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Европей скй манйфест „Турйзъм за растеж й 
работнй места“ 

 

Туризмът е важна движеща сила на икономическото и социалното развитие. Секторът 

стимулира икономическия растеж, генерирайки приходи, заетост и инвестиции в Европа, и 

осъществявайки износ на пазарите за изходящ туризъм в цял свят. Той спомага за запазването 

на нашето културно и природно наследство, осигурява приходи за финансиране на съоръжения 

и инфраструктура, използвани както от посетителите, така и от местните жители, и повишава 

усещането за обща европейска идентичност и гражданство, отличаващи се със своето 

многообразие. 

Европа е водещата световна туристическа дестинация, с пазарен дял 50% през 2016 г. 1 .  

Туристическият сектор генерира (пряко и непряко) 10,2% от общия БВП на ЕС-28, като се очаква 

делът му да нарасне до 11,2% от БВП до 2027 г 2. 

Секторът на пътуванията и туризма в ЕС осигурява издръжка на почти 26,5 млн. души, а приходите 

от посетители възлизат на 375,1 млрд. евро. Ролята на туризма става все по-важна с оглед на 

факта, че това е сектор с висока интензивност на труда, съставен предимно от МСП, който 

поддържа високи нива на заетост сред жените и младежите. 

В момент на драстично нарастване на равнището на безработицата данните сочат, че секторът на 

пътуванията и туризма е сред лидерите по разкриване на нови работни места както в Европа, така 

и в световен план. 

Предвид тези факти, европейските публични и частни заинтересовани страни от сектора на 

туризма, както и заинтересованите страни със засилен интерес в тази област, се обединиха и 

изготвиха заедно европейски манифест за туризма. В документа се очертават приоритетите на 

политиката на ЕС за сектора през следващите години. 

 

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ 

За да се формулират ефективни политики за туризма, е необходим всеобхватен европейски 

подход, който да отчита многостранното въздействие на сектора, както и широкия спектър от 

заинтересовани страни, развиващи дейност в сферата на туризма или засегнати от нея. Този 

                                                           
1  Световна организация по туризъм (2017 г.), Tourism Highlights 2017 Edition (Основни тенденции в сферата на туризма, издание от 
2017 г.), UNWTO, Мадрид. 
2 Световен съвет по пътувания и туризъм (2017 г.), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union („Пътуване и туризъм: 
икономическо въздействие през 2017 г. в ЕС“), WTTC, Лондон. 
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аспект беше признат в Договора от Лисабон, който в своя член 195 възлага на Европейския съюз 

отговорността да насърчава конкурентоспособността на европейския туристически сектор, 

създавайки благоприятна среда за неговия растеж и развитие, и утвърждавайки интегриран 

подход към сектора на пътуванията и туризма. 

 

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ 

 

Конкурентоспособност 

1. Въвеждане на по-интелигентни визови политики и процедури за Шенгенското пространство с 

цел да се сведат до минимум пречките пред лицата, пътуващи законно, било то с развлекателна 

или професионална цел. 

2. Намаляване на административната и данъчната тежест, подпомагане на създаването на 

предприятия и насърчаване на трансграничните продажби и услуги. 

3. Насърчаване на по-интелигентни данъчни политики и по-добра координация между 

европейските, националните, регионалните и местните власти с цел да се гарантира, че Европа 

продължава да бъде конкурентна дестинация за посещения и за извършване на стопанска 

дейност. ДДС, налозите, местните такси и таксите за пътниците във въздушния транспорт следва 

да бъдат включени в обхвата на прегледа на регулаторната рамка. 

4. Гарантиране на еднакви условия на конкуренция и справедлива конкуренция за всички 

доставчици на услуги в сферата на туризма. 

 

 
Цифровизация 

5. Развитие на финансовата подкрепа на ЕС за цифровизацията на туристическия сектор и 

създаване на експертни форуми с цел насърчаване на добрите практики. 

6. Гарантиране на прозрачност и безпристрастност за онлайн потребителите и предприятията. 

Платформите за онлайн търсене и от типа „потребител към потребител“ следва да бъдат 

включени в обхвата на прегледа на регулаторната рамка. 

7. Насърчаване на въвеждането на допълнителни тавани на таксите за роуминг на данни, 

безплатна безжична връзка за посетителите и повече многоезично съдържание за атракциите и 

проявите, предлагани от дадена дестинация. 
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Добро управление 

8. Разработване на специална стратегия на ЕС за туризма с ясни цели, показатели и мерки за 

туризма в ЕС с участието на всички заинтересовани страни от сектора на туризма. 

9. Предотвратяване на нормативното дублиране и премахване на нормативните противоречия в 

рамките на единния пазар за туристически услуги чрез гарантиране на по-добра координация на 

политиките и нормативните разпоредби, засягащи туризма, между различните ГД. 

10. Гарантиране на подходящ срок на предизвестие (минимум 24 месеца) при промени в 

съответните нормативни разпоредби (данъчни или други), засягащи туризма. 

11. Гарантиране на прозрачност при събирането и последващото използване на данъчните 

постъпления от икономиката на обслужване на посетители*. 

12. Опростяване на данъчното законодателство и законодателството за защита на потребителите, 

и гарантиране на последователното му прилагане. 

13. Идентифициране и насърчаване на добри практики в туризма, отразяващи целите и 

действията, предложени в манифеста (напр. управление на регулирането на туризма и 

корпоративна социална отговорност). 

14. Гарантиране на систематичното участие на заинтересованите страни от частния туристически 

сектор, както и на компетентните органи на всички равнища на управление. 

15. Редовен мониторинг и оценка на резултатите и въздействието на икономиката на обслужване 

на посетители (напр. върху икономическите резултати на ЕС посредством точни данни за 

устойчивостта и заетостта). 

16. Улесняване на достъпа на заинтересованите страни от сектора на туризма до интелигентно и 

устойчиво европейско финансиране във връзка с растежа и създаването на работни места. 

17. Финансирането на проекти следва да отчита нуждите на европейските граждани, 

посетителите, работниците, предприятията и европейските организации. 

 

 
Съвместно популяризиране 

18. Подпомагане на развитието и непрекъснато популяризиране на разнообразието от 

туристически оферти в Европа, включително общоевропейски тематични туристически продукти 

(напр. колоездачни маршрути, гастрономия, култура, природа, сценични изкуства, спа и 

оздравителни услуги, и т.н.). 
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19. Осигуряване на финансиране за дългосрочни съвместни дейности за популяризиране на 

Европа като дестинация на пазарите за изходящ туризъм, в подкрепа на усилията на 

националните и регионалните организации по туризма и други работещи в сектора организации. 

20. Улесняване на сътрудничеството в частния сектор, насърчаване на частни инициативи (напр. 

съфинансиране и маркетингови програми) и подпомагане на междусекторните партньорства. 

21. Подпомагане и насърчаване на схеми за европейско качество, управлявани от трети страни, 

когато всеобщата полза от тях е очевидна (напр. настаняване, гастрономия, изкуства и културно 

наследство, дестинации, тематични продукти и др.). 

 
 

Сезонност 

22. Насърчаване на добри практики за удължаване на сезона и повишаване на капацитета (напр. 

по-добро разпределение на училищните ваканции, по-дълго работно време), както и за 

диверсифициране на предлагането (напр. предлагане на възможности за посещение на повече 

хора, напр. тези с ниски доходи и тези, които не са обвързани с училищните ваканции). 

23. Насърчаване на развитието на целогодишен туризъм чрез диверсифициране на предлагането, 

особено при дестинации, които традиционно са известни със своята сезонна привлекателност 

(напр. зимен пешеходен туризъм в Южна Европа; велосипеден туризъм в ски курорти) или с 

целогодишната си привлекателност благодарение на природните си ресурси, като селския и 

активния туризъм. 

24. Подпомагане на креативни мерки за популяризиране на наличното туристическо предлагане 

през цялата година. 

 

Умения и квалификации 

25. Насърчаване на признаването на съответните квалификации, знания, умения и опит в рамките 

на целия единен пазар. 

26. Повишаване на осведомеността за кариерните възможности в рамките на икономиката на 

обслужване на посетители*. 

27. Насърчаване на по-продуктивни връзки между доставчиците на обучение/образование и 

отрасъла. 

28. По-широко използване на съществуващите общоевропейски програми за младежка заетост и 

разработване на нови програми. 
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29. Укрепване на схемите за учене през целия живот за работещите в туристическия сектор и 

гарантиране на тяхната достъпност онлайн. 

30. Подпомагане на усилията за подобряване на езиковите умения на работещите в туристическия 

сектор и насърчаване на свободата им на движение. 

31. Насърчаване на обучението за повишаване на културната осведоменост с цел подобряване на 

услугите, предлагани на посетители от всички пазари за изходящ туризъм 

 

Устойчивост 

32. Екологична устойчивост: изготвяне на стратегически план за екологично устойчив туристически 

отрасъл (в т.ч. системи, технологии и инфраструктури), с цел да се допринесе за постигането на 

целите в областта на климата и устойчивите работни места, в сътрудничество, когато е 

целесъобразно, с всички съответни ГД и международни организации. 

33. Икономическа и оперативна устойчивост: осигуряване на финансова подкрепа от ЕС за 

дългосрочни и средносрочни инициативи в областта на туризма на европейско равнище, 

обхващащи цялата верига за създаване на стойност. Гарантиране на справедлива печалба от 

туризма за предприятията на пазарите за изходящ и входящ туризъм, включително за местните 

общности и работещите в сектора. 

34. Идентифициране и подпомагане на добри практики в областта на управлението на капацитета 

и дестинациите с цел предлагането да бъде успешно съобразено с търсенето и да се гарантира, че 

качеството на преживяванията на посетителите върви ръка за ръка с качеството на живот на 

местните общности. 

35. Социална и културна устойчивост: управление на въздействието върху местната култура и 

общностите на дестинацията; поддържане на дългосрочна заетост в туристическия сектор със 

справедливи условия на труд за всички, особено в ключовите подсектори, където наемането и 

оставането на работа продължават да са предизвикателство (напр. социална закрила, трудово 

възнаграждение, равни възможности, еднакво третиране и т.н.). 

36. Подкрепа за концепцията за туризма като право на всеки. Предоставяне на възможност на 

всеки европейски гражданин да пътува, включително на хората с ниски доходи или увреждания. 

 

Транспортни връзки 

37. Насърчаване на ориентирани към потребителите публично-частни платформи за 

мултимодална мобилност (чрез по-добро сътрудничество между ГД и доставчиците на услуги). 



 
 
 
 

6 
 

38. Подобряване на туристическата и транспортната инфраструктура, включително в 

отдалечените, селските, планинските, островните и крайбрежните райони. 

39. Разработване на европейска стратегия за подобряване на връзките между всички видове 

транспорт по устойчив начин, включително адаптиране на инфраструктурата и информацията, за 

да могат да се посрещнат специфичните нужди на всички пътуващи. 

40. Подобряване на качеството и координацията на специалните транспортни коридори за 

пътнически превоз (напр. железопътни линии, пътища, колоездачни маршрути, морски пътища, 

пешеходни алеи и т.н.) чрез финансиране от ЕС. 

41. Насърчаване на справедливия и равен достъп на пътническите и транспортните оператори до 

съответните данни, с цел да се улеснят цифровите мултимодални практики, включително 

издаването на билети от началната до крайната дестинация. 

42. Осигуряване на по-добра достъпност и съоръжения в близост до туристическите атракции с 

цел да се улесни достъпът и да се сведат до минимум неуредиците, както и да се премахнат 

езиковите бариери. 

43. Насърчаване на сключването на либерални споразумения в областта на въздухоплаването на 

равнище ЕС с цел отваряне на достъпа до пазара за големите търговски партньори на ЕС, справяне 

с назряващия проблем с критичния недостиг на капацитет на летищата и изграждане на Единно 

европейско небе, с което ще се намалят пропътуваните разстояния, времето на пътуване, 

разходите и емисиите на CO2. 

44. Осигуряване на достатъчно и предвидимо финансиране за железопътна инфраструктура с цел 

да се повишат привлекателността и качеството на железопътните услуги, като катализатор за 

разгръщане на потенциала за развитие на туризма в съответствие с целите на ЕС за 

преориентиране към железопътния транспорт. 

 

* Икономиката на обслужване на посетители включва стойността, генерирана от предлагането на 

свързани с туризма стоки и услуги, и стойността на индиректния принос на други сектори, които 

разчитат на туризма, включително веригата за създаване на стойност. Това включва въздействието 

на капиталовите инвестиции и държавните разходи, свързани с туризма. 

 

Повече информация за инициативата и за това как да се присъедините към нея можете на 

намерите на www.tourismmanifesto.eu  

http://www.tourismmanifesto.eu/

