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УВОД 

Културно-историческият туризъм в Европа е бързо развиващ се сектор със значителен принос за 

социалното и икономическото развитие. Въпреки ползите, които може да донесе, обаче, 

секторът остава недоразвит поради неправилната употреба на ресурси и липса на квалифициран 

персонал в много региони. В същото време, младите хора, които не са в процес на образование, 

заетост или обучение (накратко: NEET), се борят да намерят стабилна заетост в няколко региона 

на Европа, което им оставя два варианта: емиграция или безработица. Дори години след 

рецесията младежката безработица остава тревожен проблем, който изисква устойчиви 

решения. PRO-YOUTH има за цел да намери общо решение на тези два проблема. Културно-

историческият туризъм има остра нужда от нови служители и благодарение на голямото 

разнообразие от подобласти, той е идеален сектор за включване на млади хора. Секторът 

осигурява работни места в целия спектър от умения: от висококвалифицирани до 

нискоквалифицирани и „пробивни“ работни места за онези, които тепърва навлизат или отново 

се връщат на пазара на труда. 

Проектът има за цел да засили развитието на региони с висока степен на безработица сред 

младите хора чрез насърчаване на използването на схеми за учене на работното място (WBL) в 

областта на културно-историческия туризъм. Чрез разработването на образователни модули, 

базирани на работа, младите хора могат да подобрят своите умения и компетентности за 

сравнително кратко време, което им предоставя по-добри възможности на пазара на труда. PRO-

YOUTH цели да предложи на NEET ценно обучение, което може да увеличи шансовете им на 

пазара на труда, както и да допринесе за по-нататъшното развитие на областта чрез създаване 

на възможности за нови модели на обучение и сътрудничество. Това би могло да повиши 

конкурентоспособността на регионите, които се борят с младежката безработица и все още не 

са реализирали своя потенциал в културно-историческия туризъм. 

Чрез проекта PRO-YOUTH методологическата рамка ще бъде тествана в четири региона, където 

присъстват два проблема (високи нива на младежка безработица и богато културно наследство, 

което не е „показано” в пълния си потенциал): България, Хърватия, Италия и Румъния бяха 

избрани за страни на проекта. Интелектуален продукт 1 е съсредоточен върху анализа на 

статуквото на културно-историческия туризъм и младежката безработица в проектните страни и 

върху разработването на методологическа рамка за модулите за обучение, базирани на работа, 

които могат да помогнат за реинтеграцията на безработни млади хора на пазара на труда на 
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културно-историческия туризъм. Включването на NЕЕТ в културно-историческия туризъм не само 

би помогнало за тяхната заетост, но би им позволило да се ангажират по-добре със социалната 

и образователната ценност на културното наследство, а оттам и на своя регион. Освен това 

дигитализацията става все по-актуална и в този сектор - област, в която младите хора могат да 

имат особено полезни перспективи. 

Важно е да се подчертае, че целта не е просто да се увеличат туристическите потоци, а да се 

подпомогне развитието на устойчив туризъм. Основен принцип на проекта е уважението и 

участието на местните общности и културните ценности, а учебните модули, базирани на работа, 

следва да бъдат разработени в съответствие с този стандарт. 

Целта на този доклад е да представи настоящото положение на културно-историческия туризъм 

в проектните страни (България, Хърватия, Италия и Румъния), включително силните страни, 

предизвикателствата и възможностите за развитие въз основа на интервюта с експерти. Чрез 

интервюта с професионалисти, работещи в тази област, нашата цел е да добием представа за 

възможностите за работа на NEET в сектора на културно-историческия туризъм. Какви умения 

трябва да придобият младите хора, които биха ги превърнали в по-квалифициран кандидат в 

сектора на културно-историческия туризъм? В каква структура биха могли да бъдат образовани 

младите хора, за да получат тези умения? 

Методологическата рамка е предназначена за: 

- Организации и доставчици на обучение в сектора на културно-историческия туризъм 

- Организации, които работят с млади хора извън заетост, образование или обучение 

Чрез тези двигатели може да се достигне и до NEET, основната целева група на проекта. 

Методологическата рамка е крайъгълния камък на PRO-YOUTH, като допринася за постигане на 

четирите конкретни цели на проекта: 

1. Предлагане на по-добри шансове на младите хора (NEETs) да бъдат по-добре обучени и 

да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда в региона си 

2. Повишаване и осигуряване на качеството в областта на туризма чрез въвеждане на схеми 

за учене, основани на работа, съобразени с местните нужди и възможности 

3. Насърчаване на по-силни връзки между туризма и културното наследство 
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4. Укрепване на регионалното икономическо развитие чрез повишаване на 

конкурентоспособността като място за живеене, посещение, работа и инвестиране 

Първо, докладът ще предостави преглед на младежката безработица, пазара на труда и 

образованието в изследваните страни (България, Хърватия, Италия и Румъния - също наричани 

проектни страни), както и общ преглед на културното наследство в Европа, под формата на 

анализ на статуквото. Тъй като културно-историческият туризъм се припокрива с няколко 

индустрии, анализът на статуквото разглежда различни отрасли, като културните и творческите 

индустрии и туризма като цяло, въз основа на наличните изследвания, които са от значение за 

доклада. След това е въвеждането на нашата методология за изследване, определяща обхвата 

на изследванията и провежданите методи от партньорите по проекта. После ще бъдат 

представени констатациите от интервютата, както по държави, така и като цяло, въз основа на 

които ще се формулират заключенията и препоръките за схеми за обучение чрез работа. 

Анализите по страни са съсредоточени конкретно върху констатациите от интервютата, по-

подробните обяснения за сектора на културно-историческия туризъм и младежката безработица 

във всяка страна са обобщени в конкретни доклади за статуквото по страни, подготвени от всеки 

партньор по проекта. 

АНАЛИЗ НА СТАТУКВОТО  

Въведение 

Тъй като PRO-YOUTH е насочен към справянето с младежката безработица чрез включване на 

NEET в сектора на културно-историческия туризъм, настоящата глава има за цел да предостави 

кратък преглед на тези области. След обобщение на положението с младежката безработица и 

образованието в ЕС, ще бъдат обсъдени скорошни констатации за заетостта в културния сектор 

(с разширяване обхвата и към културните, творческите индустрии и туризма), включително 

уменията, необходими в тази област. Накрая ще бъдат представени актуалните мегатенденции 

в туризма и подбор от вече реализирани проекти, свързани с NEETs и културното наследство. 

Образование, младежка безработица и несъответствие в уменията в Европа 

Образованието и заетостта са централни елементи на стратегията „Европа 2020“, като целите са 

75% от хората на възраст 20–64 години да са на работа, намалявайки броя на преждевременно 

напускащите училище и увеличавайки броя на завършилите висше образование1. Най-новото 

                                                                 
1 Вижте повече информация за стратегията Европа 2020 тук. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
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издание на мониторинга на образованието и обучението на Европейската комисия беше 

публикувано през октомври 2018 г., като предлага препоръки за анализ по отношение на 

образованието, специфични за отделните държави, (Европейска комисия, 2018a): 

• В България основен проблем е, че уменията на завършилите висше образование не 

съответстват достатъчно на нуждите на пазара на труда. Освен това, висшето 

образование е много фрагментирано с твърде много институции, поради което се 

предлага сливане. През 2012-2017 г. се наблюдава спад на студентите във висшето 

образование със 17%, което може да се обясни както с демографските фактори, така и с 

увеличаването на броя на студентите, избрали да учат в чужбина. Сред приоритетите на 

страната са повишаване на гражданското образование и намаляване на 

преждевременното напускане на училище. По отношение на (професионалното 

образование и обучение (ПОО), равнището на заетост на завършилите ПОО остава ниско 

(59,1%). 

• В Хърватия е приета учебна реформа в ПОО и страната има висок дял от ученици в ПОО. 

През 2018 г. беше създадена национална мрежа от регионални центрове за компетенции 

в ПОО. Въпреки че обикновено не е така в страните от ЕС, завършилите програми за ПОО 

в Хърватия често продължават обучението си във висшето образование. В някои области, 

включително туризма, повече от две трети от студентите продължават обучението си във 

висше образование след ПОО. 

• В Италия инвестициите на държавата в образование са много ниски, под средните за ЕС. 

Страната има най-висок процент по отношение на NEET в ЕС и преходът от образование 

към работа е труден, дори за квалифицирани хора. През 2017 г. процентът на 

преждевременно напускащите образованието и обучението (на възраст 18-24 години) е 

14% (Европейска комисия, 2018a). „La buona scuola“ (доброто училище) е нова реформа, 

която има за цел да подобри гражданското образование, както и обучението на 

работното място, но прилагането му все още се разглежда. Ниско е нивото на 

завършилите висше образование поради високия процент на отпадане, голямата 

продължителност на обучението и високите такси за обучение. Коефициентът на заетост 

на завършилите е под нивата отпреди кризата, а заетостта след завършено висше 

професионално образование е по-добра спрямо обикновените висши институти. 

Образованието в ПОО се разширява и пригодността за заетост на завършилите се 

увеличава бавно, има и нов план за финансиране за 2018-2020 г. Основен проблем е 
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ниското ниво на умения сред населението и слабото търсене на умения. Препоръката на 

Съвета на ЕС за Италия за 2018 г. е да увеличи участието си в професионално 

ориентираното висше образование. 

• Румъния се бори с високия процент на преждевременно напускащи училище. 

Модернизацията на училищното образование беше приоритет и беше въведена нова 

учебна програма, ориентирана към компетенциите на учениците (наречена CRED - 

„Подходяща учебна програма, отворено образование за всички“), която има за цел да 

подобри практиките на преподаване, като ги обучи да се адаптират към новата учебна 

програма. 

Общите черти в четирите държави са ниския процент на образование за възрастни, както и 

превръщането на гражданското образование в приоритет. 

В дневния ред на ЕС е превръщането на ПОО (професионалното образование и обучение) в 

привлекателен първи избор за разглеждане, тъй като придобива все по-голямо значение при 

разширяването на пазара на труда, ориентиран към услуги (Cedefop, 2018). През 2015 г. 

министрите на ЕС одобриха изводите от Рига относно професионалното образование и 

обучение, които формулират пет приоритетни области за периода 2015-2020 г., включително 

насърчаване на схеми за учене чрез работа и предоставяне на възможност на завършилите да 

развият ключови компетенции (като цифрови умения и иновации), освен професионалните 

умения (Европейска комисия, 2016a). Сред изследваните страни, повечето респонденти 

обикновено смятат имиджа на ПОО за положителен: Хърватия (57%), Италия (80%), Румъния 

(62%), като средният за ЕС е 68% (няма данни за България).2 

Големият брой NEET (младите хора, които не са в процес на образование, обучение или заетост) 

е основен проблем във всички страни, участващи в PRO-YOUTH, като Италия има най-висок 

процент на NEET през 2017 г. (29,5%), а България, Хърватия и Румъния са всички с 21,4% (Евростат, 

2018). От съществено значение е да се отбележи, че NEETs представляват силно разнородна 

група с различна продължителност на безработицата (краткосрочна или дългосрочна), ниво на 

маргинализация, а също така категорията включва и хора с увреждания и лица със семейни 

задължения (Eurofound, 2016) . 

Докато младите хора са изправени пред липса на свободни работни места, въпреки прекалено 

голямото предлагане на кандидати, работодателите отчитат недоволство от кандидатите. 27% 

                                                                 
2 Виж пълните доклади на Cedefop за ПОО в съответните държави през 2018: България, Хърватия, Италия, Румъния 

http://www.cedefop.europa.eu/files/4161_en.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2018/opinion_survey_VET_Croatia_Cedefop_ReferNet.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2018/opinion_survey_VET_Italy_Cedefop_ReferNet.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2018/opinion_survey_VET_Romania_Cedefop_ReferNet.pdf
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от работодателите заявиха, че не са запълнили свободно място през изминалата година поради 

това, че не са намерили кандидат с подходящите умения, а мнозина се оплакват от липсата на 

меки умения сред младите хора (Mourshed et al., 2014). Изследване на OECD (2017) също показва 

несъответствия на уменията на пазара на труда. Това показва, че хората с висше образование 

все още имат най-добри шансове на пазара на труда, въпреки че делът на възрастните с висше 

образование почти се е удвоил през последните две десетилетия в страните от ОИСР. Тези 

стабилни относителни нива на заетост могат да бъдат резултат от несъответствия в 

квалификацията и уменията на пазара на труда. 

Програмата за нови умения за Европа (Европейска комисия, 2016b) разглежда тревожното 

съвместно съществуване на високи нива на безработица, липсата на квалифицирана работна 

сила и несъответствие в уменията, което е често срещан проблем във всички държави-членки. 

Комисията подчертава значението на развитието на преносими умения (като творческо 

мислене, решаване на проблеми и работа в екип), които са изключително ценени от 

работодателите, но често се забравят в учебните програми. Освен това, програмата подтиква 

създателите на политики да идентифицират по-добре най-необходимите умения на 

регионалните и националните пазари на труда. 

Прогнозата за уменията в ЕС на Cedefop и Eurofunds (2018: 42) предполага, че най-високият ръст 

на заетостта се очаква в секторите на услугите през 2016-2030 г., докато „най-бързите увеличения 

се предвиждат за юридически, социални, културни и свързани с тях специалисти“. Предвижда 

се и по-нататъшно нарастване на поляризацията на работните места. Най-вече поради 

технологичните промени ще има спад в търсенето на нискоквалифицирана и работа с ръце, 

докато четири от пет нови работни места ще бъдат на висококвалифицирани професии. 

Според ОИСР (2016), програмите за трудов опит и кратките курсове за обучение със силен 

практически компонент могат да бъдат добри възможности за NЕЕТ, които често не могат или не 

искат да се върнат в училище поради предишен негативен опит с училищни, социални или 

здравни проблеми. Курсовете могат да помогнат на NEET, като осигурят работна рутина и 

подготовка за заетост или допълнително обучение. Тези програми обаче трябва да са насочени 

към младежки групи в най-неравностойно положение, тъй като като цяло кратките курсове не 

подпомагат перспективите за работа на кандидатите. 

Заетост в сектора на културното наследство 
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2018 беше обявена за Европейска година на културното наследство и тази област продължава 

да бъде на високо място в дневния ред на ЕС. То се разглежда като „стратегически ресурс за 

устойчива Европа“ (Съвет на Европа, 2014 г.), който има потенциал за укрепване на европейската 

идентичност, смекчаване на предизвикателства като политическо и професионално 

разединяване, както и засилване на икономиката. 

Експертната група по културно наследство към „Хоризонт 2020“ подчертава, че предишният 

разходно-ориентиран подход към културното наследство е остарял, а секторът трябва да се 

разглежда като приносител на БВП, иновациите и благосъстоянието (Европейска комисия, 2015 

г.). Трите цели на ЕС за културно наследство са свързани с икономиката (културното наследство 

като икономически производствен фактор), обществото (интеграция, сближаване и участие) и 

околната среда (устойчиво развитие). Четирите препоръчителни действия за постигане на тези 

цели са: 

• Използване на наследството за съживяване на градовете (събиране на „добри практики”  

от 30 града за съставяне на успешен план) 

• Поддържане на културния пейзаж 

• Приобщаващо управление: ангажиране на младите хора в културното наследство би 

довело до по-силно чувство за идентичност и участие  

• Иновативни бизнес модели за културно наследство: много исторически ценности са 

изправени пред функционално съкращение, което трябва да бъде решено.  

През 2016 г. в културната и творческата индустрии (КТИ) работят повече от 12 милиона души в 

ЕС, което представлява 7,5% от всички заети хора, а културното наследство беше сред най-

динамичните сектори в тази индустрия (Австрийски институт за изследвания на МСП, VVA 

Europe, 2016). Въпреки това, тази област е засегната от неквалифицираните кандидати, лишени 

от необходимите умения и по-широки структурни проблеми, като нередовната заетост. 

За Европейската година на културното наследство са формулирани десет инициативи, за да се 

осигурят осезаеми резултати след приключване на годината, сред които инициатива № 8 се 

фокусира върху свързаните с наследството умения, насочени към идентифициране на добри 

практики и формулиране на препоръки в обучението и образованието, свързано с културното 

наследство, за да се привлекат повече млади хора в областта. (Очакваше се препоръките за 

политика на експертната група да бъдат публикувани до края на 2018 г., но все още не са 

налични.) 
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Изследванията на необходимите умения в секторите на културното наследство и туризма са 

оскъдни. Най-задълбоченото намерено изследване през последните години относно нужните 

умения в сектора на наследството, е Творчески & Културни умения и проучването на Английския 

институт за наследството, озаглавено „ Проучване на историята на околната среда и културното 

наследство“ (2013). Проучването изследва необходимите умения в сектора на културното 

наследство на Обединеното кралство в четирите подсектора на археологията, консервация, 

институциите за културно наследство и планирането и други свързани услуги. Проведени са над 

1000 телефонни интервюта с лица, участващи в сектора на културното наследство, 22 

задълбочени интервюта и 10 допълнителни интервюта с членуващи организации. Резултатите 

показват, че във всички подсектори голяма част от анкетираните признават, че служителите в 

тяхната организация нямат основни умения. 

В 4 подсектора на културното наследство във Великобритания бяха установени пропуски в 

специализираните умения, които са: 

• „Археология: работа на терен (инвазивна и неинвазивна), анализ след работа на 

терен или на бюро и умения за оценка на околната среда. 

• Консервация: превантивна и интервенционна консервация, познаване на историята 

на производството / създаването на обекти, техники за съхранение и обработка, 

умения за каталогизиране и записване и техники за съхранение. 

• Институции за културно наследство: за музеи и галерии: техники за съхранение и 

работа, грижи за колекциите, управление и тълкуване и управление на колекциите. 

За библиотеките и архивите: дигитално съхранение и управление, процеси на разпад 

и техники за опазване, езикови умения (например латински / англосаксонски и др.) и 

палеография. (Историческите обекти не споменават конкретни нужди от 

специализирани умения). 

• Планиране и други свързани услуги: ключови специализирани умения включващи 

управление на проекти, свързани с наследството, комуникация и планиране на 

дейности за ангажиране на общността. 

• Работните умения, за които се смята, че липсват сред новобранците, включват 

комуникационни умения (11%), умения за обслужване на клиенти (11%), работа в екип 

(11%), управление на времето (11%), планиране и организация (6%), търговска 

информираност и бизнес находчивост (6%) и способност за работа под напрежение 

(6%) (Творчески & културни умения, Английско наследство, 2013: 6). “ 
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В общи линии, в целия сектор се отчита липсата на ИТ и дигитални умения, включително 

социални медии и управление на уебсайтове и дизайн. Дигитализацията на културното 

наследство е приоритет в стратегията3  на ЕС за дигитален единен пазар и както и с инициативи 

като Europeana4, дигиталната платформа на ЕС за културното наследство. 

Друг изследователски проект разгледа значението на обучението по наследство във връзка с 

безработните младежи. В рамките на проекта HETYA – Обучение за наследството за млади 

възрастни (Еразъм+), беше направен сравнителен анализ на NEET населението в четирите 

участващи страни от ЕС - България, Италия, Норвегия и Швеция. Изследването (Elamson, Sonne, 

Rendahl Stenersen, 2016) анализира завършилите висше образование, които понастоящем не 

учат или не се обучават в проектните страни. Според техните констатации, в този сегмент от NEET 

населението основният проблем при намирането на работа не е липсата на квалификация, а 

липсата на меки и лични умения, както и професионална мрежа. Роля могат да играят също 

личните предизвикателства, като липса на самоувереност и управление на стрес и неуспех. За да 

се включат NEET в работата, свързана с наследството, изследването предлага да се развият 

преносими умения като предприемачески, цифрови и меки умения. Това е в съответствие със 

заключенията на Новата европейска програма за култура на Комисията (2018b), в която се 

посочва, че творческите сектори се нуждаят от комбинация от цифрови, традиционни, 

преносими и специализирани умения. 

Новата европейска програма за култура (Европейска комисия, 2018b) гласи, че заетостта в 

културните и творческите индустрии е важна входна точка на пазара на труда, особено за 

младите хора. В някои страни, включително България и Румъния, по-висок дял млади хора (на 

възраст 15-29 години) са заети в този сектор, отколкото в икономиката като цяло, но заетостта 

често е базирана на проекти или на непълно работно време, което може да бъде 

проблематично. 

Структурните проблеми в културните и творческите индустрии също представляват 

предизвикателства за заетостта и икономическия растеж, както бе посочено от Европейския 

манифест за подкрепа на иновациите в културния и творческия сектор (TheArts +, 2018). Един от 

неотложните проблеми е липсата на технически и предприемачески умения поради липса на 

обучение и секторът не успява да привлече специалисти от ИТ, където се предлагат по-

конкурентни заплати от други сектори. Трябва да се постави по-голям акцент върху 

                                                                 
3 Дигитално културно наследство в ЕС 
4 Europeana 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-cultural-heritage
https://www.europeana.eu/portal/en
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креативността и дигиталните умения още в началните етапи на образованието, с по-силни 

партньорства между КТИ и институциите за образование и обучение, както и повече обмен 

между различни дисциплини (дизайн, бизнес, технологии и др.) (Австрийски институт за 

изследване на МСП, VVA Europe, 2016). 

При преместване на обхвата към туристическия сектор, като най-необходими умения се смятат 

меките умения, включително езици, обслужване на клиенти и комуникация, както и умения за 

решаване на проблеми и управление. Тук присъства и факторът съвпадение на уменията, тъй 

като уменията на повечето хора не съответстват на нуждите на работодателите 

(JobsInTourism.eu, n.d.). 

Тенденции в туризма 

След като проучихме нуждите на пазара на труда в културните и креативните индустрии и 

туризма, е от съществено значение да разгледаме актуалните тенденции в туризма, които 

осигуряват повече възможности за необходимите умения в индустрията. 

OECD (2018) определи няколко мегатенденции, трансформиращи туризма до 2040 г., които 

включват: 

• По-големи нужди на посетителите в резултат на разрастването на световната средна 

класа, увеличаването на покупателната способност и по-големия брой възрастни 

пътници, както и пътуващите, запознати с технологиите 

• Устойчив растеж на туризма: справяне с отрицателните въздействия на туризма върху 

природата и обществото (като емисии на парникови газове, неустойчиво потребление, 

свръх туризъм, изменение на климата) 

• Активиращи технологии: новите технологии могат да направят пътуването по-достъпно 

от всякога преди, но прекалената дигитализация може също да доведе до 

предпочитание за „аналогови“ алтернативи 

• Мобилност при пътуване, като зависи от политическия климат, природни бедствия и 

пандемии 

Имайки предвид тези мегатенденции, препоръките на ОИСР са следните: 

• Достъпността и инфраструктурата трябва да бъдат засилени, за да се подготвим за 

нарастващото търсене сред възрастните пътници. Туризмът е една от областите, които 

ще се възползват от застаряващото население в Европа, тъй като разходите за 
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развлекателни дейности са по-големи в тази възрастова група. Подготовката за пътуващи 

с различни нива на цифрова грамотност също трябва да бъде приоритетна. 

• Стратегиите за маркетинг на туризма трябва да бъдат преосмислени, ще има по-голям 

акцент върху дигиталните кампании и популяризирането в социалните медии 

• Необходима е по-тясна интеграция на множество политики за устойчив растеж на 

туризма: качествена заетост, развитие на уменията, предприемачество и иновации и 

регионално развитие са някои от споменатите области за постигане на устойчивост. 

• Промишлеността и местните общности трябва да работят в тясно сътрудничество за 

управление на свръх туризма, което може да включва динамично ценообразуване и 

справяне със сезонността и да отразява реалните разходи за туризъм 

• Трансформация на МСП към дигиталната икономика 

• Международно сътрудничество, свързано със сигурността и защитата на данни 

• По-тясно сътрудничество между туризма и транспорта, като се гарантира, че нуждите на 

местните общности и туристите са представени по отношение на планирането на 

инфраструктурата и транспорта 

• Използване на нови технологии за визова и гранична обработка с цел подобряване на 

ефективността и пътуването 

Преживяването е ключова дума в туризма. Когато пътуваме, търсим преживявания. Терминът 

„икономика на преживяванията“ е въведен за пръв път през 1998 г., описвайки новия тип 

икономика, където паметта, опитът и автентичността се превръщат в жизненоважни елементи 

на продукт или услуга (Pine & Gilmore, 1998). Изразът е особено актуален за днешния 

туристически пазар, на който пътуващите избират да резервират Airbnbs, за да изживеят нещо 

като местните и да търсят дейности, където могат да се потопят в местната култура. Например, 

през 2018 г. готварски клас в Тоскана, в Италия, беше класиран като Nr.1. преживяване за 

пътуване според Tripadvisor (източник). Списъкът с най-големи преживявания беше съставен с 

помощта на алгоритми, които вземаха предвид прегледите и популярността на дейността. Други 

преживявания, които са стигнали до топ 10, включват 4-часова велосипедна обиколка на Берлин, 

изкачване на моста на пристанището в Сидни и присъствие на празник на Маорите в Нова 

Зеландия. Следователно събирането на точни данни за желанията и интересите на туристите 

придобива все по-голямо значение за предлагане на персонализирани преживявания (CNBC, 

2018). 
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Заключение 

Като цяло, за да навлязат или да влязат отново безработните младежи на пазара на труда, е 

изключително необходимо развитието на меки и преносими умения (Mourshed et al., 2014). Що 

се отнася до заетостта и нуждите от умения в областта на културното наследство, наскоро 

проведените изследвания за заетостта и нуждите от умения също насочват вниманието към 

липсата на квалифицирана работна сила. Тези проучвания потвърждават, че меките умения като 

комуникационни или организационни умения, са от решаващо значение за навлизането и в 

сектора на културното наследство. Освен това секторът също отчаяно се нуждае от специалисти 

със специфични умения като ИТ, цифрови и предприемачески умения. Въпреки това, 

професионалистите, притежаващи тези умения, най-често избират други отрасли поради по-

конкурентните заплати и по-привлекателните професионални шансове. 

Проекти / организации, свързани с NEETs и културното наследство в Европа 

HETYA – Обучение на млади възрастни за наследството 

“HETYA – Heritage Training for Young Adults” е проект по програма „Еразъм +“, насочен към 

подобряване на интеграцията на NEET в заетостта чрез обучение в областта на културното 

наследство. Целта на проекта е да се свържат NEET с пазара на труда чрез развитие на 

специфични умения с подкрепата на музеите. Участващите NEET от четирите страни по проекта 

са включени в дейности в музеи в Италия, България, Швеция и в Университета на Югоизточна 

Норвегия. В тези институции участниците се включват в различни учебни програми. В Италия им 

е даден шанс да разработят свои собствени проекти в области като комуникация и промоция, 

организация на събития и образователни дейности. В Норвегия те участват в разработването на 

мобилно приложение, което да се използва от музеи, насочено към NEET. Използван е методът 

ELD (Experience - Learning - Description), който е процес, използван за идентифициране на умения, 

таланти и лични черти чрез реални житейски преживявания (Torleone, Galeotti, 2018). 

YouInHerit (INTERREG)5 

Целта на YouInHerit е да включи младите хора във валоризацията и възраждането на 

традиционните занаяти, за да се увеличи привлекателността и конкуренцията на градските 

региони. Водещ партньор е община Budafok-Tétény в Унгария, която си сътрудничи с партньори 

                                                                 
5 YouInHerit website 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html
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от Словения, Хърватия, Италия и Полша. Конкретните цели на проекта включват насърчаване на 

образователни дейности, подкрепа за стартиране и окуражаване на участието на гражданите. 

Compagnons du Devoir et du Tour de France6  е организация, която осигурява професионални 

обучения за млади хора за работа с ръце в областта на строителството, гастрономията, 

металургията и др. Те получиха награда за VET Excellence 2018 във връзка с Европейската година 

на културното наследство. 

SIQA7 

SIQA (Грузинската асоциация на образователните инициативи) е грузинска неправителствена 

организация, чиято мисия наред с други включва обучения за учители, лагери за млади хора, 

семинари за учене през целия живот. Организацията предоставя възможности за работа и 

обучение на младите за културно наследство, а също така организира обмени и лагери. 

Kultur und Arbeit8 

Kultur und Arbeit (Култура и работа) предоставя пазарни изследвания в културната икономика и 

туризъм и подпомага развитието на стартиращи фирми в тази област. Асоциацията участва и в 

квалификацията на хората, работещи в културния сектор. Понастоящем организацията е водещ 

партньор на Heritage-Pro „Интердисциплинарно обучение за професионалисти от различни 

дисциплини към устойчиво управление и опазване на културното наследство“, проект по 

„Еразъм+“, целящ повишаване на интердисциплинарните компетенции на културните 

работници в Европа. 

Acta Vista9 

Acta Vista е организация, базирана в Марсилия, която помага на маргинализираните хора да 

получат професионални квалификации, свързани с културното наследство, като реставрация. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ  

                                                                 
6 Compagnons du Devoir et du Tour de France  
7 SIQA homepage 
8 Kultur und Arbeit introduction (English) 
9 Acta Vista homepage 

https://www.compagnons-du-devoir.com/
http://siqaorg-en.blogspot.com/
http://kultur-und-arbeit.de/english
http://www.actavista.fr/
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Целта на проучването е да се проучат следните три изследователски въпроса, свързани с 

повишаването на квалификацията и заетостта на NEET в сектора на културно-историческия 

туризъм: 

– Кои материали са полезни за мултипликатори, обучаващи служители в културно-

историческия туризъм? 

– Кои инструменти са необходими за осигуряване на обучение на работното място на 

неквалифицирани младежи, за да ги интегрират на туристическия пазар на труда, където 

те често се оказват неквалифицирани работници? Как да се уверим, че те ще бъдат по-

добре квалифицирани и по-добре платени в дългосрочен план? 

– Кои са най-подходящите умения и как бъдещите служители в туризма могат да бъдат 

ефективно подготвени за ежедневната си работа? 

За да се разберат проблемите, които среща всеки избран регион, като метод за изследване бяха 

избрани полуструктурирани интервюта. Ръководството за интервю (Приложение 2.) включваше 

всички необходими въпроси, като се оставя място за допълнителни въпроси, които биха могли 

да възникнат въз основа на посоката на разговора. Това гарантира гъвкавост за проучване на 

други теми от изследванията, които биха могли да бъдат от значение за разработването на 

методологическата рамка. (Вижте списъка с интервюираните организации в Приложение 3.) 

Целта на интервютата беше да се проучи сектора на културно-историческия туризъм, 

образованието и положението на младите хора на пазара на труда чрез възможно най-много 

аспекти, за да се придобие цялостна представа. Хората, работещи в тази област, както и тези, 

които работят с NEET, могат да се считат за експерти по темата с най-изчерпателна информация, 

като по този начин бяха естествен избор за анкетиране. Всеки партньор очерта съответните 

институции във всички групи от заинтересованите страни, след което се проведоха интервюта с 

поне един ключов представител на всяка група заинтересованите страни, които са следните: 

a. Организации на работодатели като камари, асоциации, фокусирани върху 

наследството и културния туризъм 

b. Доставчици на обучение 

c. Местни/регионални власти, държавни и частни институции, НПО, които 

управляват обекти на наследството, културата или историята  

d. Институции / организации / участници в гражданското общество, работещи с 

NEETS  
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e. Подходящи участници от гражданското общество, работещи по културното 

наследство 

Интервютата са насочени към: 

o Получаване на по-близка картина за сектора на културно-историческия туризъм 

от тези, които работят в него в съответните региони 

o Определяне на географския и тематичния обхват на проекта 

Общо бяха проведени 34 качествени интервюта в България, Хърватия, Италия и Румъния от 

партньорите по проекта в съответните страни. Проведени бяха 23 интервюта със 

заинтересованите страни в сектора и 11 интервюта с NEET. 

По отношение на разпределението на различните групи заинтересовани страни, бяха 

интервюирани представители на 9 работодателски организации, 6 обучители, 7 в категорията 

„местни / регионални власти, държавни и частни институции, НПО, които управляват наследство, 

исторически, културни обекти“ и 1 респондент на институция, която работи с NEETs. В 

допълнение, всеки партньор проведе интервюта с NEET в региона, за да разбере по-добре техния 

профил, опита на пазара на труда и предизвикателствата, пред които е изправен. 

Изследването също имаше някои ограничения. След провеждане на качествени интервюта със 

сравнително малка извадка, резултатите не са представителни и не могат да бъдат обобщаващи. 

Поради ограничените срокове и наличието на съответните заинтересовани страни, не всички 

групи заинтересовани страни бяха интервюирани във всички проектни държави: нямаше 

интервюирани представители в категорията институции или участници в гражданската работа с 

NEET в България, Хърватия и Румъния. Въпреки това, доставчиците на обучение бяха 

интервюирани във всички тези страни, което благодарение на сходния им обхват от дейности 

беше достатъчно за събиране на необходимата информация. Всички интервюта бяха записани 

на езика на интервюто, както и на английски език и бяха споделени с всички партньори. 

Ситуацията в сектора на културно-историческия туризъм във всяка страна беше обобщена с 

помощта на SWOT анализ, като се акцентира върху избрания регионален обхват в страната. 

SWOT анализът е рамка, предназначена да предостави преглед на силните страни, слабостите, 

възможностите и заплахите на дадена организация или индустрия. След анализите на отделните 

държави беше изготвен общ SWOT анализ за всички четири региона, илюстриращ общите черти. 
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В допълнение към интервютата, партньорите в България, Хърватия, Италия и Румъния направиха 

доклад за туристическия сектор и безработицата сред младите в съответните страни. 

В тези доклади те представиха анализ на статуквото на културно-историческия туризъм и неговия 

пазар на труда, като взеха предвид следните фактори: 

a. Силни страни 

b. Потенциал за развитие 

c. Предизвикателства 

d. Дигитализация 

e. Дял на трудовия пазар 

f. Съществуващи възможности за квалификация и предоставени умения 

(включително общо образование, професионално обучение или краткосрочни 

обучения - продължителността, целевата група, разходите и предлаганите 

степени) 

g. Нужди на трудовия пазар 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ  ТУРИЗЪМ В ПРОЕКТНИТЕ СТРАНИ  

Тази глава предоставя кратък преглед на културно-историческия туризъм, включително SWOT 

анализ (силни страни, слабости, възможности и заплахи), анализ на културно-историческия 

туризъм в региона, избран като обхват на изследването. По-подробно описание на 

туристическата индустрия и младежката безработица е дадено в докладите за всяка страна, 

изготвени от партньорите по проекта. 

България 

Регионален обхват: Континентална България 

Тематичен обхват: нематериално културно наследство 

Туризмът е движеща сила на българската икономика: благодарение на своята география 

страната е идеална както за летни, така и за зимни ваканции, да не говорим за богатото й 

културно наследство с византийски, римски и османски корени. 

Ниските заплати и ниският социален статус са основните причини туристическият сектор да се 

бори с недостиг на работна ръка в България. Страната също е изправена пред висок процент на 

емиграция, особено висококвалифицирани хора, напускащи страната. Според заместник-
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председателя на Българската туристическа камара културният туризъм е най-обещаващият 

специализиран вид туризъм с най-висок потенциал за развитие в България, но той добавя, че е 

необходимо повече секторно сътрудничество." 

Континентална България беше избрана за обхват на проекта, тъй като България е сравнително 

малка страна, безработицата сред младите е висока в целия регион и въпреки богатата си 

история, потенциалът на туризма остава пренебрегнат (с изключение на столицата София ), 

отколкото в по-популярните дестинации, като например Черноморската зона. 

SWOT анализ на културно-историческия туризъм в континентална България 

 

Хърватия 

Регионален обхват: континентална Хърватия 

Тематичен обхват: нематериално културно наследство 

Хърватия на първо място привлича посетители със своите плажове на Адриатическо море и 

природни паркове около бреговата линия, докато континенталната Хърватия получава много по-

малко внимание. За разлика от слънчево-морския туризъм на крайбрежието, вътрешността на 

Хърватия се посещава главно заради своето културно наследство. Една от най-големите заплахи 

на континенталния регион е изселването, главно в Загреб или в крайбрежните райони, което 

затруднява намирането на квалифицирани служители и в туризма. Освен това заплатите 

обикновено са под средните за Хърватия в туризма, което наред с високата сезонност 

допълнително разубеждава търсещите работа да навлизат в тази индустрия. 
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Континентална Хърватия беше избрана за регионален фокус на проекта, тъй като тази зона е по-

пренебрегвана от туристите, въпреки културното си наследство, което също така позволява да 

бъде целогодишна дестинация, тъй като този вид туризъм не зависи от сезоните като морския. 

Тематичният фокус е нематериалното културно наследство, включително традиции, свързани с 

изкуствата, социалните практики и традиционните занаяти. 

Като цяло качеството на хърватските туристически услуги често се нуждае от подобрение и 

догонване на международните тенденции. Това включва и необходимост от по-добра 

сегментация и разграничаване между услуги и продукти в туризма. 

SWOT анализ на културно-историческия туризъм в континентална Хърватия  

Италия 

Регионален обхват: Ломбардия (градове и селски зони около Мантуа) 

Тематичен обхват: виногастрономия 
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Италия отдавна е в топ 10 на класацията като една от най-посещаваните туристически 

дестинации (Световна туристическа организация, 2019 г.), а туризмът е една от основните 

движещи сили на икономиката и в Ломбардия. През 2016 г. Мантуа беше избрана за първата 

столица на културата в Италия, което допълнително засили интереса към града, но 

непосредственият регион около града е най-вече игнориран от туристическите потоци, въпреки 

че има и богато културно наследство. 

Изнесените малки градове извън Мантуа имат богати кулинарни традиции и се организират 

редица фестивали по повод на типични ястия. Чрез съсредоточаване върху кулинарните 

традиции и по-добрата валоризация на културното наследство в тези градове, те биха могли да 

привлекат повече посетители. 

SWOT анализ на сектора на културно-историческия туризъм в Ломбардия 

 

Румъния 

Регионален обхват: окръг Калъраш 

Тематичен обхват: правни аспекти на работата в туристическата индустрия 

Окръг Калараш се намира между Букурещ и Черно море, в Югоизточна Румъния и граничи с 

България. Присъствието на реки и острови в окръга създава уникален живописен пейзаж, който 

обаче не е толкова експлоатиран, колкото би могъл да бъде. Точно както в България и Хърватия, 
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сезонността на заетостта и ниските заплати са отрицателните фактори в туризма. Освен това, за 

съжаление, съществуват и непрозрачни практики на заетост, което прави неопитни млади 

кандидати особено уязвими. 

Както обаче беше подчертано в интервю с консултант в Търговската, промишлената и 

селскостопанската камара на Калъраш, регионът има нужда от повече служители в туризма: „В 

туристическата индустрия има нужда от служители. Почти всички хотели, ресторанти и 

заведения, които познавам, се нуждаят от хора, които да наемат. Мисля, че има нужда от хора с 

повече познания за културата и хора, които могат да популяризират нашия град и мисля, че 

много от тях се завръщат в града и търсят работа. И градът може да се възползва от тези хора, 

които са работили в по-големи градове като столицата." 

Окръг Калъраш беше избран като обхват на проекта поради местоположението му, големия 

потенциал за привличане на повече туристи и защото проектният партньор Асоциацията за 

образование и устойчиво развитие има дългогодишен опит в разработването на образователни 

модули за учене през целия живот и подпомагане на реинтеграцията на младите хора в пазара 

на труда. 

 

SWOT анализ на културно- историческия туризъм в Калъраш, Румъния 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЕТОСТ В СЕКТОРА НА  КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ  

S
богато 

културно и 
природно 

наследство

Дунав

W

сезонност на 
заетостта

ниски заплати

неетични 
практики на 

заетост

O
голям потенциал 
на туризма, ако 

се популяризира 
добре

T

емиграция

застаряващо 
население –
намаляваща 
работна сила



                     PRO-YOUTH ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1 
                     Методологическа рамка 

 

23 

 

 

 Във всички страни по проекта беше подчертано, че обучението по туризъм и хотелиерство, 

включително на средно и висше ниво, не предоставя необходимите знания и умения за 

студентите, като основните пречки са остарелите учебни програми и липсата на сътрудничество 

с индустрията. Като положителна страна, повечето интервюирани споделиха, че секторът много 

се нуждае от нови служители и има голям потенциал за по-нататъшно развитие на своите услуги 

и валоризация на културно-исторически обекти. 

SWOT анализ на културно-историческия туризъм в БГ, ИТ, РУМ, ХРВ 

Несъответствия на уменията в туристическата индустрия 

Интервютата потвърдиха първоначалното твърдение на проекта, че въпреки различните 

местности, културно-историческият туризъм в разглежданите територии като цяло е изправен 

пред едно и също предизвикателство: липса на квалифицирани служители. Респондентите и в 

четирите страни също постигнаха консенсус относно основните умения, които откриха, че 

липсват при младите хора. 

 

Липсата на меки умения, особено комуникативни умения, умения за личностно общуване и за 

сътрудничество бяха най-подчертавани по време на разговорите. Предприемаческите, 
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управленските и маркетинговите умения, както и техническите умения също често се появяват в 

интервютата. Освен тези умения, няколко респонденти подчертаха необходимостта от знания 

или страст за културата и района с цел успешна кариера в туристическия бранш. Това са и 

преносими умения и могат лесно да се прилагат в други работни условия и сектори, като по този 

начин се разширяват възможностите за NEET да си намерят работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Нужните умения, споменати в интервютата 

Няколко интервюирани споменаха, че основната причина за несъответствието в уменията се 

крие в образователните институции и други доставчици на обучение, които работят с остарели 

учебни програми и не си сътрудничат с предприятия, работещи в тази област. 

„Повечето училища предлагат обучение за работа, което вече не се изисква, а някои от работните 

места вече не са в реалния сектор. Виждам несъответствия в липсата на комуникация, 

познаването на чужди езици, в уменията за полагане на грижа независимо от професията, 

неспособността за вглеждане в по-широката картина и концентрацията само върху "моята част 

от работата". - Елизабета Миланович Главица, специалист по управление на дестинации, 

Туристически съвет на Централна Подравина (Хърватска). 

Предизвикателства в кариерното планиране 

Освен липсата на някои основни умения за работата, лошото или неясно планиране на кариерата 

също се оказват пречки. 
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„Понякога безработните млади хора не знаят какво да търсят и съответно как да се позиционират 

в света на труда. Младите хора кандидатстват за предложения за работа на случаен принцип, 

без планиране, без анализ на техния опит и умения. За да се реши този проблем, трябва да се 

направят големи промени в училищата, от първите възможности за избор: да се създаде баланс 

между компетенции и „кариерно планиране“ чрез оценка на уменията на човека и проверка на 

нуждите на пазара на труда.“- Сабрина Бусато, президент на Европейската федерация на 

историческите културни и туристически маршрути (Италия). 

„Безработицата сред младите хора може да бъде много по-ниска, ако все повече и много по-

рано се наблегне на професионалното консултиране. Тези млади хора не знаят как да изберат 

работата си и не знаят какво искат да правят в живота, така че обедняват семейството си с 

финансови разходи за образование, след което се оказват в състояние на безработица. ”- Вали 

Богдан, ръководител професионално обучение, Регионален център за професионално обучение 

на възрастни Калъраш (Румъния). 

Както илюстрират двата цитата, липсва вземането на информирано решение коя кариера да се 

избере, която да отговаря на интересите и уменията на младите хора и трябва да се работи по-

добре както на индивидуално ниво, от млади хора, също така и от образователната система, на 

средно и висше образователни нива. 

Засилване на секторното сътрудничество 

От интервютата стана ясно, че сътрудничество между различните участници в туристическия 

сектор, както и с доставчиците на обучение, може да бъде по-развито във всички страни по 

проекта. Например, заместник-председателят на Българската туристическа камара подчерта, че 

преодоляването на липсата на сътрудничество между системата за образование и обучение и 

туристическите компании е на първо място в дневния им ред. Обединяването на силите може 

да доведе до по-добро популяризиране на туристическите услуги и продукти, а в случай на 

включване на доставчици на обучение - по-добро образование на бъдещите служители. По този 

начин, допълнителен елемент на проекта може да бъде създаването на модел след пилотния 

период на образователните модули, който да предложи практически решения за това как 

заинтересованите страни в туристическата индустрия да могат да си сътрудничат по-добре 

помежду си чрез образование и обучение на младите хора чрез съвместни менторски програми. 

NEETs на пазара на труда 
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Повечето от анкетираните от NEET бяха около двадесет годишни, като най-младите бяха на 19 и 

най-възрастните на 28 години, с различни нива на квалификация. Сред 11-те респонденти 2 не 

са завършили гимназия, 4 са с диплома за средно образование, 3 са с бакалавърска степен и 2 

имат магистърска степен. На въпрос дали някоя от предишните им работни места отговаря на 

тяхната квалификация, само един италиански респондент е отговорил с „да“. За пет 

интервюирани въпросът не беше приложим, тъй като трима от тях никога досега не са работили, 

а двама са били без квалификация. Останалите пет NEETs заявиха, че предишната им работа или 

работни места изобщо не съответстват на тяхната квалификация. 

Най-дългият период на безработица по отношение на тези, които преди са работили, варира 

между един месец и 3 години. Предлагането някога на постоянен договор от работодател е 

рядкост сред респондентите. Смущаващо е да се отбележи, че от 11-те интервюирани NEET, само 

един някога е имал постоянен договор (само веднъж), а друг респондент не е сигурен дали е 

имал постоянен или временен договор. 

Отговорът за решаването на младежката безработица според анкетираните доставчици на 

обучение е отговорност както на образователните институции, така и на самите млади хора. 

Както обясни Алдо Риги, генерален директор на Prompimpresa, италиански доставчик на 

обучение и партньор по проекта PRO-YOUTH, подпомагането на младите хора в разработването 

на техни индивидуални кариерни пътеки е от ключово значение за борбата с младежката 

безработица. Други интервюирани от доставчиците на обучение също подчертаха 

необходимостта от по-добро сътрудничество с работодателите, за да бъдат в крак с развитието 

на индустрията, необходимостта от кариерно консултиране на средно и висше нива. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА МОДУЛИ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ РАБОТА  

Елементи на модулите 

Въз основа на резултатите от интервютата, се препоръчва разработването на три модула, които 

да позволят на NEETs да придобият нови умения и компетенции и за да се улесни прехода им 

към пазара на труда. 

1. Разработете свой собствен културен проект! – съчетаване на обучение, основано на 

работа и проекти, за да се усъвършенстват NEETs 

2. Кариерно консултиране и съвети 
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3. Правно консултиране - опознайте правата си като служител 

Препоръките са в съответствие с препоръките на ЕС за културното наследство, споменати в 

предишната глава, особено с аспекта за приобщаващото управление: младите хора, ангажирани 

с културно наследство, могат да развият по-силно чувство за идентичност и участие. Това също 

би могло да повиши самочувствието им да се интегрират отново на пазара на труда. 

Чрез разработването на образователната програма за учене чрез работа трябва да се обърне 

внимание, че следните три основни ценности на културно-историческия туризъм са включени 

във всеки модул: 

1. Съдържанието, на което се основава предлагането на културен туризъм, трябва да се 

тълкува правилно, въз основа на факти  

2. Разработването на схемите за обучение трябва да бъде в съответствие с устойчивото 

развитие  

3. Разработените проект / услуги трябва да ползват не само туристите, но и местната 

общност  

1. Разработете свой собствен културен проект! – съчетаване на обучение, основано на работа 

и проекти, за да се усъвършенстват NEETs 

Основният модул на методологическата рамка би предоставил възможност на студентите да 

използват своята креативност и умения за решаване на проблеми, за да разработят културен 

проект самостоятелно въз основа на ресурсите на региона, които да ангажират както местната 

общност, така и посетителите. 

Според Европейската фондация за обучение (2018 г.) обучението чрез работа може да засили 

мотивацията на хората в дългосрочна безработица, да увеличи шансовете за намиране на 

работа, както и да засили развитието на нови професионални умения, свързани с професията. 

Той може също да помогне за развитието на общи умения и работни навици, като например 

умения за управление на времето, работа в екип и поемане на отговорност. Ученето на основата 

на работа може да бъде уникална възможност за хората в неравностойно положение и 

търсещите работа да получат достъп до възможности за работа, които иначе не биха могли да 

имат. Докато учат на място, студентите веднага са въведени в професията и сектора, получават 

по-добро разбиране и по този начин ще могат да направят по-информиран избор на кариера. 
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Проектното обучение е много подобно на обучението на базата на работа, в смисъл, че 

студентите могат незабавно да приложат това, което учат в реални ситуации, но срокът е 

определен за периода на проекта. Чрез ученето на базата на проекти участниците могат да 

научат повече за конкретното съдържание и да развият критично мислене, творчество и 

комуникационни умения (PBLWorks.org). 

Крайъгълният камък в методологическата рамка ще бъде интегрирането на ученето на основата 

на работа и на проекти 

- Запознаване на NEETs със сектора на културно-историческия туризъм  

- Да им се даде възможност да подобрят някои ключови умения по време на краткото 

работно и учебно преживяване 

- Да станат по-годни за работа чрез придобития опит 

- Улесняване на връзките между участниците в културно-историческия туризъм както и с 

доставчиците на обучение 

Този модул би: 

- позволил на NEET да развият и подобрят своите компетенции и умения в няколко 

области, важни за културно-историческия туризъм за сравнително кратко време 

- запознал NEETs с професиите, организациите и работното ежедневие в сектора на 

културно-историческия туризъм 

- допринесъл да придобият трудов опит и нови контакти, които биха могли да им помогнат 

успешно да кандидатстват за нова работа в бъдеще. 

Повечето от уменията, от които се нуждаят работодателите в сектора, не са специализирани 

умения или умения, свързани с конкретна задача. Друг важен елемент е, че най-подчертаваните 

умения могат да се развият чрез работа с други хора (комуникационни умения, работа в екип и 

т.н.), както с други колеги, така и с клиенти или контрагенти. От съществено значение е 

студентите да могат да подобрят тези умения за сравнително кратко време, не само да им 

помогнат да влязат възможно най-бързо на пазара на труда, но и да покажат, че дори за 

сравнително кратък период от време могат да съберат ценен опит и да подобрят някои 

компетенции. На въпрос за техните слабости, няколко интервюирани NEET споменаха 

безпокойство относно липсата на опит или проблеми със самочувствието, което също е 

значително измерение на проблема. 
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Ползите от ученето чрез работа, базирана на проекти, също бяха отразени от интервюиран, 

работещ като туристически гид в сектора. Както обясни Ива Сила (туристически гид и собственик 

на Kazivacica, Хърватска): „Основният начин на образование за културния туризъм е чрез 

доброволчество: на фестивали, конференции ... което дава възможност за учене в кратък 

период, в интензивна среда.“ 

Възможни идеи за проекти (да бъдат уточнени от ментори и участващи NEET): 

1) Тематичен градски / регионален фестивал 

Умения и компетенции: управление на проекти, комуникация, организация на събития, 

предприемачески умения, работа в екип, взаимодействие с посетителите 

Чрез организирането на местен фестивал участниците могат да се запознаят с голямо 

разнообразие от аспекти на културно-историческия туризъм и да се включат в различни роли и 

дейности, докато изпълняват проекта. Фестивалът също е чудесен начин за стимулиране на 

популяризирането на региона и помагане на местните и посетителите да открият културното 

наследство, което ги заобикаля. Участниците трябва да включат съответните местни участници 

(в зависимост от темата на фестивала), като музеи, културни места, ресторанти и др. 

2) Тематични екскурзоводски разходки 

Умения и компетенции: комуникация, разказване на истории, говорене пред и взаимодействие 

с посетители, знания за региона, тълкуване на наследството, работа в екип, чужди езици, 

презентационни умения 

Пешеходните турове стават все по-популярни в Европа, предоставяйки на посетителите да 

научат повече за местната култура, с екскурзовод с експертни познания за наследството и 

историята на локацията. В по-малко познати райони има голям потенциал за развитие на такива 

обиколки, които биха могли да помогнат на местните жители да преосмислят 

забележителностите в района и да ги популяризират сред посетителите. Обиколките могат да 

бъдат организирани около определена тема от историята, културата, изкуството, 

виногастрономията или природното наследство, въз основа на ресурсите на региона и интереса 

на участниците. 

Ръководството на Interpret Europe, Европейската асоциация за наследство подчертава, че 

тълкуването на наследството е по-сложно от простото описание на наследството чрез 
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обобщаване на фактите. „Тълкуването не е информация. То не е затрупване на посетителите с 

факти - то е предназначено да им помогне да разберат какво са „скритите истини“. Целите на 

тълкуването могат да бъдат обобщени като отношение (към посетителите), разкриване (ново 

разбиране) и провокиране (мисъл и любопитство) (Interpret Europe, 2016: 4). “ 

3) Градска / регионална карта за търсене на съкровища 

Умения и компетенции: работа в екип, предприемачески умения, чужди езици, комуникация, 

интерпретация на наследството, дизайнерски умения, знания за региона 

Като допълнителен компонент, освен пешеходните обиколки, може да бъдат разработени 

тематични карти за градове и региони. Представени като карти за „търсене на съкровище“, 

където посетителите трябва да намерят следващия елемент, базиран на дадените улики, биха 

добавили игрив щрих към продукта, което би могло да увеличи ангажираността на посетителя. 

Участниците могат да избират заедно обекти на наследството, да се научат да ги тълкуват и 

популяризират по начин, който би бил интересен за посетителите. 

Освен да подобрят познанията си за територията, участниците ще развият и преносими умения 

като комуникация и работа в екип. Картата може да бъде преведена на различни езици въз 

основа на езиковите компетенции на NEETs и езиците на посетителите, идващи в региона. За 

популяризирането на картата участниците могат да научат и за методите на разпространение и 

онлайн комуникацията. Картата може да се разпространява цифрово чрез уебсайт или 

приложение. Освен това, още едно предимство на проекта е, че участниците ще имат осезаем 

продукт, който биха могли да покажат по-късно (като ориентир за бъдещи служители и т.н.). 

2) Кариерно консултиране и съвети 

Интервютата хвърлят светлина върху факта, че липсата на необходимата информация относно 

работните места и пазара на труда е основна пречка в планирането на кариерата на младите 

хора. Или младите хора осъзнават по-късно, че избраната от тях кариера не е, както са си я 

представяли, или не виждат ясно възможностите и кариерното развитие, които биха могли да 

имат в определени сектори, лошото кариерно планиране е основен фактор за безработицата. 

Затова, PRO-YOUTH има за цел да се справи с този проблем, като улесни сътрудничеството между 

индустрията и доставчиците на обучение, където те могат да работят заедно за запознаване на 

младите хора с реалността на определени работни места чрез: 
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• Ротационни програми с наблюдение на работата - участниците могат да прекарат 

няколко седмици / месеца с няколко наставници на различни работни места, за да 

получат представа за дадена професия. Менторите ще споделят отговорностите за 

обучението на участниците, като по този начин ще намалят допълнителното време и 

енергия, изисквани от всеки наставник 

• Обиколки в предприятия или отворени дни - чрез посещение на компании, работещи в 

сектора на културата и наследството, младите хора могат да получат шанс да видят 

работните процеси отблизо, да говорят с хората, работещи в професията и да създадат 

контакти. 

3) Правно консултиране – опознайте правата си като служител 

Освен да помогнат на младите хора да намерят кариерната пътека, която най-добре отговаря на 

техните интереси и умения, те биха се възползвали и от обучение относно правните аспекти на 

навлизането на пазара на труда. Особено в туристическата индустрия има засилена сезонност, 

което поставя служителите в несигурна ситуация. Незаконната заетост и разпространението на 

сивата икономика са проблем особено в България и Румъния като част от проектните страни. 

Елементът от модулите за правното консултиране ще третира въпроси като: 

- Кои въпроси могат и не могат да бъдат зададени по време на интервю за работа? 

- Коя информация младите хора определено трябва да потърсят за бъдещия си 

работодател, преди да приемат оферта? 

- На какво трябва да обърнат внимание при подписването на договор? 

- Какви права имат като служители? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Интервютата със заинтересованите страни в областта на културно-историческия туризъм в 

България, Хърватия, Италия и Румъния бяха проведени, за да осигурят цялостен поглед върху 

сектора, а разговорите с NEETs ни позволиха да разберем техния опит при навлизане на пазара 

на труда. в избраните региони. Отговорите на участниците потвърдиха, че основните цели на 

проекта са подходящи в тези региони, а именно, че има голям потенциал младите хора да 

навлязат на пазара на труда в този сектор, когато са обучени да придобият правилните умения. 
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С по-добре квалифицирани служители услугите могат да се подобрят, което води до по-

атрактивни туристически оферти и регионално развитие. 

„Потенциалът на културния туризъм е безспорен и огромен. Това е бъдещето на устойчивото, 

отговорно развитие, запазване на уникалността и запазване на културата и наследството. 

Туризмът може да бъде катализатор и инструмент за развитието на туризма в областта на 

културното наследство с адекватна политика и взаимодействие между заинтересованите 

страни.”- преподавател от Софийския университет (България) 

 ИТАЛИЯ ХЪРВАТИЯ БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ 

Тематичен фокус  
Виногастроном

ия  

Нематериално културно 

наследство 

Нематериално 

културно наследство 

Правни аспекти на 

работата в 

туристическата 

индустрия 

Географски обхват 
Градове, регион 

около Мантуа 
Континентална Хърватия Северна България Окръг Калъраш 

Възрастово 

определение на 

NEETs по страни 

16-29 15-34 15-24 16-25 

Съществуващи 

инициативи за NEETs 

Младежка 

гаранция 

- Национална мрежа на 

регионалните центрове по 

компетенции в ПОО 

- Разработване на нова учебна 

програма за ПОО 

- “Подобряване на достъпа на 

уязвими групи на пазара на 

труда в туризма и хотелиерския 

сектор” (краткосрочни 

програми, Министерство на 

туризма) 

Програми за хора под 

29 години 

(Министерство на 

труда и социалната 

политика) 

Регистрация на 

младежи в 

регистрите на 

публичните служби 

по заетостта 

Рамка на PRO-YOUTH и обстоятелства на NEET в проектните страни 

Този доклад има два основни приноса. Първо бяха идентифицирани констатациите, свързани с 

желаните умения, определени в сектора на културно-историческия туризъм. Най-необходимите 

умения в сектора са меките умения, особено уменията за комуникация, работата в екип, както и 

предприемаческите умения и владеенето на чужди езици. След като бяха идентифицирани 

основните умения, които се изискват най-много в сектора на културно-историческия туризъм, 

бяха формулирани препоръки за модули за краткосрочни схеми за учене чрез работа. Трите 
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модула са съсредоточени върху подобряване на уменията чрез работа, базирана на проекти, 

кариерно планиране и правни консултации. 

Следващите стъпки в PRO-YOUTH включват разработване на схеми за учене чрез работа въз 

основа на анализа и препоръките, формулирани в този доклад. Модулите ще бъдат съставени 

на английски и преведени на езика на всяка участваща страна. След това ще последва пилотен 

период, в който модулите ще бъдат тествани в страните по проекта. Целта на фазата на тестване 

е да се проучи до каква степен модулите работят, да ги прецизира и да се получи обратна връзка. 

И накрая, въз основа на нашия опит ще бъдат формулирани политически препоръки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Въпросник по страни (попълнен от партньорите) 

Анализ на статуквото и дефиниране на обхвата (моля, отговорете сами на въпросите) 

1. Моля, определете географския обхват на анализа (може да решите да се съсредоточите 

върху вашия град, по-широк регион или държава, но предлагаме стесняване на 

географския фокус, ако е възможно, за да се гарантира, че имаме осезаеми резултати в 

края). Моля, обяснете избора си 

2. Предоставяне на статистически данни, специфични за избраната географска област, по 

отношение на младите хора, които не работят, не се обучават или учат (NEETs): 

a. Най-засегнатите възрастови групи. Тук посочете предварително определени 

възрастови групи, за да направите данните сравними в различните случаи. 

Евростат определя NEETs на възраст между 20-34 години. Трябва да определите 

възрастовата група, ако установите, че друга възрастова група е по-засегната във 

вашата страна (например от 15 или от 18 години). 

b. Най-висока образователна степен или квалификация 

c. Възраст за напускане на училище  

d. Заетост (опции, средна продължителност) 

e. Емиграция 

f. Придобити умения и потребности на пазара на труда  

g. Недокументиран / нелегален пазар на труда (ако е приложимо) 

3. Предоставяне на информация за туристическия сектор като цяло и за туризма в областта 

на културното наследство, по-специално в избраната географска област, като се 

фокусира върху посочените по-долу теми 

a. Силни страни 

b. Потенциал за развитие 

c. Предизвикателства 

d. Дигитализация 

e. Дял на пазара на труда 

https://doi.org/10.1787/1410f36e-en
https://theartsplus.com/2018/10/11/european-manifesto/
https://www.researchgate.net/publication/329610480_Heritage_Mobility_Manual_Learning_through_museums_-_Methods_Experiences_Actions
https://www.researchgate.net/publication/329610480_Heritage_Mobility_Manual_Learning_through_museums_-_Methods_Experiences_Actions
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f. Съществуващи възможности за квалификация и предоставени умения 

(включително общо образование, професионално обучение или краткосрочни 

обучения - моля, посочете продължителността, целевата група, разходите и 

предлаганите степени) 

g. Нужди на пазара на труда 

4. Моля, определете тематичния обхват на вашия анализ (можете да се съсредоточите 

върху всяка област, свързана с туризма в областта на културното наследство, например 

конкретни културни или исторически обекти, които са популярни туристически 

дестинации или биха могли да се превърнат в такива, културни институции, културни или 

арт събития, обичаи традиции, услуги, свързани с културния и историческия туризъм).  

5. Съпоставете съответните институции от всички заинтересовани групи (ограничете се до 

избрания географски и тематичен обхват). Дайте следната информация: име, кратко 

описание на профила, уебсайт, лице за контакт, информация за контакт, възможно 

значение за проекта 

a. Организациите на работодателите, като камари, сдружения, насочени към 

наследството и културния туризъм 

b. Доставчици на обучение (виж 3/f) 

c. Местни / регионални власти, държавни и частни институции, НПО, управляващи 

наследство, исторически, културни обекти 

d. Институции / организации / участници в гражданското общество, работещи с 

NEETS 

e. Съответни участници в гражданското общество, които са насочени към 

културното наследство 

Проведете интервюта с поне един представител на всяка определена заинтересована 

група (ръководство за интервюто по-долу). 

Приложение. 2. Ръководство за интервю 

Предложени въпроси за интервютата (не се колебайте да добавите допълнителни въпроси въз 

основа на избрания географски обхват или тематичен фокус).  

Организации на работодателите като камари, сдружения, насочени към наследството и 

културния туризъм 

1. Демографски въпроси: възраст, пол, най-висока образователна степен, позиция, 

съответен опит на интервюирания 

2. Моля, опишете вашата организация (цели, членове, фокус, кратка история) 

3. Как възприемате пазара на труда в сектора на културния туризъм (съществуващи 

възможности, необходимите умения, средни заплати, неотдавнашни промени по 

отношение на необходимите умения, очаквани развития, достъп на младите хора, 

видове заетост и др.) 

4. Съответстват ли уменията и компетенциите на съществуващата система за образование 

и обучение на изискванията на пазара на труда / работодателите? Къде виждате най-

значимите несъвпадения? Има ли сътрудничество между работодателите и 

доставчиците на обучение? 
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5. Какво би било необходимо за борба с младежката безработица? Как виждате ролята си 

в това? 

6. Как виждате потенциала за развитие на сектора на културния туризъм? Как може да 

реагира на променящите се условия и изисквания? Как виждате ролята си в това? 

 

Доставчици на обучение в сектора на културното наследство и туризма 

1. Демографски въпроси: възраст, пол, най-висока образователна степен, позиция, 

съответен опит на интервюирания 

2. Моля, опишете вашата организация (цели, членове, фокус, кратка история, вид и 

продължителност на обученията, предлагани степени. Към кого са насочени 

обученията?) 

3. Какви традиционни, меки или преносими умения предлагате на учениците / студентите 

/ обучаемите? Как виждате пригодността за заетост на завършилите при вас? 

Проследявате ли развитието на завършилите? 

4. Как реагирате на промените на пазара на труда? Дали уменията и компетенциите, 

осигурени от съществуващата система за образование и обучение, отговарят на 

изискванията на пазара на труда / работодателите? Къде виждате най-значимите 

несъвпадения? Опишете вашето сътрудничество с работодателите. Има ли някакви 

елементи на обучение на работното място в процеса на обучение? 

5. Какво би било необходимо за борба с младежката безработица? Как виждате ролята си 

в това? 

6. Как виждате потенциала за развитие на сектора на културния туризъм? Как може да 

реагира на променящите се условия и изисквания? Как виждате ролята си в това? 

Местни/регионални власти, държавни и частни институции, НПО управляващи обекти на 

културно-историческото наследство 

1. Демографски въпроси: възраст, пол, най-висока образователна степен, позиция, 

съответен опит на интервюирания 

2. Моля, опишете вашата организация (цели, членове, фокус, кратка история) 

3. Как възприемате пазара на труда в сектора на културно-историческия туризъм? Кои са 

най-нужните умения и компетенции? Образователните предложения отговарят ли на 

нуждите на трудовия пазар /нуждите от специализирана и неспециализирана 

експертиза? Трудно ли е да се намерят служители с подходящи умения?? 

4. Сътрудничите ли с доставчици на обучение? Предоставяте ли обучение на служители или 

предлагате ли стажове, обучение на работното място? 

5. Как виждате потенциала за развитие на сектора на културния туризъм? Как може да 

реагира на променящите се условия и изисквания? Кои са най-големите 

предизвикателства? 

6. Как виждате потенциала за заетост на NEET (младите хора, които не работят, не се 

обучават или учат) в този сектор? Необходими ли са умения и компетенции, които биха 

могли да бъдат осигурени чрез краткосрочно обучение на работното място? 

Институции/организации/действащи лица от гражданското общество, които работят с NEETS  

(младите хора, които не работят, не се обучават или учат) 
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1. Демографски въпроси: възраст, пол, най-висока образователна степен, позиция, 

съответен опит на интервюирания 

2. Моля, опишете вашата организация (цели, членове, фокус, кратка история) 

3. Положение на NEETs в последните години. Кои са NEETs – възраст, пол, образователна 

степен и др. Има ли някакви инициативи в региона, които подпомагат NEETs? Кой е най-

големия риск да стане човек NEET? Какви възможности са отворени за NEETs (миграция, 

сезонна заетост и др.) 

4. Сътрудничите ли с доставчици на обучение и работодатели в сектора на колтурно-

историческия туризъм? 

5. Какво би било нужно за борба с младежката безработица и отпадане от училищната 

система? Как виждате ролята си в това? Какво би било необходимо за плавен преход към 

пазара на труда? 

6. Как виждате потенциала за развитие на сектора на културния туризъм? Как виждате 

потенциала за заетост на NEET (младите хора, които не работят, не се обучават или учат) 

в този сектор? 

NEETS 

1. Демографски въпроси: възраст, пол, най-висока образователна степен 

2. Какъв е вашият опит, какви учения сте преминали/ квалификации имате? 

3. Моля, кажете ми за опита си на пазара на труда. Какви бяха предишните ви работни 

места през последните 5 години или след като сте придобили най-високата си степен? 

Как открихте последната си работа (и)? Как обикновено търсите работа? Колко време 

трябваше да търсите работа обикновено? От колко време сте безработни? Колко пъти 

сте работили през последните пет години? През последните пет години колко дълъг 

беше най-краткият и най-дълъг период на безработица? 

4. Когато сте работили през последните пет години: колко пъти сте имали договор за 

постоянна работа? Колко пъти сте имали временни трудови договори? Колко пъти сте 

работили на пълно работно време и колко пъти на непълно работно време? 

5. Работата ви обикновено отговаряше ли на вашите квалификации? Получихте ли 

обучение по време на безработица? Ако отговорът е „да“, това ваша инициатива ли беше 

или бюрото по труда ви е помогнало? Смятате ли, че обучението (ята), които сте 

получили, са повишили вашите шансове за намиране на работа? 

6. Каква би била идеалната работа за вас? Моля, оценете собствените си умения, силни и 

слаби страни в сравнение с изискванията на образователната система и на пазара на 

труда. 

Приложение 3. Списък на интервюираните организации 

ДЪРЖАВА ОРГАНИЗАЦИЯ ВИД ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛ 

България  Община Белоградчик 

Местни/регионални власти, държавни и 
частни институции, НПО управляващи 
обекти на културно-историческото 
наследство  

инфраструктура и развитие, образование, екология, 
култура, здравеопазване, туризъм и др., управление на 
общинска собственост, създаване на условия за нови 
частни инвестиции 

България  
Българска туристическа 
камара 

Организации на работодателите като 
камари, сдружения, насочени към 
наследството и културния туризъм 

подобряване качеството на туризма и устойчиво развитие 
на туризма 
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Румъния  Съвет на Окръг Калъраш 

Местни/регионални власти, държавни и 
частни институции, НПО управляващи 
обекти на културно-историческото 
наследство 

местна публична администрация - задачи, свързани с 
икономическото и социалното развитие на окръга, 
управление на окръжното наследство; запазване, 
възстановяване и капитализиране на исторически и 
архитектурни паметници, паркове, обществени градини и 
природни резервати 

Румъния  
Агенция по заетостта на 
Калъраш 

Организации на работодателите като 
камари, сдружения, насочени към 
наследството и културния туризъм 

включване на хора, които търсят работа на предлаганите от 
работодателите работни места; прилагане на активни и 
превантивни мерки за безработни, за неактивни хора и за 
хора, изложени на риск от загуба на работа; намаляване на 
дългосрочната безработица чрез предлагане на 
професионална алтернатива на младите хора преди 6 
месеца от датата на регистрацията 

Румъния  
Камара на търговията, 
индустрията и селското 
стопанство на Калъраш 

Организации на работодателите като 
камари, сдружения, насочени към 
наследството и културния туризъм 

представлява, защитава и подкрепя интересите на своите 
членове и бизнес общността по отношениа на публичните 
органи 

България  
Клъстер Асоциация за 
история и туризъм 

Организации на работодателите като 
камари, сдружения, насочени към 
наследството и културния туризъм 

обединяване на компании, НПО и физически лица, 
повишаване на качеството на услугите и информацията, 
свързани с историята на България 

Италия  
CPI Мантуа (служба за 
пазара на труда в Център 
за заетост) 

Институции/организации/действащи 
лица от гражданското общество, които 
работят с NEETS  

информационни и ориентиращи услуги, помощ и подкрепа 
за управлението на бюрократични процедури, издаване на 
сертификати и формуляри, безплатни съвети на търсещите 
работа, административни дейности (регистър на 
работниците, регистрация в списъците за мобилност и др.) 

Хърватия 
Хърватска търговска 
камара – Асоциация за 
културен туризъм 

Организации на работодателите като 
камари, сдружения, насочени към 
наследството и културния туризъм 

развитие на континентална и крайбрежна Хърватия, 
устойчивост, повишаване на осведомеността за опазването 
на наследството 

Италия  Federalberghi 
Организации на работодателите като 
камари, сдружения, насочени към 
наследството и културния туризъм 

федерация – членове са 80% от хотелиерите в Мантуа 

Италия  

FEICST – Европейска 
федерация на 
историческите, културни 
и туристически 
маршрути 

Организации на работодателите като 
камари, сдружения, насочени към 
наследството и културния туризъм 

представителство на обществени общности (музеи), 
анимационни асоциации, местни икономически дейности 

Италия  Институт Santa Paola Доставчици на обучение 

курсове по опазване и възстановяване на културното 
наследство, качество, безопасност, околна среда, 
компютърни науки, графичен дизайн, издателство, 
управление на бизнеса, електроника, печене + обучение и 
работна ориентация, стажове 

Хърватия Kazivačica Доставчици на обучение 

разработване на творчески проекти в културния туризъм - 
интерпретация на наследството, обучение на 
екскурзоводи, индивидуални турове с изследвания и 
писане на сценарии 

Хърватия  

Министерство на 
туризма – Служба за 
укрепване на човешките 
ресурси чрез изготвяне 
на програми и проекти 
на ЕС 

Организации на работодателите като 
камари, сдружения, насочени към 
наследството и културния туризъм 

Министерството на туризма е националният орган, 
отговарящ за туризма в Хърватия. Министерството 
отговаря за стратегиите, политиките и мерките на 
национално ниво; той предлага закони, регулиращи 
туризма и хотелиерството, системата на туристическите 
бордове и туристическите такси. 
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Италия Община Остилия 

Местни/регионални власти, държавни и 
частни институции, НПО управляващи 
обекти на културно-историческото 
наследство 

общинска администрация 

Хърватия MUSES Ltd. 

Местни/регионални власти, държавни и 
частни институции, НПО управляващи 
обекти на културно-историческото 
наследство 

експертни сътрудници и консултанти (за публичния сектор, 
местните общности, изкуствата, културните и 
туристическите институции, НПО), стратегии за развитие на 
наследството, изграждане / реставрации на музеи, 
интерпретационни центрове, тематични маршрути и др. 

България 
Музей на хумора и 
сатирата 

Местни/регионални власти, държавни и 
частни институции, НПО управляващи 
обекти на културно-историческото 
наследство 

представяне на хумористично изкуство и култура, 
насърчаващо ролята на сатирата в съвременния живот 

Италия  Promimpresa Доставчици на обучение 
обучение, бизнес консултиране, европейски проекти, 
търсене и подбор на персонал, издаване на езикови и 
сертификати по информационни технологии 

Хърватия RECIDER PROJEKT Ltd 

Местни/регионални власти, държавни и 
частни институции, НПО управляващи 
обекти на културно-историческото 
наследство 

проектиране и планиране на проекти, административна 
подкрепа и стратегическо планиране за клиенти, работещи 
в културни и творчески индустрии, развитие на селските 
райони и устойчив туризъм 

Румъния 

Регионален център за 
професионално 
обучение на възрастни 
Калъраш (C.R.F.P.A. 
Călăraşi) 

Доставчици на обучение 

съвместно прилагане на стратегиите за професионално 
обучение и за окръжните агенции по заетостта, 
установяване на партньорски отношения с други 
юридически лица от публичното или частното право, 
участващи в обучителната дейност 

България 
Софийски университет 
„Св. Кл. Охридски" 

Доставчици на обучение образование за културно наследство в различни степени 

Хърватия 
Туристически борд на 
Централна Подравина 

Организации на работодателите като 
камари, сдружения, насочени към 
наследството и културния туризъм 

насърчаване и иницииране на развитието и 
усъвършенстването на туристическите продукти, 
насърчаване на туристическите продукти, повишаване на 
осведомеността за икономическите и социалните ефекти 
от туризма и опазването 

Хърватия 

Загребско училище за 
хотелиерство и туризъм / 
Hotelijersko-turistička 
škola Zagreb 

Доставчици на обучение 
официално образование (гимназия) по туризъм и 
хотелиерство - хотелско-туристически техник, 
четиригодишна програма 

Хърватия Val Kulture 

Местни/регионални власти, държавни и 
частни институции, НПО управляващи 
обекти на културно-историческото 
наследство 

популяризиране на културата и изкуствата и 
демократичните ценности на всички нива на обществото, 
организиране на културни и художествени събития, 
дейности, лекции, форуми 

 


