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• участва в работата на европейските и международните
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• осъществява сътрудничество със сродни организации за
стандартизация от други държави.

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор,
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Всеки плаж е уникален и има свои собствени характеристики.
БДС ISO 13009 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове определя общите
изисквания за устойчиво управление и планиране, за устойчива инфраструктура при предоставянето на услуги.
Здравето и дълголетието са в основата на СПА и уелнес туризма.
Представяме БДС ISO 17679 Туризъм и свързаните с него услуги.
Уелнес СПА. Изисквания, който може да се използва при различни по
големина и местоположение уелнес и СПА съоръжения.
Представяме и важни стандарти, които ни помагат да пътуваме с грижа към околната среда.
Как значимостта на стандартите в туризма се разкрива в няколко
посоки, разказва доц. д-р Мариана Асенова. Стандартите гарантират
надеждност в бизнес отношенията, като свидетелстват пред партньорите за постоянно ниво на качеството на туристическите услуги и
продукти, споделя експертът в туристическия бранш.
И накрая представяме европейската визуална идентичност в туризма – новия знак, който цели да популяризира Стария континент като
безопасна по отношение на Covid-19 дестинация.

ТЕМА НА БРОЯ

Как да пътешестваме в условия на
пандемия

Международната стандартизационна общност се сплоти зад нов стандартизационен документ, който да отприщи замрелия напоследък сектор на туризма и да се опита да гарантира безопасността както на пътуването, така
и на посещенията на знайни и незнайни туристически
дестинации. Това е Споразумението на работен форум
СД CWA 5643-1 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия
(ISO/PAS 5643:2021).
Пандемията причини сериозна стагнация на този важен
икономически и социален сектор. Според данни на световната туристическа организация UNWTO от 2021 г., светът
стана свидетел на безпрецедентния спад на международния туризъм от 73% през 2020 г., загуби от 1,1 млрд. международни туристи и повече от 1,3 трилиона щатски долара приходи. Освен това, между 100 и 120 милиона работни
места в този сектор в момента са изложени на риск.

4

БДС Компас, брой 3/2021

Този документ определя основни изисквания и насоки
за предотвратяване на разпространението на Covid-19 в
туристическата индустрия и допълва съществуващите
национални препоръки.

Изисквания за управление на риска от
COVID-19
Туристическата организация трябва да се ангажира с управлението на риска и системното прилагане на мерки за неговото минимизиране. Препоръчва се да създаде група за
управление на риска, която да направи оценяване на риска и да изготви план за мерки за здраве и безопасност.
В малки фирми това може да направи собственикът или
мениджърът, например. Сред задачите е да се създадат механизми за събиране на информация и консултации, за да
се вземат най-добрите решения, да се осигури добра координация между членовете на групата, властите, външните доставчици и всички заинтересовани. Необходимо е
туристическата фирма да идентифицира законовите изисквания, приложими за предлаганите услуги, като например
използване на маска за лице от персонала, посетителите
или от всички. Документът подчертава, че трябва да се
спазва Регламентът за защита на личните данни, когато се
събира и споделя информация, като дава пример с температурата на посетителите.
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Препоръчва се непрекъснато да се следи изпълнението на
плана за действие, за да се прецени дали е ефективен, и да
се промени, ако е необходимо.

Общи мерки за всяка туристическа
организация

Рискът от заразяване се увеличава, когато е налице един
или няколко от следните фактори:
•

не се спазва безопасното разстояние

• пространството е затворено, без или с лоша вентилация
•

времето на излагане е повече от 15 минути

•

процентът на влажност е под 40%

•

не се използва маска за лице.

Необходимо е да се състави план за действие при извънредни ситуации, като групата следи и се позовава на нова
информация от изследвания и въвежда необходимите
допълнителни мерки.

• Планиране на работните процеси във всички дейности, за да се гарантира безопасното разстояние.
Туристическата организация трябва да контролира
нивата на заетост, когато е необходимо. Ако това
не е възможно, следва да се осигуряват други мерки
за здраве и безопасност, като например използване на
физически прегради или маски за лице.
• Установяване на правила за използване на съоръжения и общи помещения (например асансьори,
трапезарии, фоайета и съблекални, тоалетни и др.).
Ако се работи на смени, те следва да се планират по
възможност така, че едни и същи служители да са
винаги заедно.
• Осигуряване на изчерпателна и ясна информация за
здравето и мерките за безопасност.
• Улесняване на измиването на ръцете със сапун и
вода, ако това не е възможно, използването на дезинфектант и осигуряване на адекватни маски за лице.
• Обучение на персонала за правилна употреба и поддръжка на използваното защитно оборудване.
• Персоналът и външните доставчици на услуги е необходимо да се съобразят с плана за извънредни ситуации и да спазват мерките за безопасност.
• Да се определи протокол за работа с посетители,
които не отговарят на изискванията за здраве и безопасност.
• Да разполагат с данни за контакт със здравните
центрове (държавни и частни, когато е приложимо).

Планът за действие при извънредни ситуации трябва да
включва най-малко следното:
• мерките за здраве и безопасност, които трябва да
бъдат приложени, за да се намали разпространението
на вируса
• възлагане на отговорности за прилагане на тези
мерки и наблюдение на тяхното спазване, както и осигуряване на материални ресурси (например маски за
лице, физически прегради, шлемове или екрани), като
се вземат предвид всички възможни ограничения на
услугата

• Да се насърчава безконтактно плащане (например
с карти, мобилни телефони), и да се избягва, доколкото е възможно, използването на пари в брой.
• Да се използват електронни и онлайн канали за
предоставяне на информация (уебсайт, социални медии, електронни знаци). Ако се предоставят листовки,
писмена информация или карти, те се предоставят по
безопасен начин и за индивидуална употреба.

• протокол, в случай че служител или потребител
покаже симптоми на COVID-19 по време на предоставяне на услуга (например обиколка с екскурзовод или
гост в хотел, къмпинг и т.н.).
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Документът изчерпателно посочва изисквания за персонала и как да се използват общите работни помещения, как
трябва да се извършват почистването и дезинфекцията, а
също и отоплението, вентилацията и използването на климатици.
След общите изисквания документът се спира подробно
на различните специфични изисквания за туристическите
места – от стаите до плувните басейни и зоните за масаж,
какво да се направи на рецепцията на хотела, как да се организират безопасни туристически посещения.
Докуменът посочва и конкретни специфични изисквания
за различните видове туризъм. Така например за приключенски и екотуризъм е записано какво трябва да се направи
преди, по време и след различните активности.
Отделна точка в документа посочва изискванията за плажовете. Необходимо е да се изчисли безопасният им капацитет, като се вземат предвид характеристиките на плажа
(например приливи и отливи) и как се използва плажната
зона (например за търговски дейности или концесии). Безопасният капацитет може да се изчисли, например, като се
раздели общата площ на плажа на определеното безопасно разстояние. Безопасният капацитет се оценява не само
според броя на плажуващите, но и според предоставяните
услуги на плажа и къде се извършват те.

Туристите трябва да бъдат информирани за безопасния капацитет на плажа и за предприетите мерки – кога и как се
въвежда контрол на достъпа, как да се използват душовете,
безопасно разстояние между шезлонгите, които трябва да
са от материал, който може да се дезинфекцира след всяко
използване. На плажуващите се препоръчва да използват
собствени кърпи. Спортните атракции, като лодки, водни
колела, каяци и други, е необходимо се дезинфекцират в
началото на деня, както и след всяко използване.
Документът подробно посочва изискванията за безопасност при хранене във всякакви варианти – осигуряване на
кетъринг, обслужване на маси, бар плотове, тераси, общ
буфет, изнасяне на храна.
Отделни точки в документа посочват изисквания за различен вид туризъм: голф, медицински и уелнес, конгресен и
събитиен, културно-исторически, защитени природни резервати, зимен туризъм. Не са подминати и конкретни насоки за нощните забавления, за гмуркане, за тематичните
и развлекателни паркове.
СД CWA 5643-1 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия
(ISO/PAS 5643:2021) скоро ще бъде достъпен и на български език.
(БДС Компас)
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Пандемията затвори границите за пътуване, но човек
винаги намира начин да посети мечтана дестинация, без
значение в коя част на света се намира. Независимо от езиковите знания обаче, често се срещат недоразумения между резервацията и настаняването, ръчния и регистрирания
багаж. И тук на помощ идват стандартите.
Подпомагането на потребителите да направят информиран
избор на туристически услуги позволява да се увеличи вероятността за удовлетворяване на техните очаквания и за
повишаване на степента на удовлетвореност. Туристическата индустрия също печели от по-добрата информираност на своите клиенти.
Формулирането на стандартизирани определения в областта на туризма е трудна задача не само поради културни-

ТЕМА НА БРОЯ

За термините в туризма

те различия. Някои термини и понятия не са обхванати в
стандарт, защото те са неизвестни в една или няколко страни, или не могат да се преведат или опишат точно на един
или два от трите езика, използвани в стандартите.
БДС EN ISO 18513 Туристически услуги. Хотели и
други видове места за настаняване при туризъм.
Терминология съдържа определения на известен брой
термини за общо ползване в туристическата индустрия и
е предназначен да улесни взаимното разбиране между потребителите и доставчиците на туристически услуги.
„БДС Компас” прави малка извадка на обширни речници,
за да се види например разликата между „двойна стая”
и „стая с две легла”, както и какво включва популярната
„английска” закуска.

en
de
предоставяне най-малко на място за нощуване и санитарен възел
fr
хотел
en
обект с осигурени посрещане, услуги и допълнителни удобства, в който се предоставя de
настаняване и в повечето случаи храна
Хотел от верига хотели, икономичен хотел, мебелиран хотел и хотел за продължително fr
настаняване

пребиваване са хотели, които обикновено предлагат само закуска.
двойна стая

стая със средства за нощуване за две лица в двойно легло или в две отделни легла,
поставени едно до друго
стая с две легла
стая със средства за нощуване на две лица в две отделни легла
континентална закуска
закуска, която съдържа най-малко хляб, масло, мармалад и/или конфитюр и топла напитка
разширена закуска
континентална закуска, която е допълнена с по-голямо разнообразие от хляб, мармалад
и/или конфитюр, студени напитки и сирена и/или студено месо
закуска на блок маса
закуска на самообслужване със свободен избор, съдържаща най-малко разширена закуска
пълна закуска (английска)
разнообразна закуска, която е допълнена с добавени топли и студени храни

en
de
fr
en
de
fr
en
de
fr
en
de
fr
en
de
fr
en
de
fr

accommodation
Unterkunft
hébergement
hotel
Hotel
hôtel
double room
Doppelzimmer
chambre double
twin room
Zweibettzimmer
chambre à deux lits
continental breakfast
Einfaches Frühstück
petit déjeuner continental
expanded breakfast
Erweitertes Frühstück
petit déjeuner amélioré
buffet breakfast
Frühstücksbuffet
petit déjeuner buffet
full breakfast
Englisches Frühstück
petit déjeuner complet
БДС Компас, брой 3/2021
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ТЕМА НА БРОЯ
БДС EN 13809 Туристически услуги. Туристически
агенции и туроператори. Терминология определя термини на основните европейски езици, които се използват

за описание на възможности и услуги, предлагани от доставчици на туристически услуги. Например:

ръчен багаж
ограничен багаж според броя на пакетите, и/или размерите, и/или теглото, който пътникът може да задържи при себе си по време на пътуване
регистриран багаж
багаж, за чието транспортиране отговаря доставчикът на транспорта
Богатата терминология в стандартите включва всякакви
термини, използвани в туристическата индустрия, за да
бъде по-лесно разбирането при организиране на самос-

8

БДС Компас, брой 3/2021

en
de

hand baggage
Handgepäck

fr
en
de
fr

bagage à main
checked-in baggage
Aufgegebenes Gepäck
bagage enregistré

тоятелно пътуване и да получим това, което сме заявили
предварително.
(БДС Компас)

Изборът на място за настаняване е един от първите въпроси, с които се сблъскват туристите, а хотелите са най-популярният избор и важен елемент от пътуването.

Подробно са описани изискванията към персонала –
по отношение на обучение, квалификация, длъжностни
характеристики.

БДС ISO 22483 Туризъм и свързани услуги. Хотели.
Изисквания за услугата предоставя общи и постижими
препоръки за всички хотели по отношение на предоставянето на качествена услуга и е разработен, като са взети
предвид различните съществуващи системи за категоризация, бизнес модели, размери и предлагани услуги, както и
изискванията на гостите, и световните тенденции.

Ръководството на хотела трябва да има процедура за възлагане на дейности на подизпълнители, която да включва подробности за задълженията на договорените услуги,
свързаните с тях условия и правилата за ангажиране на
персонала. Ако хотелът разполага със специфични съоръжения (като СПА, фитнес зала, ресторанти), управлявани
от подизпълнител, процедурата за управление на жалбите на гостите трябва да бъде съгласувана с него. Ако
има помещения, отдадени под наем (например магазини,
фризьорски салони, ресторанти), трябва да се документират отношенията между двете страни (наемател и хотел),
включително правата и задълженията.

Стандартът установява изисквания за качество и препоръки за хотели по отношение на персонал, обслужване, събития, развлекателни дейности, безопасност и сигурност,
поддържане, чистота, управление на доставките и удовлетвореност на гостите.

ТЕМА НА БРОЯ

Изискванията към хотелите

Стандартът подробно представя изискванията за обслужване – предварително да се предоставя точна информация
за услугите и цените, какви са услугите на рецепция, различните начини на плащане.
Хотелът трябва да има документирана процедура за резервациите, която включва:
• Инструкции за посрещане, регистриране, анулиране, осигуряване на гаранция (например предварително
плащане, депозит, кредитна карта) и потвърждаване
на резервациите, като се има предвид следното:
БДС Компас, брой 3/2021
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»» разпределение на стаите в съответствие със
системата, определена от хотела, като се вземе
предвид разпределението на специфични стаи (например завръщащи се гости, запитвания за специфични стаи, съоръжения за гости с увреждания).
• Достъп на персонала на рецепцията до информацията за прогнозната заетост, списъка на пристиганията, задачите и списъка за закуска
• Справяне в конкретни ситуации (например групи,
списък на чакащите, неявили се гости) или специални
изисквания на гостите (например тип спално бельо,
ранно настаняване, детски колички).
»» на исканията за резервации да се отговаря в
рамките на 24 часа. След като бъдат приети, те
се записват, включително кой е направил резервацията, броя стаи и лица, дати, брой нощувки, данни за контакт, цена, начини за плащане, най-ранно
и най-късно време на пристигане, условия за ранно
настаняване и късно напускане, ако е приложимо,
и възможни допълнителни заявки, например трансфери

Доколкото е възможно, хотелът трябва да има регистър на
гостите, който може да се използва за разпределение на
стаи или за персонализиране на услугите, като се вземат
предвид законовите изисквания за опазване на личните
данни.

»» приемането на резервацията, както и всяка
промяна, трябва да се регистрират и съобщават
писмено на госта, така че да има достатъчно време между резервацията и пристигането
»» хотелът трябва да определи и съобщи на гостите възможното най-ранно време за настаняване,
което не трябва да бъде по-късно от 14:00 ч.
• Анализ на прогнозата за резервации и действия (например промоции и оферти, приключване на продажбите), включително:
»» контрол на нивото на очакваната заетост, за
да се избегне дублиране на резервации. Трябва да
има система, която да определя как се действа в
тези ситуации, като предлага на госта услуга с
еднакво или по-високо качество и с възможно наймалко смущения. Компенсацията също трябва да
бъде определена, ако е приложимо

Стандартът подробно посочва изискванията за настаняване, освобождаване на стаите, плащане, управление на
багаж, ВИП услуги. Описани са задължителните услуги за
настаняване, като например наличие на питейна вода денонощно, събуждане, адаптери. Има изисквания за всяка
стая със задължително минимално обзавеждане и оборудване, собствена баня и други, как да се почистват стаите и
план за почистване и поддържане на общите части, бельото, прането, дезинфекцията.
Хотелът трябва да предлага закуска и да определи една
или повече системи, които да я предлагат (например
бюфет, а ла карт, ол инклузив). Освен това може да предложи следните услуги, избирайки една или повече системи,
които да ги предоставят:
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•

обяд: шведска маса, а ла карт, смесена

•

вечеря: шведска маса, а ла карт, смесена

•

обслужване по стаите

•

обслужване на кафене/снекбар.

Изчерпателно са представени възможните услуги за хранене – от списък с менюто, изисквания за шведска маса,
кулинарно предложение, обслужване по стаите. Има доста
специализирана информация за обзавеждането на хотелската кухня – разпределение на нейните зони, суровини и
хладилници, работни повърхности, вентилация, прозорци,
изхвърляне на боклук, почистване.

Освен това, всеки хотел трябва да гарантира сигурността
за хора и вещи чрез въвеждане на необходимите мерки
(например видеоконтрол, охрана, контрол на паркинга,
ключове). Документът посочва какво да се направи по отношение на вътрешната сигурност, безопасността на сгради и съоръжения, противопожарна защита, а също и при
извънредни ситуации, и спешни случаи.

ТЕМА НА БРОЯ

риск и злополука, безопасност на храните (лична хигиена,
получаване и съхранение на хранителни продукти, подготовка, топла и студена кухня, консервиране на предварително подготвена и приготвена храна, етикетиране), третиране на отпадъци, безопасност за здравето, план за борба
с вредителите, чистота на водата, дезинфекции, как да се
управляват доставките и други.

Хотелът трябва да предлага на гостите възможност да
изразят своите мнения, оплаквания и предложения (например чрез анкети на хартия или в електронна форма,
онлайн рецензии, полета за коментари на гостите, запитване
при напускане), за да се подобрят предоставяните услуги.
Необходимо е хотелът:
• да оценява получената информация и да отговаря
на всички оплаквания
Хотелът трябва да може да предоставя допълнителни услуги в зависимост от структурата, стратегията, съоръженията или вида на гостите – басейни, сауна, СПА център и
други. Отделни точки в стандарта подробно се спират на
организацията на събития и развлекателни дейности.
Съществена част от този документ разглежда изискванията за безопасност и сигурност – предотвратяване на

• да прилага индекс на удовлетвореност на гостите
за измерване и наблюдение
• да създаде вътрешна система за комуникация,
така че целият персонал да е информиран за степента на удовлетвореност на гостите в своята област
на работа.
Коментарите и оплакванията от гостите и произтичащите
от това действия, извършени от хотела, трябва да бъдат записвани.
(БДС Компас)

БДС Компас, брой 3/2021
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За системата за устойчиво развитие на
местата за настаняване

БДС ISO 21401 Туризъм и свързаните с него услуги.
Система за управление на устойчивостта на местата за
настаняване. Изисквания цели да помогне на местата за
настаняване с различна големина, в различна географска,
културна и социална среда, да подобрят устойчивостта на
предлаганите от тях дейности.
Организацията трябва да определи външните и вътрешни
обстоятелства, които имат отношение към нейната цел, и
които засягат способността й да постига очакваните резултати от своята система за управление на устойчивостта.
Необходимо е всяка организация да определи заинтересованите страни, техните изисвания, потребности и очаквания. Заинтересованите страни на дадено място за настаняване мога да бъдат: собственик, управител, служители,
производствена верига, гости, доставчици, общност, правителствени и неправителствени организации.
Организацията трябва да определи границите и приложимостта на системата за управление на устойчивостта, за
да установи нейния обхват, като се вземат предвид всички
изисквания, както и външните, и вътрешни обстоятелства.
Стандартът посочва изискванията за лидерство и ангажираност на висшето ръководство по отношение на политиката за устойчиво развитие, за разпределянето на роли,
отговорности и правомощия.
Описани са и най-малките подробности на планирането
– необходимите действия за справяне с рисковете и възможностите, идентифициране на проблеми и извършване
на оценяване, поставяне и постигане на планираните цели.
Организацията трябва да определи и осигури необходимите ресурси за създаване, прилагане, поддържане и
постоянно подобряване на системата за управление на
устойчивостта. Тук се включват различните изисквания
за компетентност, осведоменост, обмен на информация.
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Системата за управление на устойчивостта включва документирана информация, като стандартът посочва как тя да
бъде създавана, актуализирана и управлявана.
Отделна точка в стандарта обяснява как се изпълнява плана за устойчиво развитие – текущо планиране и контрол,
необходими действия при промяна на дейности, продукти и услуги. Организацията трябва да създаде и оповести критериите за подбор на доставчици, като се вземат
предвид аспектите, въздействията и поставените цели за
устойчивост.
Оценяването е задължителен елемент на всяка система за
управление. Организацията трябва да определи:
•

какво е необходимо да се наблюдава и измерва

• методите за наблюдение, измерване, анализ и оценяване, както е приложимо, за осигуряване на валидни
резултати
•

кога ще се извършва наблюдение и измерване

• кога резултатите от наблюдението и измерването
ще се анализират и оценяват.
Организацията трябва да съхранява подходяща документирана информация като доказателство за постигнатите
резултати. Подчертава се необходимостта от вътрешни
одити и прегледи от ръководството. И както при всяка система за управление, организацията трябва постоянно да
подобрява нейната пригодност, адекватност, ефективност
и ефикасност.
Документът има четири приложения, които се отнасят за
всяко от трите измерения на устойчивостта (екологично,
социално и икономическо), и съдържат примери на добри
практики за устойчивост.
(БДС Компас)

Всеки плаж е уникален и има своите особености. Необходима е яснота относно собствеността на плажовете, отговорността и други регулаторни мерки.
БДС ISO 13009 Туризъм и свързаните с него услуги.
Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове определя общите изисквания и препоръки
за концесионери и ползватели. Дава насоки и за потребителите по отношение на обслужването, устойчивото управление и планиране, собствеността на плажа, устойчивата
инфраструктура и предоставянето на услуги, включително
безопасността, информацията и комуникацията, почистването и извозването на отпадъци.

•

ТЕМА НА БРОЯ

Как се стопанисва плажът

създаване и регулиране на зони по плажа

• създаване, поддръжка и управление на плажните
съоръжения, предоставени на обществеността и на
съоръженията на спасителната служба
•

информация за безопасност на плажовете

•

ефективно управление и поддръжка на плажовете.

От съществено значение е планирането, както при всяка
друга дейност. Плажният оператор установява, актуализира, преразглежда и поддържа документирана процедура
за идентифициране на пряк или косвен риск за здравето,
свързан с плажни дейности, услуги, съоръжения и ресурси. Идентифицирането включва групи от рискове, свързани със следното:
•

определени места за доставка на питейна вода

•

чистота на плажа

• качество на водата за къпане (измерена, регистрирана и представена в съответствие с най-добрите
национални/международни практики)
• условия при приливи по отношение на санитарните
рискове
• проливни дъждове, предизвикващи наводнения,
поток отпадъчни води и отпадъци на плажа, временно лошо качество на водата
Плажният оператор трябва да разработи правила за работа, които може да включват препоръки относно:
•

указания за достъп до плажа

• съоръжения на плажа и указания за тяхното
използване
• контрол на развитието на зоната (за отдих) на
плажа
•

опазване на плажа

• физически характеристики на плажа (например,
повърхности, изкуствени съоръжения, скали)
•

ерозия на брега и наводнения

•

флора и фауна, включително морски животни

• съоръжения, свързани с предоставяните услуги на
плажа
• основна информация за безопасност и предупреждения.

БДС Компас, брой 3/2021
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Стандартът подчертава, че трябва да се определи отговорно лице за поддръжка на плажа. Необходим е и план за
поддръжка и мониторинг. Плажният оператор трябва да
създаде ефикасна система за комуникация, чрез която всеки член на персонала, който е свързан с експлоатацията на
дадено съоръжение, да може да се свърже винаги с екипа
по поддръжка.
Подробно са описани мерки за популяризиране на плажа,
за ефикасност, за отчитане на удовлетвореността на клиентите и обратна връзка с тях.
Документът изчерпателно обяснява каква да бъде инфраструктурата на плажа – конкретни изисквания за тоалетни
и душове, гардероби и съблекални, наличие на питейна
вода и сянка.
Инфраструктурата може да включва пътеки, места за шезлонги, тоалетни, душове и кули за наблюдение. Те трябва
да са добре интегрирани в рамките на естествената или застроена среда и да отговарят на съответните екологични и
естетични критерии.

В съответствие с определения обхват трябва да се създаде
организация и план за експлоатация. Като минимум той
трябва да включва:
• определяне на подходящ и неподходящ сезон за
къпане
• използване и организиране на плажа в различните
сезони, като се набляга на сезона за къпане

Стандартът подробно се спира на достъпа до плажа. Описани са правилата за превозни средства, определени места
на паркингите за хора с увреждания, бариери за достъп до
плажа.
Плажуващите трябва да са добре информирани и затова
стандартът отделя голямо място за качеството на предоставяните услуги – от информацията за безопасност и правила на поведение до работното време и цените на всички
платени услуги.

• използване и организиране на зона за къпане
(шамандури, лодки и плаващи платформи)
• идентифициране, използване и организиране на
местата за достъп
• национални/местни разпоредби, които определят
възможната употреба и условията, при които трябва
да бъде извършвана всяка дейност (барове, заведения
на открито за хранене, забрани, различни знаци)
• проучване за зониране за туристическо използване
и капацитет на плажа.

Минимизирането на рисковете от нараняване или удавяне e отговорност на плажния оператор. Местните планове
за безопасност трябва да бъдат разработени така, че да се
вземат под внимание следните коригиращи мерки:
•

образование и информация

• отказ на достъп и/или поставяне на предупредителни табели
•

надзор и осигуряване на спасително оборудване

•

придобиване на умения за спасяване и оцеляване.

Описани са планирането и мониторинга на риска, сигнали,
флагове и зониране на плажа.
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В документа подробно са изяснени изискванията към спасителите и мерките за първа помощ. Така например, времето за спасителна операция от момента на сигнализиране
за произшествието трябва да бъде по-малко от 4 минути.
Като част от плана за безопасност на плажа следва да
бъдат разработени процедури за евакуация на плажа и
затварянето му при необходимост – замърсяване или заразяване, течения, вълни, акули, медузи, цунами, природни
бедствия и др.

Изискванията на този международен стандарт трябва да се
прилагат на плажа и когато се предоставя някоя от следните услуги за организиране на свободното време:

През сезона за къпане изпълнението на плана за почистване трябва да съдържа най-малко следните дейности:
• събиране на отпадъци от сухи и влажни части на
плажа
•

преместване на пясък, ако е необходимо

•

премахване на отпадъци от водата

• подходящо отстраняване на морска трева/водорасли, без това да окаже влияние на динамиката на
плажните екосистеми.

•

продажба на храна и напитки

•

шезлонг/стол/чадър под наем

•

забавления за отдих

•

спортни дейности

•

амбулантна търговия.

Приложение А обяснява концепцията за капацитет на плажа, приложение В – качеството на водата за къпане, приложение С дава контролен списък за минимални изисквания
за услуги и инфраструктура, приложение D – примери за
осигуряване на плажна сянка, а приложение Е – какво се
прави при изчезнали и намерени хора.
(БДС Компас)

Честотата на почистване се планира и извършва според
сезона, нивото и степента на използване, метеорологичната обстановка и други фактори. В плана за почистване на
плажните съоръжения трябва да се определи видът на почистващото вещество или химическите продукти, които да
бъдат използвани за почистване на тоалетни, съблекални,
душове, контейнери и други. Препоръчват се и конкретни
графици за почистване, както и как да се събират, изхвърлят и рециклират отпадъци.

БДС Компас, брой 3/2021
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Как да предоставят услуги
туристическите информационни
центрове

БДС ISO 14785 Туристически информационни центрове. Услуги за предоставяне на туристическа информация и посрещане на туристи. Изисквания определя минимални критерии за качество на услугите, предоставяни
от туристическите информационни центрове от всякакъв
вид и големина, независимо дали са обществена или частна организация.
Центърът трябва да бъде там, където е най-важният поток
от туристи – в центъра на града, на туристически обекти,
транспортни терминали за посрещане и основните пътища
за достъп към дестинацията. Той трябва да бъде безплатен
и лесно достъпен, независимо от използваните средства за
транспорт. Необходимо е да се осигури и достъп за хора с
увреждания.

Местоположението на туристическите центрове се обозначава със стандартните указателни знаци, както и с буквата
„i“, поставена на видно място на сградата.
Стандартът посочва, че работното време се определя в зависимост от броя на посетителите и сезоните. Автоматично телефонно съобщение (на най-малко два езика) трябва
да предоставя информация за работното време и адреса на
уебсайта. Необходимо е и да се оповести списък с местата
за настаняване със съответните телефонни номера.
Стандартът препоръчва дрескод и етикет на поведение.
Очаква се персоналът да общува с посетителите на избрания от тях език, ако е възможно.
Всички трябва да получават еднакво обслужване, независимо дали посещават лично центъра, обаждат се по телефона или комуникират по електронен път. Ако например
обаждащият се оставя номер за контакт на телефонния
секретар, обратното обаждане трябва да бъде в рамките
на 30 минути в течение на работното време. Записаните
съобщения трябва да се обработват и да получават отговор
всеки работен ден. На електронна поща би трябвало да се
отговаря в рамките на два работни дни.
Стандартът подчертава, че информационният център използва само доставчици на туристически услуги, които
отговарят на законовите и нормативни изисквания по широк обхват от теми – места за настаняване, туристически
агенции, заведения за хранене, транспортни средства,
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Туристическият информационен център трябва да предоставя както обща, така и специфична информация за дестинацията и за туристическите атракции чрез допълнителна
информация за посещенията: местоположение, описание и
характеристики на обекта, условия и работно време.
Необходимо е да се дава подробна информация за деня,
часа, мястото на провеждане и съдържанието на провежданите събития и дейности в дестинацията (развлекателни,
културни, спортни или за отдих).
Персоналът трябва да има достъп до следната информация:
• телефонни указатели за услугите на местно ниво и
в дестинациите и информация за контакти при спешни случаи
• маршрути на обществения транспорт, разписания на транспортните средства в дестинацията на
туристическия център
•

карти на града и на дестинациите

• контакти с екскурзоводите в дестинацията и околните райони

•

пътеводители с местата за настаняване

•

рекламни материали за дестинацията

• пътеводители и уебсайтове с актуална туристическа информация
• речници на най-често срещаните езици, използвани
от посетителите.

ТЕМА НА БРОЯ

велосипедни маршрути, пазаруване, местни продукти и
занаяти, пешеходни разходки, културни дейности, почивка, дейности, свързани с културно-историческото наследство и спорт, както и занимания на открито, банки, обмяна
на валута, условия за покупки, търговски камари, местни обичаи, религия и места за поклонение, библиотеки,
медицински услуги, полиция и пощенски служби, агенции
за недвижими имоти, местни и регионални атракции.

Туристическият център, който извършва търговски дейности, трябва да има документирана процедура съобразно
съответните законови и нормативни изисквания за търговски сделки. Те могат да включват например услуги за резервации и продажби: на билети или на местни продукти,
занаятчийски произведения и сувенири, храна и напитки,
издания, организирани пътувания и велосипеди под наем,
както и за специфични услуги, свързани с юридически или
здравни въпроси.
Препоръчва се центърът да изгради система, която създава
подробни познания относно профилите на посетителите
и техните изисквания. Това трябва да включва данни като
брой и произход на посетителите, причината за посещението им, каква е исканата информация и услуги, удоволетвореност, предложения и оплаквания. Събраните данни
се оповестяват в годишен доклад.
Стандартът посочва необходимостта от подходящо обучение на персонала, както и изискването най-малко един служител, който предоставя информация, да владее говоримо
два езика, в зависимост от изискванията на посетителите.
(БДС Компас)

• табло с разстоянията и времето, необходимо за
пътуване

БДС Компас, брой 3/2021
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СПА и уелнес туризъм

Здравето и дълголетието са в основата на СПА и уелнес
туризма. БДС ISO 17679 Туризъм и свързаните с него
услуги. Уелнес СПА. Изисквания относно услугата
определя изискванията за качествени услуги, както и основните процеси по поддръжка и качество на обслужването. Стандартът може да се използва от всички видове
места с уелнес и СПА съоръжения, дори ако те са част от
хотели или фитнес центрове, но не и за балнеология.
Уелнес СПА центърът трябва да осигурява уединено пространство и релаксираща обстановка за всеки клиент. Препоръчително е да се отреди минимална площ за всеки вид
процедури. Стандартът посочва конкретни изисквания, например осветлението да може да се регулира, да има сифон
на пода при мокри процедури, душ при калолечение и др.

Стандартът препоръчва оборудване с видими измервателни устройства, като стенни и пясъчни часовници и термометри, така че клиентите да избягват пренатоварване.
Всички повърхности трябва да се проектират и изграждат
така, че да са подходящи за планираните дейности, например нехлъзгав под в мокрите зони.
Описани са изискванията по отношение на компетентостта и обучението на персонала, отговорностите на управителя и терапевтите.

Изисква се да се осигурят системи за безопасност за съоръженията (устройства за аварийно спиране, аварийнопредупредителна сигнализация и т.н.). Необходими са инструкции за използването им, които да бъдат поставени на
видни места, когато се използват без надзор от терапевт.

Добрите хигиенни практики също са задължителни. Между отделните уелнес процедури всички компоненти на
съоръжението, които може да са били в пряк контакт с
предишен клиент, трябва основно да се дезинфекцират.
Задължително е също текстилните изделия да се сменят
за всеки клиент; кранчетата на чешмите и отводнителните
канали да се почистват и дезинфекцират ежедневно. Дадени са още много правила за почистване и дезинфекция на
вани, душове, канали, подове, басейни и джакузита.
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Уелнес СПА центърът предоставя най-малко услуги по мануални и водни процедури, а в допълнение и холистични
– гимнастика, турска баня, тай-чи, йога, солна стая и др.
Необходим е наръчник, който да включва информация за
всички последици от предприетите действия и за съответните прилагани техники и продукти, и съдържа най-малко:
•

ТЕМА НА БРОЯ

Стандартът посочва и как да се борави с информацията и
резервацията на клиенти.

предлаганите уелнес процедури

• прилаганите параметри за всяка техника: време,
количество използвани продукти и др.
• оборудване за гарантиране на договорените параметри
Стандартът подробно описва как се прави профилактика, изисква се план за това и са необходими документи
за управление на съоръженията – системите за аварийна
и противопожарна защита, за климатизация, отопление и
изсушаване на въздуха, за общите части на открито и на
закрито.
Трябва да се прилага процедура за действия по откриване
на микробиологични замърсявания и предприемане на коригиращи мерки.
Центровете трябва да осигуряват лесно достъпни дезинфекциращи средства във всички общи зони. Дезинфектанти за ръце трябва да бъдат поставени във всички основни
пространства.

• практическо описание на всяка техника, включително обща продължителност на процедурата и времето за всяка стъпка преди пристигане на клиента, по
време на процедурата и почистване на съоръженията
• указания, противопоказания и ограничения на всяка
прилагана процедура.
Всички продукти, използвани при процедурите, трябва да
отговарят на международните и/или националните стандарти.
Стандартът подчертава и други важни дейности в СПА
центровете, като опазване на околната среда – енергийна
ефективност, намаляване на потреблението на ресурси и
на замърсяването.
(БДС Компас)

БДС Компас, брой 3/2021
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Насоки за разработване на екологични
спецификации

Хотел в пустинята или на малък остров или до традиционен резерват може да има по-значимо въздействие върху
водните ресурси, отколкото намиращ се в тропическа гора.
За сграда, построена в Арктика, трябва да се вземе предвид опазването на леда от топене вследствие топлината
под сградата. За заслон в Африканската савана е необходимо да се отчита влиянието върху дивата природа, така
както и хотел в резерват на брега на морето трябва да се
съобразява с ефекта на светлината върху гнездящите морски костенурки.

СД ISO/ТS 13811 Туризъм и свързаните с него услуги.
Насоки за разработване на екологични спецификации
за местата за настаняване е предназначен да се използва
като указание за разработване на спецификации, които са
съобразени с конкретни условия. Целта на този стандартизационен документ е не да се създаде нов етикет, а да се
уеднаквят вече съществуващи критерии.
Документът посочва основни принципи за намаляване на
отрицателното и засилване на положителното въздействие
на туризма върху околната среда – запазване на природата
и биоразнобразието, намаляване на потреблението на ресурси и на замърсяването – както от отпадъци, така и от
шум, и светлина.
В приложените спецификации е необходимо да се отчитат
изискванията относно:
• идентификацията на екологичните аспекти и
въздействия, например:
»» природни зони, флора и фауна (биологично
разнообразие)
»» емисии, отпадъчни води и твърди отпадъци
»» енергийна ефективност
»» опазване и ефективно използване на водите
»» архитектура и строителство
»» ландшафт (озеленяване)
»» други
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• При планиране, проектиране, строителство,
ремонт, разрушаване на сгради и инфраструктура
следва да се:
»» спазват изискванията за зониране и законите,
свързани със защитените зони и културно-историческото наследство.

ТЕМА НА БРОЯ

отговорности по отношение опазването на околната
среда, поведение, качеството на живот, здраве и безопасност.

»» зачитат местните природни дадености и
културното наследство.
»» използват подходящи за местните условия
устойчиви практики и материали.
• критериите за количествено и качествено оценяване на екологичните аспекти и въздействия
• екологичните практики за намаляване на отрицателното въздействие
• екологичните практики за увеличаване на положителните въздействия
• необходимото обучение на персонала относно
опазването на околната среда
• обмена на информация за предприети екологични
инициативи и практики с персонала, посетителите и
местната общност
• средствата за намаляване на отрицателното въздействие и увеличаване на положителните последици.
Документът посочва следните общи критерии:

На туристите трябва да бъде предоставена информация и
тълкуване относно природната среда, местната култура и
културното наследство, както и да им се разяснява подходящото поведение при посещение на природни територии,
съхранени обекти на културното наследство. Подходящо е
да бъдат насърчавани дарения и помощи за консервационни проекти.
Дейността на местата за настаняване не трябва да застрашава предоставянето на основни услуги като: доставка на
храна, достъп до вода, присъединяване към електропреносната мрежа, здравеопазване или канализация на съседните общности.
Туристическата дейност не трябва да се отразява неблагоприятно на местното население по отношение на средствата за препитание, включително използване на поземлени и
водни ресурси, транспорт и жилища.
(БДС Компас)

• Всички служители трябва периодично да преминават инструктаж и обучение за техните задължения и
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ОПИТ

Доц. д-р Мариана Асенова:
Стандартите са ценен източник в
туризма

Визитка

Доц. д-р Мариана Асенова е
преподавател в катедра „География на туризма“ на Геолого-географския факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“.
От 2015 г. е ръководител на
катедрата, а от 2019 г. и
зам.-декан на факултета, отговарящ за магистърските и
докторските програми. Професионалният й опит в туристическата практика включва
заемането на отговорни ръководни длъжности: зам.-министър в Министерството на
търговията и туризма (1997
– 1999) и в Министерството
на икономиката (2000 – 2001),
председател на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”
АД (1999 – 2001), на веригата
за младежки туризъм „Орбита” ЕАД (1998 – 2001) и на
Българската агенция за кредитен рейтинг (2004 – 2020),
директор за пазар България в
туристическа агенция „Международни пътувания” ЕООД
(2002 – 2006).
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– Доц. д-р Асенова,
откога се занимавате със
стандартизация?

– Доколко са важни
стандартите във Вашата
област?

– Сътрудничеството ми с БИС продължава вече 15 години. Първоначално бях привлечена като външен експерт във връзка с
превода на стандарта за обучение на туристическите екскурзоводи през 2007 г.,
впоследствие се присъединих като представител на СУ „Св. Климент Охридски“
в ТК 89 „Туристически дейности”, а през
2016 г. бях определена и за представител
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ в Българския институт за
стандартизация.

– Стандартите не са достатъчно популярни и широко използвани в сферата на
туризма. Макар че не са подобаващо оценени, тяхното разработване и въвеждане
в практиката на предприятията от туристическия сектор е много важен и необходим процес. Значимостта на стандартите
в туризма се разкрива в няколко посоки.
Стандартите гарантират надеждност в
бизнес отношенията, като свидетелстват
пред партньорите за постоянно ниво на
качеството на туристическите услуги и
продукти. По същество преобладаващата
част от стандартите създават процедури
и се отнасят за управленски практики,
насочени към по-високо качество. В този
смисъл те подпомагат създаването на
качествен продукт, без да го гарантират
изцяло. Това е особено важно за туристическия сектор, тъй като преобладаващата
част от услугите и продуктите са с невеществен характер, при което спазването
на определени процедури в работата дава
възможност за постоянство и аналогични

Стандартите са особено ценни и като вид ръководства,
по-специално при създаването на определени видове продукти – например, продукти на СПА туризма, приключенския туризъм и други, тъй като разглеждат многоаспектно
отделните съставни елементи. Специално внимание се отделя и на квалификацията на заетите, предоставящи отделни услуги на туристи. Така стандартите гарантират предварително обмисляне на комплекса от необходими услуги,
от една страна, а от друга – позволяват да се предприемат
всички мерки, които осигуряват безопасността и здравето
на туристите.
Неоспорим е и образователният характер на стандартите
– те са ценен източник на информация за предприемачи
с по-малък опит или такива, които се насочват към нови
продукти, както и за студенти в процес на обучение в
професионално направление „Туризъм”. Не е случайно,
че БИС предоставя възможност за безплатен достъп до
всички стандарти на студентите от Софийския университет, осигурен в една от читалните на Университетската
библиотека. В моята практика на преподавател ежегодно
организирам посещение на групи студенти от 2-ри и 3-ти
курс, за да ги запозная с тази възможност, от която да се
възползват, за да подготвят възложените им реферати и/
или курсови работи.

Стандартите имат принос и за унифициране на „туристическия език“. Стандартите в областта на туризма, и
по-специално терминологичните стандарти, гарантират
еднозначно възприемане на използвани в туристическата
практика (например, в настанителния и посреднически
сектор) термини както от представителите на туристическите фирми, така и от самите туристи, независимо от
мястото на продажба и реализация на туристическите продукти и услуги.

ОПИТ

реакции при изпълнение на дейностите в сходни ситуации. В този смисъл спазването на стандартите гарантира
качество, което се отразява в повишено ниво на конкурентоспособност.

– Това, че по дефиниция стандартите са
доброволни, означава ли, че може и без
тях?
– Макар и на доброволен принцип, стандартите стимулират фирмите да повишават качеството на своите услуги и
спомагат да се откроят най-добрите от тях. Фирмите, въвели даден стандарт, може да очакват засилен маркетингов
ефект поради улеснената комуникация спрямо партньорите и крайните клиенти. Освен това, обикновено стандартизираните продукти, поради по-високото им качество, се
продават на по-висока цена, което означава, че такива продукти и услуги ще бъдат с по-висока „добавена стойност”.

БДС Компас, брой 3/2021
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НА ФОКУС

Да пътуваме с грижа за околната среда
Тенденции в ISO, свързани с пътуването: стандарти за устойчив туризъм

В ерата преди пандемията масовият туризъм вече натоварваше околната ни среда. Сега, когато индустрията започва
да се възстановява, предизвикателството е да се гарантира,
че туризмът в един постпандемичен свят се завръща по
един по-устойчив начин.
Туризмът е един от основните икономически сектори в
света, осигуряващ едно от десет работни места в световен мащаб. Индустрията има и ценен потенциал да допринесе за почти всички 17 Цели на ООН за устойчиво
развитие (ЦУР), включително ЦУР 15 (Живот на земята),
ЦУР 14 (Живот под водата), ЦУР 12 (Отговорно потребление и производство) и ЦУР 1 (Изкореняване на бедността),
наред с много други.

Природосъобразни места за настаняване

В тази статия разглеждаме кои стандарти на ISO могат да
бъдат от полза.

Рамка за устойчив туризъм
Зеленият туризъм не е нещо ново, но все още има голям
брой различия и разнообразни подходи, които потенциално биха възпрепятствали постигането на бъдещ напредък
по най-ефективния начин. За тази цел в момента се разработва международен стандарт за принципите на устойчивия туризъм.
ISO 23405 Туризъм и свързани услуги. Устойчив туризъм. Принципи, терминология и модел ще създаде платформа за индустрията чрез предоставяне на съгласувани
определения и терминология, върху които могат да се основават моделите на устойчив туризъм. Предвижда се да
се прилага от организации от частния и обществения сектор, независимо от тяхната големина и местоположение,
като ще ги подпомага да откриват, оценяват и смекчават
всяко отрицателно въздействие, което биха могли да причинят на околната среда.
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От къмпинги до петзвездни хотели, всички видове туристически места за настаняване оказват влияние върху околната среда, където се намират, като не става въпрос само
за земята, върху която са построени. ISO 21401 Туризъм
и свързаните с него услуги. Система за управление на
устойчивостта на местата за настаняване. Изисквания
може да помогне това
въздействие да бъде
положително.
Стандартът определя
екологични, социални
и икономически изисквания за прилагане
на система за управление на устойчивостта
в обектите за туристическо настаняване.
Той разглежда въпроси, свързани с правата
на човека, здравето и
безопасността на служителите и гостите,
опазването на околната среда, потреблението на вода и енергия, генерирането на
отпадъци и развитието на местната икономика.

Защитата на живота под водата е ЦУР 14, чиято мисия е
да „съхранява и използва устойчиво океаните, моретата и
морските ресурси за устойчиво развитие“. Следователно,
водолазната общност може да играе положителна роля. За
да ѝ помогне, ISO има редица международни стандарти за
гмуркане за развлечение, като два са пряко насочени към
устойчиви практики.

Животът е плаж
Поддържането на плажовете чисти и екологосъобразни не
само прави посещението им по-приятно изживяване, но
прави добро и на цялата планета. Замърсените плажове засягат икономиката, биологичното разнообразие и един от
най-ценните ресурси: морето.
Когато тълпи от търсещи слънце плажуващи посещават
една и съща пясъчна ивица ден след ден, това може да бъде
предизвикателство за местните власти. ISO 13009 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове дава
ясни, международно приети, насоки, обхващащи всичко –
от безопасността на плажовете и водите, до почистването,
инфраструктурата, извозването на отпадъци, планирането
и популяризирането. Той помага и да се гарантира, че развлекателните дейности в района се извършват по социално
отговорен начин и дава насоки за безопасността и хигиената на посетителите.

НА ФОКУС

Да се гмурнем

Например ISO 21416 Водолазни услуги за развлечение.
Изисквания и насоки за екологично устойчиви практики при водолазни спускания за развлечение ще помогне на водолазните центрове да полагат грижи за водната околна среда. Той включва най-добрите международни
практики, като убеждаване на водолазите да не хранят или
да не изваждат водни организми, или как да управляват
лодки по щадящ околната среда начин.
Стандартът е придружен от ISO 21417 Водолазни услуги
за развлечение. Изисквания при обучение за екологична осведоменост на водолази за развлечение, който цели
да обучи водолазите относно въздействието на техния
спорт върху околната среда, така че те да могат да намаляват риска от замърсяване на водите.

Зелени приключения
След ограниченията през изминалата година пред приключенския туризъм има възможност за все по-голям успех,
тъй като туристите се възползват максимално от свободата
си и търсят по-предизвикателни преживявания. ISO 20611
Приключенски туризъм. Добри практики за устойчивост. Изисквания и препоръки дава на доставчиците на
приключенски туризъм всички насоки, от които се нуждаят, за да гарантират, че тези приключения са добри и за
планетата. Стандартът надхвърля препоръката „рециклирайте”, като предлага цялостен подход, който включва обучение на клиентите и предприемане на действия за проактивен принос в опазването на местната среда.

Всички тези стандарти са разработени ISO/TC 228 Туризъм и свързаните с него услуги и могат да бъдат закупени
от БИС. Част от стандартите са въведени като български,
други са в процес на въвеждане.
(БДС Компас, по материали на ISO)
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Знаете ли, че:

Европейската визуална идентичност
в туризма

Туристическият сектор е изграден предимно (99,9%) от
малки и средни предприятия (МСП) и микропредприятия,
които са значително засегнати от кризата, предизвикана от
Covid-19, и поради което е необходимо да бъдат подпомогнати.

Тази визуална идентичност трябва да бъде съобщена, разбираема и достъпна за всички потребители. Визуалната
идентичност е придружена от QR код, водещ до обобщение на основното съдържание от обхвата на стандартизационния документ.

Затова Европейската комисия предложи използването на
визуална идентичност в подкрепа на туристическия бранш
на Стария континент, за да го популяризира като безопасна
за посещение дестинация.

Условия за използване на визуалната
идентичност

СД CWA 5643-2 Туризъм и свързаните с него услуги.
Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност включва също и информационни приложения, свързани с изпълнението (контролен
списък), препратки към национални стандарти и протоколи, и информация, адресирана до потребителя на услуги,
предлагани от туристически организации.
Европейската визуална идентичност ще помогне за изграждането на доверие в рамките на общия туристическия
пазар. Тази визуална идентичност се нарича европейски
печат за безопасност от Covid-19 за туризъм и е илюстриран в този документ.

Визуалната идентичност може да бъде показана само от
онези туристически организации, които осигуряват непрекъснато съответствие с мерките за предотвратяване на
разпространението на Covid-19, установени в CWA 5643-1
Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19
в туристическата индустрия.
Условията за използване на тази визуална идентичност са
отговорност на компетентните органи на всяка европейска
държава, които създават система за контрол, подходяща за
наблюдение на съответствието с CWA 5643-1 за туристическите организации, които решат да използват този знак.
Компетентните органи трябва да въведат подходящ процес
за регистриране и предоставяне на туристически организации на европейския печат за безопасност, като се вземат
предвид особено потребностите на МСП и микропредприятия.
Когато компетентен орган желае да използва европейския
печат за безопасност от Covid-19, той гарантира, че полага
максимални усилия за контрол, който включва, но не се
ограничава до:
• Система за кандидатстване, включително формуляр за кандидатстване от туристическата организация, който включва данни за контакт и туристическия подсектор, в който работи.
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План за управление на рискове
• Създадена ли е група за управление на риска?

• Доклад, потвърждаващ спазването на CWA 5643-1,
който може да се основава на контролен списък (даден в приложение А).

• Извършено ли е оценяване на риска от Covid-19?
(обхващащо идентификация, анализи на дейностите
и съоръженията)?

Препоръчва се компетентните органи да улеснят системата за събиране на обратна връзка от туристи – на техните
положителни и отрицателни впечатления от предоставяните услуги. Когато има отрицателно мнение, компетентният
орган трябва да го оцени и да предприеме необходимите
действия. Компетентните органи на всяка европейска държава предоставят публично актуализиран списък (за предпочитане онлайн) на туристически организации, получили
разрешение за използване на визуалната идентичност.

• Включва ли групата за управление на риска представители на служителите?

Веднага след като условията за използване на визуалната
идентичност са изпълнени от кандидатстващата туристическа фирма и компетентният орган е издал разрешение,
визуалната идентичност може да се изтегли оттук:

• Възложени ли са отговорностите за прилагане на
тези мерки и наблюдение на тяхното изпълнение?

https://www.cencenelec.eu/areas-of-work/tourism-covid-19safety-seal/
Визуалната идентичност трябва да е изобразена така, че
да е видима за всички (например, поставена на входа на
заведение, на рецепция на хотел или на уебсайт, на информационни материали).
Документът подчертава, че собственик на този знак е
Европейският комитет по стандартизация (CEN).

Знаете ли, че:

• Метод за оценка от компетентните органи на всяка европейска държава с цел потвърждаване на съответствието с мерките, изисквани в CWA 5643-1.

• Има ли механизъм за събиране на информация и координация на групата?
• Има ли вашата туристическа организация набор от
мерки за здраве и безопасност за намаляване на риска
от Covid-19 както за посетителите, така и за персонала?

• Има ли вашата туристическа организация протокол
в случай на потребител или служител със симптоми,
съвместими с Covid-19?
• Следите ли за ефективността на плана за действие
при извънредни ситуации?
Останалите таблици включват въпроси, свързани с нормативни актове, общи изисквания, персонал, информация,
почистване и дезинфекция, отопление и вентилация.
(БДС Компас)

Приложение А на документа дава примерен списък с изисквания за изпълнение на условията, разделени в няколко
таблици с въпроси. Например, първата таблица включва
въпросите:

БДС Компас, брой 3/2021
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