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ТУРИЗМЪТ  
НА ЗНАНИЕТО 



 

• Туризмът на знанието  

• Политиките за иновации в туризма 

• Инструментите за иновации в туризма 

• Системи и еко системи за иновации 



Туризмът на знанието.  
За разлика от аграрните, основани на ресурсните или 
традиционните системи за развитието на туризма, 
Туризмът на знанието се ръководи основно от 
създаването, разпространението и използването на 
знания и информация.  

В това отношение тя отразява последния етап на 
развитие, в развитието на съвременните икономики, 
които често се характеризиратчрез по-широко 
използване на ИКТ, глобализация, активна работа в 
мрежа и различни форми на иновации. 



Иновационна политика в областта на туризма.  
• Иновацията е прилагането на нови решения, които 

отговарят нововъзникващи изисквания, недефинирани 
или съществуващи пазарни нужди. Това се постигнато 
чрез по-ефективни продукти, процеси, услуги, 
технологии, решения, или идеи, които са на 
разположение на пазара, управлението и обществото. 

• Иновационната политика се състои от всички 
политически действия, насочени към подпомагане на 
гражданите , компаниите и всяка друга организация да 
се развиват по-добре и следователно да допринася към 
по-широки социални цели като растеж, работни места и 
устойчивост. 



Инструменти  
на иновационната политика в туризма.  
Типичните инструменти за иновационна политика 
включват подпомагане на образованието, науката и 
научните изследвания, изграждането на 
благоприятни рамкови условия, улесняване на 
достъпа до финансиране, политика за сравнителен 
анализ с добри практики, и стимулиране на 
сътрудничеството и търсенето на иновации чрез 
стандарти, регулациите и обществените поръчки. 



Иновационни системи и екосистеми.  
Иновационните системи са концепции за разбиране на  
динамиката и съвместният характер на иновациите в 
общностите и туризма.  

Според теорията на иновационната система иновациите са 
резултат от сложен набор от взаимоотношения между 
участниците в системата, включително предприятията, 
училища, университети, изследователски институти и 
правителство на национално, регионално и местно ниво или 

на секторно или технологично нива.  



 Образователните нужди на една икономика и едно 
общество могат да се променят сравнително бързо: 
образователната система трябва да бъде гъвкава и 
да може бързо да се адаптира. Възможностите за 
учене през целия живот трябва да се подкрепят и 
насърчават на всички нива на образование в 
областта на туризма. 

 Насърчаването на предприемачески елементи във 
всички области на образованието по туризъм и 
насърчаване на взаимодействието между бизнеса и 
образованието са все по-важни. 

(Finland as a Knowledge, Economy 2.0, Lessons on Policies and Governance, p. 11) 

 



ОБРАЗОВАНИЕ  
ЗА ТУРИЗЪМ НА ЗНАНИЕТО 



 Силната образователна основа е гръбнакът на Туризма 
на знанието. 

 Туризмът на знанието се нуждае от  широка общност 
образователни и обучителни професионалисти. 

 Не трябва да се очакват бързи резултати: 
подобряването на образователната база изисква 
систематични и дългосрочни инвестиции. 

 Компетентните учители са отправна точка за успешна 
образователна система. 

 Силна правна основа и ефективно управление - без да 
се отслабва автономията на училищата - са важни за 
гарантирането на високо качество на образованието. 



 Образователните нужди на една икономика и едно 
общество могат да се променят сравнително бързо: 
образователната система трябва да бъде гъвкава и 
да може бързо да се адаптира. Възможностите за 
учене през целия живот трябва да се подкрепят и 
насърчават на всички нива на образование в 
областта на туризма. 

 Насърчаването на предприемачески елементи във 
всички области на образованието по туризъм и 
насърчаване на взаимодействието между бизнеса и 
образованието са все по-важни. 

(Finland as a Knowledge, Economy 2.0, Lessons on Policies and Governance, p. 11) 

 



изисквания към 
компетенциите на 
човешките ресурси в 
областта на туризма при 
отчитане на 
европейските, 
национални и браншови 
изисквания и стандарти 



референтна мрежа и 
информационна система 
за оценяване и 
актуализиране на 
компетенциите на 
човешките ресурси 
съобразно настоящите и 
бъдещи потребности на 
пазара на труда в 
туристическите 
индустрии;  



СПА 

 

образователни и обучителните програми на 
средните училища, центровете за професионално 
обучение и висшите училища за придобиване на 
професионални квалификации в областта на 
туризма да отчитатевропейските, национални и 
браншови изисквания и стандарти;  



СПА 

 

 

професионалното ориентиране ефективно да 
подпомага на младите във връзка с избора на 
бъдеща професия, направление за квалификация, 
допълнителна квалификация и преквалификация в 
туристическите индустрии;  

 



СПА 

• системи за идентифициране и признаване на 
неформално и самостоятелно придобити 
знания, умения и компетености в областта на 
туризма;  

 

• партньорството между научните, 
образователните, обучителните и бизнес 
организациите в областта на туризма;  

 



СПА 

 

• социален диалог в областта на туризма; 

 

• иновативни подходи при управлението на 
човешките ресурси;  

 

• статут на стажантите;  

 

 



Нашият опит до 
SMARTOURISM.BG 2.0 



• Проучване на обучителните нужди на 
преподавателите от училищата по 
ресторантьорство и хотелиерство за 
преподаване на специализиран софтуер в 
областта на туризма  

в партньорство с Асоциацията на училищата 
по ресторантьорство и хотелиерство 

 



• Проучване на софтуерните активи и 
компютърна инфраструктура в училищата 
по ресторантьорство и хотелиерство за 
преподаване на специализиран софтуер в 
областта на туризма  

в партньорство с Асоциацията на училищата 
по ресторантьорство и хотелиерство 

 



• Проект за разработване на методология за 
пилотно въвеждане на обучение по 
специализиран софтуер в областта на 
хотелиерството  

в партньорство с: 
 Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство 

 ИТДК ЕООД 

 КЛОК СОФТУЕР 

 



• Проект за разработване на методология за 
пилотно въвеждане на обучение по 
специализиран софтуер в областта на 
ресторантьорството  

в партньорство с: 
 Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство 

 ИТДК ЕООД 

 КЛОК СОФТУЕР 

 



• Проект за разработване на методология за 
пилотно въвеждане на обучение по 
специализиран софтуер за управление на 
ресурсите и финансово управление в областта на 
хотелиерството и ресторантьорството 

в партньорство с: 

 Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство 

 ИТДК ЕООД 

 БИЗНЕССОФТ - WORKFLOW 

 



Проект OUTDOORinBG: 
• адаптация за България на 

европейския компетентностен 
модел и образователни изисквания 
в областта на OUTDOOR, приети от 
Европейската конфедерация на 
работодателите в областта на 
OUTDOOR 

• Оценка на образователната 
инфраструктура в областта на 
OUTDOOR в България 

• Оценка на стандартите за сигурност 
за ОUTDOOR в България по 
методика на  

В партньорство с: 

• Европейската конфедерация на работодателите в 

областта на организираното свободно време на 

открито www.ec-oe.eu 

• France Plein Air www.francepleinair.fr 

• Асоциацията на училищата по ресторантьорство и 

хотелиерство 

• Националната спортна академия „Васил Левски“ 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„АКТИВНО СВОБОДНО ВРЕМЕ“ 
10 май 2018, зала Витоша, ИЕЦ 

http://www.ec-oe.eu/
http://www.ec-oe.eu/
http://www.ec-oe.eu/
http://www.francepleinair.fr/


• Включване на изучаването на 
специализиран софтуер в държавните 
образователни изисквания по хотелиерство 

 

в партньорство с: 
 Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство 

 



• ХАКАТОН SMARTOURISM.BG 1.0 
 

 

в партньорство с: 
 Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство 

 Катедра „География на туризма“ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 



 

 

• Наградите SMARTOURISM.BG 



 

 

ИНИЦИИРАНЕ  

НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА SMARТOURISM.BG 



Нашият план за 
SMARTOURISM.BG 3.0 



Нашият план за SMARTOURISM.BG 3.0: 
 Интернет портал за ХоРеКа образование и обучение: 

HORECA.EDUCATION в партньорство с АУРХ – в срок 
15.11.2018  

 Създаване на нова специалност за средно професионално 
образование в областта на информационните 
технологии в туризма – в партньорство с АУРХ – срок: 
15.09.2019 

 ХАКАТОН SMARTOURISM.BG 2.0 
 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG 3.0 в Бургас 


