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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Трансграничният регион се храктеризира със значителен потенциал за икономическо и 

социално развитие в туристическия сектор. Поради тази причина, основната цел на 
съвместната стратегия за развитие на човешките ресурси в сферата на туризма е да 

съдейства за по-високо ниво на конкурентоспособност на туристическата индустрия. 

Тенденциите по отношение на развитие на туристическата индустрия подчертават 

значението на подходящо квалифицирани специалисти за развитие на сектора, както и 

нуждата от подготвени служители. Стратегията взима под внимание голямото значение 
и нуждата от квалифицирани, мотивирани и компетентни човешки ресурси за 

туристическия сектор, като показва развитието на квалификационните и образователни 

услуги, очертава дефицитите, прогнозира нуждите и посочва стратегическата насока за 
развитие в дългосрочен план. 

Разработването на Стратегията за човешки ресурси е продиктувано от необходимостта 
за системно концентриране на усилията на всички нива в туристическия сектор, за да 

интегрира политическите и икономическите ръководителите, представителите на 

компетентните институции, като и мениджърите и специалистите в туристическите 
предприятия и доставчиците на квалификационни и образователни услуги като 

участници в едни общ процес на подобряване и развитие на човешкия капитал. 

Освен това, Стратегията за развитие на човешките ресурси в трансграничния регион 

Добрич – Констанца изхожда от предпоставката, че високото качество на 

туристическите услуги може да се реализира чрез висококачествено образование и 
усъвършенстване на специалисти на всички нива. 
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II. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Туризмът има силата да създава работни места в цялата икономика – при използване на 

различни умения, често и за маргинализирани групи от обществото, като млади хора 
без опит, както и в области, където възможностите за заетост са оскъдни. 

Туристическата индустрия зависи в голяма степен от качеството на човешките ресурси, 

за да осигури качествен продукт. Това предполага нуждата от правилна политика, 
програми и партньорства, за да се гарантира, че бъдещата работна сила осъзнава 

възможностите и нуждите на туристическия сектор и има подходящи умения и знания 

да подкрепи растежа. През следващите години, развитието и запазването на качеството 
на човешкия капитал ще изисква много по-силни и по-координирани усилия между 

частния сектор, учебните заведения, местните и централни власти. 

Разширяването и развитието на туристическата инфраструктура – хотели, курорти, 

транспорт, туристически обекти и други удобства, не е достатъчно, за да отговори на 

нуждите на туристическата индустрия. В сферата на човешките ресурси, отрасълът 
вече се сблъсква с предизвикателствата, свързани с високия оборот на персонала, 

конкуренцията с други индустриални сектори в търсене на най-подготвените хора и в 

някой случаи с неблагоприятни демографски тенденции – намаляване и застаряване на 
населението. 

Новите технологии, промените в предпочитанията и начините на обслужване на 
клиентите, променящите се пазари, както и други двигатели в индустрията, всички те 

поставят нови изисквания към уменията на лицата, заети в туризма. 

Очертаващите се предизвикателства по отношение на човешките ресурси в отрасъла са 

значително по-високи от тези, с които се сблъскват други сектори. Ситуацията е по-

сложна при позиции изискващи ниско квалифициран или неквалифициран труд. 
Планирането и посрещането на бъдещите нужди в туристическия сектор ще изисква от 

всички страни имащи отношение към развитие на туристическия сектор да прилагат и 

насърчават проактивни и целенасочени политики за управление на човешкия капитал и 
заедно с образованието, да развиват по–силни и по–координирани усилия за развитие и 

подобряване на уменията на човешките ресурси. 
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II.1. Специфични особености на туристическия сектор и нуждите от 
човешки ресурси. 

Промените, настъпили на туристическите пазари, реорганизацията на индустрията и по–

голямата конкуренция на местните и международни пазари създава по-голям натиск 

върху човешките ресурси в сектора. През последните години основните реакции на 
растежа в туристическия отрасъл се фокусираха върху развитието на продукта и 

маркетинга и по-малко върху развитието на човешкия капитал. 

В същото време, туризмът е индустрия с интензивен пазар на труда, който се основава 

на хората. Когато туристите посещават атракция в дадена дестинация, те "купуват" не 

само нейното очарование, но и способностите и услугите на служителите в туризма. Ето 
защо развитието на човешките ресурси трябва да бъде основна грижа в областта на 

туризма. 

За разлика от други икономически сектори, туристическият сектор се характеризира 

със специфични черти и изисквания, които имат директни и индиректни ефекти към 

стратегията за развитие на човешките ресурси: 

• Туристическата услуга не е услуга само и единствено на един доставчик. Това е 

пакет от услуги предлагани от различни субекти. Качеството на всеки отделен 
елемент от този пакет е от решаващо значение за цялостното представяне и 

възприемане на услугата от конкретния посетител. Недостатъчното качество на 

една единствена услуга може да има отрицателен ефект върху общото качество. 

Това води до специални очаквания и изисквания към всеки отделен служител 
зает в туристическия сектор; 

• Предоставянето на високо качествени туристически услуги зависи от наличието 

на достатъчно човешки ресурси (качествено и количествено определени); 
• Туристическият продукт е създаден от множество различни играчи; има близо 

взаимно свързване с допълващи и други икономически сектори (Cluster; 

графиката по-долу). 
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Фигура 1 - Сектор "Туризъм" и взаимосвързаност с допълващи и други сектори 

 

• Това означава, че служителите в туризма трябва да имат основни познания за 
тези сектори, за да се получи по-добро разбиране на връзките и по този начин 

да се осигури качеството на целия продукт. Високата степен на взаимно 

свързване с други сектори също така отваря големи шансове и потенциал за 
икономиката и заетостта трансграничния регион Добрич - Констанца; 

За да се използват по-добре потенциала на туризма в трансграничния регион и за да се 
удължи сезонът, който е съсредоточен през летните месеци, трябва да се пристъпи 

към диверсификация на туристическия продукт в бъдеще. Освен класическия продукт 

„слънце и плаж“, следва да се обърне и внимание за развитие на сегмента "Wellness" и 
сектора MICE1. Това изправя човешките ресурси в туризма пред предизвикателството да 

се хармонизират бъдещите нужди от качествен човешки капитал на 

                                                           

1 Meetings, Incentives, Conferences, Events 
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диверсифицираните туристически продукти с количествените тенденции на търсенето и 
изискванията, както следва: 

• Търсенето на ниво легло; 
• Търсенето на туристически услуги; 

• Търсенето на квалифицирани специалисти. 

Очакванията са в бъдеще да има препокриване между няколко туристически сегмента, 

което подчертава нарастващите изисквания към човешките ресурси в туризма. 

От голям брой пряко и непряко участващи играчи, както и от влияния от политическа, 

икономическа, социална, техническа и екологична среда, има различни и множество 

очаквания относно човешките ресурси в туризма. Неотложната необходимост от 
диференцирана стратегия за развитие на човешките ресурси се дължи на 

горепосочената хетерогенност и сложност на туризма и произтичащите от него нови, 

т.е. силно променящи се изисквания към служителите. 

 

II.2. Специфични изисквания на туристическия сектор по отношение 
на системата за квалификация 

Съществуват множество аспекти определящи връзката между туризма и човешкия 

ресурс в качествен план: нивото на квалификация, структурата на работната сила в 
зависимост от нейната подготовка, съотношението на наетите на пълен и непълен 

работно време и дисбалансите на заетите служители в сектора в рамките на 

туристическия сезон. От гледна точка на професионалното формиране, туризмът се 

нуждае от персонал с високо ниво на квалификация, с голям хоризонт на знания, добре 
обучен, ползващ чужд език, способен да препоръчва и популяризира туристическия 

продукт. Нарастващите изисквания на туристическия сектор по отношение на 

специалистите - висока степен на гъвкавост, владеене на чужди езици, готовност за 
предоставяне на услуги, комуникация, ориентация към клиента и практически умения, 

не могат да бъдат покрити в пълна степен от сегашното предлагане на специалисти на 

пазара на труда в трансграничния регион Добрич - Констанца. Вместо профил на 
компетентност, т.е. стандарти, произтичащи от специфичното търсене на 

туристическия сектор, все още съществуват твърде ограничени описания на 

длъжностите (например сервитьори, "готвачи", камериерки и т.н.). 

В международния туризъм, системите за образование и квалификация все повече се 

концентрират върху постигането на персонализиране на компетенциите, което 
позволява гъвкаво ангажиране на специалисти не само в една област в отделната 

компания, но в няколко области, дори и в различните предприятия. Това е необходимо 

въз основа на хетерогенната структура на предлагането в туризма и многопластовата 
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структура на търсенето. По-специално, в търсене на диверсификация на 
туристическите продукти за постигане на устойчиво удължаване на сезона, има голяма 

нужда от разнообразни квалификационни услуги и диференцирани профили на 

компетентност. Специалистите трябва да могат да се адаптират към различните 
очаквания и изисквания на отделните сегменти в туризма (национално / международно 

търсене, класически летен туризъм, уелнес, MICE / конгресен туризъм и др.). 

 

III.3. Позоваване на въпросите, свързани с политиката за развитие, с 
междусекторни въпроси. 

Стратегията за управление на човешките ресурси в туристическия сектор в 

трансграничния регион Добрич – Констанца има съществено значение по отношение на 

цялостната политика за развитие: 

• Намаляване на бедността: Туристическият сектор предлага шанс за работа, в 

т.ч. и като допълнителен източник на доходи. Това е възможно например чрез 
услуги или предложения, свързани с туризма (частни квартири, продажби на 

домашно произведени продукти / занаяти и др.), и често може да се реализира 

без големи инвестиции. Устойчив принос за намаляване на бедността може да 
бъде даден чрез конкретни мерки в областта на развитието на човешките 

ресурси; 

• Равен шанс и равенство между половете: Туризмът традиционно е сектор, в 

който работят голям брой жени, и в които може да се търси насърчаване на 
тяхната заетост; 

• Предотвратяване на конфликти: Фактори като запознаване с нови култури и 

сътрудничеството са от съществено значение за туризма. По този начин сектора 
на туризма и стратегията за развитие на туризма допринасят за 

предотвратяването на конфликти; 

• Пазар на труда: Туристическата индустрия предлага възможност за наемане на 
лица за първи път на пазара на труда или без много възможности в други 

сектори. В допълнение към създаването на възможности за 

висококвалифицирани работници, отрасълът играе ключова роля в създаването 
на възможности за нискоквалифицирани работници, малцинства, мигранти, 

младежи, дългосрочно безработни и жени, които предпочитат работата на 

непълно работно време поради семейни отговорности. 
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III. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩАТА СИТУАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
СЕКТОР В РЕГИОНА ДОБРИЧ - КОНСТАНЦА 

Туризмът е един от най-бързо развиващите се икономически сектори в последните 

десетилетия на международно ниво. Намалението на транспортните бариери, ниските 
цени за пътуване, и повишената мобилност на населението, съдейства за изключително 

бързото развитие на туристически сектор. 

Ползите за икономиката от туризма са многобройни. Туристическата индустрия 

генерира значителен брой работни места, а инвестициите в тази област имат 

относително кратък период на амортизация. Икономиката на местно равнище, като 
цяло, има полза от развитието на туризма, чрез потреблението на стоки и 

допълнителни услуги, стимулирайки по този начин други сектори от икономиката 

(услуги, търговия, изкуство, селско стопанство и т.н.). Секторът на транспорта и 
сектора на недвижимите имоти са други две важни области, които са свързани с 

развитието на туризма. 

III.1. Обща характеристика на региона 

Трансграничният регион Добрич - Констанца е разположен в югоизточна Европа, с обща 
територия от 11 790.99. км2 с население от 946,608 души през 2016 г. Включва 

териториите на област Добрич (Р. България) и окръг Констанца (Р. Румъния). 

Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по–голяма част от Южна 

Добруджа. Територията на област Добрич включва 8 общини – Добрич - град, Добричка, 

Крушари, Генерал Тошево, Тервел, Балчик, Каварна и Шабла. Общият брой население 
на областта възлиза на 178,438 хил. души (2016 г.). Площта на областта е 4 719,7 км2. 

(4,24% от територията на Р. България). 

Областта остава встрани от основните транспортни коридори, като през последните 10 

г. транспортната мрежа се е увеличила незначително. Общата дължина на пътната 

мрежа е 1 668 км., като близо 50% е съставена от общински пътища. Дължината на жп 
инфраструктурата е 60 км, при гъстотата от 1,3 км / 1000 км2. Крайбрежният път І-9 

граница Румъния – Дуранкулак – Шабла – Каварна – Балчик - Варна, с Европейска 

категоризация Е-87 е част от Трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. През област 
Добрич преминава и ж.п. линията Констанца - Варна, която е връзка между Русия, 

Украйна и Молдова с Република Турция. На територията на областта има два ГКПП – 

Йовково и Дуранкулак. 

В региона има две пристанища разположени в Каварна и Балчик. Пристанище Балчик е 

третото по големина товарно пристанище на българското черноморие. Пристанището е 
за обществен транспорт с национално значение. В непосредствена близост се намира 
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яхтено пристанище „Балчик“ с капацитет 70 места за яхти, чието развитие е обвързано 
с развитието на крайбрежната зона на Балчик. Пристанище Каварна е по-малко, 

предназначено е за малки пасажерски и рибарски кораби, което трябва да разшири 

дейността и обхвата си. 

Три от общините в областта – Балчик, Каварна и Шабла, имат излаз на Черно море. На 

територията на община Балчик е изграден и курортния комплекс „Албена“, които е 
третият по големина в страната. Намира се в землището на с. Оброчище, на 8 

километра от град Балчик, на 30 километра от градовете Добрич и Варна. Плажната 

ивица е с дължина 5 км и ширина 150 метра. 

По-слабо са застъпени другите форми на туризма – ловен туризъм (ловни стопанства в 

Добрич, Балчик, Генерал Тошево и Тервел), културно – познавателен туризъм, бизнес и 
конгресен туризъм, които са с ограничено търсене и предлагане. 

През последните години бяха построени и три голф-игрища със затворени вилни 
селища към тях – Лайтхаус Голф Ризорт и Спа, Блек Сий Рама Голф Игрище и Трейшън 

Клифс Голф Игрище. 

Префектура Констанца e разположена в най-югоизточната част на Румъния, с площ от 

7 071,29 км2. (2,97% от площта на Р. Румъния) и население от 768 170 души. 

Префектурата включва населението на дванадесет общини и с над 200 населени места: 
Констанца, Мангалия, Наводари, Черна вода, Овидиу, Баняса, Мурфатлар, Харшова, 

Ефорие, Техиргьол, Негрувода. Степента на урбанизация е висока и възлиза на 73,5%. 

Административен център е гр. Констанца – най–голямото пристанище на Черно море и 
четвъртия по големина град в Румъния. 

Окръгът има добре развита пътна и железопътна мрежа. Добро е позиционирането по 
пътната ос Изток – Запад и трасето Черна вода- Меджидия – Басараби – Констанца – 

Аджиджа. Два европейски пътя – Е60 свързващ Констанца с Букурещ и Е87 свързващ 

Констанца с Вама Веке (пътя за България) . През 2008 е изградена и магистралата Черна 
вода – Констанца. Основната железопътна мрежа се състои главно от линията Букурещ- 

Фетещти – Констанца, която осигурява връзка и с Унгария и Австрия чрез жп. Линията 

Букурещ – Брашов – Арад. С линията Меджидия – Негровода, Констанца се свързва и с 
България. Плътността на жп мрежата е 81 км. /1000 кв. км. Граничен пункт Негровода-

Кардам се използва главно за пътнически и товарни влакове, транзит от и до 

българското крайбрежие. 

В гр. Констанца се намира и международно летище „Михаил Когълничану“, 

разположено на близо 25 км. от града, а местното летище край Тузла се използва 
главно с туристически цели. 

На територията на областта има още 6 речни пристанища по р. Дунав (Черна вода, 
Хърсово, Меджидия, Басараби, Овидиу и Аджиджа). Морското пристанище 
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„Констанца“ е четвъртото по големина в Европа. То е разположено в югоизточната част 
на града. Пристанището е свързано с р. Дунав, чрез канала Дунав – Черно море. 

Доброто географско положение на пристанището му осигурява връзка с два от 

Паневропейските транспортни коридори VII (речен път) и IV (жп. линия). Двете 
сателитни пристанища – Мангалия и Мидия се намират в близост до Констанца и са част 

от румънската морска пристанищна система. Туристическото яхтено пристанище 

ТОМИС е разположено на 1,2 км. северно от търговското пристанище и е с капацитет от 
325 яхти. В курорта Ефория се намира и първото частно яхтено пристанище „Европа яхт 

клуб Марина“. 

Окръг Констанца е един от най-важните туристически региони в Р. Румъния, което се 

дължи и на излаза на Черно море. В региона се предлагат и допълнителни форми на 

туризъм – балнеоложки, рекреационен, конгресен и т.н. В окръга са разположени 13 
курорта, предназначени да удовлетворят туристическите изисквания на всички 

възрастови групи предлагайки развлекателни зони, увеселителни паркове, клубове, 

ресторанти, както и голям капацитет за настаняване в спа- хотели и почивни станции. 
Най-стария, най-големият и най-известеният румънски курорт е Мамая. Плажната ивица 

на курорта е с дължина над 8 км. и ширина около 200 м. Хотелите, ресторантите и 

атракционните са изградени на ивица  суша, разположена между Черно море и езерото 
Сютгьол. 

 

III.2. Икономическа значимост на туристическия сектор в региона 

Туризмът включва стратегии и политики, които могат да се превърнат във важен 

компонент в една икономика, и могат да допринесат за устойчивото развитие на 

региона. Директният принос на туризма в БВП на Р. Румъния през 2016 г. е 1,2%, като е 
намалял спрямо 2014 г. с 0,3 процентни пункта. Заетостта в сектора намалява с 22,8 

хил. души - от 212,5 хил. заети през 2014 г. (2,4% от общия брой заети) до 189,7 хил. 

заети през 2016 г. (2,2% от общия брой заети). В България, директният принос на 
туризма в БВП възлиза на 3,3% през 2016 г., а броя на заетите лица в туристическата 

индустрия е 3,1% от общия брой заети в икономиката. 

Данните за двете страни показват сходни тенденции на намаление на приноса на 
туристическата индустрия в БВП и заетостта на национално ниво. 
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Таблица 1 – Ключови индикатори в областта на туризма за Р. Румъния и Р. България 

Ключови показатели 

Р. Румъния 

2014 г. 2016 г. Ръст 

Стойност 
Относителен 

дял (%) 
Стойност 

Относителен 
дял (%) 

(+ /- 
%) 

   

Принос на туристическата 
индустрия в БВП (млн. евро) 

2,557,7 1,6 2,179,0 1,3 -14,8 

Заети лица в туристическата 

индустрия (в хил.) 
212,5 2,4 189,7 2,2 -10,7 

 

Ключови показатели 

България 

2014 г. 2016 г. Ръст 

Стойност 
Относителен 

дял (%) 
Стойност 

Относителен 

дял (%) 

(+ /- 

%) 

      

Принос на туристическата 

индустрия в БВП (млн. евро) 
1,644,2 3,7 1,519,4 3,3 -7,59 

Заети лица в туристическата 
индустрия (в хил.) 

100,1 3,4 92,4 3,1 -7,69 

Източник: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, 

published by the World Economic Forum 

 

III.3. Развитие на предлагането и търсенето в туристическия сектор 

Секторът на туризма е много разнороден и обхваща много отделни отрасли и сектори. 

Досега е доказано, че фокусът на бъдещото развитие ще бъде в областта на 

хотелиерската индустрия (т.е. жилищното настаняване) и кетъринга (т.е. 
гастрономията). Ето защо е необходимо да се покаже действителното и бъдещото 

развитие в областта на капацитет за настаняване, тъй като това е показател за 

динамичната промяна и значителното увеличение на туристите. 

3.1. Развитие на предлагането 

Националните статистически институти в Р. Румъния и Р. България събират ежегодно 

база данни за броя места и настаняване по видове туристически структури. В края на 
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2017 г. има 1 372 места за настаняване, с капацитет от 249 842 места в трансграничния 
регион Добрич – Констанца. Тези стойности обаче не включват настаняване извън 

класификацията - ваканционен тип жилище, отдаване под наем на частни жилища и др. 

Таблица 2 – Места на настаняване и капацитет в трансграничния регион Добрич - Констанца, 
2010-2017 г. 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Ръст 
(+/- %) 

 

Област 
Добрич 

Места за 
настаняване 105 102 128 142 153 149 164 164 56% 

Капацитет на 
местата за 

настаняване 
51 992 51 083 129 964 137 113 141 502 137 897 149 592 165 685 219% 

 

Окръг 
Констанца 

Места за 
настаняване 1 385 974 1 079 1 090 1 101 1 111 1 129 1 208 -13% 

Капацитет на 
местата за 

настаняване 
124643 83751 84690 85756 87496 87848 85285 84517 -32% 

 

Общо места за настаняване 
в трансграничния регион 1490 1076 1207 1232 1254 1260 1293 1372 -8% 

Капацитет на местата за 
настаняване 176 635 134 834 214 654 222 869 228 998 225 745 234 877 250 202 42% 

Източник: НСИ, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

Отчетеният растеж на капацитета на местата за наставяне от 42% за последните 7 г. в 
трансграничния регион се случва в условията на намаляване общия брой на местата за 

настаняване. Тези данни имат значителни последици за управлението и развитието на 

човешките ресурси в туризма. В териториален аспект се наблюдават противоположни 
тенденции в трансграничния регион: 

• В област Добрич се отчита рязко увеличение на местата за настаняване с 56% и 
капацитета с близо 219% за периода от 7 г. Това подсказва за засилен 

инвестиционен интерес към изграждане на нова настанителна база с по-голям 

капацитет; 
• В окръг Констанца в края на 2017 г. местата и капацитета за настаняване, все 

още не са достигнали нивата от 2010 г. 

 

По отношение на категорията за класификация се отбелязва, че между 85% (2017 г.) и 
90% (2010 г.) от хотелите в област Добрич са 1-3 звезди, докато за окръг Констанца този 
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процент е около 70-75%. Разпределението на капацитета в местата за настаняване е 
сходна. Информацията показва, че в региона хотелската база е насочена приоритетно 

към домакинства със средни и по–ниски доходи. Териториалното разпределение на 

местата за настаняване подчертават, че туристическият фокус е насочен към 
предлагане на продукт насочен главно към морски туризъм. Следва да се отбележи, че 

броят на хотелите с по-ниска класификация на звездите е по-голям във вътрешността 

на трансграничния регион. През зимните месеци предлагането е силно ограничено. 
Данните показват, че за област Добрич едва 4% от годишния капацитет е отворен през 

зимните месеци, докато за окръг Констанца този процент е приблизително 12%. 

Прогнозата за капацитета на местата за настаняване е изготвена чрез използване на 

модела ARIMA. Очакванията са до 2023 г. капацитета на местата за настаняване в 

трансграничния регион да достигнат 295,714 хил. през 2017 г. (ръст с 45,512 хил. 
спрямо 2017 г.), а до 2030 г. капацитета на местата за настаняване да достигнат до 

390,670 хил. места – ръст от 140,468 хил. места за наставяне спрямо 2023 г. Този 

капацитет на местата за настаняване представлява основа за анализ на необходимата 
работна сила и анализ на необходимите квалификации. 

3.2. Развитие на туристическото търсене 

Туризмът е от съществено значение за развитие на трансграничния регион. През 2017 г. 

региона Добрич – Констанца е регистрирано около 1,679 млн. посетители, реализирали 
6,964 млн. нощувки, като близо 32% от пренощувалите лица са чужденци, предимно от 

Европейския съюз и Русия. 

Таблица 3 – Брой на пренощувалите лица в трансгранчния регион Добрич – Констанца, 2010-
2017 г. 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Ръст 
(+/-
 %) 

 

Област Добрич 188 108 282 297 344 118 345 971 326 250 320 471 392 893 444 455 136% 

В т.ч 
чужденци 108 790 177 261 210 188 221 016 204 723 230 886 252 888 296 654 173% 

 

Окръг 
Констанца 803 096 844 802 953 008 859 634 883 947 1 021 475 1 162 958 1 235 542 54% 

В т.ч 
чужденци 181 605 173 159 199 544 193 096 235 862 278 639 234 491 234 491 29% 

 

 

Общ брой 
пренощували 

991 204 1 127 099 1 297 126 1 205 605 1 210 197 1 341 946 1 555 851 1 679 997 69% 
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 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Ръст 
(+/-
 %) 

лица 

В т.ч 
чужденци 290 395 350 420 409 732 414 112 440 585 509 525 487 379 531 145 83% 

Източник: НСИ, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

За последните седем години, обемът на туристическите посещения в региона бележи 
устойчива тенденция на нарастване със средни нива от 8,7% средно годишно. Макар и с 

по-нисък темп, реализираните нощувки за периода са нараснали с 2,744 млн., или 8,1% 

средногодишно. Това води до намаление на средния престой от 4,26 дни до 4,15 дни. 
Очертаният тренд е характерен и за окръг Констанца и област Добрич. 

Фигура 2 –Реализирани нощувки в трансграничния регион Добрич – Констанца, тримесечна и месечна динамика 
2010-2017 г. 

Източник: НСИ, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
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Сезонността на туристическите потоци в трансграничния регион е ясно изразена. 
Средно около 92% от реализираните нощувки през годината са осъществени през 

месеците май-септември. Сериозният дисбаланс показва, че извън летния сезон, 

регионът не е много привлекателен за посещения. 

Заетостта на легловата база в региона е сравнително добра. След по-лошите 

туристически сезони през последните 2 години се стабилизира на нива над 45%. 

Таблица 4 - Заетост на легловата база в трансграничния регион Добрич - Констанца, 2010-2017 
г., % 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

Област Добрич 34,62% 54,02% 56,86% 56,96% 48,69% 46,00% 49,67% 47,27% 

 

Окръг 
Констанца 31,78% 29,67% 35,65% 34,26% 34,06% 37,81% 44,75% 45,26% 

 

Заетост на 
легловата база 

32,44% 34,94% 40,80% 40,17% 37,83% 39,75% 46,13% 45,89% 

Източник: собствени изчисления 

Най-високи нива на заетост се регистрират в 3 и 4 – звездните хотели, като около 96% от 

всички нощувки са концентрирани в крайбрежните зони. Докато нощувките генерирани 

от местните пазари са разделени основно между хотели, частни квартири и други 
квартири, над 60% от нощувките на чуждестранните посетители са реализирани в 

хотели. 

Няколко световни тенденции могат да окажат влияние върху човешките ресурси в 

сектора и търсенето: 

• Летните почивки са се увеличили с 18% през последните пет години и остават 
най-важната категория с 28% от всички ваканционни пътувания; 

• Пътуванията на дълги разстояния продължават да растат по-бързо, отколкото на 

къси разстояния; 
• Малко повече от половината от всички туристи пристигат до избраната от тях 

дестинация по въздух (53%), а останалата са използвали наземен транспорт (47%); 

• Сериозно увеличение се отчита в сегмента "градски пътувания", който е нараснал 
с близо 58% през последните пет години; 

• Онлайн резервациите продължават устойчиво да растат с 7% годишен ръст, 

достигайки дял от 66% от всички резервации за пътуване по целия свят; 
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• Рязко увеличение на резервациите по смартфон. Социалните медийни канали 
(туристически портали, блогове и форуми), също са станали много популярни при 

планиране на пътувания, и се използват интензивно, от все повече туристи по 

целия свят. 

Отчитайки световните тенденции, прогнозите сочат, че туристическите потоци в 

трансграничния регион ще нараснат, като ще достигнат 2,033 млн. посетители през 
2023 г. и 2,675 млн. посетители през 2030 г. 2  Това налага извода, че в бъдеще 

туристическата индустрия в региона ще се изправи пред предизвикателства имащи 

отношение към човешките ресурси. В средносрочен и дългосрочен аспект, 
туристическото предлагане се очаква да изпита не само нарастване на търсенето, но и 

промяна към по-качествена услуга. Освен това, бъдещите туристически предложения 

ще трябва да бъдат непрекъснато диверсифицирани, за да се отговори на изискванията 
и нагласите на пазарите и целевите групи и да се стимулира удължаване на сезона. 

Това ще има преки последици за човешките ресурси в туризма: при всички случай ще 

се изискват по-квалифицирани специалисти, който ще трябва да разширят възможните 
туристически услуги успоредно с очакваното нарастване на туристическия поток. 

  

                                                           
2 Прогнозите могат да бъдат преразгледани при настъпване на икономическа рецесия в основните пазари и засилване на 
несигурността в региона. 
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IV. ИЗИСКВАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
СЕКТОР В ЦЕЛЕВИЯ РЕГИОН 

Наличието на качествени човешки ресурси в една икономика гарантира, че индустрията 

има достъп до работна сила, от която се нуждае. Трудът и уменията са ключови 
елементи в цялостната туристическа верига. Подобряването на качеството на услугата е 

от основно значение за изграждане и развитието на репутацията на региона в 

национален и световен мащаб и може да го направи конкурентоспособен на 
международния пазар. 

През последните години Р. Румъния и Р. България изпитват недостиг на персонал в 
различни икономически сектори, съчетан с криза на квалифицирана работна ръка. 

Секторът на туризма и хотелиерството е изправен пред неблагоприятния контекст на 

трансграничната трудова миграция и фрагментираното професионално образование, 
което не съответства на реалните потребности на пазара и невъзможността за 

задържане на квалифициран персонал поради ясно изразената сезонност на 

туристическия продукт. 

Според последния доклад от 2017 г. на Световния икономически форум (WEF), Р. 

България и Р. Румъния се нареждат съответно на 54 и 81 място сред 136 страни по 
компонента „Човешки ресурси и пазар на труда“, част от индекса за измерване на 

конкурентоспособността на туризма. Подкомпонентите на този показател измерват 

колко добре се развиват уменията на човешките ресурси чрез образование и обучение 
и ефективността на пазара на труда при тяхното разпределение. И при двете страни се 

наблюдава намаляване на конкурентоспособността на човешките ресурси спрямо други 

дестинации. 

Таблица 5 – Оценка на качеството на човешките ресурси в Р. България и Р. Румъния 

 
2015 г. РАНК 2015 г. 2016 г. РАНК 2016 г. 

Промяна 
+ / - 

 

Р. България 4,72 48 4,73 54 -6 

 

Р. Румъния 4,56 64 4,45 81 -17 

Източник: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 is published by the World Economic Forum within 

the framework of the Economic Growth and Social Inclusion System Initiative and the Future of Mobility System 

Initiative. 
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Основните последици от дисбалансите и недостатъците от липсата на човешки капитал 
в сферата на туризма ясно демонстрират защо проблемите са толкова важни за 

устойчивостта на растежа на сектора. 

• Недостигът на качествени човешки ресурси, при които много трудно се запълват 

свободните работни места, води до по-ниски равнища на заетост и растеж в 

краткосрочен план, както и до загуба на инвестиции и растеж в дългосрочен 
план; 

• Привличането на персонал от други сектори, в много случай позволява да бъдат 

посрещнатите нуждите само чрез повишаване на заплащането. Това води до по-
високи оперативни разходи и намаляване на печалбите в краткосрочен план и 

понижаване на конкурентоспособността; 

• Пропуските в уменията и знанията сред съществуващите служители, където 
позициите се заемат от недостатъчно квалифициран и недостатъчно опитен 

персонал, водят до по-ниско ниво на обслужване и стандарти за качество и 

създават множество предизвикателства, свързани с човешките ресурси; 
• Високото текучество на персонала може да ограничи способността му да доставя 

постоянно високачествен продукт на посетителите. Това се отразява директно до 

по-високи разходи за набиране и реклама, по-високи разходи за обучение, 
намалена възвращаемост и увеличено натоварване на съществуващия персонал; 

• Пропуските в развитието на човешките ресурси, при които външно привлечен 

трудов ресурс трябва да заместят недостига на местния пазар на труда (по обем и 
качество), могат да повлияят на автентичността на предлагането на дадена 

страна и регион и нейната дългосрочна марка, конкурентоспособност и 

международен образ. 

Заедно, пропуските и недостатъците в човешкия капитал в сектор туризъм оказват 

влияние върху разходите, рентабилността, конкурентоспособността, обслужването, 
качеството, марката, инвестициите и в крайна сметка се отразяват върху бъдещия 

растеж. 

 

IV.1. Пазарът на труда в целевия регион Добрич-Констанца 

Според данните на статистическите служби на Р. България и Р. Румъния, общият брой 

на заети в трансграничния регион е 247,364 хил. души. Основната заетост в област 

Добрич е в земеделието и в туризма, а в окръг Констанца в промишлеността, 
земеделието, туризма и услугите. И в двата региона, най-високите нива на заетост се 

отчитат във възрастова група 35-44 г. – 77% за област Добрич и 77,7%. Коефициентът на 

заетост по възрастови групи е показан на следващата фигура: 
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Фигура 3 – Коефициент на заетост на населението по възрастови групи в област Добрич и 
окръг Констанца, 2016 г., в % 

 

Източник: НСИ, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

Туристическият сектор в трансграничния регион, се състои главно от микро и малки 

предприятия с персонал до 25 души. През 2016 г. в хотелските и ресторантьорските 

структури са заети близо 7,2% от всички заети в трансграничния регион. 

Таблица 6 – Динамика на заетите лица в сектор хотелиерство и ресторантьорство в 
трансграничния регион Добрич – Констанца, 2010-2016 г., в хил. души 

Заети лица 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Тренд 

         

Окръг Констанца 169,984 163,019 165,211 167,739 169,065 166,819 167,184  

Заети в хотелиерство и 
ресторантьорство 9,914 9,110 8,691 9,29 11,396 11,046 11,720 

 

Относителен дял на 
заетите в сектор 
хотелиерство и 
ресторантьорство 

5,83% 5,59% 5,26% 5,54% 6,74% 6,62% 7,01% 

 

         

Област Добрич 84,172 82,367 81,153 83,599 83,983 80,349 80,18  

Заети в сектор 
хотелиерство и 
ресторантьорство 

5,066 5,613 5,356 5,472 5,802 5,908 6,079 
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Заети лица 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Тренд 

         

Относителен дял на 
заетите в сектор 
хотелиерство и 
ресторантьорство 

6,02% 6,81% 6,60% 6,55% 6,91% 7,35% 7,58% 

 

         

Общо заети в региона 
Добрич - Констанца 254,156 245,386 246,364 251,338 253,048 247,168 247,364 

 

Заети в сектор 
хотелиерство и 
ресторантьорство 

14,98 14,723 14,047 14,762 17,198 16,954 17,799 

 

Относителен дял на 
заетите в сектор 
хотелиерство и 
ресторантьорство 

5,9% 6,0% 5,7% 5,9% 6,8% 6,9% 7,2% 

 

Източник: НСИ, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

В сектор хотелиерство и ресторантьорство се наблюдават сходни тенденции в област 
Добрич и окръг Констанца. След понижение на заетостта през 2012 г. в резултат на 

намаляване на посетителите, се  наблюдава тенденция на растеж с темп от 3,8% 

средногодишно. По-сериозен е растежът в окръг Констанца, като за периода 2012-2016 
г. заетите в хотелиерството и ресторантьорството са нараснали с близо 35% (средно 5% 

на година), докато в област Добрич растежът е с 13% (около 2% на година).  

Близо половината от заети са сектора под 35-годишна възраст, а тези над 55 години 

представляват по-малко от 10% от заетите в сектора, въпреки че броят им нараства в 

резултат на демографските изменения. Броят на жените (54% от работната ръка) 
надхвърля броя на мъжете. Този сектор се смята за подходящ за млади и относително 

неквалифицирани хора, които започват работа за първи път. Образователното равнище 

на работещите в сектора е ниско: 40% от заетите са относително неквалифицирани; 
само 1 на всеки 10 души притежава висше образование. Въпреки тежките условия на 

работа процентът на злополуки и заболявания в сектора не надхвърля средните нива. 

Този сектор предлага нетипични условия на заетост и труд, което намира отражение 
както в работното време, така и във вида на сключваните договори. Поначало секторът 

изисква повече гъвкавост по отношение на работното време и условията на труд. 

Ясно изразената сезонност на туристическия продукт в трансграничния регион води до 

сравнителни високи нива на текучество сред персонала и засяга качеството на 

услугата. Това се отразява и върху инвестициите в развитието и обучението на 
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служителите. В този сектор, често работните места са на непълно работно време като 
се прилагат гъвкави методи за наемане на работа (наемане през уикенда, по повод 

определени събития, почивки или за определени дейности). Тези гъвкави формули на 

заетост отговарят на нуждите на определени сегменти от населението - жени, 
студенти, пенсионери. Тези особености влияят върху броя и динамиката на 

работниците, равнището на производителността на труда, политиките за набиране на 

персонал и организацията на професионалната подготовка. Поради сезонността е 
трудно да се постигне по-стабилно и зряло развитие на туризма, а оттам и на по-

стабилни работни места, като сезонността ограничава по този начин иновациите и 

развитието на работната сила. 

В края на 2016 г. общо 17,628 хил. души са безработните лица в трансграничния регион 

– област Добрич - 7,207 хил. безработни лица, окръг Констанца – 10,421 хил. безработни 
лица. За окръг Констанца коефициентът на безработица устойчиво е под средните нива 

за Румъния. Безработицата в област Добрич има подчертано сезонен характер. 

Значително увеличение на броя регистрирани безработни лица се отчита след 
приключване на активния летен сезон по Черноморието и селското стопанство. Това 

определя и по-високите нива на безработица, които са над средните за България. 

Фигура 4 – Равнище на безработица в трансграничния регион Добрич-Констанца, 2010-2016 г. 
в % 

Източник: НСИ, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
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Според образованието, безработните лица могат да бъда разделени, както следва: 

 

Фигура 5 - Образователна структура на регистрираните безработни лица в област Добрич и 
окръг Констанца, 2016 г. брой безработни лица 

Източник: НСИ, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 

 

IV.2. Работна сила в туристическия сектор 

Туристическият сектор се характеризира с много разнообразни по отношение на 
подсекторния му микс професии и изисквания към човешките ресурси. Сравнително 

висок дял от служителите в сектора са на нискоквалифицирани позиции. Заетият 

персонал в туристическия сектор е по-млад с преобладаващ дял на жените. Освен това, 
секторът се характеризира с висок дял на работната сила заета на непълен ден и 

сезонно. Данните показват, че туризма се явява важен работодател на младите хора, 

като често пъти за тях това е първа работа. Секторът на туризма е един от най-
големите работодатели в света, като индустрията има огромен потенциал за създаване 

на работни места. По отношение на растежа на заетостта, отрасъл вече надминава 

редица други индустрии, включително секторите на образованието, финансовите 
услуги и здравеопазването. 

Настоящата ситуация и бъдещите прогнози за туристическия сектор в трансграничния 
регион Добрич - Констанца са представени, както следва: 

• Според Националните статистически институти на България и Румъния заетите в 
сектор хотелиерство и ресторантьорство към момента възлизат на 17,799 хил. 

лица. За последните 7 г., средния ръст е 2,7% на година; 

• В средносрочен план (2023 г.) се очаква да се откриват средно около 618 работни 
места на година в туристическата индустрия, от които 535 места в сектор 

хотелиерство и ресторантьорство. Това съответства на средна скорост на растеж 

от 3% годишно; 
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• В дългосрочен план (2030 г.) се очакват да се отворят още 6 620 работни места, 
средно годишно 945 места, при среден ръст от 4% годишно; 

• До края на 2030 се предвижда откриване на около 10,944 нови работни места в 

туристическата индустрия в трансграничния регион. Близо 90% от работните 
места трябва да бъдат покрити с персонал в сектор хотелиерство и 

ресторантьорство. 

Въз основа на прогнозираното развитие на търсенето и предлагането в туризма, в 

стратегията за развитие на човешките ресурси в трансграничния регион, в 

средносрочен и дългосрочен план ще се появат следните нужди от квалифициран 
персонал: 

 

Фигура 6 – Средносрочна и дългосрочна нужда от квалифицирани специалист по 
туристически сегменти, в % 

 

Източник: собствени изчисления 

Разпределението в средносрочен (2023 г.) и дългосрочен план (2030 г.), на 
необходимите специалисти в зависимост от профила на умения и компетенции е дадено 

в следващата фигура, като по начин се отчитат и различните нужди от образование и 

квалификация. 
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Фигура 7 – Разпределение на нуждите от квалифицирани специалисти според 
квалификационните нива 

 

Източник: Собствени изчисления 

Ниво I-III  Ниво I - знанията за работните задачи са минимални; акцентът е върху 
придобиването на умения и навици. 
Ниво II - Основни общи и професионални знания. Липсват отговорности за работата 
на другите или за организацията на работата. 
Ниво III - Нивото на общо и професионално познание е достатъчно, за да подпомогне 
вземането на решения и решаването на проблеми, свързани с новите ситуации. 
Изисква се по-високо ниво на разбиране на основните работни процеси. 

Ниво IV Ниво IV Образованието и обучението трябва да осигурят пълни практически и 
теоретични познания в конкретната професионална област. Организация на работата 
в екип и отговорност за тяхната работа; оценката и контрола на собствената си 
работа, както и на работа на екипа. 

Ниво V-VI Ниво V - Практическите умения се основават на специализирани знания и разбиране 
на теоретичните принципи на професионалната област. Работните места са по-
сложни, например в областта на услугите и административната работа 
Ниво VI - притежаване на систематични, теоретични знания в съответната 
професионална област. Изпълнява многобройни, разнообразни, сложни и трудни 
задачи 
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IV.3. Прогноза за необходимите специалисти 

Данните от извършените проучвания в трансграничния регион Добрич – Констанца 

показват, че индустрията изпитва затруднения при привличане на работна ръка както за 
технически, така и за управленски длъжности. Това е особено силно изразено през 

летните туристически месеци, в който честа практика е наемане на сезонни работници 

от вътрешността на страната или от други страни. Представени са различни обяснения, 
включително липса на привлекателност в кариерата и пътища за развитие, конкуренция 

от други сектори и неадекватно предлагане на образование, практика и обучение. 

Ускорената динамика в туризма изискваща специфична ориентация към клиента, се  

превръща в една от най-важните променливи  при отчитане на успеха на дадена 

туристическа дестинация и продукт. Като се имат предвид наблюдаваните тенденции за 
ръст на пренощувалите лица и реализираните нощувки в трансграничния регион Добрич 

– Констанца е необходимо да се приложат редица мерки, свързани с осигуряване на 

необходимите служители в туризма и свързаните с него области. Същевременно следва 
да се вземат предвид и особеностите на сектора, динамиката на персонала, качеството 

на услугите и мотивацията на заетите. Очертават се редица предизвикателства, сред 

които: 

1. Броят на завършилите / квалифицираният персонал не може да покрие 

реалните нужди на пазара на труда, който се преориентира към привличане на 
труд от други страни; 

2. Сезонността генерира голямо колебание на персонала и несигурността за 

стабилна работа; 
3. Ниска привлекателност за туристически професии поради сезонност или лоши 

работни места често рефлектира в отрицателно отношение към работата, 

отразено в слабо ориентация към клиента; 
4. Ниско ниво на обучение на нискоквалифицирания персонал, следствие на 

пропуски както на ниво знания, така и на ниво умение. Това създава сериозни 

трудности по отношение на набирането на персонал. 
5. Миграция (вътрешна и външна) – и в двата региона младите хора често 

предпочитат да търсят работа в чужбина, поради по-добрите условия на труд и 

по-високото заплащане. 

 
4.1. Прогноза за необходимите специалисти в сектора на 

хотелиерството и ресторантьорството 

Въз основа на прогнозирането развитие на капацитета на местата за настаняване в 

средносрочен и дългосрочен план е извършена оценка на средната нужда от 

служители. Тези стойности се установяват въз основа на стойностите на опита от 
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международната хотелиерска индустрия и въз основа на стойностите, които ще се 
прилагат в трансграничния регион Добрич – Констанца. 

На ниво трансграничен регион Добрич-Констанца в края на 2017 г. капацитета на 
местата за настаняване възлиза 250,202 хил., при 1,679 млн. пренощували лица. 

Сравнението с заетите в сектор хотелиерство и ресторантьорство показва, че 

съотношението е 94 туриста на един зает. За област Добрич показателя е значително 
по-нисък и възлиза на 73 туристи / зает, докато в окръг Констанца е 105 туристи на 

един зает. Базирайки се на тези данни, изчисленията за нуждата от работна сила в 

трансграничния регион е показано в следващата таблица. 

Таблица 7 – Прогноза за необходимите човешки ресурси в сектор хотелиерство и 
ресторантьорство в трансграничния регион Добрич - Констанца 

 база 2023 г. 2030 г. 
Очакван ръст 

2023 г./база 2030 г. / 2023 

 

Капацитет на местата за настаняване 
(2017 г.), в т.ч. 250202 295714 390670 45512 94956 

 

Област Добрич 165 685 195823 258703 30138 62880 

 

Окръг Констанца 84 517 99890 131966 15374 32076 

 

Пренощували лица (2017 г.) в т.ч. 1 679 997 2 033 795 2 675 841 +353 798 +642 045 

 

Област Добрич 444 455 538 054 707 912 +93 599 +153 716 

 

Окръг Констанца 1 235 542 1 495 740 1 967 928 +260 198 +427 315 

 

 
Допълнителни работни места в сектора, в хил. лища 

база 2023 г. 2030 г. 

Заетост в сектор хотелиерство и 
ресторантьорство в т.ч. 17,799 +3,748 +6,155 

 Област Добрич 6,079 +1,280 +2,102 

     

 Окръг Констанца 11,720 +2,468 +4,053 

Източник: модел ARIMA, собствени изчисления 

Очаква се в бъдеще да има нарастващо търсене на управленски умения и обслужване 

на клиенти. Бъдещите мениджъри ще трябва да имат по-широки управленски и бизнес 

компетенции. Все пак, секторът ще създаде значителни възможности и търсенето на 

хора с ниска квалификация. 



 

 

 

 

 

 

 

WWW.INTERREGROBG.EU 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския 
Съюз 

СТР. 29 ОТ 58 

4.2. Прогноза за необходимите специалисти в други сфери на туризма 

Според официалните регистри на двете страни в момента общо 208 туроператори и 

туристически агенти са действащи в региона – окръг Констанца – 143 бр. 3 , област 
Добрич 65 бр.4 По-голяма част от туристическите агенции имат до 5 служители. Някой 

агенции използват свои туристически гидове. В съответствие с описанията на 

длъжностите, определени от WTO в областта на туристическите агенции и 
туроператорите, необходимостта от квалифицирани специалисти в средносрочен (2023 

г.) и дългосрочен план (2030 г.), може да бъде представена, както следва: 

Таблица 8- Необходими допълнителни квалифицирани специалисти в областта на 
туристическите агенции, туроператори, екскурзоводи 

Специалисти 2023 г. 

Допълнителен брой 

специалисти 

2030 г. 

Допълнителен брой 

специалисти 

Мениджър на агенцията 50 25 

Head of Ticketing 45 30 

Ръководител на туристическа програма 45 30 

Мениджър продажби 60 40 

Tour Leader 40 20 

Екскурзовод 50 25 

Ticketing Clerk 30 10 

Касиер 20 15 

Шофьор 70 15 

ОБЩО 410 210 

Източник: модел ARIMA, собствени изчисления 

По отношение на прогнозите за необходимите специалисти в други области на 

туристическия сектор - Уелнес, MICE, рент – карт, туристически организации и др.) 
обобщените данни показват, че в средносрочен план ще бъдат необходими нови 166 

специалисти, а до 2030 г. се очаква още 254 специалисти. 

 

  

                                                           
3 Източник: www.mdrap.ro/userfiles/turism/BD_agentii_public.XLS 
4 Източник: https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp 
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V. КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
СЕКТОР В РЕГИОНА ДОБРИЧ - КОНСТАНЦА 

Системата за квалификация (квалификационна система, разбирана като форма на 

формална и неформална квалификация за различни квалификационни нива) както в 
Румъния, така също и в България се управлява и от държавата, като има и частни 

лицензирани доставчици на квалификационни услуги, които предлагат основно услуги 

насочени към подобряване на квалификацията. От друга страна, фирмите, често сами 
поемат значителна част от обучението, допълвайки „празнините“ от гимназиалното 

и/или университетското образование. Има няколко основни фактора, които следва да 

бъдат отчетени при адаптирането на непрекъснатите промени в изискванията към 
настоящите и бъдещи служители в туристическата индустрия: 

• Институциите за обучение в сферата на туризма ще трябва да подобряват 
учебната програма, която се отнася до бизнес способностите; 

• Постоянната технологична промяна ще засегна традиционните методи на 

преподаване, заедно със засилване на дистанционното и интерактивното 
обучение, в съчетание с по-засилено практическо обучение; 

• Туристическият сектор ще има все по-голяма отговорност за подготовката на 

техните служители на всички професионални нива; 
•  Международните програми за обмен на всички нива ще станат нещо обичайно; 

• Сътрудничеството между компаниите в сферата на туризма и образователните 

институции ще се засилва. 
 

V.1. Обобщение на текущото състояние в системата за образование и 
квалификация в региона 

 

5.1. Образователни училища 

Общо 20 образователни училища предлагат обучение по туризма в целевия регион, като 

план-приема за учебната 2017/2018 г. предвижда в тях да се обучават общо 890 
ученици. Обучението в средните и професионални училища е безплатно. По отношение 

на езиковото обучение, повечето от образователните училища предлагат образование 

единствено по английски език. В същото време, повечето хотели, ресторанти и 
туристически информационни бюра не разполагат с многоезичен образователен 

персонал. 
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В окръг Констанца 12 училища предлагат обучение в различни сфери на туризма. В част 
от тях е застъпено и обучението и по английски език. През учебната 2017 -2018 г. в тях 

са обявени 476 места за прием в специалности свързани туристическа и хранителната 

индустрия. 

Таблица 9 – Средни училища в окръг Констанца предлагащи обучени в сферата на туризма 

 наименование 
План 

прием 
2017/2018 

Специализация 

1 КОЛЕЖ "ДОБРОГЕЯ" КАСТЕУ 28 Туризъм и ресторантьорство 

2 Технически колеж "Понтика" Констанца 28 Туризъм и ресторантьорство + 
Английски 

3 Технологична гимназия "К.А. Росети", Констанца 56 Туризъм и ресторантьорство 

4 Технологична гимназия "Йоан Н. Роман", 
Констанца 28 Туризъм и ресторантьорство 

5 Технологична гимназия "Виргил Маджару", 
Констанца 28 Туризъм и ресторантьорство + 

Английски 

6 Технологична гимназия "JEAN DINU" ADAMCLISI 28 Туризъм и ресторантьорство 

7 Технологична гимназия "LAZAR EDELEANU" 
NAVODARI 28 Туризъм и ресторантьорство 

8 Теоретична гимназия "ЕМИЛ РАКОВИТА" 
ТЕХРИГХИОЛ 28 Туризъм и ресторантьорство 

9 Теоретична гимназия "Кармен Силва" EFORIE SUD 28 Туризъм и ресторантьорство 

10 Grup Școlar de Industrie Alimentară Constanţa 56 Туризъм и ресторантьорство + 
Английски 

11 Икономически колеж, Мангалия 56 Туризъм и ресторантьорство + 
Английски 

12 Търговски колеж "Карол I" Констанца 
28 Туризъм и ресторантьорство + 

Английски 

56 Туризъм и ресторантьорство 

 общо 476  

Източник: https://www.admitereliceu.ro 

В област Добрич 8 училища предлагат обучение в различни сфери на туризма. През 

учебната 2017 - 2018 г. в тях са обявени 414 места за прием, като близо 72% от местата 
са насочени в професионалните направления готвач и работник в заведения за хранене 

и развлечения. Значително по-малко места са отделени за професиите „Организатор на 

туристическа агентска дейност“ (13 места) и „Администратор в хотелиерството“ - 13 
места. 
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Таблица 10 - Средни училища в Област Добрич предлагащи обучени в сферата на туризма 

 наименование План прием 
2017/2018 

Професия / специалност от 
професията 

1 Средно училище "Христо Ботев", гр. 
Балчик 104 Готвач / Производство на 

кулинарни изделия и напитки 

2 Средно училище "Христо 
Смирненски", с. Оброчище (Балчик) 

52 Готвач / Производство на 
кулинарни изделия и напитки 

13 

Работник в заведения за хранене и 
развлечения / Работник в 
производството на кулинарни 
изделия в заведения за хранене и 
развлечения 

3 
Професионална гимназия по 
туризъм "П. К. Яворов", гр. Добрич 
 

26 Хотелиер / Организация на 
хотелиерството 

52 Ресторантьор / Кетъринг 

52 Готвач / Производство на 
кулинарни изделия и напитки 

4 

Професионална земеделска 
гимназия "Климент Арк. 
Тимирязев", гр. Каварна 
 

13 
Администратор в хотелиерството / 
Организация на обслужването в 
хотелиерството 

13 Готвач / Производство на 
кулинарни изделия и напитки 

24 

Работник в заведения за хранене и 
развлечения / Работник в  
производството на кул.изделия в 
заведенията за хранене и 
развлечение 

5 
Обединено училище "Д-р Петър 
Берон", с. Коларци (Община 
Каварна) 

26 

Работник в заведения за хранене и 
развлечения /Работник в 
производството на кулинарни 
изделия в заведения за хранене и 
развлечения 

6 Средно училище "Асен Златаров", 
гр. Шабла 

13 
Организатор на туристическа 
агентска дейност / Организация на 
туризма и свободното време 

13 
Ресторантьор / Производство и 
обслужване в заведения за хранене 
и развлечения 

13 Готвач / Производство на 
кулинарни изделия и напитки 

 общо 414  

Източник: РИО - Добрич 
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В област Добрич има още две частни гимназии, които предлагат обучение в сферата на 

туризма: 

• Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество "Райко Цончев", 

гр. Добрич; 
• Частна професионална гимназия по управление на туризма "Константин Фотинов" 

– гр. Каварна – през 20117/2018 г., институцията е декларирала, че временно не 

провежда учебен процес. 
 

5.2. Висши учебни заведения 

В окръг Констанца в системата на висшето образование учебни програми в областта на 

туризма се предлагат в рамките на два университета: 

• Университет „OVIDIUS“ в Констанца - факултет на икономическите науки - 

бакалавърска степен по икономика на туризма, търговията и услугите (3 години 

обучение) и Бизнес администрация в туризма, търговията и услугите 
(магистърска програма) 

От общия брой на студентите във Факултета по икономически науки през 2016 г., 
приблизително 18% са завършили стаж в индустрията на хотелиерството (Phoenicia 

Holiday Resort Мамая, хотел „Томис“ Мамая / Eforie Star, хотел Зодиак, хотел Ibis 

Constanta, хотел Вера Ефори, Balxy Premium Resort 23 август), 60% в застрахователния 
сектор, съответно в обществената система, а останалите в консултантски фирми. 

• Християнски университет "Димитър Кантемир" в Букурещ, Факултет по туризъм и 
търговско управление "Констанца" - европейски програми за финансиране, 

стажове, партньорства с публични и частни оператори. 

В област Добрич в системата на висшето образование, обучение в сферата на туризма 

се предлага в рамките на Висше училище международен колеж – Добрич, с общ брой 

студенти 1100. Основните професионални направления включват - Туризъм, 
Администрация и управление, Икономика и чуждоезиково обучение. 
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V.2. Структура на доставчиците на квалификационни услуги за 
туристическия сектор 

В трансграничния регион Добрич – Констанца към момента, обучение в областта на 

туризма предлагат 78 лицензирани доставчици на услуги. 

В окръг Констанца шест образователни институции в средното образование и две висши 

учебни заведения предоставят обучение в сферата на туризма и хотелиерството. Още 

70 лицензирани доставчиците предлагат обучения за придобиване на различни умения 
и квалификация  в областта на туризма - сервитьор, готвач, камериерка, барман и др. 

Почти липсва предлагане на одобрените от Национален орган за квалификации 

(Autoritatea Naţională pentu Calificări) квалификационни и обучителни услуги за 
управител на хотел, управител на ресторант и ръководител на проект. 

Агенцията по заетостта в Констанца предлага обучителни курсове, както и курсове за 
специализация и обучение, вариращи от езикови курсове (немски, английски, 

италиански) до курсове за квалификация и специализация: камериерка, главен готвач, 

рецепционист на хотела, сервитьор, барман, администратор и др. 

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie și Agricultură Constanţa също е доставчик и 

организатор на обучение в областта на туризма. Официалните образователни 
институции също се превърнаха в доставчици на обучение за повишаване на 

квалификацията. Университетът „OVIDIUS“ предлага курсове за предприемачество, ИТ, 

връзки с обществеността и рецепционист. 

От 2016 г. в окръг Констанца се провеждат обучения по повече от 6 специализирани 

програми за обучение по туризъм, от които две са декласифицирани (туристически гид 

- код COR 511301 и туристически агент COR Code 5113.3.1.), две специализации 
(туристически гид - код COR 511301, туроператор / търговец на дребно - код COR 

325723) и две допълнителни обучения по туристически мениджър - COR код 143908. 

Доставчици, които са получили разрешение за провеждане на програмите за обучение в 
окръг Констанца са: 

• Европейски център за стратегии и политики Констанца; 
• Asociaţia Alege Tu Profesia-Centrul de Formare Profesională; 

• Търговска камара, корабоплавателна индустрия и селско стопанство Констанца; 

• Asociaţia Noul Val; 
• Фондация "Черно море" и др. 

В област Добрич общо 8 лицензирани Центровете за професионално обучение (ЦОП), 5 
предоставят обучени в сферата на туризма за придобиване на различни умения и 

квалификации. Основните професионални направления и специалности са – готвач, 

                                                           

5 Съгласно регистър на Националния център за професионално образование и обучение 
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Сервитьор-барман, Администратор в хотелиерството, Камериер и др. Териториалното 
разположение показва, че с изключение на един център разположен в Каварна (ЦПО 

към Професионална земеделска гимназия "Кл. Арк. Тимирязев"), всички останали се 

намират в гр. Добрич. 

Таблица 11 – Брой доставчици на обучителни услуги по професия и специалност в област Добрич 

Професия Специалност / код 
Степен на 

професионална  
квалификация 

Населено 
място 

Брой 
доставчици 

Готвач Производство на кулинарни 
изделия и напитки -8110701 втора Добрич, 

Каварна 8 

Сервитьор-
барман 

Обслужване на заведения в 
обществено хранене 
8110801 

втора Добрич, 
Каварна 8 

Администратор в 
хотелиерството 

Организация на 
обслужването в 
хотелиерството / 8110201 

трета Добрич 5 

Камериер Хотелиерство / 8110301 първа Добрич 4 

Ресторантьор 
Производство и обслужване 
в заведенията за хранене и 
развлечения / 8110602 

трета Добрич 3 

Ресторантьор Кетъринг / 8110603 трета Добрич 3 

Хотелиер Организация на 
хотелиерството / 8110101 трета Добрич 2 

Работник в 
заведенията за 
хранене и 
развлечения 

Работник в обслужване на 
заведения за хранене и 
развлечения / 8110902 

първа Добрич 2 

Екскурзовод 
Екскурзоводско обслужване 
8120302 

трета Добрич 1 

Аниматор в 
туризма 

Туристическа анимация / 
8120402 трета Добрич 1 

Организатор на 
туристическа 
агентска дейност 

Организация на туризма и 
свободното време / 8120101 трета Добрич 1 

Организатор на 
туристическа 
агентска дейност 

Селски туризъм/ 8120102 трета Добрич 1 

Източник: Националния център за професионално образование и обучение 

Данните сочат, че за период от 7 г. обучение за придобиване на степен на 

професионална квалификация са преминали общо 835 лица, като едва 16 са обучените 
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лица в професионално направление 812 „Пътувания, туризъм и свободното време“. За 
същия период от време, обучение за част от професията са 1 275 лица, от които 224 

лица по професионално направление 812 „Пътувания, туризъм и свободното време“. 

Прави впечатление, че официалните образователни институции също се превърнаха в 

доставчици на обучение за повишаване на квалификацията. ЦПО към Професионална 

земеделска гимназия "Кл. Арк. Тимирязев" гр. Каварна предлага обучения по 
професиите готвач и сервитьор-барман, а ЦПО към Частно училище по туризъм 

предоставя обучителни услуги за Администратор в хотелиерството, Камериер, Готвач и 

Сервитьор-барман. 

Международния колеж – Добрич се явява единствения доставчик в областта по 

професиите - Аниматор в туризма, Екскурзовод, Организатор на туристическа агентска 
дейност, Организатор на туристическа агентска дейност. Колежът предлага и курсове 

по Бар-сервиз за круизни кораби, Курс за корабен готвач, Курс за рецепционист и др. 

 

V.1. Оценка на текущото състояние 

Изследването в трансграничния регион показва, че компаниите предлагат ограничени 

форми на стажантски програми или програми за допълнително обучение, за да 
привлекат младите хора и да ги задържат. Някой умения на служителите могат да се 

прехвърлят в подсекторите от туризма и от други сектори на икономиката, но някой 

изисквания са по-специфични и се доставят от „по-тесни“ и добре дефинирани 
доставчици на услуги в туристическия бранш. За някой позиции в отрасъла има по-

малки изисквания в сравнение с други сектори. Това е „положително“ в смисъл, че 

хората могат да работят в сектора с по-малък или често без предишен опит или 
квалификация. Това може да бъде възприемано и „отрицателно“ по отношение на 

въздействието върху привлекателността на кариерата. 

В бъдеще, отчетените трендове в туризма ще окажат значително влияние върху 

предлагане на човешки ресурси, макар и в различна степен и интензитет – намаляване 

на младите хора, излизане на работна ръка поради пенсиониране, увеличаване на 
женското участие на пазара на труда и обща промяна към търсене на по-

висококвалифицирана работна сила. 

Проучването сред туристическите компании в трансграничния регион показва, че 
опитът им да наемат персонал е труден, като най-голямо предизвикателство е свързано 

с по-висококвалифицираните хора и по-професионалните позиции. Основни 

затруднения се срещат при намиране на главни готвачи, рецепционист, мениджъри на 
храни и напитки, мениджъри по продажбите и маркетинга и някой технически позиции. 
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Същевременно, за ниско квалифицираните позиции също се срещат трудно, като се 
наемат основно млади хора, често без необходимия професионален опит и изградени 

трудови навици. 

Над 50% от компаниите в туристическия бранш споделят, че наемането на персонал е 

станало по-трудно през последните 2 години. За тях липсата на подготвени хора 

притежаващи нужните умения, оказва от средно до голямо въздействие върху 
способността да се отговори на нуждите на клиентите. Това води до увеличаване на 

натовареността на други служители притежаващи по–голям опит, пораждат по-нисък 

морал и по-малко творчество сред персонала, води до по-високите разходи за заплати, 
за да се задържат служителите с опит и създава трудности при обслужване на 

посетителите. Всичко това създава риск от повишаване на оперативните разходи, 

загуба на конкурентоспособност, намаляване на удовлетвореността и намаляване на 
клиентите. 

Сред основните причини за срещаните трудности изпъкват, следните фактори: 

1. Кариерна привлекателност 

• Изразеният сезонен характер в търсенето на нови хора означава, че често е 
трудно да се предлага целогодишна заетост на пълен работен ден, което 

могат да предложат други икономически сектори; 

• Ниските бариери за навлизане в сектора могат да бъдат недостатък по 
отношение на създаването на нискоквалифицирани, нископлатени и 

сезонни работни места; 

• Липсата на ясни кариерни пътища за развитие на персонала, работното 
време и ниското заплащане при някой позиции в туризма могат да се 

съчетаят, създавайки лошо лице при набирането и задържането на 

персонала в отрасъла; 
• Една част от туристическата инфраструктура е разположена в зони с 

ограничено местно предлагане на човешки ресурси. Това води до 

невъзможност да се осигури квалифициран местен персона и 
необходимостта да се търсят служители от други райони. Този фактор 

може да се изостри също така и от липсата на местни жилища и транспорт. 

Съчетанието със констатираната сезонност на туристическия продукт в 
региона допринася за трудностите при наемането и задържането на 

персонала; 

• Високи нива на текучество сред персонала се наблюдава при позициите 
изискващи по – ниско квалифициран труд – сервитьори, бармани, 

камериерки, портиери и др; 

Проучването сред туристическите фирми в региона Добрич – Констанца 

установи, че е необходимо да се постави акцент върху създаването на 
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структури и системи за запазване на персонала. Необходимо е да се 
прилагат гъвкави форми за набиране и да се прилагат практики за 

задържане на служителите съобразени с новите потребности. 

2. Неконкурентна заплата 

Проведените интервюта с представителите на туристическия бранш 
разкриват някой особености по отношение на възнагражденията за 

персонал. Някой кандидати, кандидатстващи за свободни работни места, 

предявяват претенции за по-висока заплата, отколкото могат да бъдат 
предложени или нямат необходимите умения и опит. В много случай също 

така се твърди, че кандидатите нямат правилно отношение или мотивация 

за работа. 

3. Образование и обучение 

• Не всички работодатели в отрасъла активно преследват или имат в 
действие стратегии за справяне с предизвикателствата, свързани с 

човешките ресурси. Това е разбираемо предвид, че бизнеса на по-голяма 

част от работодателите е малък и нямат капацитет да управляват човешкия 
капитал; 

• По-голяма част от фирмите в сектора недостатъчно инвестират в 

подобряване на умения и компетенциите на персонала. Това вероятно 
частично е свързано със сезонния характер и текучеството сред 

служителите; 

• Предпочитаните форми за обучения са вътрешно фирмените. Разчита се на 
предаване на опит и практики в рамките на компанията; 

• Предоставяне на обучение за подобряване на средния мениджърски състав 

е силно ограничено; 
• Счита се, че следва да има промяна от традиционния начин на преподаване 

към по-модернизиран, интернационален, иновативен и интерактивен начин 

на преподаване. 

Търсенето на квалификационни мерки за специалисти, мениджъри и административни 

служители не може да бъде удовлетворено от настоящото предлагане по адекватен 
начин, нито количествено, нито качествено. Голяма част от завършилите и придобили 

специалност в туристическия сектор не започват работа, пренасочват се към други 

области в търсене на по–голяма сигурност. Отчита се разминаване между 
образователните услуги, които в някой случай не отговарят на изискванията на 

туристическата индустрия за квалифицирани специалисти (очакванията на туристите и 

изискванията на международните туроператори). Един от най-големите дефицити е 
главно липсата на практическа приложимост на образователните мерки, което е 

изключително важно, по-специално поради очевидната ориентация на клиентите в 
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туристическия сектор. Поради липсата на взаимосвързаност между теорията и 
практиката, не се реализира профил на компетентност, ориентиран към оперативните 

процедури в сектора.  И в двете страни се наблюдават сходни тенденции по отношение 

на съкращаване на професионалните училища. Учебните програми са частично 
претоварени от съдържанието и теорията, и често не отговарят на настоящите 

изисквания. Практическата работа и стажовете при работодателите е недостатъчна. 

Практически ориентираните симулационни методи рядко се използват, а обучението по 
IT технологии почти не е застъпено. 

В търсене на решение, въвеждането на дуалното образование дава възможност за 
приближаване на изискванията на работодателите и образованието. Законодателството 

и в двете страни осигурява правната рамка за дуално образование. В България, една от 

професиите в туристическия бранш - "готвач", беше сред първите, за които започна 
обучение по дуалната система в професионалното образование, като в рамките на 

българо-швейцарската програма ДОМИНО се подготвят ученици в Добрич, Бургас, 

Перник и Стара Загора. 
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VI. SWOT - АНАЛИЗ 

 

 

Силни страни Слаби страни 

• Нарастване на капацитета на местата за 
наставяне, реализираните нощувки и 

пренощувалите лица; 

• Нарастване на търсенето на работна сила 
в туризма; 

• Наличие на 78 лицензирани доставчици 

на обучителни услуги в областта на 
туризма в трансграничния регион; 

• Наличие на 3 висши училища и 20 средни 

и професионални учебни заведения 
предлагащи програми в сектор туризъм; 

 

 

 

 

• Силно изразена сезонност на туристическите 
продукти; 

• Броят на завършилите / квалифицирания персонал 

не може да покрие реалните нужди на пазар на 
труда; 

• Пропуски както на ниво знания, така и на ниво 

умения, което води до трудности в набирането на 
персонал; 

• Несъответствие между програмите за обучение и 

необходимите умения на пазара на труда; 
• Минимални инвестиции в развитието на човешкия 

капитал както на държавните институции, така и на 

частния сектор; 

• Ниска привлекателност на туристически професии, 
поради ограничени възможности за кариерно 

развитие, липса на сигурност на работните места, 

лоши условия на труд, ниско възнаграждение; 
• Намалени възможности за обучение на работното 

място, занижена мотивация на служителите  

• Публично-частните партньорства (за осигуряване на 
учебна програма и подходящи умения) са твърде 

малко развити; 

• Текучество на персонала, което води до намаляване 
на конкурентоспособността на туристическия 

продукт; 
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Възможности Заплахи 

• Въвеждане на нови учебни програми в 

образователните институции; 
• Благоприятна законодателна рамка за 

развитието на дуалното образование и в 

двете страни; 
• Възможност за достъп до стипендии за 

образование и обучение; 

• Въвеждане на програми преди и след 
туристическия сезон, диверсификация на 

туристическите продукти за удължаване 

на активния сезон; 
• Осигуряване на непрекъснато 

професионално обучение; 

• Използване на европейски програми за 
обмяна на опит, учене през целия живот, 

дейности в областта на образованието, 

обучението, младежта и спорта и т.н.; 
• Създаване на положителна и мотивираща 

работна среда чрез различни стимули и 

ползи; 
• Насърчаване на професионално 

подготвения персонал за работа в 

туризъм. 
 

• Засилване на миграционните потоци извън 

трансграничния регион, което ще доведе до липса 
на човешки ресурси. Отворен пазар на труда в ЕС; 

• Ограничаване на образователните и 

квалификационни предложения за развиване на 
междусекторни умения (включително езици) и 

предприемачество сред младите хора и 

възрастните; 
• Липса на интерес от сътрудничество между бизнеса 

и доставчиците на квалификационни услуги и 

образователните институции; 
• Засилване несигурността на региона и влошена 

икономическа ситуация на основните външни 

туристически пазари; 
• Намаляване на качеството на туристическите 

продукти в трансграничния регион, следствие на 

заетост на неквалифициран и нископлатен труд; 
• Ограничено сътрудничество с работодателите, 

(стажове, дуално обучение), за да се улесни 

преходът от училище към работа; 
• Законодателна рамка, която не насърчава 

формирането / развитието на квалифицирана 

работна сила; 
• Малко европейски програми за непрекъснато 

образование и обучение, които формират 

подходящи умения за наемане на работа; 
• Неподготвена образователна система, която да 

отговори на нуждите на пазара; 

• Недостатъчни решения за справяне с младежката 
безработица / миграция. 
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VII. ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 
РЕСУРСИ  ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР 

Описанието на целите на Стратегията за развитие на човешките ресурси, както и 

препоръките за нейното изпълнение са изведени въз основа на следните основни 
предположения: 

• Туризмът е важен икономически отрасъл за трансграничния регион Добрич - 
Констанца; 

• Конкурентният туристически сектор допринася за създаването на нови работни 

места и по този начин съдейства за избягването на емиграция от региона. Чрез 
утвърдено образование, съобразено с нуждите на икономиката, способността на 

завършилите кадри в областта на туризма възможността да си намерят работа 

ще се увеличи; 
• Нарастването на нуждата и търсенето на работна сила за различните дейности; 

• Добре обучените специалисти ще подобрят качеството на туристическите 

предложения, който ще бъдат в основата на по-високите нива на 
конкурентоспособност на туристическия сектор в трансграничния регион; 

• Съществуващата квалификационна система, свързана с формалното и 

неформално образование, засега не съответства на количеството и качеството 
на настоящите и бъдещи нужди на туристическата индустрия; 

• Квалифицираните и компетентни мениджъри и специалисти, необходими за 

предлагане на висококачествени услуги съобразно съвременните изисквания, 
не са на разположение на индустрията в достатъчна степен. 

 

VII.1. Цели 

Основните цели определени в Стратегията за развитие на човешките ресурси в 
трансграничния регион Добрич – Констанца са насочени към подобряване на качеството 

на човешкия капитал, като важен фактор за повишаване на конкурентоспособността на 

туристическите продукти. 

Обща цел: 

Осигуряване на квалифицирани и компетентни човешки ресурси ориентирани към 

нуждите и търсенето на туристическия сектор. 

Специфични цели: 

• Специфична цел 1: - „Нарастване качеството на предоставяните туристически 
услуги в трансграничния регион Добрич – Констанца” 
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• Специфична цел 2: - „Развитие на капацитета на образователните институции и 
доставчиците на обучителни услуги” 

• Специфична цел 3: - „Увеличаване на завършилите обучение ученици и 

студенти в сферата на туризма” 
• Специфична цел 4: - „Повишаване на привлекателността за професионално 

развитие в сектор туризъм” 
 

VII.2. Основни въпроси 

Основните предизвикателства и потребности, които следва да бъдат взети предвид в 

Стратегията за човешки ресурси в трансграничния регион Добрич - Констанца, 

включват: 

• Съгласувано социално партньорство между различните заинтересовани страни – 

регионални и местни власти, браншови организации, неправителствен сектор и 
частни субекти; 

• Подобряване на качеството на съществуващите услуги за квалификация; 

• Увеличаване на възможностите за квалификация; 
• Диверсификация и гъвкавост на предлаганите обучителни и квалификационни 

услуги; 

• Текущо адаптиране на предложенията за квалификация и специализация към 
местните изисквания; 

• Предоставяне на финансиране за изпълнение на стратегията. 
 

VII.3. Ключови области на интервенция  

Човешкият капитал се превръща в един от най-важните ресурси за устойчиво развитие 
на туризма. Той може да бъде сред основните фактори за успех, който да подпомогне 

развитието на трансграничния регион, да поддържа растежа на сектора и да съдейства 

за надграждане впечатлението на посетителите. Анализът на туристическия сектор в 
трансграничния регион, както и съществуващите регионални, национални и европейски 

политики и стратегии откроиха пет ключови области на интервенция за реализация в 

средносрочен и дългосрочен план. В допълнение, очертаващият се недостиг на 
персонал в сектора на туризма изисква специално насочване на ресурсите за 

реализация на допълнителни образователни инициативи, които могат да подсилят 

туристическите продукти в региона Добрич - Констанца и да генерират нови 
инициативи и дейности за развитие, разширявайки базата на туристическите услуги. 

Постигането на целите се базира на концентрирани усилия и ресурси върху пет 
свързани стратегически програми, базирани на: капацитет (развитие на 



 

 

 

 

 

 

 

WWW.INTERREGROBG.EU 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския 
Съюз 

СТР. 44 ОТ 58 

квалифицирания управленски персонал), разнообразие и опит (диверсификация и 
създаване на механизми за отговор на променящите се изисквания на клиентите), 

качество (развитието на умения, компетенции, образование и обучение в сферата на 

туризма), количество (осигуряване на необходимите човешки ресурси за предоставяне 
на туристическите услуги) и желание и мотивация (привлекателност на професията, 

кариерно развитие, задържане на работа). 

 

Предложените мерки изискват подробни действия и стъпки подплатени с човешки, 

финансови и инфраструктурни ресурси в зависимост от обхвата на изпълнение. 

Необходимо е внимателно планиране и насочване на ресурсите за осигуряване на 
естествен растеж. В същото време, за повишаване на конкурентоспособността на 

туристическия сектор са необходими незабавни действия, като резултатите следва да 

бъда времево балансирани, за да не се получи неравновесие на пазара в средносрочен 
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и дългосрочен план. По отношение на честотата на дейностите по наблюдение / оценка 
на показателите за изпълнение се препоръчва да се извършва на тригодишна база, тъй 

като някой при някой мерки е налице времеви „лаг“ за проявление на резултатите. По 

този начин ще бъде осигурена приемственост, както и възможност за своевременни 
корекции. 

 

Стратегическа програма 1: „Капацитет“ 

Цел:  

„Непрекъснато усъвършенстване и развитие на 

капацитета на образователните институции 

доставчиците на обучение” 

В основата на Програма 1 се крие възможността за осигуряване развитие на 

квалифицирания и управленския персонал на предприятията и институциите в 

туристическия сектор и квалификационната система. 

Подобряването на квалификацията и усъвършенстване на капацитета на 
преподавателския състав (учители, преподаватели и обучаващи) е ключово за 

подобряването на качеството на квалификационните мерки. Това се отнася по-

специално до следните целеви групи: 

• Учители, инструктори и обучители в училища и доставчици на частни 

квалификационни услуги; 
• Ръководители и длъжностни лица на доставчици на квалификационни услуги 

(напр. Директори на училища, и т.н.) 

• Средно и висше ниво на управление в предприятията от туристическия 
бранш; 

 

Сред основните мерки и инициативи се включват: 

СП 1.1 Подобряване на стандарта на знания в бизнес икономиката и управлението 

СП 1.2 
Участие в програми и проекти за обмяна на опит – национални и 

международни 

СП 1.3 Участие и организиране на конференции и семинари 



 

 

 

 

 

 

 

WWW.INTERREGROBG.EU 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския 
Съюз 

СТР. 46 ОТ 58 

СП 1.4 

Обучение на преподавателите в областта на туризма съобразно измененията 

в туристическия сектор (промяна в нагласите и предпочитанията на 
посетителите, изискванията и нуждите на туристическата индустрия и т.н.) 

СП 1.5 
Институционално партньорство между предприемачите в туристическия 
сектор и обучителите за определянето на нуждите от подобряване на 

професионалните компетенции и умения на персонала – настоящия и бъдещ 

СП 1.6 
Усъвършенстване на управлението на училищата / доставчиците на 

квалификационни услуги в областта на туризма 

СП 1.7 
Професионални курсове и подобряване на способностите на средното и 

висше управленско ниво на заетите в туристическия бранш 

 

Стратегическа програма 2: „Разнообразие и опит“ 

Цел: 

„Насърчаване на по-организирано и креативно 

предлагане на туристически услуги” 

В основата на Програма 2 се крие идеята за диверсификация и създаване на 

механизми за отговор на променящите се изисквания на клиентите. 

Диверсификацията на услугите е жизненоважна за оцеляването на дадена дестинация. 

Като се има предвид, че тенденциите се диктуват от нуждите на туриста, важно е 
секторът на туризма и хотелиерството да бъде гъвкав, приспособим, устойчив. 

Хубавите преживявания изискват отговорно отношение към малките детайли. Ето защо 

е необходимо да се направи всичко възможно, когато се посрещат туристи да им се 
показва, че трансграничния регион знае как да го прави, а туристическите структури 

предлагат персонализирано обслужване съобразено с нуждите на посетителите. За да 

се почувстват туристите добре дошли и за да се потопят в обстановката се изисква 
съвместни усилия и внимание от всички заинтересовани страни. 

Възможни мерки и инициативи включват: 

СП 2.1 

Разширяване на предлаганите форми на обучение от лицензираните 

доставчици на обучителни услуги в трансграничния регион съобразно 

нуждите на индустрията. 

СП 2.2 
Диверсификация на предлагането във висшите и средни учебни заведения в 

региона и връзката им с пазара на труда. Специализации и допълнителни 
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курсове в областта на културата, уелнес туризма, свободното време, спорт, 

анимация, фитнес и др. 

СП 2.3 

Въвеждане на нови професионални профили и стандарти, въз основа на 

анализ на оперативните и трудови процеси в предприятията свързани с 
туристическия бранш: 

− Хотелиерство и ресторантьорство; 

− Туроператори, туристически посредници и туристически 
агенции; 

− Спорт, анимация, фитнес, уелнес; 

− Транспортни фирми. 

СП 2.4 
Проучване на други дестинации, последвано от преквалификация и 

специализация на персонала 

 

Стратегическа програма 3: „Качество“ 

Цел: 

„Подобряване на качеството на човешките ресурси в 

областта на туризма” 

 

В основата на Програма 3 развитието на умения, образование и обучение в сферата 

на туризма като ключов елемент определящ конкурентоспособността на туризма 

в региона Добрич – Констанца. 

Предвидените мерки и инициативи в настоящата програма целят да обезпечат нужната 
професионална подготовка на кадрите в областта на туризма. Същевременно се цели 

създаването на рамка за осигуряване на достатъчен по обем и качество обучение в 

сферата на туризма и туристическия персонал. 

Настоящият спектър на предлаганото обучение по вид и качество и съответства на 

търсенето на туристическия сектор само в ограничен вид. Необходимо е ориентиране 
към по-силна гъвкавост в образованието и осигуряване на пълна професионална 

компетентност като непрекъснат дидактичен принцип. Важни елементи са напр. 

комбинацията от учебни места -вътрешна практика, теоретични уроци по отношение на 
практиката и допълнителното използване на друго място за обучение. От основно 

значение е разбирането за създаването на туристически продукт или услуга, което дава 

възможност на обучаемия да определи неговата значимост в процеса. 

Сред основните мерки и инициативи определящи рамката на Програма 3 се включват: 
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СП 3.1 

Преразглеждане на нужните умения и квалификации. Извършване на 

диференцирани анализи на квалификационните нужди за избрани професии 
/ дейности чрез подобряване на информационната позиция на трудовия и 

квалификационен пазар в туристическия сектор 

СП 3.2 

Адаптиране на съществуващите учебните програми за формално и 

неформално образование към настоящите нужди. Фокусът следва да се 

постави върху развитие на мултидисциплинарни умения при подготовката на 
кадри в областта на туризма 

СП 3.3 
Използване на методи и инструменти за учене чрез опит – по-сериозно 
застъпване на дуалното обучение и практически стажове, създаване и 

използване на платформи за електронно обучение 

СП 3.4 

Разработване на подходящи обучителни програми, създаване на оптимални 

условия за обучение на ниво инфраструктура и логистика и създаване на 
професионални цели 

СП 3.5 
Интегриране на трансверсални компетенции, меки умения и социални / 
емоционални умения в програмите за обучение за всички видове 

образование 

СП 3.6 
Премоделиране на специфични стандарти и професии и адаптирането им 

към настоящите нужди и стандарти 

СП 3.7 

Изграждане на съвместна трансгранична система и база данни за 

възможностите за образование и усъвършенстване, както и списък на 
съответните доставчици на квалификационни услуги в областта на туризма в 

региона Добрич – Констанца 

СП 3.8 
Разширяване на образованието в областта на чуждите езици с включване на 

обучения освен по английски, и по немски, френски и др. езици 

СП 3.9 

Разширяване и модернизация на базата на учебните заведения свързани с 

провеждане на практически обучения в сферата на туризма. По-засилено 
използване на информационните и комуникационни технологии в 

образователния процес 
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Стратегическа програма 4: „Количество“ 

Цел: 

„Задоволяване на нуждите на нуждите на 

туристическата индустрия с необходимите им ресурси 

за развитие на сектора” 

В основата на Програма 4 е осигуряване на необходимите човешки ресурси за 

предоставяне на качествени туристическите услуги 

Основни мерки и инициативи: 

СП 4.1 
Развитие на публично-частни партньорства / Сътрудничество между 

икономическите оператори – университети – училища 

СП 4.2 

Разработване на програми за увеличаване на броя на студентите и учениците 

в образователните институции чрез преструктуриране на предлаганите 
учебни предмети и чрез съчетаване на формално образование с практически 

подходи 

СП 4.3 
Определяне и иницииране на програми за преквалификация на 

безработните и на икономически неактивни лица 

СП 4.4 

Участие в програми и проекти за обмяна на студенти и популяризиране на 

обучението по туризъм като възможност за професионално и кариерно 
развитие сред младите хора 

СП 4.5 
Създаване на стажантски програми с външни партньори, чрез които 
предприятията в туристическия бранш да наемат студенти и/или ученици 

през летните месеци 
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Стратегическа програма 5: „Желание и мотивация“ 

Цел: 

„Туризмът, желано кариерно развитие” 

 

В основата на Програма 5 е привлекателност на професията, кариерно развитие, 

задържане на работа  

Привлекателността и кариерното развитие в областта на туризма и възприятията и 

атрибутите (стабилност, специфична дейност, организационна култура и т.н.) имат 

отношение към осигуряването на по-широка основа за подбор на мотивирани служители 
в туристическата индустрия. 

Сред основните мерки и инициативи залегнали в стратегическата програма са: 

СП 5.1 
Образователни и информационни кампании за ползите, които туризмът носи 
в даден регион 

СП 5.2 
Създаване на положителна и мотивираща работна среда чрез различни 
стимули и ползи  

СП 5.3 
Диверсификация на туристическите продукти за удължаване на активния 
сезон 
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VII.4. Организационна структура за изпълнение на Стратегията за 
управление на човешките ресурси в региона Добрич-Констанца 

Управлението на човешките ресурси изисква ефективна координация на различни нива 

на управление чрез прозрачни и разбираеми форми на сътрудничество насочени към 

цели от общ интерес. Основната задача е да се осигури информираност на 
заинтересованите страни и участници в процеса на формирането и прилагането на 

съвместната стратегия за управление на човешките ресурси в трансграничния регион, 

относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се 
мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 

Като се има предвид, че туризмът е важен сектор за развитие на региона и на местните 
общности се налага координация между различните заинтересованите страни. 

Имайки предвид факта, че трансграничния регион обхвата териториите на две съседни 
страни с различни законови и нормативни регулации, институционализирането на 

единен център е сложна и трудна задача. 

За ефективното изпълнение на поставените цели е необходимо формирането на звено 

за координация между представители на трансграничния регион.  В структурно 

отношение, прилагането на принципа на публично-частното партньорство при 
формиране на единна структура за управление и изпълнение на стратегията може да се 

окаже ключов фактор за успех, като осигури баланс между публичните и частните 

партньори. 

Устойчивото изпълнение на Стратегията за човешки ресурси в туристическия сектор 

изисква добра организационна структура. 

Изграждането на отделно звено обединяващо местна власт и организации на 

работодатели в туристическия бранш могат да формират координационна структура за 

управление и изпълнение на стратегията. В нея, своето място могат и трябва да 
намерят и заинтересованите страни, които имат значителен принос за развитие на 

туризма (професионални сдружения, доставчици на квалификационни услуги, 

представители на образователни институции – висши и средни учебни заведения). 
Подобен подход включващ участие на публичния частния сектор ще позволи 

съгласувано и отговорно изпълнение на поставените цели. За изпълнението на 

Стратегията се предлага организационна структура в съответствие със следната схема: 

Основни инициатори за сформиране на подобна структура могат да бъдат община 

Каварна и Университет „Овидиус”, гр. Констанца, като основно ядро заедно с други 
ключови заинтересовани страни. 

Сред основните задачи на Координиращото звено се включват: 

a. развитие на политиката в областта на човешките ресурси в сектор туризъм; 
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b. координиране и информиране относно действията за прилагане и изпълнение на 
целите и мерките; 

c. координиране на усилията между обществения и частен сектор в туризма при 

реализиране на различни политики и стратегии; 
d. подкрепа за провеждане на обучение на човешки ресурси в туризма и мониторинг 

на стандартите за качество на целево равнище; 

e. консултиране за развитие човешките ресурси в туристическия сектор; 
f. подкрепа и организиране на събития и мероприятия за развитие на капацитета; 

g. създаване и поддържане на единна база данни за човешките ресурси; 

h. наблюдение на изпълнението на стратегията. 
 

VII.5. Система за координация, мониторинг и оценка 

Мониторингът и системата за оценка са задължителна част към всяка стратегия, 

програма или план, за да се проследи тяхното изпълнение и при необходимост да се 
вземат мерки за корекция и подобряване на работните процеси. Наблюдението и 

оценката на съвместната Стратегията за развитие на човешките ресурси в 

трансграничния регион е подчинена на логиката за постигане на ефективност и 
ефикасност. 

За да се измери ефектите от прилагането на стратегията, е необходимо установяване 
на показатели за регулярно наблюдение и оценка, като се определят и средствата и 

източниците на информацията. Предложената структура за наблюдение и оценка 

включва система от показатели, които да осигурят основата за оценка на изпълнението. 

Таблица 12 - Ключови показатели за ефективност при измерване на специфичните цели 

№ Показател Периодичност Програма 

1. Брой служители на 10000 туристи макс. на три години СП 3: „Качество” 
СП 4: ”Количество” 

2. Степен на удовлетвореност на 
клиентите 

макс. на три години СП 3: „Качество” 

3. Проведени семинари и конференции 
в трансграничния регион в областта 
на човешките ресурси в сектор 
туризъм 

макс. на три години СП 1: ”Капаците” 

4. Участници в програми и проекти за 
обмяна на опит  

макс. на три години СП 1: ”Капаците” 

5. Брой доставчици на образователни 
услуги в трансграничния регион 

макс. на три години СП 3: „Качество” 
СП 4: ”Количество” 

6. Брой лица участващи в курсове за 
придобиване и/или подобряване на 
компетенциите и уменията в 

годишно СП 3: „Качество” 
СП 4: ”Количество” 
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№ Показател Периодичност Програма 

човешките ресурси 

7. Дял на служителите със средна и 
висока квалификация 

макс. на пет години СП 3: „Качество” 

8. Реализирани публично-частни 
партньорства между образователните 
институциите и икономически 
оператори 

макс. на три години СП 2: „Разнообразие и опит“ 
СП 5: „Желание и мотивация“ 

9. Брой въведени нови обучителни 
курсове съобразени с нуждите на 
туристическата индустрия 

макс. на пет години С.П. 1: ”Капацитет” 
СП 2: „Разнообразие и опит“ 

СП 5: „Желание и мотивация“ 

10. Дял на завършилите студенти и 
ученици в специалности свързани с 
туризма спрямо общия брой обучаеми 

макс. на две години СП 4: ”Количество” 

11. Организирани стажове и курсове за 
обучение от компаниите в 
туристическия сектор 

макс. на три години СП 2: „Разнообразие и опит“ 
СП 3: „Качество” 

СП 5: „Желание и мотивация“ 

12. Дял на започналите работа студенти и 
ученици в туристическия сектор 
спрямо общия брой завършили през 
съответната година 

макс. на три години СП 4: ”Количество” 
СП 5: „Желание и мотивация“ 

Извършването на мониторинга и оценката се извършват на базата на посочените 
измерители по стратегическите цели. Основните източници на информация, които 

следва да бъдат използвани за осъществяване на мониторинга и оценката са:  

• Националните статистически институти на двете страни 

• Агенциите по заетост 

• Анкетни проучвания – сред туристи/посетители и предоставящи туристически 
продукти и услуги. 
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VII.5. План график 
 

№ Стратегически програми / мерки 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Средносрочен план Дългосрочен план 

 

Организиране на Координационно звено за 
управление и наблюдение на Стратегията 

            

 

Стратегическа програма 1: „Капацитет” 

СП 
1.1 

Подобряване на стандарта на знания в бизнес 
икономиката и управлението 

            

СП 
1.2 

Участие в програми и проекти за обмяна на 
опит – национални и международни 

            

СП 
1.3 

Участие и организиране на конференции и 
семинари 

            

СП 
1.4 

Обучение на преподавателите в областта на 
туризма съобразно измененията в 
туристическия сектор (промяна в нагласите и 
предпочитанията на посетителите, 
изискванията и нуждите на туристическата 
индустрия и т.н.) 

            

СП 
1.5 

Институционално партньорство между 
предприемачите в туристическия сектор и 
обучителите за определянето на нуждите от 
подобряване на професионалните 
компетенции и умения на персонала – 
настоящия и бъдещ 

            

СП 
1.6 

Усъвършенстване на управлението на 
училищата / доставчиците на 
квалификационни услуги в областта на 
туризма 
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СП 
1.7 

Професионални курсове и подобряване на 
способностите на средното и висше 
управленско ниво на заетите в туристическия 
бранш 

            

 

Стратегическа програма 2: „Разнообразие и опит” 

СП 
2.1 

Разширяване на предлаганите форми на 
обучение от лицензираните доставчици на 
обучителни услуги в трансграничния регион 
съобразно нуждите на индустрията. 

            

СП 
2.2 

Диверсификация на предлагането във 
висшите и средни учебни заведение в 
региона и връзката им с пазара на труда. 
Специализации и допълните курсове в 
областта на културата, уелнес туризма, 
свободното време, спорт, анимация, фитнес 
и др. 

            

СП 
2.3 

Въвеждане на нови професионални профили 
и стандарти, въз основа на анализ на 
оперативните и трудови процеси в 
предприятията свързани с туристическия 
бранш 

            

СП 
2.4 

Проучване на други дестинации, последвано 
от преквалификация и специализация на 
персонала 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

WWW.INTERREGROBG.EU 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз 
СТР. 56 ОТ 58 

№ Стратегически програми / мерки 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Средносрочен план Дългосрочен план 

Стратегическа програма 3: „Качество” 

СП 
3.1 

Преразглеждане на нужните умения и 
квалификации. Извършване на 
диференцирани анализи на 
квалификационните нужди за избрани 
професии / дейности чрез подобряване на 
информационната позиция на трудовия и 
квалификационен пазар в туристическия 
сектор 

            

СП 
3.2 

Адаптиране на съществуващите учебните 
програми за формално и неформално 
образование към настоящите нужди. Фокусът 
следва да се постави върху развитие на 
мултидисциплинарни умения при 
подготовката на кадри в областта на туризма 

            

СП 
3.3 

Използване на методи и инструменти за 
учени чрез опит – по-сериозно застъпване на 
дуалното обучение и практически стажове, 
създаване и използване на платформи за 
електронно обучение 

            

СП 
3.4 

Разработване на подходящи обучителни 
програми, създаване на оптимални условия 
за обучение на ниво инфраструктура и 
логистика и създаване на професионални 
цели 

            

СП 
3.5 

Интегриране на трансверсални компетенции, 
меки умения и социални / емоционални 
умения в програмите за обучение за всички 
видове образование 

            

СП 
3.6 

Премоделиране на специфични стандарти и 
професии и адаптирането им към настоящите 
нужди и стандарти 

            

СП 
3.7 

Изграждане на съвместна трансгранична 
система и база данни за възможностите за 
образование и усъвършенстване, както и 
списък на съответните доставчици на 
квалификационни услуги в областта на 
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туризма в региона Добрич – Констанца 

СП 
3.8 

Разширяване на образованието в областта на 
чуждите езици с включване на обучения 
освен по английски и по немски, френски и 
др. езици 

            

СП 
3.9 

Разширяване и модернизация на базата на 
учебните заведения свързани с провеждане 
на практически обучения в сферата на 
туризма. По-засилено използване на 
информационните и комуникационни 
технологии в образователния процес 

            

 

Стратегическа програма 4: „Количество” 

СП 
4.1 

Развитие на публично-частни партньорства / 
Сътрудничество между икономическите 
оператори – университети – училища 

            

СП 
4.2 

Разработване на програми за увеличаване на 
броя на студентите и учениците в 
образователните институции чрез 
преструктуриране на предлаганите учебни 
предмети и чрез съчетаване на формално 
образование с практически подходи 

            

СП 
4.3 

Определяне и иницииране на програми за 
преквалификация на безработните и на 
икономически неактивни лица 

            

СП 
4.4 

Участие в програми и проекти за обмяна на 
студенти и популяризиране на обучението по 
туризъм като възможност за професионално 
и кариерно развитие сред младите хора 

            

СП 
4.5 

Създаване на стажантски програми с външни 
партньори, чрез които предприятията в 
туристическия бранш да наемат студенти 
и/или ученици през летните месеци 
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Стратегическа програма 5: „Желание и мотивация“ 

СП 
5.1 

Образователни и информационни кампании 
за ползите, които туризмът носи в даден 
регион 

            

СП 
5.2 

Създаване на положителна и мотивираща 
работна среда чрез различни стимули и ползи 

            

СП 
5.3 

Диверсификация на туристическите продукти 
за удължаване на активния сезон 

            

 


