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3. Разбиране на контекста 

1.1. Предмет и цели на проекта  
Проектът SMART VILLAGE има за цел до 2022 г. да създаде нова образователна програма за 
усъвършенстване на нови основни умения и компетенции в областта на дигиталните технологии, 
достигайки до над 900 души от уязвими социални групи, които са засегнати от пандемията от 
COVID-19, по-конкретно лица, живеещи в бедни селски райони в поне девет европейски местни 
общности. Проектът предвижда да обучи възрастните хора как да създават свой нов бизнес в 
селските райони, като използват иновативни възможности за местен културен туризъм, основани 
на социални иновации, най-добри практики и принципи на кръговата икономика. Нашият проект 
ще предостави добри възможности на възрастните хора да получават собствени доходи по 
време на настоящата икономическа криза, породена от пандемията от Covid – 19  през 2020 и 
2021 година. Основното предизвикателство на проекта е да поддържа ангажираността на 
целевата група и да бъде активна в общността. 

В рамките на проект SMART VILLAGE ще бъдат създадени нови иновативни подходи за 
преподаване и учене чрез изследователски проучвания, набор от най-добри практики, 4 
наръчника, 1 учебен комплект, 1 видео игра, както и инструменти за придобиване на 
предприемачески компетенции в областта на селския туризъм. Създадената платформа по 
проекта ще осигури пряко въздействие върху над 900 възрастни лица до 2022 г., като подобри 
техните цифрови умения, а в дългосрочен план ще окаже въздействие върху над 500 
туристически агенции в Европа. 
 
Проектът SMART VILLAGE ще преследва следните цели: 

● Повишаване на предприемаческия дух, знанията и уменията по отношение на 
управлението на туризма сред възрастните от маргинализирани селски райони; 
●  Повишаване на осведомеността и познанията относно новите правила за санитарните 
условия в местата за настаняване и услугите, свързани с пандемията Covid-19;  
● Повишаване на осведомеността относно бизнес моделите за социални иновации за 
валоризация на културното и природното наследство в селския туризъм; 
● Подобряване на цифровите умения на селските лидери, превръщайки ги в експерти в 
областта на SMART VILLAGES, като се научат как да използват информационните и 
комуникационните технологии, както и как да използват информационните масиви или 
иновациите, свързани с използването на Интернет на Нещата. Въздействието на проекта ще 
бъде, че тези експерти ще действат като лост, който ще позволи на интелигентните селища да 
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станат по-гъвкави, да използват по-добре наличните си ресурси си и да подобрят 
привлекателността на своите селски райони, както и качеството на живот на жителите в тях. 
● Повишаване на дигиталните умения на човешките ресурси в областта на туризма, 
маркетинга и управлението. Проектът е насочен към възрастните със или без опит по отношение 
на дигиталните технологии.  
● Брейнсторминг  за предизвикателствата и възможностите, свързани с уменията в 
областта на цифровия туризъм. 
● Допринасяне за формирането на нови действия, насочени към увеличаване на 
навлизането на дигитални технологии в сектора на туризма и за подобряване на включването на 
МСП в глобалната цифрова верига за създаване на стойност.  

1.2. Предистория на проекта  
Според информация на Световната организация по туризъм (СОТ) от 8 април 2020 г. световната 
търговия се очаква да спадне с между 13% и 32% през 2020 г., тъй като пандемията от COVID 19 
значително нарушава нормалната икономическа дейност и живот в световен мащаб.  
Икономиката трябва да се възобнови веднага след приключването на санитарната криза. С 
постепенното подобряване на ситуацията с пандемията в Европа се очаква туризмът да 
допринесе значително за увеличаване на потреблението, за да се съживи икономиката. Тъй като 
пътуванията в чужбина са преустановени поради пандемията, предвижда се местният селски 
туризъм да посрещне повече туристи, тъй като  хората се очаква да започнат да се стремят към  
по-здравословен и по-естествен начин на живот. Проектът ще създаде платформа за нова ера на 
селския туризъм след пандемията от COVID-19. Тази платформата ще използва възможностите 
за пътуване на отговорните туристи в селските райони, като превърне по-малко познатите места 
и селските райони в нови маршрути за устойчив туризъм, работейки в тясно сътрудничество с 
местните жители за обновяване на техните традиции и културно наследство и превръщането им 
в активи за социално-икономическото местно развитие. 

2. Определяне на обхвата 
Категория Описание 

Интелектуален 
продукт 1 

Цели 

Бяла книга за Smart VIllage, дигитални социални иновации и умения за 
кръгова икономика, необходими в селския туризъм 

Първият продукт ще реализира дейности, насочени към успешното 
формиране на цялостна рамка   за Smart Village, дигиталните социални 
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иновации и уменията за кръгова икономика в селския туризъм във всички 
страни. 

Интелектуален 
продукт 1 

Фази 

Бяла книга — създаване на обща методологична рамка (насоки) за 
консорциума 

Всеки партньор ще направи проучване по следните теми: 

1. Анализ на потребностите от дигитално образование и обучение 

2. Демографски анализ на възрастните хора и техните нужди 

3. Бизнес анализ: определяне на съществуващите МСП, 
микропредприятия, общностни организации и социални предприятия 

4. Компетенции за стартиране на предприятия в сферата на 
селския туризъм 

5. Финансова подкрепа за стартиращи предприятия, насочена към 
целевите уязвими групи.  

Интелектуален 
продукт 2  

Цели 

Обучение – "Интелигентно село" – развиване на селския туризъм 
чрез кръгова икономика и социални иновации. 

Въз основа на предходния продукт (Бялата книга), консорциумът ще 
разработи втори интелектуален продукт, а именно курс на обучение. 

Интелектуален 
продукт 2  

Фази 

● 4 практически дигитални наръчника за възрастни хора с ниски 
дигитални умения, живеещи в отдалечени селски райони, безработни, 
работещи в компании или желаещи да развият нов бизнес в областта на 
селския туризъм;  
● 1 инструмент за обучение на обучители, които проявяват интерес 
от провеждане на курсове за  определена целева група: възрастни и  
учащи се лица, държавни служители, работещи в местните публични 
администрации, както и управители на фирми и предприятия в областта 
на селския туризъм. 

Интелектуален 
продукт 3  

Образователна платформа за електронно обучение: SMART VILLAGE 
TOURISM  
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Цели Целта на този продукт е да се създаде платформа за обучение 

Интелектуален 
продукт 3  

Фази 

Основните резултати на платформата Smart Village educational E-learning 
са следните: 

- Да се даде възможност на малките туристически предприятия да 
навлизат в света на дигиталните и мобилни технологии. 

- Адаптиране към нуждите на потребителите, онлайн приложенията и 
предоставянето на бизнес услуги. 

- Ангажиране на центровете за професионално обучение още от самото 
начало на проекта. Това ще бъде от решаващо значение за резултатите и 
въздействието върху политиките за обучение и заетост, особено на 
местно и регионално равнище. 

Целева група - Възрастни хора (над 50 години), желаещи да работят в туристическия 
сектор. По-голямата част от селските райони се считат за 
маргинализирани (обезлюдени, изолирани райони или райони с 
ограничен достъп до инфраструктура като пътни транспортни мрежи, 
електричеството и/или телекомуникациите, включително интернет) или 
които включват маргинализирани групи от населението. Последните се 
определят като хора с ниски доходи, хора, изложени на риск от бедност 
и/или социално изключване; 

- възрастни държавни служители (над 40 години) на местната публична 
администрация и ръководителите на частния сектор на МСП от селските 
райони. 

МЕЖДИННА ЦЕЛЕВА ГРУПА 

- Обучители в туристическия бизнес, мениджъри и други служители на 
организации, свързани с туризма и туристически агенции, които 
насърчават селския туризъм. 

- Доставчици на услуги в областта на обучението на възрастни с висок 
потенциал за използване на резултатите от проекта. 
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Качествени 
стандарти за 
оценка 

Трите основни резултата от проекта ще бъдат  оценени качествено чрез 
проучване на въздействието, базирано на различни въпросници. Те ще 
бъдат раздадени директно на  участниците (21 души) в образователна 
дейност C1, на 240 участници в 8-те пилотни обучения и събития за 
повишаване на осведомеността, както и на  50-те участници на 
заключителната конференция. Ще бъдат проведени множество събития 
за повишаване на осведомеността относно предимствата от използването 
на нови знания за повишаване на уменията на хората. 

3. Проучване на страните 
Целта на настоящия документ е да се изготви доклад, който да бъде полезен за постигане целите 
на проекта.  

Този доклад представлява важна основа за разработването на обучението и платформата SMART 
VILLAGE. Партньорите проведоха проучвания на национално ниво, за да предоставят съответните 
данни за нивото на дигиталното навлизане в страната им, демографски анализ на възрастното 
население, анализ на развитието на селския туризъм, анализ на необходимите компетенции за 
създаване на бизнес, насочени към селския туризъм и финансова подкрепа за стартиращи 
бизнеси, насочени към определени целеви групи в неравностойно положение.   

3.1. Дигитално образование и обучение за целевите групи в 
неравностойно положение във всяка страна 

3.1.1. Румъния 
Румъния е на 26-о място от 28-те държави-членки на ЕС в Индекса за навлизането на цифровите 
технологии в икономиката и обществото  (DESI) за 2020 г. Страната е добре позиционирана по 
отношение на завършилите ИКТ, като се класира 5-та с  5,6 % от всички завършили висше 
образование (средно за ЕС: 3,6%), но по отношение на цифровите обществени услуги и 
използването на интернет услуги, резултатите на Румъния са най-ниските сред държавите членки 
на ЕС.  
 
Освен това, според данни на Евростат, през 2019 г. не по-малко от 43% от румънците на възраст 
16-74 години са имали основни дигитални умения, което нарежда Румъния на първо място в 
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Европейския съюз. Трябва да се отбележи обаче, че едва малко над 20% от хората от същата 
възрастова група, но живеещи в селски райони, са имали основни или над основните дигитални 
умения. 
Въпреки че усилията за повишаване на дигиталната грамотност за възрастните хора все още се 
зараждат, можем да видим няколко организации в цялата страна (като НПО-та, обществени 
библиотеки, клъстери, местни публични власти и др.), които управляват и подкрепят проекти и 
инициативи за такива услуги, които обикновено са безплатни. Ето някои примери: 

● Ecdl EqualSkills програма, ръководена от ECDL РУМЪНИЯ: Програмата има за цел да 
улесни достъпа на възрастните хора до информационното общество. Първият етап на програмата 
се състоя между април и юни 2012, последван от обучението и сертифицирането на ECDL 
EqualSkills.  
● Асоциацията за социална доброволческа дейност в Букурещ ръководи  програмата 
"Дигитална грамотност за възрастните". 
● Общинска библиотека "Меджидия" предоставя безплатни курсове за дигитална 
грамотност за възрастните.  
● Проектът "Развитие на дигиталните предприемачески умения на възрастните хора чрез 
иновативна система за обучение - eDigiStars" е международен проект, стартиран през 2020 г., 
който има за цел да научи възрастните на дигитални умения; проектът се финансира с 
европейски средства по Транснационална програма Дунав 2014-2020 г. 
● DASM – Дирекция "Социално и медицинско подпомагане" от Клуж-Напока изпълнява 
проект "Дигиталните възрастни хора — развиване на дигитални умения на възрастните хора", 
Ноември 2019. Проектът е финансово подкрепен от кметството и местния съвет на Клуж-Напока 
и се координира от ИТ клъстер Трансилвания в партньорство с AROBS Transilvania Software и 
Simplon Румъния, под егидата на Консултативния съвет за предприемачество и иновации в ИТ.  
 

3.1.2. Италия 
Дигиталната трансформация в Италия получи силен тласък през 2016 г. със създаването на екипа 
за “Trasformazione Digitale” (Дигитална трансформация) при  второто правителство на Конте.  
Според Международната организация за сътрудничество и развитие, около 26% от хората на 
възраст между 16 и 74 години в Италия никога не са сърфирали в интернет, докато в другите 
страни този процент средно е около 14. Това означава, че 10 милиона италиански граждани 
никога не са използват интернет. 
За да разберем последствията и да разберем кои стратегии се използват за намаляване на 
дигиталното разделение, трябва да започнем с проекта " Repubblica Digital“ От 2006 г. насам, 
Европейският съюз е определил осем ключови компетенции, за да водим живот като европейски 
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граждани. Те са редовно актуализирани, но единственият, който никога не се променя, е 
дигиталната компетентност. Това означава, че за да живее пълноценно като гражданин на ЕС, 
човек трябва съзнателно да използва интернет.   

3.1.3.  Белгия 
Валония изглежда не е особено специализирана в цифровия сектор по отношение на броя на 
компаниите: делът на заетите в дигиталния сектор, който е свързан с Вавилонския регион, е 
много по-нисък в сравнение с другите два региона. Валонският дигитален сектор се 
характеризира с известна динамика по отношение на тежестта на най-младите компании, но по-
начинаещите компании са недостатъчно представени. Тази ситуация може да се тълкува като 
индикатор за ниско ниво на обновяване на компаниите в сектора в този регион. Валонските 
дигитални технологии се състоят главно от малки структури и няма достатъчно големи компании, 
които да подобрят позициите на региона в тази ниша на икономиката. Следователно делът на 
белгийската дигитална заетост, разположен във Валония, е много нисък в сравнение с други 
белгийски региони, въпреки че през последните години има тенденция да се увеличава. По 
отношение на потенциалното въздействие на дигитализацията върху заетостта в региона, 
извършените количествени оценки показват, че почти половината от съществуващите валонски 
работни места ще бъдат застрашени от заместване в рамките на едно до две десетилетия. Това 
съответства на около 564 000 работни места. 
Трансформирането на Валония в дигиталната ера е планът на федералното правителство на 
Валония. Използваната стратегия е разработена като рамкова програма за дигитална Валония, 
която определя приоритетите и целите на обществената политика. Програмата предоставя рамка 
за подкрепа на частни инициативи в полза на цифровите технологии. 

3.1.4. Ирландия 
В политиката на Ирландия в областта на дигиталните технологии се посочва, че използването на 
ИКТ и развитието на уменията за дигитална грамотност са от съществено значение и трябва да 
бъдат включени във всички нови/преработени спецификации на образователната учебна 
програма (Ирландско министерство на образованието и уменията, 2016г.). През юли 2013 г. 
Ирландия стартира документа „Национална дигитална стратегия“ „Фаза 1 - Дигитална 
ангажираност“, който представя няколко действия и стъпки за насърчаване на гражданите и 
бизнеса, с които да се включат в обществото с цифрови технологии. 
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Ирландия има широк кръг заинтересовани страни, които осигуряват ефективно дигитално 
обучение и поредица от инициативи, фокусирани върху уменията. Някои от инициативи са 
следните: 
         - Кампания за повишаване на осведомеността по дигитални теми. По-конкретно, DCENR в 
сътрудничество с няколко заинтересовани страни от индустрията ще създаде кампания за 
повишаване на осведомеността, която ще подпомогне „non-liners“ в това, което биха могли да 
направят онлайн. 
          - Нова схема за грантове BenefIT 4 за финансиране на обучение за граждани. BenefIT 
финансира възможностите за обучение, фокусирани върху ключови приложения, които е 
вероятно да мотивират гражданите да се включат. 
          - Разработване на онлайн ресурс за картографиране за идентифициране на дигитални 
умения и възможности за обучение. Департаментът по комуникации, енергетика и природни 
ресурси ще работи с Ирландския „Digital Champion“, за да се ангажира със заинтересованите 
страни при идентифицирането на ресурси, които биха могли да бъдат предоставени за курсове 
за обучение по дигитални умения (Департамент по комуникации, климатични действия и околна 
среда, 2013 г.). 

3.1.5. Словения 
Предлагането на цифрово образование и обучение за възрастовата група над 50 години в 
Словения е разнообразно. Предоставя се от публични органи/организации, неправителствени 
организации, както и от частни компании. В този преглед вниманието е насочено към 
предлагането, предоставяно от публични организации и НПО. В Словения има три основни 
доставчици на цифрово образование и обучение за възрастни: Службата по заетостта на 
Словения, публични институции за образование за възрастни и така наречените „университети 
на трета възраст“ (образователни институции за възрастни). 
Службата по заетостта на Словения осигурява обучение за безработни в рамките на мерките за 
активна политика по заетостта. 
Публичните институции за обучение на възрастни предлагат широк спектър от цифрови обучения 
за групите в неравностойно положение (възрастова група 45+, възрастни хора, безработни), като 
компютърна грамотност - основен модул (60 урока) и компютърна и дигитална грамотност – 
модул за напреднали (60 урока). Тези два вида обучение са най-често срещаните и 
сертифицирани от словенското Министерство на образованието, науката и спорта. 
Третият основен доставчик на дигитално образование и обучение са „университетите на третата 
възраст“. Те предлагат неформални програми за възрастни хора. Пенсионери (около 60+) са най-
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честите посетители на тези курсове. Обхванатите теми са: използването на смартфони, онлайн 
банкиране, социални медии, безопасност в интернет, използване на компютър, Word и др. 
 

3.1.6. България 
Според данни на Евростат съществува значително разделение на дигиталните умения между 
възрастни, живеещи в градове и тези, живеещи в селските райони. През 2019 г. разликата в 
дигиталните умения между жителите на градовете и хората, живеещи в селските райони, 
беше средно 14 процентни пункта в ЕС (измерено чрез разликата в относителните дялове на 
възрастни, притежаващи основни или над основни дигитални умения). Това дигитално 
разделение в общите умения достигна 23 процентни пункта в България. 
Основният доставчик на обучения за възрастни в България е Агенцията по заетостта. 
Организацията осигурява обучения в рамките на Националния план за заетост, много от тях 
са насочени към хора от уязвими групи, включително възрастни над 50 години. Предлаганите 
обучения най-често са за придобиване на професионална квалификация или ключова 
компетентност, необходима за определени професии. 
Информация за безплатни и платени ИТ обучения и курсове се могат да бъдат разгледани в 
сайта на Българската асоциация на информационните технологии. Инициативите са насочени 
към различни целеви групи и имат различна степен на трудност. Някои от представените 
курсове включват обучения с различни теми като: Канска академия в България, Aula.bg, 
Дигитален гараж, daskal.eu, TrainSoft. 

3.1.7. Гърция 
Нараства разликата в дигиталните умения между общото население на Гърция и целевите групи 
в неравностойно положение. Тези групи се състоят от възрастни хора, хора с увреждания, 
мигранти или хора на прага на бедността, които са изложени на риск от социално изключване. 
Нещо повече, в селските райони се отбелязва значителна разлика не само в дигиталните умения, 
но дори и в достъпа до интернет в сравнение с градските райони. 
 В цяла Европа нивото на дигиталните умения продължава да расте бавно, като този ръст се 
основава най-вече на социално-демографските характеристики. Докладът за навлизането на 
цифровите технологии в икономиката и обществото 2020 (DESI) показва, че 35% от гражданите 
на възраст 55-74 години и 30% от пенсионерите и неактивните лица притежават основни 
дигитални умения. Гърция се класира по-назад от повечето страни от ЕС по основни и разширени 
дигитални умения, изпреварвайки само три други държави. 
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Дигиталното изключване на групи в неравностойно положение е пряко свързано с 
безработицата, тъй като в Гърция липсват програми за дигитално обучение не само в малките и 
средни предприятия (МСП), но и в обществените услуги и администрацията. Ето защо лицата, 
принадлежащи към уязвими групи и групи в неравностойно положение, не могат да предложат 
своя опит поради липса на дигитални умения. 
          Въпреки спорадичните усилия за дигитална интеграция на социално уязвимите групи, в 
Гърция все още съществува цифрово разделение между различните групи население, изправени 
пред социално и икономическо изключване. 

3.2. Демографски анализ на населението в  напреднала възраст 
– от какво се нуждае тази целева група по отношение на 
услугите?  

3.2.1. Румъния 
Според последното преброяване през 2015 г. този сегмент от населението (65+) представлява 
17,2% от всички жители на страната. Според Евростат, през 2019 г. над една пета (20,3%) от 
населението на ЕС-27 е било на 65 или повече години. За сравнение, Румъния се намира малко 
под този процент, с 18,5%. В съответствие с тази обща тенденция, според прогнозите на Службата 
за натурализация и имиграция, населението на Румъния на възраст над 65 години през 2060 
година ще представлява 29,7% от общия брой на населението. 
През последните години се наблюдава тенденция за балансиране на възрастовите групи по 
отношение на явлението обезкуражаване на пазара на труда, като най-малко засегнато остава 
по-възрастното население (55-64 години). През последните десетилетия неравенството в 
доходите на населението се засили, което доведе до социално неравенство - явление, което се 
среща и в държави с развита икономика. От друга страна, неравенството се очертава като все по-
нов компонент, генериран от натиска на технологичния прогрес и образователните различия 
между поколенията и между различните групи от населението. 

3.2.2.  Италия 
Демографското застаряване продължава да расте. Това явление е свързано с прогресивното 
„стареене отгоре “(увеличаване на продължителността на живота) и особено със „стареенето 
отдолу “(ниска раждаемост) и не се повлиява от ефекта на миграцията.  
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Има спешна необходимост от разработване на нови перспективни политики, насочени към 
насърчаване на „здравословното и активно стареене”, като например обучение за превенция от 
най-ранна възраст, инвестиране на ресурси в научни изследвания, създаване на реалности, 
ориентирани в по-голяма степен към нуждите и помощта на възрастните хора и намаляване на 
данъчната тежест за по-възрастните и уязвими групи от населението. 
Най-търсените услуги, които са необходими са свързани с полагането за грижи. Съществува 
обаче голяма потребност и от дейности и образователни програми за повишаване на уменията 
на възрастните лица, за да се поддържа тяхната активност дори и след пенсиониране. Този вид 
дейности се изпълняват почти изцяло от някои асоциации или местни публични власти. 
Предлагането е на много ниско ниво и се ограничава до културни, артистични и туристически 
дейности, които не са насочени основно към развитие на уменията или тяхното актуализиране. 

3.2.3. Белгия 
Белгия като държава показва стесняваща се пирамида на населението, което показва висока 
средна продължителност на живота, ниска смъртност, но и ниска раждаемост. Структурата на 
населението в провинция Ено показва голям процент възрастни хора, особено в диапазона от 45-
74 години. В резултат на това, през следващите години регионът ще трябва да насочи 
инвестициите си в по-голяма степен към възрастните хора. 
Структурата на населението в провинция Ено се обяснява с миграцията (национална или 
международна) на млади граждани, но също така и с все още ниските цени на жилищата в тази 
област, което е допълнителен стимул за втори дом в тих район, което привлича към него 

възрастни хора предимно 
над 50 години.   
Възрастовата структура в 
южната част на Валона, 
особено в провинция Ено, 
показва, че жителите на 
района са предимно на 
възраст над 65 години. 
На статистическата карта 
вляво, която отразява 
среден доход на глава от 
населението за 2017 г., 
показва, че Ено е провинция 

с много ниски доходи. Фламандският регион остава регионът с най -високи доходи, а Брюксел е 
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регионът с най -нисък среден доход, тъй като столиците често привличат много хора, търсещи 
работа. Големи райони с ниски доходи могат да бъдат забелязани в южната, валонска част на 
страната. 
Провинция Ено е най-бедната провинция в Белгия. Както е показано на картата този регион, 
освен Брюксел, е най-засегнат от бедността. В този регион на страната живее и най-възрастното 
население, а в сравнение с останалата част на Белгия по-възрастните жители на Ено са по-
засегнати от бедността. Статистическите данни показват също, че Ено е и районът с най-ниската 
производителност на труда.   

3.2.4. Ирландия 
Голяма част от населението на Ирландия е застаряващо. Прогнозира се, че подобно на много 
други европейски страни, през следващите десет години тези, които се пенсионират, ще 
нараснат с над половин милион до приблизително 855 000 през 2026 г. и почти 1,4 милиона през 
2046 г. Тези на възраст най-малко 80 ще станат от 128 000 през 2011 г. до приблизително 477 000 
през 2046 г. Това означава, че гражданите на възраст между 20 и 64 години ще бъдат по-малко и 
в резултат на това няма да има достатъчно хора в трудоспособна възраст (Министерство на 
комуникациите, климатични действия и околната среда, 2013 г.). 
Повечето възрастни хора в Ирландия са завършили поне средно образование (62%). Нивото на 
завършено висше образование се различава взависимост от пола и възрастта.  По отношение на 
заетостта във възрастовата група 50-64 г, 17 % от мъжете и 14% от жените са на ръководни 
длъжности, 5% от мъжете и 20% от жените са на други неръководни длъжности, 17 % от мъжете 
и 11% от жените упражняват физически професии, а 16% от мъжете и 4% от жените са 
самостоятелно заети. 
Като цяло социално-демографската картина на възрастните хора в Ирландия разкрива много от 
социалните и икономическите условия, които са съществували на различни етапи от живота им, 
като например въвеждането на безплатно средно образование. Също така си струва да се 
спомене, че 22% от хората на възраст 50 и повече години са живели в чужбина (Amiya & Sofroniou, 
2011). 

3.2.5. Словения 
Проучването определи три нива на компетентност: Ниво 1 (най-ниското), Ниво 2 (средно) и Ниво 
3 (най-високото). Резултатите от проучването в Словения показват, че компетенциите на 
възрастните намаляват с възрастта. 23,6 % от възрастните във възрастовата група 50-54 години 
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твърдят, че нямат опит в работата с компютри. За възрастовата група 55-59 процентът е 33,5 %, а 
за възрастовата група 60-65 процентът е дори по-висок - 42 %. 
Говорейки за постигнатото ниво на компетентност, ниво 1 е постигнато от 26,7 % от възрастните 
във възрастовата група 50-54 години, 26,3 % от възрастните във възрастовата група 55-59 години 
и 42,00 % от възрастните в възрастова група 60-65. Тези, които постигнат ниво 1, могат да 
изпращат имейли, да използват браузъри, да решават проблеми, които включват малък брой 
стъпки, да извършват прости действия, с малко или без никаква помощ. Резултатите за трите нива 
за трите различни възрастови групи са показани в Таблица 1.   
 
Таблица 1: Проучване на Програмата за международно оценяване на компетенциите, 
притежавани от възрастни за Словения в областта на решаването на проблеми в богати 
на технологии среди 

Достигнато ниво 
(в %) 
Възрастова група 

НИВО 1 НИВО 2 НИВО 3 

50-54 22,3 10,3 1,5 
55-59 16,8 5,0 0,1 
60-65 12,9 3,8 0,3 

 
Според тези данни налице е голяма необходимост лицата от тези възрастови групи да бъдат 
обучени, за да повишат своите дигитални умения. 

3.2.6. България 
България има висок процент застаряващо население. Към края на 2019 г. броят на хората на 
възраст 65 и повече години е 1 504 088 или 21,6% от населението на страната. В сравнение с 2018 
г. делът на населението на 65 и повече години се е увеличил с 0,3 процентни пункта. В някои 
региони, особено селските райони, населението на възраст над 65 години представлява между 
25% и 32%. До 2019 г. населението на възраст 45 и повече години в градските райони е 47.87%, а 
в селските райони е 54.82%. 
Здравните и социалните услуги и достъпът до тях са едни от най-важните услуги от които 
възрастното население в България се нуждае. Наред с тях са необходими и други мерки за 
насърчаване на активния живот на възрастните и за предотвратяване на тяхното социално 
изключване. Възрастните трябва да придобият нови умения и знания, за да бъдат адекватни на 
пазара на труда и да открият нови възможности за различни дейности. 
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3.2.7. Гърция 
С 21,3% от хората на възраст над 65 години, Гърция е и второто място за най-старо население в 
ЕС, след Италия (22%) и пред Германия (21,1%). 
Основната нужда на застаряващото население в Гърция все още остава да е задоволяване на 
потребностите от здравни услуги. Осигуряването на адекватни и качествени здравни грижи е 
жизненоважно и трябва да бъде достъпно за всички. Здравните услуги и социалните услуги 
трябва да бъдат достъпни и подходящи за нуждите на възрастните хора, но също така трябва да 
бъдат по-добре координирани. 
Необходимо е да се осигури адекватен доход за възрастните хора и подходящи условия на труд, 
недискриминационно отношение въз основа на възрастта и безопасна среда и жилище, както и 
възможности за непрекъснато самоусъвършенстване, образование и социални контакти, които 
ще подобрят тяхното качество на живот. 
И накрая, възрастните хора се нуждаят от възможности да продължат да допринасят за всички 
аспекти на обществото, без възрастови ограничения и дискриминация. Хората над 50 години се 
нуждаят от възможности да усвоят нови умения, които да им разкрият нови хоризонти за други 
форми на дейност. При по-възрастното население, възможностите за учене, дори и неформално, 
е жизненоважно за психическото и физическото благосъстояние и борбата със социалната 
изолация. 

3.3. Анализ на развитието на селския туризъм: определяне на 
съществуващи МСП, микропредприятия, обществени 
организации и социални предприятия – тип бизнес в областта 

3.3.1. Румъния 
В Румъния екотуризмът има широко признание - на правителствено ниво, в частния сектор, както 
и сред обществеността. Екотуризмът е определен като специфичен за селските райони в рамките 
на общности, които имат традиции в селскостопанските дейности и обхващат както достъпа до 
флората и фауната на района, така и до социалните навици и начин на живот на хората в 
посетените райони. 
 
В стратегията за развитие на туризма в Румъния са определени две общи стратегически цели, 
които могат да бъдат подкрепени от развитието на туризма и които от своя страна допринасят за 
социално-икономическото развитие на местните общности. Една от целите е да се подпомогне 
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създаването на работни места в местните общности, включително за уязвими групи, като жени, 
млади хора и хора в селските райони, чрез устойчиво развитие на туризма. 
 
По отношение на бизнеса, включен в селския туризъм, според Националния статистически 
институт, най-голям ръст е регистриран през последните години в сектора на настаняването. В 
тази област все по-голям брой МСП от селски туризъм разчитат на преустройството и 
обновяването на традиционни селски къщи, за да приемат туристи, които се интересуват от 
традиционната архитектура, съчетана с творчески развлекателни дейности, изучаване на местни 
занаяти и дегустация на местна кухня. 
Друг забележителен модел за малък бизнес е EcoBrunch, който включва местни производители, 
предлагащи традиционни храни, посещения на земеделски производители, изкуства, обекти на 
културното наследство и екскурзоводи, за да се създаде специално събитие за туристите. 

3.3.2. Италия 
От края на ХХ век, както и поради кризата на индустриализацията и изчерпването на фабричния 
модел на работа, в Италия се засилва интереса към завръщането към селските райони. Възходът 
на новите социални и културни тенденции, които са по-чувствителни към въпросите за 
устойчивото развитие и опазването на природното богатство, насърчи  в Италия внезапно 
увеличаване на нови туристически инициативи, които са екологични и са свързани с качествена 
храна и вино. Създадени са „Пътища на вкусовете“ и множество асоциации на малки градове, 
които насърчават  италианското художествено и архитектурно наследство .      

3.3.3. Белгия 
През 2017 г. приблизително 69% от работната сила в Белгия е била заета в МСП. Този показател 
е значително по-висок от този в съседните страни Франция, Холандия и Люксембург, както и от 
средното ниво за ЕС - 28%. Това обаче е било по-ниско, отколкото например в Италия и 
Португалия. Въз основа на бизнес данни от 2019 г. повече от половината от всички малки и 
средни предприятия в Белгия са били разположени в фламандския регион. Когато се прави 
проучване за Белгия, повечето данни са за трите местни региона, а не за федералното ниво. В 
Белгия има четири различни правителства, които действат по различен начин едно от друго: 
федералното ниво, фламандски регион, регион Валония и регион Брюксел. 

Подпомагането на създаване на бизнес сред възрастните хора може да има редица ползи за 
икономиката и обществото. Това може да бъде начин за поддържане на връзката на някои 
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възрастни хора към пазара на труда и в краткосрочен план може да запълни недостига на 
персонал на пазара в някои региони и сектори. Задържането на тези по-възрастни служители на 
пазара на труда може също да спомогне за улесняване на трансфера на човешки капитал между 
поколенията. Успешното създаване на бизнес от възрастни лица може също така да увеличи 
данъчните приходи, като по този начин потенциално частично компенсира нарастващите 
разходи за социални и здравни грижи. Предприемачеството сред възрастни лица може да има и 
други социални и здравни ползи, включително подобряване качество на живот, намаляване на 
социалното изключване и намален риск от изпадане в бедност.         

3.3.4.  Ирландия 
          Действащите субекти в селския туризъм са предимно земеделски производители и жители 
на селските райони, които искат да увеличат печалбата си и да осигурят нови възможности за 
заетост. Селският туризъм предлага много възможности, включително настаняване, дейности за 
свободно време, удобства в селските райони, атракции, свързани с местната култура и 
наследство и други интересни дейности в провинцията (Heneghan et al., 2016). 
Дейностите за свободно време обикновено се създават чрез използването на недостатъчно 
използвани природни ресурси. Типичен пример за това са езера, реки и морета, местности, които 
могат да се използва за пешеходен туризъм, както и защитени територии, които могат да бъдат 
използвани по устойчив начин. 
В тази сфера са ангажирани няколко вида бизнес. Примери за бизнеси, които са част от селския 
туризъм, са секторите с по-ниски начални разходи в производството. Селският туризъм се явява 
допълнителен източник на доход за по-младите фермерски жени от края на 90 -те до началото 
на 2000 -те. Съществува обаче и възможност за ново поколение предприемачи, независимо дали 
са земеделски производители или не, да бъдат заети в туризма.  
От друга страна, налични са данни, които показват, че малките и средни туристически 
предприятия трудно успяват да постигнат успех, тъй като са изправени пред бюрократични 
проблеми при развитието, функционирането и разрастването на бизнеса си.  Има редица 
организации и агенции с които бизнесът трябва да се консултира по различните теми и това 
създава проблеми (O'Donoghue et al., 2014). 

3.3.5. Словения 
В началото на октомври 2017 г. правителството на Република Словения прие Стратегията за 
устойчиво развитие на словенския туризъм 2017-2021 г. Съгласно стратегията "Словения е зелена 
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бутикова глобална дестинация за взискателни посетители, търсещи разнообразни преживявания 
на открито, мир и лично удовлетворение". 
Стратегията за устойчив растеж на словенския туризъм за 2017-2021 г. разделя Словения на 
четири макро дестинации: Средиземноморска Словения, Алпийска Словения, Термална 
Панонска Словения и Централна Словения и Любляна. За всяка макродестинация, Стратегията 
посочва ключови продукти и вторични/подкрепящи продукти. Селският туризъм е посочен като 
вторичен продукт в две макро дестинации: Алпийска Словения и Средиземноморска Словения, 
докато в Термална Панонска Словения (долината на Долна Савиня с център Залец принадлежи 
към тази макро дестинация) той е позициониран като един от ключовите продукти. Стратегията 
определя селския туризъм като „целогодишен туризъм, основан на това, което предлагат 
туристическите ферми, малките доставчици и лозарските къщи, както и автентичните селски 
преживявания“. (Стратегия: стр. 20). 
 В стратегията са предвидени няколко мерки за развитие на малки и средни предприятия. „Целта 
е да се подобри бизнес средата за туристическите компании и туристическите ферми, да се 
насърчи развитието на специализирани по-малки доставчици на услуги и да се засили гамата от 
кулинарни услуги. “(Стратегия: стр. 36) 

3.3.6. България 
Туризмът в България генерира голям дял от брутния вътрешен продукт на страната. По-голямата 
част от него се дължи на морския и зимния туризъм. Алтернативните форми, включително 
селският туризъм, предизвикват все по-голям интерес. Според общоприетите критерии, селските 
общини в страната представляват около 80% от цялата ни територия. Почти една трета от 
българското население живее в селски райони. Делът на приходите от селски туризъм на този 
етап не надвишава 3% от всички туристически приходи в националната икономика (Гавраилов, 
2017). 
Основните икономически субекти в селския туризъм са микро и малки предприятия, които 
предлагат почивка сред природата, докосвайки се до селския начин на живот като атмосфера, 
начин на хранене и прекарване на свободно време. Най-голям дял в селския туризъм имат 
субектите, които предлагат настаняване на туристи. Най-често те са регистрирани като къщи за 
гости. По данни на Асоциацията на къщите за гости в България къщите за гости са над 3000. 
Повечето от тях, освен настаняване, предлагат и местна кухня, както и организиране на различни 
дейности. Широко разпространени услуги в селския туризъм в България са разходки сред 
природата, запознаване с местни културни и исторически обекти, конна езда, фолклорни вечери 
и занимания сред природата. 
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3.3.7. Гърция 
Поради географското си местоположение, климата и ландшафта, туризмът е една от най-важните 
икономически дейности в Гърция. Селският туризъм обаче е развит в Гърция едва от средата на 
80-те години, където се търсят нови форми на туризъм. Селски туризъм означава всяка специална 
форма на устойчиво развитие на туризма, насочена към контакта на посетителя-турист с 
природата и дейностите, които могат да се развиват, укрепвайки икономически и социално 
селския регион, без да променя околната среда и специфичните културни елементи на всяко 
място. Селският туризъм може да се разграничи на екотуризъм, агротуризъм и винен туризъм. 
В Гърция селският туризъм е взаимосвързан с природата, селскостопанската дейност и нейните 
продукти. Предприятията за агротуризъм в Гърция принадлежат към подкатегорията 
туристически предприятия и работят с одобрен от министерството специален печат. Повечето 
предприятия в селските райони са малки семейни ферми, които предлагат разнообразни услуги 
като настаняване и участие на туристи в местните селскостопански дейности. Съществуват и 
предприятия в селата в партньорски сдружения в традиционни селища в близост до защитени 
територии и на острови. Малките и средни предприятия в селските райони се занимават основно 
с директни продажби на потребителите, селскостопанско образование (образователни 
посещения във ферма), настаняване, отдих (лов, конна езда) и забавления (местни празници, 
обичаи и др.). Всички бизнеси за селски туризъм, които предлагат или продават какъвто и да е 
вид кулинарни продукти, трябва по закон да предлагат или продават местни селскостопански 
продукти, за да се считат за предприятия от селски туризъм. Бизнесите за селски туризъм често 
са сезонни и в тях работят малък брой членове на семейството и сезонни работници. 

3.4. Анализ на нужните компетенции, необходими за 
стартиране на предприятия с фокус към селския туризъм 

3.4.1. Румъния 
Развитието на уменията и трансферът на технологии са важни инструменти за укрепване на 
фирмите в селските райони. Разбирането и използването на дигитализацията, автоматизацията 
и възможностите, предоставени от глобализацията са някои от новите умения, които може да са 
необходими. Малките фирми може да се нуждаят от разработване на нови пазари и нови начини 
за правене на бизнес, а не от  разработване на нови иновативни продукти или услуги. 
В Румъния всички туристически агенции и услуги за настаняване трябва да се управляват от някой 
с лиценз за туризъм. Това е документ, който удостоверява, че лицето има професионални умения 
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в областта на туризма. В зависимост от нивото на образование и професионална подготовка, 
както и от няколко допълнителни критерии, лицензът за туризъм може да бъде издаден за 
следните длъжности: мениджър в туризма, директор на туристическа агенция, мениджър на 
хотел, мениджър на ресторант, администратор на каюта. 
Всеки, който кандидатства за такъв лиценз, трябва да премине продължителна акредитирана 
програма за обучение с минимална продължителност 6 месеца (720 урока). В момента над 250 
акредитирани програми за обучение за квалификация, преквалификация и обучение на 
работното място в туристическия сектор се предлагат от публични и частни доставчици в една от 
следните области: 

● техник/работник в агротуризма 
● екскурзовод 
● мениджър туристически дейности 
● туристически агент 
 
Като се имат предвид потенциалните дейности, свързани със селския туризъм, някои от 
основните компетенции за един предприемач са: 
● умения за отговорна комуникация с персонала и туристите; 
● умения за разработване на нови индивидуални преживявания; 
● умения за управление на конфликти; 
● овладяване на различните уеб инструменти и услуги; 
● използване на критично и творческо мислене за решаване на проблеми. 
 
Качествата и професионалналната подготовка на успешния предприемач са относително сходни, 
независимо от региона в който съществува бизнеса му. Според публикацията „Активни селски 
райони: ръководство за стартиране на бизнес в селските райони“, успешните предприемачи са 
много различни хора, но споделят някои общи качества: 
 
1. Те имат визия и са реалисти 
Предприемачът усеща и разпознава възможностите на пазара. Той мобилизира всичките си 
ресурси, за да използва тези възможности. В същото време предприемачът променя своите 
методи и цели, когато първоначалната стратегия не дава очакваните резултати. 
2. Те са проактивни и упорити 
Една идея може да се превърне в реалност само с много работа, търпение и постоянство. Бизнес 
идеите могат да се развиват постепенно, докато не дадат очакваните резултати. 
3. Те са уверени 
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Това качество често оказва влияние и върху отношението на партньорите и сътрудниците на 
предприемача.  
4. Те са готови да поемат рискове 
Преди да започне бизнес, предприемачът трябва да приеме възможността да загуби 
инвестираните ресурси в случай на неуспех. Тъй като тези рискове са специфични за 
предприемаческата дейност, предприемачът трябва да ги осъзнава и да се опитва да ги намали.   
5. Те са усърдни 
Предприемачите могат да работят дълги часове и са готови да посветят по-голямата част от 
времето си на тези дейности. 
6. Имат способността да планират и организират 
Успешните предприемачи имат писмен план, който ръководи действията им по време на 
стартирането и развитието на бизнеса. Предприемачът трябва да има ясна визия за 
необходимите действия във всяка ситуация/етап. Също толкова важна е способността да се 
коригират тези планове в случай на внезапни промени в обстоятелствата. 
В заключение, предприемачите могат да принадлежат към всяка професионална група. Няма 
предварително определени професии, които да създават предприемачи. Предприемачите могат 
да са с различни професии, но те трябва да притежават специфични знания и умения, които ще 
им позволят да стартират и развият бизнес. 
 

3.4.2. Италия 
Предприемаческите умения, определени като най-важните за успеха на един стартиращ бизнес, 
могат да се обобщят като технически и предприемачески умения. Първите обикновено са 
необходими за реализиране на нова бизнес идея, а вторите – за провеждане на пазарни 
проучвания и намиране на печеливша ниша. В случая на селския туризъм, откриването на 
печеливша ниша е от основно значение.  
Един от критичните фактори за успех на стартиращото предприятие са уменията на екипа. 
Техническият опит, който идентифицира по-добро решение от наличните на пазара, ако не е 
придружен от бизнес идея, способна да го превърне в отличително предложение за стойност, едва 
ли ще даде живот на успешен бизнес; страстта на младия иноватор, която често присъства в 
стартъпите в селския туризъм, ако не е придружена от зрелостта и опита на по-възрастен човек, 
едва ли ще направи стартъпа надежден в очите на потенциалните инвеститори и 
заинтересованите страни. Критичните умения не са статични, а се развиват с течение на времето 
в съответствие с жизнения цикъл на стартъпа:  ако в началния етап са необходими умения като 
„комуникация“ и „разказване на истории“, за да накарате хората да оценят предприемаческата 
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идея и да получи тя добра видимост, то с напредването на процеса ще се нуждаете от умения за 
изпълнение: способност да привеждате плана в конкретни действия и осъществяване на контрол 
дали те се случват по график и по очаквания начин.  
След като сте създали и утвърдили бизнес модела, ключът към успеха ще бъде способността за 
бързо и ефективно мащабиране на вашия оперативен модел (процеси, инфраструктури и 
инструменти) и затова е от съществено значение екипът да расте и да се развива в съответствие 
със сложността на бизнеса. 

3.4.3.  
3.4.4. Белгия 
Приобщаващото предприемачество е неразделна част от приобщаващия растеж. Създаването на 
бизнес от хора от слабо представени групи и групи в неравностойно положение (например жени, 
младежи, възрастни хора, имигранти, безработни) спомага за създаването на работни места, 
като по този начин се бори със социалното и финансовото изключване, като същевременно 
стимулира икономическия растеж. Политиките и програмите за приобщаващо 
предприемачество имат за цел да преодолеят пазарните и институционалните недостатъци, 
възпрепятстващи равните възможности в предприемачеството за тези с реалистичен потенциал, 
независимо от произхода. 
Възрастните са най-голямата група самостоятелно заети лица в ЕС. През 2018 г. 14,5 милиона 
самостоятелно заети лица са били на възраст над 50 години, което представлява 48% от всички 
самостоятелно заети лица. Този брой нараства бързо през последното десетилетие, особено 
сред тези на възраст 65-74 години и този ръст ще продължи с напредването на възрастта на 
населението. Повече от 31% от тези самостоятелно заети възрастни хора наемат други, така че 
законодателите ще трябва да подкрепят прехвърлянето на компании след оттеглянето на 
възрастните хора, за да се предотврати загубата на тези фирми и работни места. Освен това 
застаряването на населението оказва натиск върху здравната и пенсионна система. 
Предприемачеството е възможност за удължаване на пълноценния трудов живот, намалявайки 
някои от тези тежести. 
Дигиталното предприемачество може да допринесе да стане по-приобщаващо с предимства 
като ниски начални разходи и достъп до по-широки пазари чрез интернет. Въпреки това жените, 
младежите и възрастните хора са слабо представени сред дигиталните предприемачи в ЕС 
поради няколко фактора като малко на брой модели за подражание в областта на дигиталното 
предприемачество и липса на дигитални умения. Изглежда, че тези предизвикателства засягат 
непропорционално възрастните хора и жените - само 51% от мъжете и 42% от жените на възраст 
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между 55 и 75 години използват компютри ежедневно. От решаващо значение е също така да се 
насърчи развитието на по-силни мрежи, така че цифровите предприемачи да могат да подобрят 
достъпа си до средства, възможности, клиенти, партньори и доставчици. 

3.4.5. Ирландия 
Европейският център за развитие на професионалното образование (Cedefop)* проведе 
изследване за определяне на търсенето на умения в туристическия сектор, въз основа на онлайн 
обявите за работа. По-конкретно, Cedefop е анализирал 1,13 милиона обяви в областта на 
настаняването и храненето, 93 хиляди обяви в туристически агенции и туроператорски услуги и 
около 5 хиляди обяви в областта на пътническия въздушен и воден транспорт. Резултатите от 
проучването показват, че най-важните умения в туристически сектор са: работа в екип, 
адаптивност, способност за определяне на приоритети, комуникация, решаване на проблеми. 
Също така няколко технически умения, като основни ИКТ умения (използване на компютър, 
използване на офис софтуер), готвене, администриране, счетоводство и бюджетиране или 
маркетинг, изглеждат важни за туристическата индустрия 
(www.skillspanorama.cedefop.europa.eu). 
Освен тези умения, селският туризъм обикновено изисква някои специфични компетенции и 
умения, които ще определят успешните предприемачи в тази област. Сътрудничеството може да 
се определи като необходимо умение, тъй като собствениците на места за настаняване трябва 
да се координират с други предприемачи с опит, неправителствени организации и местното 
ръководство, за да създадат специфични стандарти за качество на даден район или услуга. Друго 
важно умение в туризма е стратегическото планиране, като според някои проучвания на 
предприемачите в селския туризъм им липсват компетенции за разработване и прилагане на 
местни стратегии за селски туризъм (Fotiadis, 2015). 
* Европейският център за развитие на професионалното образование (Cedefop) е една от 
децентрализираните агенции на ЕС. Основана през 1975 г. и базирана в Гърция от 1995 г., Cedefop 
подкрепя развитието на европейските политики за професионално образование и обучение 
(ПОО) и допринася за тяхното прилагане. Агенцията помага на Европейската комисия, 
държавите-членки на ЕС и социалните партньори да разработят правилните европейски 
политики за ПОО. 
 

3.4.6. Словения 
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Селският туризъм в Словения споделя предизвикателствата, пред които са изправени 
словенските малки и средни туристически предприятия като цяло: 
- Липсва качествено настаняване. 
- Административната тежест пречи на потенциалните инвеститори да инвестират в туризма. 
- Словения има голям потенциал да валоризира своите кулинарни традиции, но този потенциал 
не е достатъчно развит. Липсва и сътрудничество между туристическия сектор, селското 
стопанство/селскостопанския сектор и занаятчийската индустрия. 
- Четвъртото основно предизвикателство е неизползваният потенциал на словенските 
туристически ферми. 
Освен финансови средства, стартиращите фирми се нуждаят от бизнес среда, която систематично 
подпомага сътрудничеството между малки и средни предприятия, особено при създаването на 
общи туристически продукти, услуги и решения, както и общи инвестиции в туристическа 
инфраструктура. 
Освен това е необходимо насърчаване на сътрудничеството между туризма, индустрията, 
занаятите, съвременните технологии, дизайна и множество творчески идеи. 
 

3.4.7. България 
 
           За да започне бизнес в селския туризъм, предприемачът трябва да е запознат със 
законодателната рамка и разпоредбите в конкретната област на дейност. В зависимост от вида 
дейност, която ще се извършва, има различни изисквания. Например, съгласно българското 
законодателство, всяко съоръжение за настаняване трябва да бъде регистрирано и 
категоризирано. За да може туристически обект да бъде регистриран като къща за гости, той 
трябва да има максимум 10 стаи за гости, а като семеен хотел - от 5 до 20 стаи. 
           В допълнение към познаването на изискванията за различни туристически и развлекателни 
обекти, предприемачите трябва да притежават и други компетенции за започване на бизнес в 
селския туризъм, като организационни и управленски умения и познания за региона, където ще 
работи бизнеса - като културните традиции, културно-историческо наследство и 
забележителности. Според документи, разработени по програмата Interreg V-A Румъния-
България за иновативно предприемачество за еко и селски туризъм, необходимите компетенции 
за всеки предприемач в тази област включват също: 
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- Капацитет за посрещане на нуждите на клиентите. Качеството на обслужване на клиентите е 
основен аспект на туризма, тъй като туристите очакват най-добрите услуги и разочарованията 
могат да доведат до публично изразяване на недоволство. 
- Културно съзнание. Предприемачите в селския туризъм често могат да се свързват с туристи от 
различни култури и е необходима културна осведоменост, за да могат да разберат клиентите и 
техните нужди. Постигането на тази цел ще увеличи удовлетвореността на туристите. 
- Гъвкавост. Предприемачът трябва да може да издържи на натиска, да се адаптира, да мисли 
бързо и да решава проблемите, които възникват своевременно. 
- Емоционална интелигентност, екипен дух, управление на времето и стреса, капацитет и 
иновационен капацитет. 
             В днешно време притежаването на дигитални компетенции е от съществено значение за 
предприемачите в селския туризъм. Предвид нарастващото значение на онлайн средата за 
избора на ваканция и пътуване, предприемачът трябва да има умения за използване на 
дигитални канали за популяризиране на предлаганите продукти и услуги.  
 

3.4.8. Гърция 
За да бъде една гръцка компания определена като компания за селски туризъм,  то трябва да 
отговаря на определени критерии. Всяко туристическо предприятие трябва да има максимален 
капацитет от 40 легла, а в случай че предлага храна, трябва да използва и предлага за консумация 
продукти, които принадлежат към кошницата от селскостопански продукти или продукти, които 
се произвеждат в съответния регион. Същото правило важи за ресторанти или кафенета в 
селските райони. Услугите в областта на хотелиерството и ресторантьорството трябва да 
подкрепят естествената природна среда и специалните културни елементи на всяко място. 
Всяко предприятие за селски туризъм, за да предлага услуги за настаняване, успоредно с 
основните си услуги и продукти, трябва да предлага и допълнителни туристически решения. 
Предприятията работят със специален печат, „Печат на селския туризъм“, предоставен от 
Министерството на туризма. Печатът се получава след проверка от държавните служители на 
министерството. По-конкретно, за агротуризма собственикът или собствениците на 
предприятието трябва да са регистрирани земеделски стопани или капиталът му да принадлежи 
най-малко на 50% на регистриран земеделски стопанин или фермер. 
Освен физическата инфраструктура, начинаещите в селския туризъм трябва да инвестират в 
повишаване на квалификацията на своите дигитални компетенции. В селските райони много 
жители не знаят за приложения, които могат да подобрят качеството на услугите, които 
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стартиращите фирми биха могли да предоставят. Разбира се, дигиталните умения трябва да се 
предоставят със съответната дигитална инфраструктура, за да се постигне желаният резултат. 
 

3.5. Финансова подкрепа за стартиращи предприятия, насочена 
към целевите уязвими групи 

3.5.1. Румъния 
Както е посочено в Стратегията за развитие на туризма в Румъния за 2019 г., правителствената 
програма за периода 2018-2020 г. разглежда туризма като един от основните стълбове на 
икономическия растеж с положително въздействие върху действията за местно и регионално 
развитие в страната. Програмата има за цел да осигури по-добро качество на живот и по-добър 
поминък за всички граждани, като насърчава приобщаването и подпомага развитието на 
средната класа. 
Правителството успешно продължава да прилага различни инициативи в подкрепа на 
икономическото развитие на страната. Ето някои от най-важните: 
- „Националната програма за стартъпи“ предлага под формата на безвъзмездни средства 200 000 
RON на кандидати, отговарящи на условията, с цел създаване на 75 000 нови работни места през 
следващите 3 години. 
- „Фонд за държавно благосъстояние“ обединява печеливши държавни компании за 
подпомагане на бизнес дейности в основните приоритетни области, включително туризъм, с общ 
бюджет от 10 милиарда евро. 
- Програмата "Моят първи център за свободното време" има за цел да увеличи инвестициите в 
инфраструктура, необходима за отдих и развлечения, като басейни, сауна, масаж, фитнес, 
различни спортове. Това ще помогне за удължаване на сезона в морските курорти, които в 
момента са силно засегнати от подчертаната сезонност. 
- „Стратегическата инвестиционна програма“ в Румъния ще насърчава нови инвестиции, като 
предлага държавна помощ под формата на инвестиционни субсидии от най-малко 2 милиона 
евро. 
Общата насоченост на европейските структурни и инвестиционни фондове в многогодишната 
финансова рамка 2021-2027 следва структурата на многогодишната финансова рамка 2014-2020 
и не разглежда туризма като самостоятелен сектор. Въпреки това стратегическите му цели и 
темите, върху които той се фокусира, предлагат редица възможности за свързаните с туризма 
икономически сектори, като по този начин представляват основния източник на финансиране за 
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развитието на румънския туризъм, осигурявайки повишен капацитет за свързване с туризма като 
междусекторна дейност със социално-икономически и екологични дейности. 
 

3.5.2.  Италия 
„Интелигетна Италия“ (Smart & Start Italia) е инструмент, създаден с постановление на 
министъра на икономическото развитие от 24 септември 2014 г. и с последващи изменения и 
допълнения, чиято цел е да се насърчи популяризиране на условията за дифузия на нови 
стартиращи предприятия и да се подкрепят политиките за трансфер на технологии и 
икономическа експлоатация на резултатите от публичната и частната изследователска 
система. 
С постановление на министъра на икономическото развитие от 30 август 2019 г., прието в 
изпълнение на разпоредбите, посочени в чл. 29, ал. 3 от Наредба-закон от 30 април 2019 г., 
бр. 34, бяха направени изменения на гореспоменатия указ от 24 септември 2014 г., насочени 
към преразглеждане на правилата за прилагане на исканата промяна за опростяване и 
ускоряване на процедурите за достъп, предоставяне и изплащане на средствата, също и чрез 
актуализиране на методите за оценка на инициативите и отчитане на разходите, направени 
от бенефициентите. 
С циркулярно писмо на Главното управление за стимулиране на предприятията №. 439196 от 
16 декември 2019 г. бяха определени критериите и методите за достъп, предоставяне и 
изплащане на средствата.  
Мярката за субсидиране е запазена за иновативни стартиращи предприятия, разположени на 
територията на цялата страна, вписани в специалния раздел на търговския регистър и 
отговарящи на изискванията, посочени в член 25 от Наредба-закон № 179/2012. Стартиращите 
предприятия трябва да са създадени преди не повече от 60 месеца към датата на подаване 
на заявлението и да са класифицирани като малки. Иновативните предприятия винаги могат 
да се насочат към уязвими групи, стига предметът им да е свързан с технологиите и 
иновациите. 
 

3.5.3. Белгия 
         Краудфъндингът е сравнително нов начин за набиране на капитал за стартиращи фирми. В 
Белгия има много местни платформи за възможности за краудфандинг, като angel.me, Hello 
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Crowd, Look & Fin, Spreds, Seedrs и Bolero Crowdfunding. Всички тези платформи за краудфандинг 
свързват предприемачите с инвеститорите. 
         В Белгия има многобройни възможности за наставничество и съвети за  стартиращи 
предприятия. Освен белгийските банки, и трите белгийски региона предлагат подкрепа и 
субсидии за бизнеса, а ЕС предоставя и широк спектър от подкрепа на МСП и предприемачите, 
включваща финансова подкрепа за предприемачите. За оказване на съдействие при намирането 
на експертен данъчен счетоводител има информация на уебсайта на „Instituut van de Accountants 
en de Blastingconsulenten“ (само на френски или холандски). 

Полезни ресурси за тези, които искат да започнат бизнес:  

- Federal Public Service Economy SMEs, Self-Employed and Energy (FPS): Информация за 
самостоятелната заетост в Белгия, голяма част от която е на английски език. 
- https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/starting-business  
- Business Belgium: част от Federal Public Service Economy SMEs, има подробна информация 
на английски език за създаване на бизнес в Белгия. 
- Белгийско социално осигуряване  (Service Public Federal Securite Sociale): уебсайт за 
социално осигуряване на FPS. 
- За валонската част: https://www.1890.be/ , Самостоятелна заетост във валонска Белгия - 
споделено в следните видеоклипове:: 
https://www.youtube.com/channel/UCACjrpdIcbFm5JTXTl33Elw?reload=9 . 

3.5.4. Ирландия 
В Ирландия има програми и организации, които подкрепят стартиращи фирми. Enterprise Ireland 
е държавна организация, отговорна за развитието и растежа на ирландските предприятия. Тя си 
сътрудничи с ирландски предприятия, за да им помогне да стартират, да се развиват, да 
внедряват иновации и да изнасят своите продукти и услуги на световните пазари. Освен това 
Ирландия има мрежа от акселераторски програми за стартиращи предприемачи. Почти всички 
те осигуряват някаква форма на финансиране на участниците, както и наставничество, 
инкубационно пространство и семинари. (www.enterprise-ireland.com). Някои примери за 
програмите са изброени по-долу (Conmy, 2018): 
Местни офиси за предприятия: Офисът за местни предприятия е за хора, които се интересуват от 
стартиране на нов бизнес, или хора, които вече са активни в търговията, включително 
предприемачи, промоутъри на ранен етап, стартиращи фирми и малки предприятия, които искат 
да се разширят. Предприятията предлагат широк спектър от услуги в тази област. 
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Краткосрочна подкрепа: 
● Краткосрочната подкрепа подпомага хора, които са загубили работата си и искат да 
започнат собствен бизнес и се прилага за няколко месеца. 
● NDRC: NDRC е един от най-големите инкубатори в света. NDRC открива и изгражда 
дигитални стартиращи фирми и им помага да станат успешни, като споделя знания, опит, 
експертиза и малка сума капитал. 
● NovaUCD: Центърът е базиран в най-големия университет в Ирландия и е център за 
високи постижения за стартиращи фирми. Предоставя обучение, безплатни правни, данъчни и 
маркетингови съвети и информация за възможно финансиране. 
● Възстановявания при стартиране на предприемачи (SURE): Това е за хора, които искат да 
създадат стартъп и се нуждаят от средства. 
● OPTIMISE eCommerse fund:  Този фонд дава на собствениците на малки предприятия 
достъп до електронни инструменти и ноу-хау за „оптимизиране“ на съществуващи уебсайтове и 
ефективно използване на цифрови инструменти. 
 

3.5.5.  
3.5.6. Словения 
Финансова подкрепа за стартиращи фирми се осигурява от различни механизми, един от които 
са ваучерни схеми. Ваучерите са финансова подкрепа за предприятия, финансирани от 
словенското Министерство на икономическото развитие и технологиите и Европейския фонд за 
регионално развитие. Те се състоят от икономически стимули, предоставяни от местните, 
регионалните и националните органи на компании с цел постигане на предварително 
определени цели. В този контекст, програмите за ваучери имат за цел да решат проблемите на 
микро, малките и средните предприятия и държавните институции с иновациите и 
цифровизацията, като стимулират въвеждането на нови технологии, услуги или умения. 
Допълнителна финансова подкрепа за компании на местно ниво се предоставя в рамките на 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма за развитие на селските райони - 
подходът LEADER. Подходът LEADER функционира в общности чрез местно развитие, ръководено 
от общността (CLLD). 
Микро, малките и средните предприятия също могат да бъдат кандидати за партньори по 
проекта за получаване на финансиране от други европейски фондове и министерства. Например 
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от Европейския социален фонд и Министерството на семейството, труда и социалните въпроси в 
рамките на Центровете за компетентност за социални иновации. 
Програми на Европейския социален фонд  
Словенският предприемачески фонд предлага финансова подкрепа за новосъздадени 
иновативни предприятия с висок потенциал за растеж, които са в началото на своя бизнес и 
разработват иновативни продукти за широкия пазар, както и процеси и услуги с висока добавена 
стойност. Тези стимули предоставят финансова подкрепа на младите предприятия в първата 
фаза на развитие, която обхваща създаването на предприятие, създаването на минимален 
жизнеспособен продукт въз основа на собствена разработка, създаването на предприемачески 
екип, директен трансфер на знания.  Един от трите налични стимула за стартиране е стимул за 
стартиращи фирми в проблемните региони.  
Целта на продукта е подкрепата на стартиращи предприятия, които не са технологично 
иновативни, но класическият им проект има положителен икономически и социален потенциал, 
особено по отношение на намаляване на безработицата в проблемните региони. 
Микрокредити за проблемни региони - Продуктът позволява лесен и бърз достъп до ликвидни 
средства за предприятия в отделни региони. Микрокредитите представляват директни кредити 
при изгодна лихва. Този вид финансиране дава възможност на предприятията от конкретни 
целеви групи достъп до благоприятни финансови ресурси в четвъртата фаза на развитие за 
финансиране на допълнителни инвестиции за растеж и развитие и за текуща дейност на 
предприятието. 

3.5.7. България 
Системата за подпомагане на стартъпи зависи до голяма степен от публичната подкрепа, 
особено що се отнася до финансирането. Инструментите за финансиране са по-слабо развити, 
отколкото в други европейски страни. Финансирането на рисков капитал и бизнес ангели за 
нови и разрастващи се фирми все още е доста под средното за ЕС. 

Основните програми за финансова подкрепа за стартиране на предприятия за програмния 
период 2014-2020 са: 

● Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - Тази програма осигурява 
подкрепа за предприятия в конкретни области, напр. творчески и културни индустрии, 
компании, разработващи нови продукти и услуги, свързани с възрастното население. 
Подкрепата е предназначена за идеи, реализирани от социални предприемачи и хора с 
увреждания, жени предприемачи и предприемачи до 29 години и на възраст над 50 години 
(ОПИК, 2015). 
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● Програма за развитие на селските райони - Част от програмата беше насочена към 
финансиране на дейности за развитие на туризма (изграждане и обновяване на туристически 
обекти и развитие на туристически услуги)  

Проектът на Националната стратегия за МСП 2021-2027 г. за новия програмен период 
предвижда няколко мерки за насърчаване на предприемачеството, като например: 

● Мярка 1.1 Насърчаване на предприемаческата екосистема 
● Мярка 1.3 Подкрепа за стартиращи фирми 
● Мярка 1.4 Насърчаване на ключови видове предприемачество - Подкрепа за социални 
предприятия, жени, млади хора, възрастни хора, семейни предприятия от второ и трето 
поколение. 
● Мярка 1.5 Подкрепа за занаятите, предприемачеството в селските райони и 
творческите индустрии, включително на регионално ниво - Безвъзмездни средства и 
финансови инструменти за задоволяване нуждите на предприемачите и стартиращите 
предприятия в селските райони; проекти и мерки за насърчаване на занаятите и 
предприемачите в творческите индустрии. 

 

 

3.5.8. Гърция 
През последното десетилетие Гърция въведе много реформи за справяне с безработицата. 
Схемите за стартиране са достъпни за хора от „уязвими“ групи от населението (например хора с 
увреждания, възрастни хора). В случай на хора с увреждания, финансиранията като цяло бяха по-
щедри, има и безвъзмездни средства за почти изцяло промяна на работното място. Те 
обикновено се финансират от Европейския социален фонд (до 75%) със съответните средства от 
националното правителство (25%). В момента има инициатива за стартиращи фирми, която е 
фокусирана върху иновациите и развитието на социалното предприятие. Финансовата подкрепа 
на стартиращи предприятия обаче все още е ограничена в Гърция и за целевите групи на 
приобщаващото предприемачество е още по-трудно да намерят средства за своите 
предприятия. Стартиращите фирми често започват със заеми, но все още има нежелание сред 
гръцките банки да предоставят такива заеми, освен ако кандидатът няма необходимото 
обезпечение. Има някои програми за нови предприемачи, но те се фокусират върху младежта. 
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Националният фонд за предприемачество и развитие е основният орган, отговорен за 
предлагането на гаранции, но доскоро не бяха създадени специални програми за предприемачи, 
които принадлежат към групи в неравностойно положение. 
 

3.6.  Общи заключения от направеното проучване  
От това изследване могат да се направят няколко извода, като един от най-очевидните е, че в 
повечето европейски страни населението застарява бързо. 

В същото време хората имат по-добро здраве и по-добри условия на живот като цяло, което води 
до това, че голяма част от населението е възрастно, но копнеещо да остане активно в социалната 
и професионалната сфера. Както бе споменато, това ни води до ситуация, в която много хора на 
възраст 65+ години, независимо дали са заети или безработни, изпитват необходимост да бъдат 
активни. Те принадлежат и са част от техните общности. Тези възрастни хора очакват с 
нетърпение да се включат, да участват и да играят важна роля в своите общности. 

Както видяхме по-горе, туризмът е разрастващ се икономически сектор в Гърция, както и в много 
средиземноморски страни, включително Италия, която не само създава хиляди работни места 
годишно, но и е чудесна възможност за възрастните да продължат да са активни на пазара на 
труда. 

Можем също така да видим, че въпреки мотивацията и решимостта си да бъдат активна част от 
обществото чрез участие в туристическия сектор, по-възрастните не са напълно подготвени за 
това. Има ясна необходимост от обучение и разширяване на техните компетенции, особено по 
отношение на ИКТ и дигиталните умения, тъй като това е аспект, който гарантира качеството на 
услугите и продуктите, предлагани в туристическия сектор. 

Туризмът, значително усъвършенстван благодарение на технологиите, е един от най-
разрастващите се бизнес сектори в Европа, предлагащ хиляди възможности за заетост и 
показващ голям потенциал за растеж в съответствие с настоящите тенденции. 

В същото време процеси като застаряване на населението, имиграция и относително ниски 
заплати в туризма, водят до недостиг на квалифициран персонал. По-активното включване на 
възрастни хора в работната сила може да се окаже една от неизползваните възможности за 
разрешаване на проблема. 
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Съществува разлика между изискванията към специалистите на ниско  и средно ниво в туризма, 
тъй като заетостта на ниско ниво изисква минимални или често никакви дигитални умения. 
Проблемите възникват за средните и по-високите нива, където дигиталните умения са от 
съществено значение. 

И накрая, училищата и университетите все още трябва да наваксат в най-новите технологични 
процеси и да поставят по-голям акцент върху дигиталните умения в учебната програма. 

4. 4.1 Проучване 
Два различни вида въпросника бяха разпространени сред възрастни от селските райони и 
заинтересовани страни, за да се анализира значението на развитието на бизнеса в селския 
туризъм. 

В проучването участваха общо 356 възрастни лица и 70 заинтересовани страни от 7 европейски 
държави. Всички партньори (с изключение на EUROGEO*) са достигнали необходимия брой 
участници за разработване на анализ. Целта беше да се съберат най-малко 50 отговора за 
проучването сред възрастното население и 10 за проучването сред заинтересованите страни. 
Всеки партньор е разпространил въпросниците на езика на своите целеви групи. 

*EUROGEO - официален партньор на Smart Village - е международна неправителствена 
организация със седалище в Белгия. Целевата зона, определена за това проучване, е валонската 
(френскоговоряща) провинция Ено. Партньорите от  EUROGEO са Михаела Линднер-Фали от 
Австрия (немска езикова област) и Хари Рог от Холандия (холандска езикова област). Езиковите 
проблеми и географското местоположение на партньорите обясняват трудностите, с които 
EUROGEO се сблъсква по този въпрос. 

Направеното проучване е разделено на две части: 

1. Първата част е посветена на анализа на информацията, събрана от анкетите на възрастни. 
Целта е да се оцени тяхното ниво на познания в областта на ИКТ и да се съберат данни за 
ситуацията в селския туризъм във всяка страна. 

2. Втората част е посветена на данните, събрани от анкетата на заинтересованите страни. 
Попитахме хората, които работят в организации, свързани с туризма, кои са най-важните 
въздействия върху селския туризъм във връзка със ситуацията, породена от COVID-19.  

 

4.2.  Проучване на целевите групи 
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Тази част от документа е посветена на анализа на данните при проучването сред целеви групи, 
разположени в седем различни европейски държави. 

4.2.1. Румъния 
В Румъния 73 възрастни отговориха на въпросника. 59% от тях на възраст от 40 до 50 години. 27% 
от тях на възраст от 50 до 60 години и 14% от тях на възраст 60 и повече години. 

По-голямата част от анкетираните са жени (59%) и като цяло повечето анкетирани имат 
завършено средно образование (41%). Други образователни нива, които посочват анкетираните 
са прогимназиално образование (11%), бакалавърска степен (22%) и магистърска степен (15%). 

Респондентите също бяха попитани какви са техните интереси, като най-често посочените 
отговори са кулинария (40), последвано от пътуване (24), дейности на открито и природа, 
упражнения (22) и здравеопазване (22), свирене на музикален инструмент (17). 8 от 
анкетираните са посочили, че техните интереси са свързани с интернет и ИКТ, а писането, 
блогърството и геймингът са сред най-рядко отбелязваните интереси.  

По-голямата част от целевата група декларират, че нямат опит в компютърното програмиране 
(99%) и само 37% от тях са имали предишен опит в ИКТ. Статутът на заетост на участниците в 
румънската целева група е следния: 12% пенсионери, 62% заети, 26% безработни. 

Най-силните и добре развити лични „меки“ умения на респондентите са: работа в екип (29%), 
ефективна комуникация (21%), адаптивност (15%), решаване на проблеми (14%). 

84 % от участниците в проучването са готови да развият или разширят своите знания и 
компетенции при използването на ИКТ и компютърните науки. Това трябва да се постигне в 
рамките на тяхното лично и професионално развитие. Проучването показа, че 
ресторантьорството (26%), хотелиерството (22%) и местното производство на храни са 
предпочитани дейности за целевите групи, в случай че респондентите работят в областта на 
селския туризъм. 11% от запитаните се интересуват от занаятчийство, което е също толкова, 
колкото и интересът към екскурзоводство. Голям процент от анкетираните (89%) заявят, че нямат 
познания относно финансирането за развитие на бизнеса.    

4.2.2. Италия 
    Повече от половината участници са на възраст между 40 и 50 години. Втората по 
големина категория са тези на възраст между 51 и 60 години и само няколко от участниците са 
на възраст над 60 години.  

Повече от 70% от получените отговори са на жени. Почти всички участници са от Италия.  
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Повече от 30% от участниците имат магистърска степен, още 30% потвърждават, че имат диплома 
за средно образование. Останалите 40% са с различни нива на образование. В някои 
незначителни случаи участниците посочват, че са завършили основно училище. Като цяло 
образователното ниво на нашата целева група е високо. 

Повечето от тези, които са потвърдили, че имат опит при използване на ИКТ, са пояснили, че това 
е благодарение на работата им или на компютърни курсове, които са посещавали. Основните 
причини участниците да използват интернет и технологии са онлайн пазаруване, писмена 
комуникация и работа. В по-малко случаи участниците използват технологии за видео 
комуникация, за обучение и за продажба на продукти. 

Повече от 60% от респондентите са заети лица. Малка част са пенсионери и само няколко 
участници са безработни. 

Основният сектор на интерес за над 37% от участниците е пътуването, последвано от кулинарните 
изкуства. Изкуството, историята, природата, физическите упражнения и социалните услуги са 
най-често избираните категории. За повечето участници най-силните им умения са адаптивност, 
работа в екип, ефективна комуникация и решаване на проблеми. 

60% от участниците са готови да развият своите знания и компетенции в ИКТ сектора. Най-
желаната дейност, в случай че участват в развитието на местния селски туризъм, е 
производството на местни храни, последвано от ресторантьорство и хотелиерство. 

Повечето участници нямат информация за финансиране или икономическа подкрепа за 
предприемаческо развитие и също така потвърждават, че в повечето случаи никога не са 
търсили. 

4.2.3.  Белгия 
Респондентите в проучването са общо 24, като 54,2% от тях са на възраст 51-60 години и 20,8% на 
възраст 40-50 години. Повече от половината от анкетираните (58,3%) са мъже и 41,7% - жени. 
Образованието им се разпределя, както следва: повече от половината (58,3%) имат магистърска 
степен или еквивалент, 29,2% имат бакалавърска степен или еквивалент, а 8,3% средно 
образование. По-малко от 4% имат по-ниско от средно образование. 

Голяма част от анкетираните декларират липса на опит в ИКТ (70,8%), само 29,2% посочват, че 
имат опит в ИКТ. Най-често анкетираните използват интернет или MS Office. Също така е 
посочено, че някои лица се опитват да използват интернет, но нямат официални квалификации 
за това, а други изобщо не използват компютри. 

Дейностите за които целевата група използва ИКТ са писмената комуникация (100%, 24 от 24), 
видео комуникация (83,3%, 20 от 24) и онлайн пазаруване (70%, 17 от 24). ИКТ се използват също 
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за целите на обучението (41,7%) и работата по проекти (37,5%). Маркетингът и продажбата на 
продукти имат дял от 16,7% (4 от 24) всеки. 

54,2% от анкетираните са пенсионери, 41,7% заети, един човек е безработен. История на 
участниците: 2 (бивши) шефове на компании, 3 учители в гимназията, 3 директори, един офицер, 
един професор, един учител в началното училище, един туристически гид, един пощальон, една 
домакиня, един фермер, един плановик, един служител в служба, един работник във фабрика, 
един фрийлансър, един мениджмънт оператор, един художник и едно лице, посочило, че е 
активно като бенефициент. 

Областите с най-голям интерес са природа (50%), дейности сред природа, обществено полезен 
труд и социални каузи (45,8%) и изкуство, история, театър (41,7%). 29,2% обичат да пътуват сами, 
около 25% се интересуват от кулинария и здравеопазване. Интересното е, че сред респондентите 
няма музикант и никой не посочва, че се интересува от чужди езици. Интернет и технологии се 
отбелязват само от 3-ма от 24 респонденти, което е дял от 12,5%. 

По отношение на наличието на лични силни страни, екипната работа получава най-високи 
резултати с 50%, последвана от адаптивност (41,7%) и активна комуникация. Най-ниският 
резултат е за разрешаване на конфликти с 0%, докато надеждността и решаването на проблеми 
са с 16,7%. Постоянството беше споменато като друга сила. 

54,2% казват, че се интересуват от подобряване на уменията в областта на ИКТ, което 
противоречи на гореописания нисък интерес към ИК. 45,8% нямат интерес да подобрят своите 
ИКТ умения. 

От направеното проучване се забелязва, че екскурзоводското обслужване, било то културно 
(50%) или свързано с природата, услугите свързани със здравето (33,3%) или настаняването 
(33,3%) са предпочитани дейности за целевите групи, ако са активни в селския туризъм. 12,5% 
искат да произвеждат местна храна, 8,3% се интересуват от ресторантьорство и занаятчийство. 
Само един човек би се занимавал със спортни дейности. 

Три четвърти от белгийците са отговорили, че нямат познания за финансиране за развитие на 
бизнеса, една четвърт има познания по тази тема. Споменатите примери включват малко или 
много конкретни отговори, от даване на примерни институции като Créajob, фондация Wartoise, 
ръководена от абатството Скурмонт, безвъзмездни средства и асоциации на ЕС, които подкрепят 
провинция Валония за специални целеви групи до „Да, мисля, че има планове за развитие на 
селския туризъм за възстановяване след пандемията. Но не знам никакви подробности. “, и 
генерално „ Съществуват специални безвъзмездни средства за нови предприятия/стартиращи 
фирми в областта на развитието на екологичен бизнес от местната общност “.  

4.2.4. Ирландия 
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Повечето участници, особено тези над 50 години, не са на ясно с използването на ИКТ решения 
за цели, различни от писмена или видео комуникация. Изследването обаче показа, че онлайн 
пазаруването е дейност, която се е превърнала в тенденция, особено след избухването на 
пандемията. Изглежда, че почти всички участници (92%) са готови да развият или разширят 
своите знания и компетенции относно използването на ИКТ и компютърните науки, в рамките на 
своето лично и професионално развитие. 

Що се отнася до селския туризъм, културното и историческо наследство в допълнение с 
производството на местни храни са областите, които представляват интерес за повечето 
участници. 

Местни/регионални/национални/международни фондове, свързани с развитието на 
предприемачеството, не са известни на хората от селските райони или не са достъпни за 
обществеността. 

4.2.5. Словения 
Отговорите от проучването на целевата група показват, че повечето респонденти са на възраст 
под 60 години (40% са на възраст между 40 и 50 години, а 42% от тях са на възраст между 51 и 60 
години). Повечето от нашата целева група са жени (84%) и по-голямата част от анкетираните имат 
завършено средно професионално образование (70%). Останалите участници посочват, че са 
завършили колеж  (8%) или имат бакалавърска степен (12%) и магистърска степен (10%). 

Въпреки че основната ни целева група са хора на възраст над 40 години, установихме, че 69% от 
тях са имали предишен опит в ИКТ. Те осъзнават, че не могат да избегнат използването му, 
защото са заобиколени от него ежедневно - или го използват на работното си място или през 
свободното си време, например, когато посещават различни онлайн курсове или когато искат да 
направят среща с лекаря си. Те заявяват, че най-често използват ИКТ за образование (32 
респондента), писмена комуникация (31 респондента), видео комуникация (25 респондента) и 
онлайн пазаруване (21 респондента). Въз основа на възрастта им, посочена в първия въпрос, е 
очевидно, че повечето от тях не са пенсионери (94%). Тези, които са заети работят или във 
фабрики, продажби, маркетинг, администрация, образователни организации или във ферми. 

Целевата група също беше попитана за техните интереси. На първо място са посочени спортните 
дейности и дейности в областта на здравеопазването (19%), последвани от дейности на открито 
и природа (16%), кулинария (14%) и природа (10%) ). Интернет, технологии и информатика са 
интересите към които също има известен интерес (7%), докато писането, блогърството, 
геймърството и изкуството/историята/театъра са сред най-малко посочените хобита. 
Респондентите са доста уверени в притежаването на  всички „меки“ умения, с изключение на 
разрешаването на конфликти, което може да отразява работните им позиции - само няколко 
респондента са на ръководни длъжности, но дори те  не са избрали това умение като едно от 
най-силните им качества. 
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Що се отнася до последния въпрос на проучването - този, свързан със знанията за наличието на 
финансиране за развитие на предприемачеството в нашата страна/регион/община, повечето от 
тях не са запознати с каквито и да е налични средства. Тези, които се споменават са 
публични/общински/европейски търгове, търгове на Министерството на икономиката, 
европейски търгове за развитие, безвъзмездни средства, LAS (местни групи за действие), 
общинска подкрепа, ASI (цялостна подкрепа за компании за активно остаряване на работната 
сила), ZZRS (Служба по заетостта на Република Словения) и помощ при стартиране под формата 
на субсидии.  

4.2.6. България 
Представителите на целевите групи, които са отговорили на проучването, са общо 53, 25 от тях 
на възраст 61+ и 21-на възраст между 51 и 60. Останалите 7 са на възраст 40-50 години. Повече 
от половината от анкетираните (56,6%) са жени, а 43,4% - мъже. Според тяхното образование, 
разпределението на интервюираните е следното: 52,8% са завършили средно образование; 
30,2% са имат бакалавърска степен или еквивалент; 13,2% имат магистърска степен или 
еквивалент, а 3,8% имат основно образование. 

69,8% от анкетираните заявяват, че нямат опит в областта на ИКТ. Някои от тях обаче споделят, 
че използват ИКТ поне за комуникация, което означава, че всъщност те притежават опит, макар 
и минимален. Използването на ИКТ за комуникационни цели е най-често посочвано от целевите 
групи. 44 души са посочили, че използват ИКТ за видео комуникация, а 36 за писмена, следвани 
от онлайн пазаруването (22 отговора). 8 души заявяват, че използват ИКТ за образование, 4-ма 
за маркетингови и промоционални дейности и 3-ма за продажба на продукти. 

Заеманите позиции (текущи или последно заемани) на интервюираните варират значително и 
включват учител (3), готвач (3), фермер (2), мениджър (2), счетоводител (2), библиотекар (2), 
електротехник (2), стругар, работник кухня, шофьор, експерт, диспечер на превозни средства, 
служител, работник на бензиностанции, специалист по осигуряване на качество, охранител, 
технически сътрудник. 

Основните области на интерес на целевата група включват дейности на открито и в природата 
(21), пътуване (20), кулинария (19), природа (15) и занаяти (12), художествени дейности като 
живопис или графичен дизайн (7), общественополезен труд и социални каузи (6). 

Като свои най-силни и най-развити лични „меки“ умения респондентите посочват на първо място 
ефективна комуникация (36), работа в екип (31), надеждност (26), адаптивност (22). 

Повечето от анкетираните (46 души) се интересуват от развитието на своите умения в областта 
на ИКТ и компютърните науки. 
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Дейностите, в които целевите групи са склонни да се включват в развитието на селския туризъм 
в своя район, включват на първо място местното производство на храни, на второ място 
занаятчийство, на трето място хотелиерство и екскурзоводско обслужване в сферата на културно 
-историческото наследство, последвано от екскурзоводско обслужване за популяризиране на 
природните забележителности и здравен туризъм,    ресторантьорство. 

Повечето от респондентите (90%) не са запознати с наличието на средства за развитие на 
предприемачеството. Според анкетираните налични са средства за: неземеделски дейности, 
фермери, технологични иновации, развитие на селското стопанство. Някои от анкетираните 
смятат, че средствата са достъпни само за големи компании.   

4.2.7. Гърция 
В Гърция 53 възрастни лица са отговорили на този въпросник. 32 от тях са на възраст между 40 и 
50 години; 12 -  между 50 и 60 години, а 9 са на възраст над 60 години. 

Въз основа на отговорите, дадени на 15-те въпроса в това онлайн проучване, по -голямата част 
от възрастните в селските райони на Гърция не са запознати с никакви национални или 
регионални фондове за развитие на предприемачеството, но си струва да се спомене, че всички 
участници биха имали интерес да бъдат участници за развитието на селския туризъм или чрез 
участие в местното производство на храна и ресторантьорство, или в екскурзоводско обслужване 
в областта на културно-историческото наследство и природните забележителности. Резултатите 
от проучването показват, че  23-ма от 53-ма участници имат интерес към кулинарията, 22-ма от 
53-ма се интересуват от спортни дейности, а 20 от 53-ма участници обичат да пътуват и 
следователно това показва, че възрастните хора се стремят да развиват своите селски райони 
като се включват в изпълнението на дейности, които им харесват и са предпочитани от тях.  

Въпреки образователното си ниво и областта на обучение на участниците в анкетата, повечето 
респонденти не са запознати или компетентни в областта на ИКТ и дигиталните умения, тъй като 
54,7% от от тях нямат опит в комуникационните технологии или ИТ, а това са умения, които са от 
съществено значение в предприемаческия сектор . 

И накрая, анкетираните са посочили, че разполагат с умения като надеждност, ефективна 
комуникация и адаптивност,  което ги прави достатъчно компетентни, за да бъдат действително 
насърчавани и включени в сектора на селския туризъм и имат интерес и да подобрят своите ИКТ 
и компютърни умения. 
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4.3.  Сравнителен анализ на проучванията сред целевите групи
  

1. Възраст 

 

Резултатите показват, че повечето от анкетираните от всички участващи страни, които са 
отговорили на въпросника, са на възраст между 40 и 50 години. 

2. Пол 

 

Почти 60% от отговорилите от всички страни са жени.  

Romania Bulgaria Greece Slovenia Italy Ireland Belgium

40-50 years 59% 13% 60% 40% 62% 55% 21%

51-60 years 27% 40% 22% 42% 25% 26% 25%

over 61 years 14% 47% 17% 18% 13% 19% 54%
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3. Ниво на образование 

 

Що се отнася до нивото на образование, статистиката показва, че повечето от анкетираните като 
цяло имат добро ниво на образование. Гърция и Ирландия имат процент респонденти, по -
образовани от другите страни. *Имайте предвид особеното положение в Белгия. Вижте по -
ранна забележка. 

4. Предишен опит в ИКТ 
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Статистиката в графиката показва, че повечето респонденти във всички страни нямат предишен 
опит в какъвто и да е вид ИКТ. Единственото изключение са Словения и Италия, където 51% от 
анкетираните имат опит в ИКТ. 

Чрез изследване на средното равнище в тази област на предишните ИКТ умения можем да 
забележим умерено ниво на познания във всички страни. Изглежда обаче, че България има 
малко по-ниска средна степен на познаване на тази експертиза в сравнение с другите страни. 

5. Заетост 

 

Графиката по-горе показва, че във всички страни повечето хора, които са отговорили на 
въпросника, са заети. В Италия има висок процент на заетите анкетирани 76%. 

 

6. Сфери на интерес 

Romania Bulgaria Greece Slovenia Italy Ireland Belgium

Employed 62% 57% 70% 57% 76% 74% 42%

Unemployed 26% 17% 17% 37% 14% 10% 54%

Retired 12% 26% 13% 6% 10% 16% 4%
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Като цяло, според статистиката, повечето от анкетираните във всички страни се интересуват от 
кулинария, пътувания, дейности на открито и сред природата. Писането и гейминга са сфери с 
по-малък интерес.  
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Според статистиката повечето от анкетираните във всички страни смятат, че имат умения за 
„ефективна комуникация“ и „работа в екип“. „Разрешаването на конфликти“ е умение, което 
средно 10% от целевата група смята, че притежава. Само в Гърция забелязваме процент, който 
надхвърля 50% и той е за притежаване на умението „надеждност“.   

8. Интерес към развиване на ИКТ умения  
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Анализът на диаграма 8 може да ни даде яснота за някои специфични особености. Статистиката 
показва, че повечето хора, отговорили на въпросника, искат да развият дигитални умения. Във 
всички страни процентът на респондентите, отговорили с „да“ на този въпрос е много по-висок 
от респондентите, които нямат интерес да развиват ИКТ умения. Изключение правят Гърция и 
Белгия, където тази разлика е по-малко забележима. 

9. Намерение за участие  

 

В този случай статистиката показва, че повечето от анкетираните искат да участват в местни 
дейности по производство на храни и ресторантьорство. В Ирландия 53 човека, които са 
отговорили на въпросника, се интересуват от екскурзоводско обслужване в областта на 
културно-историческото наследство.  

10. Източници на финансиране за развитие на предприемачеството в селските райони 

 

0%

20%

40%

60%

Romania Bulgaria Greece Slovenia Italy Ireland Belgium

9. Involvement intention field

hosting

catering

touring and guiding (cultural, historical heritage)

local food production

craftsmanship works

touring and guiding (naturalistic and health-related sector)

Romani
a Bulgaria Greece Sloveni

a Italy Ireland Belgium

YES 11% 9% 13% 20% 22% 14% 25%

NO 89% 91% 87% 80% 78% 86% 75%

0%
50%

100%

10. Development Funding

YES NO



 
   

 

 

Erasmus+ Strategic Partnership - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 
[IO1 Бяла книга – Методологична рамка] 

 
 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само 
възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея 
информация. 

- 51 - 

Като цяло, в обзора на това как са информирани анкетираните, виждаме че хората които 
отговарят на въпросника нямат информация за съществуващи средства или програми за 
развитие и финансиране. 

 

4.4. Проучване на заинтересованите страни 
Втората целева група, изследвана за проучването, беше тази на обучители и заинтересованите 
страни. 

4.4.1.  Румъния 

Секторите, които преобладават между респондентите са частните компании и туристическият 
сектор. Дейностите, които са част от частния сектор, включват производство на кожени изделия, 
сувенири и сезонни продукти - магазини, училища, пчеларство. В туристическия сектор 
преобладават дейностите, свързани с настаняване, хотелиерство и ресторантьорство. 

Повечето от анкетираните смятат, че много местни фирми ще бъдат изправени пред големи 
проблеми след кризата с COVID-19 и само този, който има способността да се преоткрива, ще 
оцелее. 

Кръговата икономика и намаляването на данъците са сред решенията, които целевата група 
счита за ефективни. Те са от решаващо значение за подпомагане и подкрепа на местната бизнес 
общност. Фондовете за развитие на местните производители и популяризирането на тяхната 
работа изглежда добра идея за повечето от анкетираните. 

Резултатите хвърлят светлина, както върху финансовата нестабилност на много малки 
предприятия, така и върху значителното въздействие на COVID-19 върху тези бизнеси. Най-
засегнатите предприятия са в сектора на хотелиерството, следвани от дейностите в културната 
сфера. 

ИКТ предоставят инструменти и предлагат възможности за развитие на местния туризъм, за да 
оперира по-лесно и да създава нови възможности, тъй като те осигуряват допълнителна стойност 
на туристическите продукти. 

Туризъм, местна гастрономия и занаятчийство са областите, които се нуждаят от подобрение по 
отношение на услугите, които се предлагат или които липсват, както и как тези услуги могат да 
бъдат популяризирани сред обществеността и свързани с доставчиците на услуги.  

4.4.2. Италия 
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Като цяло, в Италия заинтересованите страни твърдят, че малките и средните предприятия не 
успяват да се справят с пандемичната криза и че само големите предприятия продължават да 
съществуват.  Използването на ИКТ и цифрови инструменти се счита за толкова важно за 
бъдещето, колкото и за настоящето. Устойчивостта и опазването на околната среда обаче също 
се считат за важни въпроси за новите предприятия.  

Някои от респондентите смятат, че основната подкрепа трябва да бъде предоставена от 
правителството, което трябва да осигури средства, за да помогне на МСП да възобновят 
дейността си след пандемията. 

99% от запитаните смятат, че информационните и комуникационни технологии могат да 
помогнат на местния туризъм да се справи с отрицателното въздействие на коронавируса, но не 
са дали отговор как. 1% са отговорили „не/да“, което означава, че ИКТ и дигиталните устройства 
могат да помогнат и подкрепят туризма само частично. ИКТ бяха и остават важни както преди, 
така и след пандемията. Туризмът трябва да се възстанови и да придобие нов имидж, който да 
включва устойчивост и зелени иновации.  

4.4.3. Белгия 
Получени са отговори от 10 души, работещи в сферата на сигурността, университетите, 
пивоварството и растениевъдството.  Останалите са активни в секторите на образованието, 
селското стопанство, гастрономията и дестилацията, финансовите услуги и туризма. 

На въпроса как целевата група предвижда изхода след кризата с коронавируса за бизнеса, 
повечето отговори се фокусират върху затварянето на различни предприятия. Според 
резултатите от проучването има ниска степен на увереност, че тези предприятия ще могат да се 
възстановят и да продължат да съществуват в бъдеще. Един от участниците вижда нови 
възможности, ако се направят правилните стъпки, свързани с по-кратки производствени цикли 
за местните предприятия.  

Като фактори, които биха подпомогнали съживяването на икономиката в региона, 
респондентите посочват финансовата подкрепа (няколко пъти), помощта от правителството, 
образованието и обучението (4) в областите в които липсва работна ръка, като ИКТ и нови 
технологии.  

Туристическите услуги, фризьорските салони и фитнесите, както и компаниите, които не са 
гъвкави и адаптивни или не използват цифровите медии, са икономическите сектори/бизнеси, 
които се считат за най-засегнати от пандемията, свързана  с COVID-19. 

Финансовата подкрепа, спестяванията и стабилната клиентска база се разглеждат като ключови 
фактори, които ще подпомогнат растежа. В допълнение към това, малките и местните бизнеси, 
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които проявяват гъвкавост в областта на иновациите, и секторите, благоприятстващи кръговата 
икономика и използващи местните ресурси, се посочват като тези, които ще оцелеят.  

Много от респондентите смятат, че информационните и комуникационни технологии могат да 
помогнат на туризма да се възстанови след кризата с коронавируса. Те предлагат онлайн 
продажби, маркетингови стратегии и виртуални обиколки, за да привлекат повече туристи и да 
ги информират за местното наследство. Също така местните участници са помолени да 
допринесат за постоянно обогатяване и поддържане на наследството и да повишат интереса към 
него. Предлагат се ИКТ инструменти за задоволяване на нуждите от такава база данни за 
колективно наследство, която би могла да включва и икономически дейности в региона 
(настаняване, хранене, дейности) и за създаване на маркетингова стратегия. 

Услугите, които според респондентите се нуждаят от подпомагане, включват туризъм, транспорт 
и инфраструктура (включително ИКТ инфраструктура). Споменават се също така социалните 
услуги, дейностите по изграждане на общността и опазването на наследството, както и 
подкрепата за художници и занаятчии. Един от респондентите съобщава за създаването на 
постоянен надзор за укрепване в областта на локалното наследство и взаимодействието му с 
местните икономически дейности, като използват дигитални инструменти за местни 
доброволци, които да споделят своите знания за местното наследство. Изглежда, че това е 
интересен партньор за нашия проект SMART VILLAGE. 

4.4.4. Ирландия 
Най-засегнатите от пандемията сектори включват културния и творчески сектор с акцент върху 
туризма и популяризирането на изкуствата, както и местните предприятия, които са затворени 
поради глобалното затваряне. 

Повечето предприятия сега се борят да оцелеят в рамките на силно конкурентен, затворен пазар 
без пътувания, като бизнесите, занимаващи се с ИКТ са ярко изключение от тази норма. 

Ролята на ИКТ в (местния) туризъм се счита за решаваща, тъй като има няколко решения, които 
могат да бъдат предложени за възраждане на индустрията. Те включват електронна търговия, 
електронен маркетинг, автоматизация на управление на бизнеса и дори използването на 
игровизация за насърчаване и растеж на електронния туризъм. 

За да преодолеят кризата, породена от COVID-19, предприятията се нуждаят както от финансова, 
така и от технологична подкрепа по отношение на финансиране и дигитални ресурси. 
Обучението за това как да трансформират бизнеса си в цифров вид е друга важна предпоставка. 

4.4.5. Словения 
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Повечето заинтересовани страни са съгласни, че най-важните мерки, които биха помогнали на 
икономиката не само на местно ниво, но и в цялата страна, биха били отварянето на всички 
дейности при точни и ясно определени правила. Последното е важно, тъй като отварянето на 
дейности чрез спазване на препоръките би поддържало всички сектори на икономиката поне в 
минимално състояние, което е по-добре от затварянето им. Правилата и условията трябва да 
бъдат определени предварително, а не от днес за утре, което би помогнало на организирането 
на предприемачите и услугите. Пример: Днес, 23 март, трябва да е ясно, че за първомайските 
празници ще можем да пътуваме до Хърватия за кратка почивка и при какви условия. По този 
начин всички заинтересовани страни биха могли да подготвят, приемат и обработят 
резервациите навреме и да организират работата си по-добре. Хората искат да пътуват и биха 
направили резервации сега, ако знаеха какви биха били правилата. Но в момента всичко е 
толкова „мъгляво“, че хората вече нямат мотивация и воля да се придържат стриктно към 
мерките. 

Друга важна мярка, спомената от много от заинтересовани страни, е финансовата помощ. 
Заинтересованите страни са съгласни, че реакцията на правителството трябва да бъде по-бърза, 
това означава по-бързо и в по-големи размери финансова помощ. Финансирането трябва да 
бъде разпределено във всички области, не само в икономиката, но и в сферата на културата, 
селското стопанство и др. На работниците, които не са били в състояние или им е разрешено да 
работят по време на тази пандемия, трябва да бъде предоставена финансова помощ и 
осигурителни вноски. Някои компании, които са останали отворени, също изпитват затруднения, 
поради което покриването на тези разходи би позволило на компаниите да оцелеят и да запазят 
заетостта си.   

Първите три опции, избрани от всички анкетирани заинтересовани страни са туризъм, 
ресторантьорството и културата. Това са секторите, които през по-голямата част от времето не са 
били достъпни за обществеността, тъй като правителствата не са позволявали отварянето им.  

Заинтересованите страни смятат, че всички сектори ще заработят отново и ще достигнат нивата 
преди кризата с КОВИД. Хората желаят да пътуват и да се върнат към „нормалния“ начин на 
живот отново. В момента всички искаме да пътуваме, да отидем на ресторант за обяд или кафе 
или да отидем на концерт. Въпросът обаче е колко бърз ще бъде растежът/възстановяването и 
дали всички сектори ще могат да растат толкова бързо със същите темпове. 

Повечето заинтересовани страни отбелязват, че ИКТ могат да помогнат на местния туризъм. 
Технологиите могат да помогнат за преодоляване на негативното въздействие на пандемията в 
смисъл, че е възможно да се разработят продукти, както и да се представят пред по-широк кръг 
от хора (например онлайн и т.н.), което може да бъде важно за привличането на нови гости. Тези 
бизнеси, които предлагат услугите си онлайн (например онлайн магазини), имат известен доход 
дори през месеците на пълния локдаун.  
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Що се отнася до туризма, е възможно да се осъществи контакт с потенциални посетители, които 
ще започнат да преоткриват по-малко известните местни дестинации след края на пандемията.  

Заинтересованите страни имат редица предложения. Те смятат, че много от съществуващите 
услуги се нуждаят от подобрения, като например качеството на услугите, насърчаването на 
бизнеса, връзката с други доставчици на услуги и др. Някои вече са успели да обединят местните 
доставчици на стоки и услуги, тъй като си сътрудничат с туристическите информационни 
центрове. Те създават нови туристически продукти и имат по-добро промотиране заедно. Те 
също така предлагат добри преживявания, които са качествено подготвени. 

4.4.6. България 
10 души отговориха на въпросника на заинтересованите страни, 5-ма от които представители на 
НПО, 2-ма на общинска администрация, има и по един представител на компания, 
образователна институция и туристическа агенция. Те са активни в областта на публичните 
политики, местното самоуправление, туризма и културата, административните услуги, културния 
туризъм, НПО, туристическите услуги, бизнес подкрепата, услугите за подпомагане на бизнеса, 
образованието. 

Повечето от анкетираните смятат, че кризата с Covid-19 оказва неблагоприятно въздействие 
върху местния бизнес, особено върху работещите в туристическите сектори. Според двама от 
респондетите пък на лице са нови възможности, както  и ускоряване на процеса по 
дигитализация, модернизация и гъвкавост на бизнесите.   

Възможните дейности за подпомагане на местната бизнес общност, предложени от участниците 
в проучването, включват: съвместни маркетингови стратегии, предоставяне на онлайн обучения, 
консултации, уебинари, разработване на споделени туристически услуги и идеи за иновативни 
продукти, преход на бизнесите в онлайн среда, организиране и провеждане на кариерни форуми 
за набиране на служители, организиране на фестивали, представяне на местни възможности за 
туризъм, както и представяне на региона като туристическа дестинация след пандемията, 
намаляване на част от плащанията на бизнеса към бюджета и осигуряване на директна 
финансова помощ. 

Всички отговорили са единодушни, че туристическият сектор (включително неговите сегменти 
като: ресторанти, ресторантьорство, парти туризъм, както и свързаните с тях сектори - транспорт, 
развлечения и т.н.) е най-засегнат от пандемията от COVID – 19.  

В същото време, заинтересованите страни смятат, че секторите с потенциал за растеж, които 
могат да достигнат нова ера, са туризмът и свързаните с него сектори, ИКТ, онлайн търговията и 
куриерските услуги.  
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На въпросът „Смятате ли, че информационните и комуникационни технологии могат да помогнат 
на местния туризъм да се справи с отрицателното въздействие на коронавируса?“ почти всички 
анкетираните отговарят положително и посочват, че това може да стане чрез дигиталния 
маркетинг и предоставянето на информация, осезаемо присъствие и онлайн реклама, промоция 
и информационни платформи, логистика, проследяване на потоците от хора, предлагане на 
индивидуални услуги, както и внедряване на виртуална реалност. Разбира се, някои са скептични 
и виждат туризма само в традиционната му форма или смятат, че ИКТ могат да бъдат полезни за 
съживяване на сектора след края на пандемията. 

Заинтересованите страни смятат на първо място, че (местният) туризъм трябва да се насърчава 
на местно ниво, както и производството на биологични храни, традиционните сектори в региона 
- компании, работещи в областта на дърводобива и дървообработването, фармацията, химията, 
туризма, облекло и машиностроене; занаятчии от всички области и компании в областта на ИТ 
услугите. 

4.4.7. Гърция 
Всяка от заинтересованите страни работи в различен тип организация. Повечето респонденти са 
от хотелския бранш. Има представители и от сектор търговия на дребно, музей, козметичен 
салон, туристическа агенция. 

Секторът, който преобладава, е частният и туристическият сектор. Дейностите, които са част от 
частния сектор, са свързани с магазини за бижута, козметични салони, магазини за сувенири и 
сезонни продукти. Туристическият сектор включва предимно дейности, свързани с 
хотелиерството и ресторантьорството. 

За всички заинтересовани страни, които извършват дейности в секторите хотелиерство, търговия 
на дребно и хранително-вкусова промишленост, тяхното ниво на устойчивост, ролята им за 
опазване на природната среда и характерът на района, както и степента на социална отговорност 
са някои от начините, по които хората и организациите в района могат да се включат в местната 
бизнес общност. 

Според направеното проучване секторите, които са най-силно засегнати от кризата и на които 
трябва да се обърне специално внимание за възстановяване са: туризъм, ресторантьорство и 
търговия на дребно на облекла и обувки.  Очаква се пандемията да доведе до загубата на повече 
от един милион работни места в туризма, като въздействието на пандемията върху този сектор 
се предвижда да бъде много по-сериозно от икономическата криза през 2008 г. 

 

ИКТ могат да помогнат на местния туризъм да се справи с негативните ефекти, причинени от 
коронавируса. Местният туризъм е повлиян от новия бизнес модел на околната среда, който 
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създава ИКТ. ИКТ предоставят инструменти и позволяват развитието на местния туризъм да 
работи по по-лесен начин и да създава нови възможности, които осигуряват допълнителна 
стойност на туристическите продукти. 

Заинтересованите страни вярват, че на местно ниво е необходима подкрепа на обществените 
услуги в областта на здравеопазването, сметопочистването, културата, развлекателните услуги, 
местното производство на храни и местния пазар. Това са услугите за които се счита, че се 
изисква подобрение или са на лице липси.  Друга дейност, която трябва да бъде подкрепена е 
обществения транспорт, тъй като на някои места, като островите например, е наложително 
наличието на по-добър обществен транспорт.  

 

4.5. Сравнителен анализ на проучванията сред 
заинтересованите страни   
a) Къде се намира вашата организация? (Държава) 

Повечето от заинтересованите страни са от държавите на партньорските организации, с 
изключение на респондентите на ирландското проучване, които са от цяла Европа. 

б) За какъв тип организация работите? 

Всяка от заинтересованите страни работи за различен вид организация. Основно са се включили 
респонденти от консултантски агенции, местни общности, общини, ферми, частни организации, 
туристически информационен център, публични институции, туристически агенции и 
доброволческа организация, която се грижи за културните, исторически и природни 
забележителности. 

в) Сфера на дейност 

Секторите, които преобладават сред заинтересованите страни, са публичният сектор и туризмът. 
Други споменати сектори са селското стопанство, местната общност и доброволчеството. Можем 
да намерим и други сектори на дейности като обучение и образование, научноизследователска 
и развойна дейност, социални инициативи, ИКТ и човешки ресурси. 

г) Как виждате местния бизнес след кризата с коронавируса? 

Икономическата ситуация се влошава, особено в сектори като туризъм и ресторантьорство, които 
бяха затворени месеци. Някои заведения няма да успеят да отворерят повече, а бизнесът на 
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туристическите агенции също остава под въпрос. Много ограничения бяха наложени поради 
пандемията. Част от компаниите продължават да работят частично, а другите изчакват кризата 
да приключи, за да възобновят дейността си. Според респондентите секторите с потенциал за 
бързо възстановяване и растеж са туристическите компании и бизнесите в областта на ИКТ, 
онлайн търговията и куриерските услуги.  

Повечето от анкетираните заявяват, че дигитализацията на бизнеса ще ускори възстановяването 
след пандемията. 

д) Какво бихте направили вие/вашата организация, за да помогнете на местната бизнес общност, 
ако имате възможност да го направите? 

В отговор на този въпрос респондентите посочват финансовата подкрепа (няколко пъти), 
помощта от правителството, образованието и обучението в области, където липсва работна сила, 
като ИКТ и новите технологии, насърчаването и създаването на мрежи от местни компании. 
Освен това има и предложения да бъдат избирани местни производители за доставчици на 
суровини за ресторанти или да се създаде например постоянен щанд в хотел с местни продукти, 
като малка непряка реклама за местните магазини и семейни предприятия. Някои респонденти 
споменават, че през този труден период е необходимо обединяване на силите с останалата 
бизнес общност в региона, образувайки единен бизнес фронт, което ще доведе до подобряване 
на общото ниво на бизнес общността. 

е) Кои според вас са най-засегнатите сектори от коронавирусната криза? 

Туристическият сектор, който включва предимно дейности, свързани с хотелиерството и 
ресторантьорството е най-засегнат във всички страни. В България всички респонденти посочват 
туристическия бизнес като най-засегнатия сектор от пандемията с COVID-19. Засегнати са и 
малките местни фирми и предприятията, които не са гъвкави и адаптивни. Секторът на културата 
и развлеченията също пострада много от наложените ограничения. 

ж) Кои сектори според вас ще се възстановят най-бързо и ще са водещи в новата ера на бизнеса? 

Заинтересованите страни вярват, че бизнесът, който се преоткрива и притежава знания за 
адаптиране ще бъде този, който ще се възроди най-бързо. Такива може да са местни 
предприятия, които продават своите продукти чрез електронна търговия. Заинтересованите 
страни са съгласни, че всички сектори ще се възстановят. Хората искат да пътуват отново и да се 
върнат към „нормалния“ начин на живот.  
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В момента всички искаме да пътуваме, да отидем на ресторант за обяд, кафе или на концерт. 
Въпросът е колко бързо ще бъде постигнат растежът и дали всички сектори ще могат да растат 
равномерно бързо. 

з) Смятате ли, че ИКТ могат да помогнат на местния туризъм да се справи с негативното 
въздействие на коронавируса? Ако да, как? 

Заинтересованите страни от всички партньорски страни смятат, че ролята на ИКТ в туризма е от 
решаващо значение. Електронната търговия позволява на местния бизнес да се насочи към 
глобална аудитория. Технологиите могат да помогнат за преодоляване на негативното 
въздействие на пандемията в смисъл, че е възможно да се разработят продукти, както и да се 
представят пред по-широк кръг от хора (онлайн и т.н.), което може да бъде важно за 
привличането на нови клиенти. Компаниите, които предлагат услугите си онлайн (например 
онлайн магазини), са имали приходи  дори през месеците на пълно блокиране. В областта на 
маркетинга и предоставянето на информация, осезаемо присъствие и онлайн реклама, 
популяризирането и информационните платформи, логистиката, проследяването на потоците от 
хора и предлагането на индивидуални услуги, внедряването на виртуална реалност, 
информационните и комуникационните технологии са много важни. 

з) На местно равнище, какви видове услуги/сектори следва да се насърчават? 

Респондетите имат много предложения при отговора на този въпрос. Дейностите, свързани с 
туризма и популяризирането на местните производители са отговорите, които са дали 
анкетирани от всяка участваща в проучването страна. Споменават се съща така необходимостта 
от насърчаване на финансовата подкрепа за дигитална трансформация, включително 
инструменти и технологични ресурси и за местния бизнес за развитие на кръговата икономика. 
Някои вече успяват да обединят местни доставчици на стоки и услуги, защото си сътрудничат с 
ТИЦ (туристически информационен център). По този начин се създават нови туристически 
продукти, които имат по-добра съвместна реклама.  

5. Общо заключение от проучването 
Резултатите показват, че познаването на дигиталните компетенции продължава да бъде 
предизвикателство във всички страни, участващи в проучването.  

Повечето от интервюираните възрастни имат намерения да развиват дейности (местно 
производство на храна, туризъм, настаняване) в области според интересите си като кулинария, 
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дейности на открито, природа и смятат идеята за развитие на своите ИКТ умения като добра 
възможност. Това доказва намерението им да подобрят собственото си ниво в дигиталния свят.  

Като цяло всички членове на целевата група имат среден опит по отношение на ИКТ и това е в 
съответствие с тяхното ниво на образование.  

Също така във всяка страна партньор беше отбелязано, че информацията относно 
финансирането на местното развитие е много ограничена във всички страни.  

На база на направеното проучване се забелязва, че някои умения се считат за по-важни от други, 
като например  „Работа в екип“ и „Ефективна комуникация“. Известен процент от респондентите 
споделят, че имат ограничени способности в областта на  някои специфични умения като 
"Разрешаване на конфликти".  

Развитието на селския туризъм се нуждае от способността да се осигури нов и променен имидж, 
това е икономическо предизвикателство, толкова специално, колкото и периодът, в който 
живеем.    

Това изследване може да помогне на всички местни жители, които възнамеряват да се 
занимават със селски туризъм, да използват по-ефективно наличните ресурси, както и да им 
помогне да направят съществени промени в качеството на продуктите за селски туризъм. Всичко 
това ще доведе до по-голяма удовлетвореност на туристите.  

Целевите групи от всички партньорски страни смятат, че ролята на ИКТ в туризма е от решаващо 
значение. Електронната търговия позволява на местния бизнес да се насочи към глобална 
аудитория. Технологиите могат да помогнат за преодоляване на негативното въздействие на 
пандемията. Възможно е да се разработят продукти, както и да се представят пред по-широк 
кръг от хора (онлайн и т.н.), което може да бъде важно за привличането на нови клиенти. Тези 
предприятия, които предлагат услугите си онлайн (например онлайн магазини), са имали доходи 
дори през месеците на пълно блокиране. В областта на маркетинга и предоставянето на 
информация, осезаемото присъствие и онлайн рекламата, популяризирането и 
информационните платформи, логистиката, проследяването на потоци от хора и предлагането 
на индивидуални услуги, внедряването на виртуална реалност, ИКТ са много важни.  

Важно практическо значение на това изследване се състои в насърчаването на нов начин на 
мислене и възприемането на нова бизнес философия, адаптирана към световно признатите 
тенденции, която въвежда нови стандарти за бъдещото икономическо развитие, което е по-
скоро просто потенциал, отколкото реална икономическа дейност. 

Като се има предвид разнообразието във всяка страна, можем да считаме, че този доклад може 
да бъде добра гледна точка по отношение на правилното използване на предимствата на 
природната среда и културното наследство, което изисква образование на населението в 
селските региони чрез иновации, което планира да се включи в селския туризъм.  
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6. Експертна съвещателна група 
 

Държава ИМЕ НА 
ЕКСПЕРТА/ 
ИНСТИТУЦИЯ
ТА 

ТИП 
ОРГАНИЗАЦИЯ/ 
ПОЛЕ НА 
ИНТЕРЕС 

ТИП ОРГАНИЗАЦИЯ/ ПОЛЕ 
НА ИНТЕРЕС 

КОНТАКТ 

Румъния Асоциация за 
популяризира
не на 
долината 
Шомуз 

Асоциация, 
популяризира-
ща село 
Dolheștii Mici и 
околностите 

Организацията 
популяризира селото, 
местната общност, 
организира 
пресконференции или 
местни събития за туристи 

0040756087821 

Община Търгу 
Нямц 

Община Търгу 
Нямц 

Местната власт е 
вземащата решения в 
Targu Neamt, но също така 
и като град, заобиколен от 
селата, може да повлияе 
на решенията в някои от 
селата наоколо. 

Община Нямц 

Еугения 
Никулеску 

Преподавател 
по дисциплини, 
свързани с 
туризма 

Преподавател по 
дисциплини, свързани с 
туризма 

niculescu_eugen
ia@yahoo.com 

Белгия Wallonië 
België 
Toerisme 

Асоциация Организация, която 
насърчава туризма във 
Валония и Ардените. 

j.henneke@wbt
oerisme.nl 

Blue Turtles 
Development / 
Urban Living 
Lab Breda 

Предприятие / 
Образование / 
Кръгова 
икономика 

Иницииране на проекти с 
местни предприятия, 
фермери и граждани от 
студенти и 
професионалисти 

tjebbe.will@blue
-turtles.com 

Kasbah du 
Toubkal 
Discover Ltd 

Селски 
туризъм/ 
Устойчив 
туризъм 

Устойчив селски 
туристически оператор в 
Мароко, по-специално в 
Kasbah du Toubkal 
www.kasbahdutoubkal.co
m 

mike@discover.l
td.uk 
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Италия MAG VERONA Социален 
кооператив за 
самоуправлени
е 

Организацията е 
създадена  във Верона 
през 1978 г. по волята на 
мъже и жени, които 
твърдо вярват в 
икономиката на 
солидарността и в новите 
форми на самоуправляем 
труд. Днес Mag се е 
превърнала в мрежа за 
свързване на около 400 
социални предприятия - 
кооперации, асоциации, 
фондации, Onlus и 
комитети - и 250 
физически лица, общо 
около 2300 души, които 
работят в различни 
области, от услуги за 
грижи до биологично 
земеделие; от етичното 
финансиране до 
производството на 
промишлени стоки; от 
справедлива търговия до 
културни, художествени и 
нови социални дейности. 

https://magvero
na.it/ 
 
info@magveron
a.it 
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GEA ONLUS Неправителст-
вена 
организация 

Сдружението за 
екологично образование 
"GEA" е създадено с 
желанието да 
разпространява знания и 
ангажираност към 
околната среда; това се 
случва чрез насърчаване 
на дейности на ниво 
училище и 
информираност на 
гражданите и 
администраторите. 
Сдружението се стреми да 
задоволи необходимостта 
от по-голямо внимание и 
осведоменост по въпроси 
като: природни ресурси, 
отпадъци, познания за 
различни екосистеми, 
естествена храна, 
възобновяема енергия и 
устойчиво развитие на 
територията. 

http://www.gea-
onlus.it/wp/ 
 
associazionegea
@yahoo.it 
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AMENTELIBER
A 

Културна 
асоциация 

Асоциацията е основана 
през 2008 г. с цел 
насърчаване на 
„устойчив“ начин на 
живот чрез създаване на 
преживявания на открито 
и образователни пътища 
за околната среда, 
основани на 
образователни 
развлечения и 
образование в природата. 
С течение на времето тези 
цели бяха превърнати в 
образователни пътища за 
устойчивост за деца и 
възрастни, както и в опит, 
свързан с общностите, 
културите и средата на 
различните територии, с 
които взаимодействат, 
които ни позволяват да 
създаваме 
взаимоотношения и да 
разпространяваме 
знанията за италианските 
пейзажи, плод на делото 
на човека и природата 
през вековете. 
Нашите предложения за 
насърчаване на хората да 
„... имат любопитство за 
това, което ни заобикаля, 
да бъдат отворени за нови 
преживявания и да 
използват нов облик, за 
да наблюдават света, да 
се включат, за да излязат 
от навиците си...“ чрез 
образователни практики 

https://www.via
ggiamentelibera.
it/ 
 
 
info@viaggiame
ntelibera.it 
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Ирландия HeartHands 
Solutions 

Бизнес и 
техническа 
консултантска 
организация, 
специализира-
на в решения за 
дигитално  
обучение 

Организацията 
концептуализира, 
проектира, разработва и 
прилага иновативни и 
устойчиви пътища към 
ефективно 
дигитализиране на 
образованието за 
различни цели и целеви 
групи. За тази цел тя 
разработва свои 
собствени дигитални 
инструменти за 
образователни цели, 
включително платформи 
за електронно обучение, 
сериозни онлайн игри и 
приложения с разширена 
реалност. По този начин 
организацията ще 
подкрепя техническото 
изпълнение на проекта и 
развитието на 
дигиталните инструменти. 

info@hearthand
s.solution 

EKVASIS Социално 
предприятие, 
предоставящо 
коучинг и 
консултантски 
услуги 

Основните области на 
действие на 
организацията са: 
дигитален маркетинг, 
лично и професионално 
развитие, дигитални 
умения, възможност за 
заетост, електронна 
демокрация и кръгова 
икономика. 
Организацията използва и 
дигитални инструменти за 
популяризиране на 
своите услуги (разширена 
реалност, изкуствен 
интелект и др.) 
 

info@ekvasis.onl
ine 
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Digicult Експерт по 
културна 
организация в 
областта на 
културното 
наследство и 
устойчивия 
туризъм 

Организацията използва 
ИКТ технологии за 
насърчаване на културни 
дейности, свързани с: 
Туризъм, 
Интелектуална 
собственост в културното 
наследство, 
Екологична и финансова 
устойчивост на CH опит и 
продукти, 
Гражданско образование 

info@digicult.te
am 

 KOMICHA Център за 
обучение на 
възрастни, 
ангажиращ 
ученици от 
различни 
целеви групи 
(възрастни с 
ниска 
квалификация 
от селски 
райони, 
малцинства и 
др.) 

Организацията 
предоставя хибридни и 
смесени курсове за 
различни цели за 
повишаване на 
квалификацията на 
възрастните и 
повишаване на 
осведомеността по 
различни въпроси, 
свързани най-вече с 
дигитализация, личностно 
и професионално 
развитие, непрекъснато 
усъвършенстване, 
възможности за учене 
през целия живот и др. 

info@ekvasis.eu 

Словения     
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България Десислава 
Димитрова – 
експерт 
организатор 
обучения 

Организация за 
подпомагане 
на бизнеса 

Обучителният експерт 
има богат опит в 
картографирането на 
нуждите от обучения, 
разработването на  
обучения, методологии и 
материали в областта на 
разработването на бизнес 
модели, 
предприемачество и 
инкубация на социални 
иновации. Експертът има 
и практически опит в 
дейности, свързани с 
повишаване на 
квалификацията на 
персонала и управление 
на МСП, работещи в 
туристическия сектор. 

info@innobridge
.org 

Николай 
Цолев – 
експерт в 
областта на 
туризма 

Организация за 
подпомагане 
на бизнеса 

Експертът по туризъм има 
практически опит в 
провеждането на анализи 
и изследвания в 
туристическия сектор. Той 
също така участва в 
дейности, свързани с 
подкрепата и 
популяризирането на 
туризма. 

info@innobridge
.org 

Иваничка 
Янкова 

Община Две 
Могили 

Общината работи активно 
по проекти, насочени към 
развитие и 
популяризиране на 
селските райони и 
екотуризма в региона. 

info@innobridge
.org 
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Гърция Джордж 
Капланис 

Асоциация на 
хотелите в 

Кефалония и 
Итака 

Основните цели на 
Съюза, освен неговата 
профсъюзна роля, са 
популяризирането и 
модернизирането на 
туристическите продукти 
на Кефалония и Итака. 

giorgoskap@gm
ail.com 

Джордж 
Нтаикос 

Земеделски 
Кооперативен 
съюз на 
Агринио 

Тази кооперация е 
активна в 
преработвателния сектор 
на селскостопански 
продукти, произведени в 
региона. Притежава 
клонове, за да обслужва 
нуждите на своите 
членове и има 
възможност да се 
намесва при 
формирането на 
пазарните цени и цели 
осигуряване на по-висок 
икономически доход за 
производителите. 

ntaikos152@gm
ail.com 

Мърсини 
Рачани 

Община 
Митилен/Лесб
ос 

В сътрудничество с ETAL 
S.A, общината 
кандидатства по проект, 
наречен Metro3, който се 
състои от 4 подкатегории 
с цел развитие на района 
на Митилен. Освен това те 
насърчават действия за 
развитие на местния 
туризъм, местното 
производство и 
икономика, както и 
дигиталното обучение на 
гражданите. 

dimos@mytilene
.gr 
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