дестинации е техният 
ангажимент към социалната, културна и екологична устойчивост на туризма. 
Носителите на наградата са нови, малко познати дестинации в държавите от ЕС  
и кандидатстващите държави. Инициативата EDEN спомага разпространението на 
устойчиви практики в наградените дестинации в ЕС. През 2013 г. е избрана темата 
„достъпен туризъм“ и 19 дестинации печелят награди EDEN за своите постижения  
в областта на достъпния и устойчив бизнес. Взети са предвид пет основни аспекта  
на достъпност. Победителите трябва да демонстрират, че техните дестинации:

1. нямат бариери (инфраструктурни или по отношение на съоръжения/оборудване);

2. са достъпни за транспортни средства, подходящи за всички потребители; 

3. предоставят висококачествени услуги чрез обучен персонал;

4. предлагат дейности и атракции, в които може да участва всеки;

5. имат маркетинг, системи за резервация, уебсайтове и други информационни 
услуги, които са достъпни за всички.

В допълнение, дестинациите трябва също така да изпълнят общите критерии за EDEN 
дестинации. Те трябва да демонстрират, че:

• са „нетрадиционни“ и имат малък брой посетители (в сравнение със средните нива 
за държавата);

• управляват туристическите си услуги по начин, който гарантира социална, културна 
и екологична устойчивост;

• се управляват в партньорство между публичните органи и участниците в туризма  
в и около района;

• изготвят или разполагат със структура за управление на маркетинга и дефинирана 
стратегия за устойчиво развитие на туризма.

Съгласно решение на ЕП през 2012 г., ЕК възлага три изследвания относно достъпен 
туризъм. Тези изследвания, проведени през 2014 г. и 2015 г., разглеждат нивата на 
търсене, предлагане, изпълнение и изискванията за умения за достъпен туризъм, като 
демонстрират, че секторът има много голям потенциал за растеж, но е възпрепятстван 
от липсата на умения и обучение в сектора и от недостатъчно ниво на предоставяне на 
услугите.

За да се насърчат инициативи за достъпен туризъм в Европа, се осигурява европейско 
финансиране чрез програма COSME, за да се даде възможност на проектни екипи от 
публични, частни организации и НПО да разработят достъпни туристически програми, 
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туризъм за възрастни лица, действия за удължаване на туристическия сезон и развитие 
на мрежи от достъпни дестинации. 

В резултат на това са реализирани няколко европейски проекта за продължаващо 
професионално развитие на мениджъри и персонал в туристическия сектор  
с подкрепата на програмите Леонардо 2, а по-късно – Еразъм+ и INTERREG.

Тези проекти осигуряват богат опит сред множество участници в много европейски 
държави членки, което води до широко признание в сектора за стойността и обема  
на пазара на достъпен туризъм и неговото значение за големи и малки дестинации  
и бизнеси. Някои ключови проекти са описани в настоящия доклад, в раздел  
Проекти за обучение по достъпен туризъм и други инициативи.

Въпреки това все още е налице невъзможност на много части от туристическия сектор 
да адресират въпроса с достъпността. Повечето туристически предприятия  
(90% според проучване на ЕС през 2015 г.) не рекламират достъпност в своите 
маркетингови кампании, въпреки че има стабилно и увеличаващо се търсене от 
лицата, които се нуждаят от достъпни услуги и оборудване. Клиентите със специфични 
изисквания за достъпност се обслужват по-малко от останалите и имат по-малък избор 
от дестинации за почивка, както в собствените си държави, така и в чужбина.

Следващият раздел описва проучванията, извършени от екипа на проект ACCESS-
IT, с цел идентифициране на някои от основните дейности и ключови бариери пред 
достъпността в туризма за посетители с увреждания и други специфични изисквания 
за достъпност, както и опита и отношението на туристическите МСП по отношение на 
достъпния туризъм като област от интерес за бъдещото развитие на техния бизнес  
и на техните природни или селски дестинации.

2.7. Търсене и предлагане на достъпен туризъм в Европа

Както е показано в този раздел, туристическият сектор има възможност да получи 
съществени икономически ползи, ако потенциалната целева група от туристи със 
специфични изисквания за достъпност получи подходящи и комфортни условия, които 
да ѝ позволят да пътува.

От резултатите на пазарни проучвания на национално и европейско/международно 
ниво в различни държави става ясно, че пазарният потенциал, представен от по-
възрастни пътуващи и лица с увреждания (но не само тези групи), показва увеличаваща 
се икономическа стойност със съществено влияние върху туристическия сектор, ако 
предлагането на достъпни услуги се повиши спрямо очакваното търсене (Европейска 
комисия, 2014, 2015, op.cit.).
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2.7.1. Разнообразие от посетители и търсене на достъпен туризъм 

Според Световната здравна организация (Световен доклад относно уврежданията,  
2011 г.) на света има приблизително 1 милиард души с увреждания. Това се равнява  
на приблизително 15% от населението на света, които страдат от физическо, умствено 
или сетивно увреждане.

На базата на доказателства, събрани от СЗО и Световната банка, има силна връзка 
между стареенето и уврежданията. По-възрастните хора (над 65-годишна възраст), 
които може да не се считат за „лица с увреждания“, често са изправени пред сходни 
трудности в ежедневните си дейности. Следователно, те обикновено се включват  
в групата на лицата, които имат специфични изисквания за достъпност, като по този 
начин съществено увеличават техния броя.

Тази група представлява съществен потенциален източник за туристическия 
бизнес, който може да облагодетелства държави и дестинации, ако те предприемат 
необходимите стъпки за подобряване на своята достъпност.

Този съществен потенциал става по-очевиден, ако вземем предвид факта, че е налице 
бързо стареене на населението. През 2015 г. на света има 617 милиона души на възраст 
над 65 години, което представлява 8.5% от населението. Очаква се броят им да се 
увеличи с над 60% в рамките на само 15 години: през 2030 г. ще има около 1 милиард 
възрастни хора по света, което се равнява на 12.0% процента от общото население. 
Процентът на възрастното население ще продължи да нараства през следващите  
20 години: до 2050 г. ще има 1.6 милиарда души над 65-годишна възраст по света, което 
ще се равнява на 16.7% от световното население. 

Поради застаряващото население броят на лица със специфични изисквания за 
достъпност с възможност за пътуване се увеличава, което повишава търсенето на 
достъпна среда, транспорт и услуги и следователно носи ползи за туристическия 
сектор. Голяма част от възрастното население на практика има съществени доходи 
и желание да пътува, както в собствените си държави, така и в чужбина, а разходите 
му обикновено са по-високи от тези на средностатистическите туристи. Много хора 
с увреждания и пенсионери имат възможност да пътуват през цялата година, което 
спомага за намаляване сезонността на търсенето в много дестинации.

Числовата значимост на лицата със специфични изисквания за достъпност за 
туристическия сектор се потвърждава от резултатите на проучване относно търсенето 
на достъпен туризъм, възложено от Европейската комисия за осигуряване на ясна 
картина на настоящото и бъдещо потенциално търсене на достъпен туризъм в Европа  
и за изчисляване на икономическия ефект от него (Economic Impact and Travel Patterns  
of Accessible Tourism in Europe – GFK and Partners, 2014).
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Според това проучване през 2011 г. има 138.6 милиона души със специални изисквания 
за достъпност в ЕС (около 27% от общото население), от които 35.9% са лица  
с увреждания на възраст 15 до 64 години, а 64.1% са лица над 65-годишна възраст. 
През 2012 лицата със специални изисквания за достъпност в ЕС са предприели 
приблизително 783 милиона пътувания, генерирайки добавена стойност в размер  
на 365 милиарда евро и осигурявайки заетост за около 8.7 милиона души.

В резултат от застаряващото население, което в Европа, Япония и други 
индустриализирани икономики е много по-голямо, отколкото в развиващите се нации, 
изследването предвижда, че търсенето ще нарасне с 10% до около 862 милиона 
пътувания на година до 2020 г., което се равнява на среден ръст от 1.2% на година. 

Изследването обаче посочва, че общият потенциал е много по-голям: ако е възможно 
да се увеличи достъпността на туризма значително, може да се осъществяват до 1.231 
милиона пътувания на година, което се равнява на растеж от 43.6%. Ако достъпността 
бъде значително подобрена, общият икономически принос на европейски туристи 
със специфични изисквания за достъпност се очаква да се увеличи спрямо настоящия 
принос с приблизително 36%.

В допълнение, подобно на повечето хора, лицата със специфични изисквания за 
достъпност рядко пътуват сами; точно обратното, те обикновено предпочитат или имат 
нужда да пътуват с роднини или приятели. Според предишното изследване, лицата със 
специфични изисквания за достъпност пътуват със средно 1.9 спътници. Следователно, 
ако този фактор бъде взет предвид, икономическият принос на достъпния туризъм 
може да се увеличи със съответния процент.

Изследването на GfK също така обръща внимание на факта, че туристите със 
специфични изисквания за достъпност и възрастните хора не формират хомогенна 
група. По отношение на мотивацията им за пътуване, те не се различават съществено 
от другите туристи. Трябва обаче да се вземат предвид някои специални изисквания: 
подготовката за пътуване играе много важна роля за тази група. Най-важни са 
препоръките от роднини и приятели, както и собственият опит с пътувания. Макар че 
брошурите и другите печатни медии все още са много важни, е очевидно, че Интернет  
с множеството възможности за проучване е много важен източник на информация.

Много туристи с увреждания и възрастни гости, както и семейства с деца, търсят 
конкретна информация за достъпност, което е важно за тях. Следователно, липсата на 
такава информация се счита за голяма пречка. По-конкретно, семействата с деца искат 
по-подробна информация относно достъпността на техния курорт, хотел или място за 
отдих. За всички групи е важно тази информация да е налична в стандартните медии,  
а не само в източници за групи със специални интереси.
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За много пътуващи липсата на информираност и знания от страна на обслужващия 
персонал относно нуждите на гостите със специални изисквания за достъпност  
е често цитиран проблем. Това е широкоприложимо в туристическия сектор. Липсата  
на достатъчно достъпни оферти, услуги, както и липсата на физически достъп, са не  
по-малко важни бариери.

2.7.2.  Предлагане на достъпен туризъм

Туристическата дестинация е интегрирана система от атракции и услуги – или още 
по-добре – набор от ресурси, които привличат и подтикват пътуващия да положи 
необходимите усилия да отиде и остане там.

За да се превърне едно място в успешна туристическа дестинация, е необходимо 
предимствата (природни ресурси, архитектурни, исторически забележителности  
и др.) в конкретната област (някога считани за достатъчни за предлагане на пазара) да 
се трансформират в реално конкурентно предимство чрез изпълнение на конкретни 
маркетингови стратегии, с цел удовлетворяване нуждите и исканията на клиента/
туриста, които стават все по-комплексни и разнообразни. 

Тази комбинация, която спомага за създаването на дестинация, може да се представи 
чрез верига от туристически услуги, които се фокусират не само върху идеалните 
продукти и услуги, но и върху допълващите отношения между тях. Всъщност не  
е достатъчно да има удивителни пейзажи, кристално чиста вода и красиви брегове:  
за да се привлекат туристи, е необходимо да се предостави набор от продукти, 
кетъринг и настаняване, забавления, отдих, спорт, култура, които да могат да 
удовлетворяват различните искания на клиентите.

Всички услуги и атракции, които създават една дестинация, са определено много по-
широки от обичайно разглежданите.

Необходимо е да разберем, че всеки елемент от веригата оказва влияние върху  
и зависи от останалите: ако един от елементите е слаб, от гледна точка на качество  
и осъществяване, ваканцията като цяло ще бъде компрометирана.
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Фигура 1. Веригата на достъпност е толкова силна, колкото е най-слабото звено  
в нея (ENAT)

Последствията може да имат пряк ефект върху управлението на предприятието: 
един недоволен клиент няма да използва услугите ни отново, но най-важното е, че 
ще има негативен отзвук от нашия продукт, във време, когато мненията на крайните 
потребители са силно ценени като достоверни и надеждни.

Очевидно е, че един-единствен предприемач не може да контролира директно 
всички елементи от веригата: следователно е важно при всички стратегически избори 
за развитието на една туристическа дестинация да се използват всички приложими 
компоненти, както публични, така и частни, които имат значение за управленските 
избори и за възможността за планиране и прилагане на мерки за подобряване и 
включваща промяна в квалификацията на една дестинация.

Ясно е, че предлагането на услуги за достъпен туризъм трябва да бъде адекватно с 
оглед на качеството, осигурявано от отделни доставчици, както и достатъчно, за да 
задоволи увеличаващото се търсене, за да е налице добре функциониращ пазар, който 
отговаря на всички изисквания на потребителите.

През 2014 г. Европейската комисия възлага на екип от изследователи, включително 
членове на ENAT в Европа, да проведе изследване със заглавие: „Анализ и проверка на 
изпълнението на предлагане на достъпни туристически услуги в Европа.“

Като част от това всеобхватно проучване са проверени и анализирани уебсайтовете 
на европейски доставчици на туристически услуги, за да се определят количеството и 
видовете информация по отношение на достъпни туристически оферти. Събрана е три 
вида информация:
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• Членство в съществуващи информационни схеми за достъпност (AIS). Тези схеми 
обединяват множество доставчици с достъпни услуги и предоставят информация 
относно тези услуги на туристи със специфични изисквания за достъпност;

• Индивидуални регистрации на доставчици, които са посочили, че предоставят 
достъпни услуги/съоръжения, събрани чрез уеб инструмента Pantou.org, който е 
специално разработен за това изследване; 

• Доставчици и услуги, събрани от идентифицирани източници – трети страни, 
предлагащи информация за достъпност на туристически обекти. Тези източници 
са: hotels.com, сайт, свързан с Expedia, Inc., handistrict.com, онлайн база данни, 
разработена от френската фирма Kernix, както и няколко други информационни 
схеми за достъпност и национални или регионални туристически онлайн услуги.

Това мащабно проучване осигурява за пръв път обща информация за съществуващото 
състояние на достъпни туристически услуги, които се предлагат в Европа, в сравнение  
с цялостното предлагане на туристически услуги.

Изчислено е, че през 2010 г. в европейския туристически сектор е имало около 3.4 
милиона активни предприятия. Тези предприятия представляват 11% от работещите 
в нефинансовия сектор и 29% от лицата, заети в сектора на услугите. В допълнение, 
повече от 50% от предприятията в туризма работят в сферата на настаняване и 
сервиране на храни и напитки.

Анализът, направен като част от това изследване, показва наличието на 313 286 
достъпни туристически услуги в държавите членки на ЕС (ЕС-28). Съществуващите 
информационни схеми за достъпност включват 224 036 достъпни съоръжения и услуги. 

Изследването констатира, че достъпните туристически услуги представляват 
приблизително 9.2% от общото предлагане на туристически услуги.

Докато това изследване се фокусира върху предлагането на достъпни услуги, 
потенциалното търсене на такива услуги се изчислява в рамките на паралелно 
изследване, чиито резултати са посочени по-горе.

На базата на тези изчисления се вижда, че търсенето на достъпни услуги достига 37%  
от общия туристически пазар, изчислено в брой пътувания.

Като съпоставим този процент с предлагане на едва 9.2% от туристическите услуги 
за лица със специални изисквания за достъпност, виждаме, че има съществено 
разминаване в предлагането на достъпни услуги, в размер на 27.8 процентни пункта.
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В допълнение, има вероятност разминаването между предлагането на достъпни 
услуги и търсенето на такива услуги да се увеличи още повече в идните години. Според 
паралелното изследване на търсенето, очакваното бъдещо търсене ще бъде с поне 
24.2% по-високо през 2020 г. в сравнение с 2014 г. При липсата на промени  
в предлагането на достъпни услуги, поне още 1.2 милиона туристически предприятия 
ще трябва да предоставят достъпни услуги, за да отговорят на бъдещото търсене.

Горните цифри показват, че търсенето на достъпни туристически услуги трябва  
да доведе до по-голямо внимание върху достъпността като конкурентен фактор  
в туристическия сектор. Важно е обаче да се запомни, че за да достигнат тези ползи 
своя пълен потенциал, вниманието към въпроси, свързани с достъпността, трябва 
да обхваща цялата верига на туристически услуги, която обхваща всички услуги, 
които един турист използва преди, по време на и след своето пътуване, от етапа на 
планиране до връщането му у дома.

Това изисква ангажирането на множество участници в туризма: не само местата за 
настаняване, но и ресторанти, транспорт, музеи, паметници, спортни съоръжения, 
събития, информационни услуги, екскурзоводи и придружители и др.

Необходимо е да се разбере, че всеки елемент от туристическата верига оказва 
влияние върху и зависи от останалите: ако един от елементите е слаб, по отношение на 
качество и преживяване за клиента, ваканцията може да бъде силно компрометирана. 
Достъпната верига трябва да бъде и „свързана“, за да могат туристите да получават 
безпроблемни услуги през цялото пътуване, като преминават през различните места, 
които посещават.

Хотел без бариери, но разположен на място, където няма достъпни места за отдих 
и достъпни културни обекти, не би могъл да разчита да привличе клиенти със 
специфични изисквания за достъпност, колкото и високо да е качеството на неговата 
достъпност и използваемост. Същото важи за достъпен музей или паметник, който не 
може да бъде достъпен с подходящ транспорт или в близост до който няма подходящи 
места за настаняване за клиенти със специфични изисквания за достъпност. 

Следователно, дестинациите трябва да осигуряват всеобхватно предлагане  
на универсални туристически продукти и услуги, при което има лесен достъп до  
всички елементи от веригата на доставки (системи за резервация, настаняване, 
транспорт и др.).

Трябва да се отбележи, че една туристическа дестинация, която се грижи по 
подходящ начин за нуждите на посетителите със специфични изисквания за 
достъпност, води до повишено качество на услугите и гарантира добро преживяване 
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не само за тях, но и за всички други посетители, и подобрява качеството на живот  
на местното население.

„Добавената стойност на достъпността“ за туристическите дестинации и бизнеси  
е обобщена от Амброуз и Вейч (ENAT) в следната диаграма:

Фигура 2. Ползи от достъпността за бизнеса и дестинациите (Ambrose and Veitch, 
2013)

Накрая, е важно да се запомни, че всеки турист може да има изисквания за достъпност; 
тези туристи не формират хомогенна група и не представляват отделен пазарен 
сегмент, а са част от различни сегменти. Например, по отношение на мотивацията 
за пътуване, подобно на всеки друг турист, сред лицата със специфични изисквания 
за достъпност има такива, които пътуват до културни обекти, такива, които искат 
да спортуват, които искат релаксираща и спокойна почивка и такива, които търсят 
забавления и вълнуващи преживявания и т.н.

Единственото общо нещо между тях е нуждата да намират туристически оферти, които 
отговарят на изискванията им за достъпност, които са базирани на техните лични 
особености и може да се различават в зависимост от личните им трайни или временни 
затруднения. И преди всичко – те изискват обучен персонал, който разбира нуждите им 
и знае как правилно да ги адресира.
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3. Онлайн проучвания и кръгли маси 

Проект ACCESS-IT има за цел да разработи обучителни материали за разработването на 
професионални курсове по достъпен туризъм във висшето образование. 

Проектът има за цел да идентифицира пропуски в знанията и други бариери, които 
затрудняват развитието на достъпен туризъм в ПСР и да събире примери за „добри 
практики“, които могат да се използват в обучението, за да се разширят и подобрят 
достъпните туристически оферти в тези райони.

Проектът, също така, има за цел да ангажира и работи с професионалисти и дестинации 
в областта на селския и природен туризъм, включително мениджъри и собственици 
на туристически фирми, отговорни за планиране на дестинациите лица и национални 
органи по туризъм, като повиши тяхната информираност относно достъпността, 
промени нагласите и стимулира положителни действия.

3.1. Методология

Проектният екип прави две онлайн проучвания сред потребители и бизнеси и 
организира шест „кръгли маси“ с групи от заинтересовани лица, за да документира 
някои от техните преживявания и възприятия във връзка с достъпния туризъм.

Отговорите на широк кръг от лица и бизнеси се използват за тестване и валидиране на 
общите допускания за достъпен туризъм, както и за обогатяване на наличните знания 
относно ПСР. На по-късен етап от проекта ACCESS-IT ще се съберат примери за добри 
практики в ПСР.

Проучванията НЕ са представителни, но са насочени към респоденти, които имат пряк 
личен опит с увреждане или друго изискване за достъпност (в случая на посетителите) 
или като доставчици на туристически услуги (в проучването сред бизнесите). 
Следователно, естеството на констатациите е до голяма степен качествено. Някои 
статистически данни обаче съдържат доказателства за общи туристически дейности, 
навици на пътуване, бариери и възприятия за пазара на достъпен туризъм, както е 
посочено в следващия раздел.

Двете проучвания са разработени във връзка с изискванията за достъпност и 
бариерите, с които са се сблъсквали туристите, първоначално идентифицирани 
посредством проучването на документи и практики, както и на базата на знанията и 
дългия опит на членовете на екипа на ENAT. Един член на екипа на ENAT, които има 
двигателно увреждане, притежава своя собствена туристическа компания, която 
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специализира в достъпни пътувания. На базата на тази информация, проектният екип 
разработи онлайн въпросник за посетителите, както и втори въпросник за МСП.

(Разработен е и трети въпросник, предназначен за отговорните за вземане на решения, 
и е стартиран като онлайн проучване, но получава много малко отговори, основно 
поради факта, че публичните институции са затворени по време на първата вълна на 
пандемията от COVID-19. Това проучване не е дефинирано в проектното предложение и 
е предвидено само като допълнителна дейност, но за съжаление се оказва невъзможно 
да бъде проведено).

Двете проучвания са проведени като онлайн въпросници на всички езици на проекта 
(български, английски, италиански, полски, както и френски и немски). Въпросниците са 
представени само на английски език в Приложение 3 (Проучване сред потребители) и 
Приложение 4 (Проучване сред бизнеса). 

3.2. Проучване сред потребители

В отговор на проучването сред потребители са получени 152 валидни отговора.

Пол на респондентите Честота Процент

Жена 91 59.9

Мъж 53 34.9

Предпочитам да не посочвам 8 5.3

Общо 152 100.0

https://tinyurl.com/user-survey-questionnaire
https://tinyurl.com/business-survey-questionnaire
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Възраст на респондентите Честота Процент

18-30 години 26 17.1

31-45 години 54 35.5

46-60 години 46 30.3

61+ години 19 12.5

Предпочитам да не посочвам 7 4.6

Общо 152 100.0

Държава 

Получени са отговори от 39 държави, включително 19 държави членки на ЕС,  
с най-голям брой от Полша (45), България (27) и Испания (11). Азия и Антарктика  
са единствените континенти, които не са представени в отговорите.
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Увреждания/ изисквания  
за достъпност на потребителите

Честота Процент на 
отговори

Процент на 
респонденти

Двигателно увреждане 95 48.7% 62.5%

Слухово увреждане 35 17.9% 23.0%

Хронично заболяване 26 13.3% 17.1%

Специални хранителни изисквания 13 6.7% 8.6%

Зрително увреждане 12 6.2% 7.9%

Друго 12 6.2% 7.9%

Затруднение при учене 2 1.0% 1.3%

(n=195) 100% (n=152)

Две трети от респондентите посочват, че имат двигателно увреждане. Една четвърт 
са глухи или с увреден слух. 17% имат хронично заболяване. Други заболявания се 
посочват от 12% до 13% от респондентите, докато само двама души посочват, че имат 
„затруднения при учене“.

Как пътувате обикновено? Честота Процент на 
отговори

Процент на 
респонденти

С приятел или роднина 104 47.3% 68.4%

Сам 58 26.4% 38.2%

С група 42 19.1% 27.6%

С личен асистент 16 7.3% 10.5%

(n=220) 100% (n=152)
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Две трети от респондентите обикновено пътуват с приятел или роднина, а 27.6% 0 като 
член на група. 38.2% обаче посочват, че обикновено пътуват сами. 10.5% пътуват с личен 
асистент.

  

Причини за пътувания в природни  
и селски райони 

Честота Процент на 
отговори

Процент на 
респонденти

Отдих 96 23.9% 63.2%

Разглеждане на забележителности 90 22.4% 59.2%

Посещаване на приятели и роднини 65 16.2% 42.8%

Екопътеки сред природата 55 13.7% 36.2%

Спа 25 6.2% 16.4%

Спортни дейности 21 5.2% 13.8%

Агротуризъм (настаняване във ферми) 19 4.7% 12.5%

Гастрономия 19 4.7% 12.5%

Друго 10 2.5% 6.6%

Проучване 1 0.2% 0.7%

Официален представител като делегат (MOSGB) 1 0.2% 0.7%

Общо (n=402) 100% (n=152)

(Има опция за избор на повече от един отговор) 

Най-честите причини за пътуване в природни и селски райони са следните: 

Отдих (63.2%), Разглеждане на забележителности (59.2%), Посещаване на приятели 
и роднини (42.8%) и and Екопътеки сред природата (36.2%). Между 12% и 16% от 
респондентите са участвали в дейности като спа, спорт, агро туризъм и гастрономия.
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Видове посетени селски райони Честота Процент на 
отговори

Процент на 
респонденти

Морета, езера ли реки 95 26.3% 62.5%

Планини 77 21.3% 50.7%

Природни паркове 66 18.3% 43.4%

Обекти на културното наследство 60 16.6% 39.5%

Гори 50 13.9% 32.9%

Други 12 3.4% 7.9%

Общо събрание на ESGM 1 0.3% 0.7%

Общо (n=361) 100% (n=152)
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Брой пътувания до селски дестинации  
за 1 година

Честота Процент

1-5 124 81.6

6-10 17 11.2

11 или повече 11 7.2

Общо 152 100.0

Използвано настаняване Честота Процент на 
отговори

Процент на 
респонденти

Bed & Breakfast 56 24.6% 36.8%

Къщи за гости семеен тип 41 18.0% 27.0%

Хостел/ общностно настаняване 32 14.0% 21.1%

Ферми/ агро туризъм 22 9.6% 14.5%

Самостоятелно жилище 17 7.5% 11.2%

Не е приложимо 16 7.0% 10.5%

Къща или апартамент с кетъринг 15 6.6% 9.9%

Каравана или къмпинг 9 3.9% 5.9%

Стаи в частно жилище 9 3.9% 5.9%

Хотел 7 3.1% 4.6%

Кораб 3 1.3% 2.0%

Посещаване на приятели 1 0.4% 0.7%

Общо (n=228) 100% (n=152)
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Използван транспорт Честота Процент на 
отговори

Процент на 
респонденти

Собствен автомобил 99 48.8% 65.1%

Публичен транспорт 59 29.1% 38.8%

Автомобил под наем 30 14.8% 19.7%

Велосипед 8 3.9% 5.3%

Организиран транспорт 3 1.5% 2.0%

Автомобил с оборудване за превоз на инвалидни 
колички

3 1.5% 2.0%

Пеша 1 0.5% 0.7%

Общо (n=203) 100% (n=152)
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Други ключови констатации от проучването сред потребители включват:

Време на годината:

• 67% от посетителите предпочитат да пътуват през лятото и пролетта 

• 60% предпочитат да пътуват през слабия сезон и през уикенда

• 20% обичат да пътуват за фестивали и събития

• Само 15% предпочитат да пътуват през силния сезон

Организиране на пътуването

• 44% получават лични препоръки за пътуване (от приятели) 

• 44% използват медии (интернет, списания, социални медии) за информация  
къде да отидат

• 14.7% се допитват до туристическа агенция или друго професионално лице  
за информация

• 61% сами организират пътуването си 

• 37% понякога получават помощ при организирането на пътуването си 

Продължителност на пътуването

• 54% пътуват с 1-3 нощувки

• 39% остават 4 или повече нощувки

• 7% пътуват само за деня. 



ACCESS-IT: Иновации за достъпен туризъм в природни и селски райони  
Договор за финансиране : 2019-1-PL01-KA202-065140

31

3.3. Услуги за достъп, изисквани от посетителите  

Потребителите са имали нужда от или 
са използвали следните услуги: 

Честота Процент на 
отговори

Процент на 
респонденти

Баня с душ 58 26.7% 38.2%

Персонална помощ 37 17.1% 24.3%

Никое от посочените 36 16.6% 23.7%

Жестомимичен превод 31 14.3% 20.4%

Временна рампа 30 13.8% 19.7%

Наем на специално оборудване 19 8.8% 12.5%

Информация на Брайл или с големи букви 4 1.8% 2.6%

Място за съхранение за подготовка на пасище за 
коне и временно изграждане на конюшня 

1 0.5% 0.7%

Инвалидна количка 1 0.5% 0.7%

Общо (n=217) 100% (n=152)
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3.4. Обща удовлетвореност от обслужването при 
последното пътуване до ПСР

Оценете общата си удовлетвореност  
от достъпността на услугата при 
последното си пътуване

Честота Процент

1 Лоша 1 0.7

2 Слаба 8 5.3

3 Неутрална 42 27.6

4 Добра 58 38.2

5 Много добра 43 28.3

Общо 152 100.0

3.5. Има ли нещо, което би могло да е по-добре при 
последното ви пътуване?

Честота Процент

Валидно 83 54.6

 Достъпност 1 0.7

 транспорт за лица с увреждания 1 0.7

- 1 0.7
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Достъп 2 1.3

Достъп до тоалетни за инвалиди 1 0.7

Помощта при пътуване с (международен) влак бе ненадеждна 1 0.7

Наличност на места за аутисти, не бяхме добре дошли никъде 1 0.7

Налична тоалетна 1 0.7

Поради здравословните ми проблеми е много трудно сам да  
пътувам 2 или 2.5 часа. Ако има възможност за публичен транспорт, 
бих я използвал

1 0.7

Възможност за посещение само при достъпност и наличие на 
тоалетни

1 0.7

По-добър достъп до морския бряг 1 0.7

По-добро адаптиране на настаняването в провинцията за лица  
с увреждания

1 0.7

По-добра инфраструктура, подходяща за транспортиране на 
инвалидни колички

1 0.7

По-голяма, по-достъпна баня, по-широки врати, по-равна настилка 1 0.7

Определено оборудването би удвоило възможността да се насладим 
на пътуването, особено в природни и селски райони 

1 0.7

По-лесен достъп за наем на скутери-колички 1 0.7

Всичко: транспорт, настаняване, отдих и др. 1 0.7

Навсякъде трябва да има жестомимичен преводач – автобусна гара, 
централна гара, летище и др.

1 0.7

Храна 1 0.7

Жестомимичен превод на различна информация относно обекти 1 0.7

Високоинформативни карти 1 0.7

Винаги може да бъде по-добре 1 0.7

По-малко стълби са архитектурно постижими 1 0.7

Нека има по-голямо разнообразие 1 0.7

Метеорологични условия 1 0.7

Повече достъп до местни ресторанти и кръчми. Повечето бяха 
недостъпни за инвалидна количка

1 0.7

Повече дни разходки, ако са налице повече структури за подслон  
на ездачи и коне

1 0.7

Повече асансьори 1 0.7

Трябва да има информация за технологичен достъп (български 
жестомимичен език или международен жест)

1 0.7

Няма 21 13,9
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Обекти, адаптирани за лица с увреждания в инвалидни колички 1 0.7

Липса на рампи за инвалиди 3 2.

Кошчетата за боклук бяха препълнени и недостатъчно 3 2.0

Човек, който да ми помогне 1 0.7

Душове. Нямаше нито една дръжка 1 0.7

Стълбите на басейните в спа центъра – по-добре да има рампи 1 0.7

Беше напълно достъпно 1 0.7

Информацията от мястото за настаняване трябва да отговаря на 
реалността, а не да твърдят, че няма проблеми, а след това да  
се появят стълби или да изникне друга пречка

1 0.7

Има разлика между реалността и условията, които са обещани  
в информацията

1 0.7

Има липса на информация между чуващите и глухите. Нуждая се  
от превод или достъп до видео чат

1 0.7

График на таксита за превоз на инвалидни колички 1 0.7

Наличие на пълен достъп до информация 1 0.7

Достъпът за инвалидни колички трябва да се подобри 1 0.7

Да 1 0.7

Общо 152 100.0

3.6. Коментари от посетители относно достъпността на 
природния и селски туризъм

Липса на достатъчно легла (стълбища, тоалетни)

За хората в инвалидни колички има естествени ограничения, защото може ли да се адаптира цялото 
пространство ?!

Като цяло – много добре приети и следени

Добри условия на пътищата и липса на трудности при пешеходните пътеки. Премахване на стълбове в 
средата на тротоарите.

Хората трябва да са запознати с естеството и ефектите на туризма в живота си. Тези проявления може 
да са градски или селски. За мен като човек с физическо увреждане, когато са налични необходимите 
съоръжения и условия за отдих и туризъм, аз и семейството ми ще можем да се наслаждаваме на 
пътуването си. Надявам се, че в повишаване на обществената култура в различни общности ще видим 
създаването на необходимите съоръжения и условия за лица с увреждания, за да могат тези хора да се 
наслаждават на всякакви пътувания без дискриминация.

Посочил съм личен асистент, тъй като партньорът ми не може да участва в организирано пътуване. Той 
има увреждане.
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Оставам с впечатлението, че достъпността като цяло значително се е подобрила през последните десет 
години.

Обикновено избягвам много селски райони поради липса на достъп. Или страх от непознатото, ако 
трябва да бъда честен.

Искам да отида на много места, но не мога да отида сам. Не съм способен. Ако има повече 
организирани екскурзии, би било добре – и да са на цени, на които всеки да може да си позволи 
еднодневни екскурзии.

Подобряване на средата.

Полезно е при създаване на офертата да се използва приноса на лице с увреждане.

Липса на знаци и адекватно обозначаване на много места.

Моят екскурзовод положи изключително усилия да открие достъпни забележителности.

Липса на асансьор в едноетажна къща за лица с трудности в придвижването.

Липса на пътища и може да се стигне с кола в близост до мястото за настаняване.

Паркоместа, асансьори

Поставете се на мое място

Правила за кучета-водачи в защитени територии и по-голямо оповестяване на темата в сектора.

Стаята трябва да има лесен достъп, с асансьор.

Селските дестинации не са достатъчно достъпни за инвалидни колички.

Реклама за жестомимичен превод!

Трябва да е налична информация на жестомимичен език.

Липсва преводач на жестомимичен език.

Автобусите трябва да разполагат с рампа за лица с увреждания, която да е в готовност по всяко време. 

Повече рамки на плажа за лесна възможност за плуване.

Трябва да има повече финансова подкрепа или безплатни услуги за лицата с увреждания. 

Трябва да има видео информация или жестомимичен превод в интернет.

Пътуването до селски дестинации често е трудно заради проблеми с достъпа. Няма достатъчно 
информация какво реално означава достъпност и как да се осигури. Особено голям проблем е да се 
получи информация за нивото на достъпност по телефони или имейл. 

Имахме всичко, от което се нуждаехме. 

Достъпът на инвалидни колички до повечето обекти изисква предварително планиране, за да се 
гарантира ползотворно посещения. Понякога това означава, че някои обекти са изключени от самото 
начало. 
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3.7.  Проучване сред бизнеса

Създадено и изпратено е второ онлайн проучване сред МСП в туристическия сектор, 
които работят в природни и селски райони, за да се идентифицират основните 
предизвикателства, пред които са изправени, с оглед подобряване достъпността на 
техните продукти и услуги. 

В бизнес проучването са дадени 161 валидни отговора.

Държава Честота Процент Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

Белгия 2 1.2 1.2 1.2

България 16 9.9 9.9 11.2

Канада 1 .6 .6 11.8

Кипър 14 8.7 8.7 20.5

Франция 2 1.2 1.2 21.7

Германия 1 .6 .6 22.4

Гърция 1 .6 .6 23.0

Индонезия 1 .6 .6 23.6

Израел 1 .6 .6 24.2

Италия 21 13.0 13.0 37.3

Литва, Латвия и Естония 1 .6 .6 37.9

Непал 2 1.2 1.2 39.1

Нидерландия 1 .6 .6 39.8

Полша 8 5.0 5.0 44.7

Португалия 3 1.9 1.9 46.6

Румъния 2 1.2 1.2 47.8

Словакия 1 .6 .6 48.4

Словения 2 1.2 1.2 49.7

Южна Африка 1 .6 .6 50.3

Испания 80 49.7 49.7 100.0

Общо 161 100.0 100.0

За имената на отделните региони, моля, разгледайте статистическите таблици и 
графики в проучването сред бизнеса, Приложение 2. 
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Предлагани туристически дейности Честота Отговори Респонденти

Местни храни и напитки, вино, гастрономия 129 14.5% 80.1%

Археологически, исторически обекти, културно 
наследство 

112 12.6% 69.6%

Наблюдение на птици, дива природа и флора 87 9.8% 54.0%

Музикални фестивали/културни събития 86 9.7% 53.4%

Плажове и водни обекти (морета, езера, реки) 77 8.7% 47.8%

Летни спортове 76 8.6% 47.2%

Агро туризъм (престой във ферми) 74 8.3% 46.0%

Спа и уелнес 67 7.5% 41.6%

Религиозен туризъм 50 5.6% 31.1%

Зимни спортове 48 5.4% 29.8%

Срещи или конференции 46 5.2% 28.6%

Образование 36 4.1% 22.4%

(n=888) 100% (n=161)

Периоди в годината с най-много 
посетители Честота Отговори Респонденти

Основно през лятото 101 29.2% 63.1%

През уикенда 72 20.8% 45.0%

Основно през пролетта 48 13.9% 30.0%

През цялата година 46 13.3% 28.7%

Основно през есента 39 11.3% 24.4%
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За конкретни местни събития 29 8.4% 18.1%

Основно през зимата 11 3.2% 6.9%

(n=346) 100% (n=161)

Продължителност на престоя 
Посетители, които обикновено остават за половин 
ден или по-малко 

Честота Процент

Няма 69 49.6

Малко 36 25.9

Много 26 18.7

Повечето 8 5.8

Общо 139 100

Липсват данни 22

 

Годишен оборот на вашия бизнес за 2019 г., 
приблизително Честота Процент

Под 15 000 евро 23 15.6

От 15 000 до 40 000 евро 28 19.0

От 40 001 до 100 000 евро 24 16.3

Над 100 000 евро 39 26.5

Предпочитам да не отговоря 33 22.4

Общо 147 100.0

Липсват данни 14

Общо 161
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Брой служители във вашия бизнес през 
2019 г. Честота Процент

1-2 души 70 47.9

3-10 души 48 32.9

11-40 души 13 8.9

Над 40 души 4 2.7

Предпочитам да не отговоря 11 7.5

Общо 146 100

Липсват данни 15

Общо 161
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Целева група клиенти Честота Процент

Всички посетители, включително посетители с 
увреждания или специфични изисквания за достъп

91 56.5

Основно посетители с увреждания или специфични 
изисквания за достъп

7 4.3

Посетители без увреждания или специфични 
изисквания за достъп

63 39.1

Общо 161 100

Видове достъпни услуги за лицата 
с увреждания Честота Процент на 

отговори
Процент на 

респонденти

Настаняване (хотел, къща за гости, апартамент) 15 13.9% 65.2%

Храни и напитки 13 12.0% 56.5%

Туристическа информация 11 10.2% 47.8%

Екопътеки/пешеходни турове 8 7.4% 34.8%

Спорт и отдих 8 7.4% 34.8%

Екскурзовод 6 5.6% 26.1%

Транспорт (трансфер с такси/бус, автобусни екскурзии) 6 5.6% 26.1%

Туристическа агенция/ помощ за резервации 6 5.6% 26.1%

Обект от културното наследство 5 4.6% 21.7%

Музей, галерия 5 4.6% 21.7%

Развлечение (театър, кино, концертна зала) 4 3.7% 17.4%

Наем на оборудване 4 3.7% 17.4%
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Природен парк/зоологическа градина 4 3.7% 17.4%

Лодки/каяци/водни спортове 3 2.8% 13.0%

Наем на автомобили и микробуси 3 2.8% 13.0%

Лични асистенти 3 2.8% 13.0%

Информационни услуги 1 0.9% 4.3%

Религиозен туризъм 1 0.9% 4.3%

Търговия на дребно 1 0.9% 4.3%

Търговия 1 0.9% 4.3%

(n=108) 100% (n=23)

Коментар: Достъпното настаняване и изхранване са сравнително добре обхванати в 
извадката. Бизнесите трябва да бъдат насърчени да се фокусират (повече) върху услуги 
и дейности в региона.
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Предоставени услуги в подкрепа  
на достъпността Честота Процент на 

отговори
Процент на 

респонденти

Подкрепа при правене на резервации 13 22% 59%

Туристическа информация за достъпни оферти/атракции 13 22% 59%

Лична асистенция 9 15% 41%

Достъпен транспорт/трансфери 8 13% 36%

Информация относно външни услуги (напр. медицински) 8 13% 36%

Персонал, обучен по информираност относно 
увреждания и обслужване на клиенти

6 10% 27%

Персонал, който владее националния жестомимичен 
език

3 5% 14%

(n=60) 100% (n=22)

Осигуряване на лична асистенция Честота Процент на 
отговори

Процент на 
респонденти

Нямаме организация за лична асистенция 13 46.4% 56.5%

Личната асистенция се осигурява от нашия персонал 12 42.9% 52.2%

Личната асистенция се осигурява от частен доставчик 3 10.7% 13.0%

(n=28) 100% (n=23)
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Причини за предоставяне на достъпни услуги Честота Процент на 
отговори

Процент на 
респонденти

Социална отговорност 14 32.6% 60.9%

Корпоративна политика 8 18.6% 34.8%

Търсене от страна на клиентите 8 18.6% 34.8%

Идентичност на бранда 5 11.6% 21.7%

Бизнес ползи – увеличени приходи 3 7.0% 13.0%

Законови изисквания 3 7.0% 13.0%

Изисквани от бизнес партньори или доставчици 1 2.3% 4.3%

Подкрепа от публични органи (напр. данъчни 
облекчения)

1 2.3% 4.3%

(n=43) 100% (n=23)
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Коментар: Очевидно социалната отговорност на доставчика се разглежда като важно 
конкурентно предимство и трябва да се подчертае в маркетингови и PR дейности. 
Социалната отговорност и идентичността на бранда могат да се изграждат заедно като 
основа за създаване на устойчив бизнес.

Пречки пред предоставянето на 
достъпни услуги Честота Процент на 

отговори
Процент на 

респонденти

Подобренията в достъпа изискват 
високи инвестиционни разходи

102 30.1% 64.2%

Наличните ни сгради и съоръжения не 
са/бяха достъпни за някои целеви групи 

73 21.5% 45.9%

Липса на информация относно 
изискванията за достъп

37 10.9% 23.3%

Липса на бизнес партньори или 
доставчици с „достъпни“ услуги

35 10.3% 22.0%

Липса на достъп до обучение за 
настоящите ни мениджъри и персонал 

26 7.7% 16.4%

Липса на време за направа на промени 17 5.0% 10.7%

Законови пречки 11 3.2% 6.9%

Възможно негативно отношение от 
страна на другите клиенти

10 2.9% 6.3%

Липса на обучени мениджъри и 
персонал

9 2.7% 5.7%

Маркетингови пречки 8 2.4% 5.0%

Негативно отношение на персонала 6 1.8% 3.8%

Липса на технически познания относно 
достъпността

4 1.2% 2.5%

Много малък хостел без възможности за 
адаптация

1 0.3% 0.6%

Общо (n=339) 100% (n=159)
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Ценови аспекти на услугите за достъп Честота Процент

Услугите за достъп са включени в редовната цена 18 78.3

Организацията и цената зависят от вида на услугата 4 17.4

Услугите за достъп се таксуват като екстри 1 4.3

Общо (Валидни отговори) 23 100

Липсващи 138

Общо 161
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Достъпният туризъм като стратегически фактор Честота Процент

0 Не е важен 1 4.3

2 1 4.3

3 8 34.8

4 6 26.1

5 Много важен 7 30.4

Общо (Валидни отговори) 23 100.0

Липсващи данни 138

Общо 161
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Ползи за туристическите ви приходи Frequency Percent

0 Няма полза 5 3.6

1 18 13.1

2 29 21.1

3 53 38.4

4 21 15.2

5 Голяма полза 12 8.7

Общо (Валидни отговори) 138 100.0

Липсващи данни 23

Общо 161

Най-сериозните пречки пред достъпния 
туризъм Честота Процент на 

отговори
Процент на 

респонденти

Подобряването на достъпна изисква високи разходи за 
инвестиции

86 30.1% 62.8%

Наличните ни сгради или съоръжения не са/бяха 
достъпни за някои целеви групи

65 22.7% 47.4%

Липса на информация относно изискванията за достъп 34 11.9% 24.8%

Липса на бизнес партньори или доставчици с 
„достъпни“ услуги

27 9.4% 19.7%

Липса на достъп до обучение за настоящите 
мениджъри и персонал

23 8.0% 16.8%

Липса на време за промени 16 5.6% 11.7%
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Законови пречки 9 3.1% 6.6%

Възможно негативно отношение на другите клиенти 8 2.8% 5.8%

Липса на обучени мениджъри и персонал 7 2.4% 5.1%

Маркетингови пречки 5 1.7% 3.6%

Негативно отношение на персонала 5 1.7% 3.6%

Много малък хостел без възможност за адаптиране 1 0.3% 0.7%

(n=286) 100% (n=137)

Причини, които насърчават предоставянето на 
достъпни услуги Честота Процент на 

отговори
Процент на 

респонденти

По-висок брой посетители 80 23.3% 57.6%

Повече посещения извън сезона 75 21.9% 54.0%

Повторни посещения 65 19.0% 46.8%

Повече посещения на семейства/групи 51 14.9% 36.7%

Посетители остават за повече време от 
средностатистическите туристи

40 11.7% 28.8%

Посетители харчат повече от средностатистическите 
туристи

32 9.3% 23.0%

(n=343) 100% (n=139)
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Услуги за достъп, които бихте могли да 
обмислите Честота Процент на 

отговори
Процент на 

респонденти

Достъпни сгради/съоръжения 89 21.2% 66.4%

Наличен транспорт, подходящ за инвалидни колички 59 14.1% 44.0%

Информация относно местни достъпни оферти/места 55 13.1% 41.0%

Обучение на персонала относно информираност за 
увреждания и обслужване на клиенти

46 11.0% 34.3%

Информация относно местни медицински услуги 38 9.1% 28.4%

Персонална асистенция 30 7.2% 22.4%

Специални ястия 29 6.9% 21.6%

Наемане/отдаване на оборудване (технически 
средства)

28 6.7% 20.9%

Помощ при резервации 25 6.0% 18.7%

Персонал, владеещ жестомимичния език, използван в 
страната

16 3.8% 11.9%

Нито едно от посочените 4 1.0% 3.0%

(n=419) 100% (n=134)
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Обвързаните с ниски разходи услуги за достъп може да са лесни предимства 
за малките бизнеси, които носят добра възвръщаемост. Такива услуги включват 
информация относно местни медицински услуги, персонална асистенция, специални 
ястия, наем на оборудване, помощ при резервации и персонал, владеещ националния 
жестомимичен език (посочени по-горе).
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3.8. Кръгли маси със заинтересовани лица

Резултатите от проучването сред потребители и проучването сред бизнеса са 
използвани за разработване на Наръчник за интервюта (Приложение 5), който от своя 
страна е използван за структуриране на дискусии с широк набор от заинтересовани 
лица по проекта, включително собственици/мениджъри на туристически предприятия, 
организации за управление на дестинации, организации на лица с увреждания и за 
осигуряване на достъп, експерти в областта на туризма, изследователи, специалисти  
в областта на образованието, представители на публичния туристически сектор и групи 
за защита на природните и селски райони.

Партньорите организират шест кръгли маси (5 под формата на уебинари  
и 1 присъствена) с участието на 61 души от сектора на туризма. 

Докладите от кръглите маси са представени под формата на консолидиран доклад  
в Приложение 6.

Набор от някои ключови резултати е представен в Раздел 4 по-долу.

Материали от шестте доклада от кръглите маси ще се използват за разработването на 
интелектуалните резултати в следващите етапи от проекта.

Фигура 3. Снимка от уебинар- кръгла маса със заинтересовани лица в Полша

https://tinyurl.com/Round-tables-interview-guide
https://tinyurl.com/all-round-t-reports
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Фигура 4. Снимка от кръгла маса със заинтересовани лица в Испания
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4. Обучение по достъпен туризъм за МСП  
и студенти по управление на туризма

На базата на проучването на документи и практики, онлайн проучванията и кръглите 
маси са идентифицирани следните теми като централни за разработване на учебно 
съдържание, което ще осигури съответните знания и умения на обучаеми в туризма и 
сектора на хотелиерство и ресторантьорство по отношение на ПСР.

Предлага се тези теми да се използват и за определяне набор от „добри практики“, 
които да се използват в последващите интелектуални резултати и за разработване на 
цялостен учебен план с подходяща структура за мениджъри и персонал.

1. Пречки пред достъпността в ПСР 

a. Отправната точка в достъпност на туризма за всеки е идентифициране на 
пречките пред достъпността, пред които са изправени туристите в ПСР. Важно 
е да се разбере, че чувството за увреждане се увеличава при взаимодействие 
между здравето, телесното състояние или функционалното нарушение  
на човек и дадената среда. Степента на подкрепа, която се предлага от средата  
на човека (включително нейните физически, социални компоненти и услуги)  
е от огромно значение за определяне на нивото на увреждане, което 
възприема дадено лице. При планиране и реализация на подобрения в достъпа 
в застроени или естествени среди, операторите трябва да се фокусират върху 
премахване на пречките, които пречат или затрудняват пълното и независимо 
участие на посетителите.

b. Операторите в туризма трябва да обмислят как да създадат равни възможности 
за всички туристи, като осигуряват среди, продукти и услуги, които отговарят на 
нуждите за достъп на най-широк набор от потребители, използвайки подход на 
универсален дизайн. За доставчиците на туристически услуги е изключително 
важно да имат подходящо обучение в тази област и да го прилагат на практика.

c. С подходящо обучение (и с професионална помощ, когато е необходимо), 
операторите могат да планират, променят и подобряват своите съоръжения  
и услуги, като по този начин преодоляват пречки пред достъпа, които иначе 
биха възпрепятствали участието на посетители в селски туризъм. 

2. Достъпност по време на цялото преживяване на посетителя  

a. Типичното „преживяване на посетителя“ се състои от 7 етапа. Те са: търсене, 
резервация, пътуване (транспорт), настаняване, дейности в дестинацията, 
обратно пътуване и спомени и споделяне на преживяванията.
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b. Всички аспекти от пътуването и взаимодействието с доставчика на услуги на 
всеки етап (информация, инфраструктура, транспорт и услуги) трябва да бъдат 
разработени съгласно подхода за универсален дизайн, за да се гарантира 
възможно най-достъпно и безпроблемно пътуване. 

3. Достъпност по цялата верига на стойност в туризма

a. Приоритети за политики и планиране в туризма: достъпност, отношение към 
природата, опазване на природното, културно и териториално наследство  
и ресурси, сътрудничество с местните общности. Туризмът трябва да се развива 
по устойчив и отговорен начин и да е достъпен за всички.

b. В дестинацията туристическите оператори във всички части трябва да се 
стремят да гарантират достъпност и включващи услуги за ВСИЧКИ посетители, 
включително такива с увреждания, възрастни хора, семейства с малки деца  
и други.

c. Операторите трябва да бъдат насърчавани да си сътрудничат за предоставяне 
на достъпни пътувания, пакети и оферти, които осигуряват пълна услуга, напр. 
достъпно настаняване, таксита или микробуси за инвалидни колички, достъпни 
ресторанти/гастрономия, почивки във ферми, местни занаятчийски магазини, 
велоекскурзии, производители на храна, екопътеки и др. – всичко трябва да 
изиграе своята роля. 

d. Национални туристически организации и организации за управление 
на дестинации – те могат да осигуряват насоки и подкрепа на базата на 
доказани добри практики в областта. Изключително важно е да се подкрепя 
сътрудничеството между операторите и да се насърчава обучението по 
устойчив туризъм за оператори и студенти.

e. Местните организации на лица с увреждания може да се ангажират  
в разработване и тестване на нови дейности, като доброволческа услуга за 
посрещане. Например: помощ за глухи посетители от страна на местни глухи 
лица.

f. Услуги за лична асистенция за посетители, които се нуждаят от допълнителна 
подкрепа, могат да се организират на местно ниво. Това може да  
е доброволческа или платена услуга, в зависимост от нуждите на посетителите  
и местните условия.  

4. Достъпният туризъм може да е доходоносен бизнес, когато се планира  
и изпълнява правилно

a. Подобряването на достъпността на туризма може да донесе финансови ползи на 
дестинациите и бизнеса. 15% от населението на света живее с някакво увреждане 
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или заболяване. Това означава – евентуално – че 15% от всички туристи/пътуващи 
по света – плюс членовете на техните семейства и приятелите им, се нуждаят от 
достъпни места и услуги, за да пътуват заедно. Когато към тях се добавят  
и възрастните хора, пазарният дял нараства до почти 30%.

b. Туристическите бизнеси не трябва да подценяват стойността на този пазар; 
грешка е да се разглежда той като малка пазарна ниша.

c. Пътуващите на възраст над 50 години, много от които имат специфични 
изисквания за достъп или свързани със здравословното им състояние, 
допринасят 50% от разходите за туризъм по света. По-възрастните туристи 
пътуват по-често от средностатистическия турист и прекарват повече време 
в една дестинация. Също така, те пътуват през цялата година и обикновено 
обичат културен и природен туризъм. С увеличаване на застаряващото 
население, това ги прави много привлекателна целева група за доставчиците  
на туристически услуги в ПСР.

5. Маркетинг на достъпен туризъм в ПСР

a. Маркетингът на достъпни дестинации в ПСР е основна част от усилията за 
посрещане на повече посетители. Примерите за добри практики от селски 
дестинации трябва да се използват като „модели“ за тези, които тепърва 
стартират.

b. Трябва да се насърчи диверсифициране на местните туристически продукти, 
което има за цел разпределяне на туристи в повече области в даден 
регион и в по-разнообразни дейности. Това може да изисква ангажирането 
на допълнителни заинтересовани лица в общността, например местни 
исторически общности, фермери и собственици на земя, местни пазари, 
организатори на сезонни събития и празненства, културни и образователни 
институции и т.н. с цел развиване на нови туристически продукти и оферти.

c. Социалните медии играят много важна роля в туристическия маркетинг. 
Дестинациите в ПСР трябва да използват изображения и видеа (Instagram, 
Pinterest, YouTube, Vimeo…и др.), за да популяризират офертите и дейностите 
си, като показват също така как лица с увреждания и възрастни хора се 
наслаждават на посещения в района. Насърчаването на отзиви за достъпност  
на „традиционни“ сайтове като  Trip Advisor и покани към блогъри и влогъри  
в района дава информация от първа ръка за пътуването.

6. Достъпност в бизнес културата и мениджмънта

Като цяло се предлага да се предпочитат „нормални“ услуги, които имат известна 
степен на адаптация. Това е най-добрата и недискриминационна възможност. Повечето 
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участници в кръглите маси споделят мнението, че достъпните услуги не трябва да се 
класифицират като „екстра“ в повечето случаи, но има някои специални услуги, които 
могат да доведат до допълнителни разходи за посетителя.

По време на дискусиите със заинтересованите лица се споделят следните коментари:  

a. Всички туристически услуги трябва да бъдат предвидени за използване  
от всички хора, а когато туристите имат някакви специфични изисквания за 
достъп, дадената услуга трябва да се адаптира към тези специфични нужди.  
Не е добре да се създават специализирани туристически услуги за лица  
с увреждания, защото това би изключило тези хора от другите групи пътуващи. 
Целта трябва да е да се осигури независим достъп и максимален избор за 
туристи с увреждания, както и за посетители без увреждания.

b. Крайно време е туризъм да бъде достъпен за всички. Това е важна стъпка към 
устойчивостта на туристическите дестинации. Мислейки за ефекта от туризма, 
трябва да вземем предвид не само екологичния и социален отпечатък на 
регионите и общностите. Трябва да помислим и за ефекта върху туристите  
– че всички туристи, независимо от техните възможности или увреждания, 
могат да участват във всички (или почти всички) туристически дейности.

c. Достъпният туризъм може да се разглежда като стратегическа рамка за 
развитие на туризма, в която организациите на туристически бизнеси  
и дестинации осигуряват подкрепя има по-голяма успеваемост на МСП.  
В България обаче, където такава рамка, за някои заинтересовани лица без липса 
на ясни политически насоки от страна на правителството и местните власти 
това не трябва да е пречка за предоставянето на услуги за достъпен туризъм от 
страна на предприятията. Ако един собственик или мениджър на туристически 
бизнес познава специфичните изисквания на посетителите с увреждания и ако 
има лично отношение към тях, той ще може да адаптира обекта или услугата  
с оглед на тези изисквания, както и вероятно да развие политиката на 
компанията в това отношение, въпреки липсата на ясна държавна политика. 
Насочените нагоре вертикални инициативи и подобрения винаги имат ефект.

d. Разходите за подобрения на достъпността не винаги са пречка за бизнесите. 
Много подобрения изискват малко или никакви допълнителни разходи 
и могат да се управляват чрез бюджети за поддръжка или в рамките на 
общи капиталови инвестиции. Изискват се насоки за планиране на мерки за 
достъпност като част от планирането на разходи за поддръжка и капиталови 
инвестиции. 

e. Бизнесите могат да се облагодетелстват от наличието на добра репутация за 
корпоративна социална отговорност (CSR) в резултат на адресиране нуждите 
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на маргинализирани групи посетители, като например лицата с увреждания. 
Наличието на политика на включване привлича повече посетители и обръща 
внимание към бизнеса от страна на местната общност и извън нея, когато това 
се използва като част от маркетинговата стратегия на компанията.

f. „Подобрен морал на персонала“ и „подобрена удовлетвореност на клиентите“ 
са някои от най-важните ползи от прилагане на мерки за достъпен туризъм 
в предприятието, защото тези ефекти спомагат за поддържане на социално 
отговорни практики (включително предоставянето на достъпни услуги).

7. Влияние на COVID-19 и реакция

a. Пандемията COVID-19 има ефект върху всякакви видове туризъм във всички 
райони. Туристите от чужбина почти са изчезнали в много държави и региони 
в резултат от затваряне на границите и ограничаване на международните 
пътувания.

b. Местните туристи обаче започват да търсят възможности за пътуване в селски 
райони, като предпочитат малки семейни хотели, къщи за гости и хижи. 
Тази тенденция, която е доста силна в Италия, се споменава в доклада от 
кръглата маса на GAL Molise и може да се обясни в увеличаващото се търсене 
на изолираност и по-малък контакт с големи групи от хора в условията на 
пандемия. Следователно, доставчиците на туристически услуги в природни  
и селски райони приемат малки групи туристи, основно за уикендите.

c. Туристите със специфични изисквания за достъп също предпочитат природни, 
планински и селски райони. Въпреки наложените от пандемията ограничения, 
това е правилният момент за малките туристически предприятия да 
преосмислят своите оферти, да ги направят по-разнообразни и достъпни.

d. Операторите и дестинациите в ПСР трябва да обмислят начини за насърчаване 
и развитие на тази тенденция с фокус върху аспектите на безопасност и здраве 
на достъпния туризъм и ползите за местните общности, винаги при прилагане 
на подходящи предпазни мерки. Няма противоречие между „достъпност 
за всички“ и безопасност. Успешните практики в тази област могат да дадат 
навременно вдъхновение на операторите и студентите и да бъдат отбелязани 
в учебната програма за ПОО. Изискват се примери за иновации и добри 
практики за обучение и развитие на нови стратегии в отговор на новите пазарни 
изисквания

4.1. Основни компетенции и предмети (мениджъри  
и персонал, работещ с клиентите)
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На базата на проучването на документи и практики и прегледа на резултатите от 
анкетите и кръглите маси, партньорите в проекта ACCESS-IT са идентифицирали редица 
изисквания за съдържанието на обученията относно достъпност в ПСР. 

Курсът следва да бъде разработен така, че да отговори на изискванията на обучаемите 
в продължаващо ПОО. Тази група включва собственици, мениджъри и персонал на 
туристически предприятия, както и начинаещи предприемачи и бъдещи служители  
в туристическия сектор.

Този курс ще отговаря на ниво 5 в Европейската квалификационна рамка (EQF) – висше 
образование.

На базата на предходни изследвания, опита в обучения на ENAT, Eurogites, Molise  
и други партньори, както и проучванията и кръглите маси, проведени от ACCESS-IT,  
е разработена следната таблица, която посочва ключовите теми за обучение по 
достъпен туризъм в ПСР за бизнеса и за студенти.

Table 1 Accessible Tourism Training: proposed subject areas and learning outcomes 

Тематични области Резултати от обучение

1. Въведение  
в достъпния туризъм 

Познаване на: 
• The concept of Tourism for All  

Background: accessible tourism supply and demand 
Stakeholders and target groups  

• Tourism policies and legislative framework at European and national levels.
• The concepts of Design for All and Universal Design
• Accessibility and Sustainable Development
• Health and safety of visitors and staff
• Inclusion and disability mainstreaming in tourism. 
• Accessible Tourism business case

2. Туристи със 
специфични 
изисквания за 
достъп 

Познаване на: 
• Изисквания за достъп на туристите; разнообразие, включване (включително 

лица с различни увреждания, възрастни хора, семейства с малки деца и др.) 
• Видове увреждания, свързани със специфични изисквания за достъп
• Комуникация с клиенти

3. Дизайн 
на достъпни 
съоръжения и услуги 
в ПСР

Познаване на: 
• Политика за достъпност за бизнесите
• Идентифициране на пречки пред достъпността
• Преодоляване на пречки и непредвидени ситуации 
• Адаптиране на съществуващите услуги и съоръжения 
• Идентифициране на местни ресурси за достъпност, изграждане на капацитет
• Персонална асистенция
• Роля на местните екскурзоводи и доброволци
• Достъпен транспорт
• Стандарти и насоки за достъпност
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4. Одит за 
достъпност на 
туристически среди 
и услуги

Познаване на: 
• Провеждане на одити за достъпност, разработване на план за достъпност
• Инструменти и методи за събиране на информация по цялата „верига  

на достъпност“ (физически достъп на построени обекти, дизайн на услуги и 
обслужване на клиенти, информация и ИКТ, транспорт)

5. Информация за 
достъпност  
и маркетинг

Познаване на: 
• Анализ на данни за достъпност и предоставяне на структурирана 

информация, която е точна, надеждна и обективна 
• Комуникиране на анализираната информация с клиентите чрез различни 

канали (социални медии, интернет, телефон, реклама, публикации). 
6.  Развитие 
на достъпни 
туристически 
бизнеси и 
дестинации 

Познаване на: 
• Идентифициране и тълкуване на „примери за добри практики“  

в различни части на туристическата верига 
• Мрежи за бизнес подкрепа
• Работа със заинтересовани лица
• Инструменти за управление на дестинации, за нетуъркинг и маркетинг
• Разработване на планове за действие за достъпност 
• Организация и обучение за персонална асистенция и местни услуги  

за помощ
• Възможности за финансиране и инвестиции за достъпния туризъм
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5. Ресурси за обучение по достъпен туризъм  
и разработване на продукти 

5.1. Ресурси за проекта ACCESS-IT (база данни)

Екипът ACCESS-IT е идентифицирал няколко „ключови ресурса“ в областта на достъпния 
туризъм в природни и селски райони.

Тези ресурси са твърде многобройни, за да бъдат изброени тук, но могат да се 
разгледат в онлайн таблица Google Spreadsheet на споделения диск на ACCESS-IT. 

Линкът за достъп е следният: https://tinyurl.com/y53p2vkz

Google таблицата се състои от следните компоненти:

1. Обща информация

2. Уебсайтове   около 70 записа

3. Проекти    около 40 записа

4. Референтни документи около 70 записа

5. Видео/цифрови архиви около 30 записа

Показаните записи са приблизителен брой, тъй като постоянно се добавят нови ресурси 
от страна на партньорите по време на срока на проекта.

Всички записи са свързани с интернет адрес и имат заглавие, кратко описание, дата на 
въвеждане/събиране/публикация, държава, вид на организацията (когато е приложимо) 
и информация за това кой партньор е въвел записа.

Тези ресурси, които са верифицирани от ENAT, съдържат богата информация относно 
разработването на учебни материали по достъпен туризъм и примери за добри 
практики, които да се използват на следващите етапи от проекта. 
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5.2. Проекти за обучение по достъпен туризъм и свързани  
с тях инициативи

Проектът Access-IT разчита на допълващи се и съвместни дейности с други проекти 
в областта на достъпния туризъм, изпълнявани от членове на консорциума и други 
партньори.

Посочените по-долу примери включват проекти и инициативи за ПОО, насочени към 
разработване на продукти и маркетингови инструменти за МСП в туризма. 

1. T-Guide – Tourist Guides for Intellectually Disabled in Europe (LdV, 2012-2015, SAN  
& ENAT). Създава ресурси за обучение на екскурзоводи за лица със затруднения 
в ученето или други интелектуални затруднение. www.t-guide.eu ACCESS-IT се 
фокусира върху по-широк набор от лица с разнообразни изисквания за достъп.  

2. AccessAngels – Guardian Angels of Accessible Travelers in Rural Areas (2016-1-PL01-
KA202- 026504, ENAT). В рамките на този проект е разработен Наръчник за услуга 
AccessAngels в селски райони и учебна програма за младежи доброволци, които 
да обслужват лица със специфични нужди за достъп. Access-IT се фокусира върху 
туристически МСП в ПСР и има за цел да подпомогне техните собственици  
и мениджъри при разработване на нови оферти за достъпен бизнес.  
https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat_projects_and_good_practices.1994 

3. 3. P.A.S.T.4Future – Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future (P.A.2/
S.O.2.1 – N. 176, GAL MOLISE). Този проект има за цел създаване на трансгранична 
мрежа и организация за управление на дестинации за достъпен и устойчив 
туризъм (Италия, Албания и Черна гора). Access-IT ще търси синергии с този проект 
и ще осигури образователни ресурси и инструменти, които мениджърите на 
дестинации могат да използват, за да помагат на предприемачите в адаптиране на 
туристическите им оферти към нуждите на лицата със специфични изисквания за 
достъп. https://past4future.italy-albania-montenegro.eu/ 

4. ELEVATOR. Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 
The ELEVATOR project focuses on adult education and business development (business 
competencies) in the field of accessible tourism for all. The name of the project „Elevator“ 
represents the effort to raise the quality of human resources and services in tourism to 
a higher, more competitive level. https://www.accessibletourism.org/elevator 

5. European Greenways. https://www.aevv-egwa.org/greenways/ 

„Greenways (зелените пътища) са маршрути за комуникация, запазени 
изключително за немоторизирани пътувания, разработени по интегриран 
начин, който спомага както околната среда, така и качеството на живот в 
съответния регион. Тези маршрути трябва да отговарят на задоволителни 
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стандарти за широчина, денивелация и повърхностни условия, за да се 
гарантира, че са подходящи и не носят риск за лица с всякакви възможности. 
В това отношения, пътеки край канали и неизползваеми жп линии са много 
подходящ ресурс за развитие на зелени пътища“. 

Декларация от Лил, 12 септември 2000 г. 

Наскоро реализиран проект, съ-финансиран по програма COSME на ЕС, „Greenways 
Heritage”, комбинира зелените пътища и обектите на UNESCO с 15 маршрута, 
дефинирани като „туристически пакети“ в 9 европейски държави. Това дава 
информация за начина на създаване и маркетинг на достъпен туризъм в селски 
райони на базата на концепцията за активни, екологично устойчиви почивки.  
https://www.aevv-egwa.org/download/greenways_heritage/publications/GWH-Products-
TUVI-web.pdf

6. Accessible Tourism on European Greenways  
(Достъпен туризъм по европейски зелени пътища)

Европейски примери за конкретни действия, насочени към промотиране на 
включващ отдих чрез елени пътища и демонстриращи, че „туризъм за всички“  
е важна бизнес възможност и нов източник на зелена заетост в области, 
обслужвани от тези достъпни маршрути. Зелените пътища, подобно на малко на 
брой други места, позволяват на всеки да достигне до най-удивителните места  
в естествената ни среда, лесно и удобно, нещо, което иначе би било невъзможно  
за лица с понижена мобилност или страдащи от други увреждания. Зелените 
пътища се характеризират като едни от малкото природни маршрути, които са 
достъпни за лица с различни нива на подвижност (възрастни хора, бременни жени, 
малки деца, лица с увреждания), като са изградени върху неизползваеми жп линии, 
пътеки край канали и други предимно равни маршрути, с наклон до 30%.  
https://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-outdoor/
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5.3. Маркетингови стратегии: развитие на местни 
партньорства

В селските или крайбрежни области едно място само по себе си може да не  
е достатъчно, за да привлича много посетители, но ако е част от маршрут, то предлага 
маркетингова възможност.

Такава инициатива е промотирането от страна на Туристическия съвет в Ирландия на 
„Wild Atlantic Way” www.wildatlanticway.com/home. Представя се като единен маршрут, 
но зависи от много различни заинтересовани лица, които допринасят за създаването  
на цялостно и безпроблемно преживяване. Туристите не се интересуват от 
административните граници!

Друг пример е „The Wales Way”  www.visitwales.com/inspire-me/wales-way   

Стратегията е налична на: https://businesswales.gov.wales/tourism/sites/tourism/files/
documents/TheWalesWay_Handbook_EN_Web.pdf 

Това са примери за партньорска работа и маркетинг, но трябва да включват  
и достъпността. На страница 30 от документа се посочва темата за достъпност, като 
се насърчава промотиране на местни наръчници за достъпност. С изключение на това 
няма конкретна информация (или стратегия) за лицата с увреждания – което може да  
се разглежда като „похабена възможност“.

Маркетингът на достъпен туризъм също така е тясно свързан с туристически оферти 
за здравословен и спа туризъм. Някои селски туристически дестинации започват да 
опознават този пазар.

Разбира се, инфраструктурното планиране е изключително важно. Например, 
движението „Paths for All” в Обединеното кралство обръща внимание на ходенето  
пеша за здраве и създаването на „безопасни и достъпни пътеки“. Уебсайтът му  
https://www.pathsforall.org.uk/community-paths дава точка за контакт с екип по пътеки  
в региона, който подкрепя местни организации, групи и специалисти по достъпност  
за подобряване на пътеки в Шотландия.

Други инициативи са посочени в Раздел 6 от този доклад. 
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Available for purchase only, from www.ISO.org 
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като обща рамка, която да гарантира, че лицата в увреждания имат достъп до физическата 
среда, системата на транспорт, канали за информация и комуникация, както и до широк 
набор от публични съоръжения и услуги. 
Препоръките включват най-важните аспекти от Конвенцията на ООН за правата на лицата  
с увреждания от 2006 г. и принципите на универсален дизайн. 
В контекста на тристранно споразумение между UNWTO, ONCE и ENAT, препоръките са 
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Module II. Accessible Tourism Chain  
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заедно с Фондация ONCE и ENAT за Световния ден на туризма на ООН през 2016 г., посветен 
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предизвикателствата на климатичните промени и биоразнообразието. Програмата One 
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и Испания, както и съвместно с UNEP. 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/one-planet-vision-
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UNWTO, 2020. “Reopening Tourism for Travellers with Disabilities”. Тези насоки, изготвени 
в отговор на пандемията от COVID-19, показват как дестинациите и компаниите могат 
да предприемат практически стъпки за борба с разпространението на вируса, без да 
компрометират специфичните нужди на лица с увреждания, хора със специфични 
изисквания за достъп и възрастни лица.
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7. Приложение 1. Проучване сред потребители: 
Статистически таблици и графики

See linked document: https://tinyurl.com/IO1-User-survey 

8. Приложение 2. Проучване сред бизнеса: 
Статистически таблици и графики

See linked document: https://tinyurl.com/IO1-Business-survey 

9. Annex 3. Проучване сред потребители  
(английска версия)

See linked document: https://tinyurl.com/user-survey-questionnaire

10. Приложение 4. Проучване сред бизнеса  
(английска версия) 

See linked document: https://tinyurl.com/business-survey-questionnaire

11. Приложение 5. Кръгли маси със заинтересовани 
лица – наръчник за интервюта

See linked document: https://tinyurl.com/Round-tables-interview-guide 

12. Приложение 6. Доклади от кръгли маси

See linked document: https://tinyurl.com/all-round-t-reports  
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