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ABSTRACT: The business arena in which organization realizes its mission is characterized by uncertainty, 

complexity and dynamics. Environment is just one of the factors of organizational design. The task of the man-
agement is to design organizational structure with which it is going to be able to deal with the degree of uncer-

tainty which organization is faced with in its business environment. The goal of this article is theoretical analysis 

of environmental characteristics effects on the choice of company’s organizational structure. The research is of 

theoretical character and analysis method will be used. The article is divided into three parts. In the first part, 

the concept and content of the environment will be presented. In the second part of the article, two important 

characteristics of the environment will be presented-complexity and dynamism. The third part of the article ana-

lyzes the effect of environment characteristics on organizational structure. By analyzing characteristics-

complexity and dynamism of the environment and their influence on structure parameters, it is confirmed that 

there are cause and effect relations between environment and organization. We can conclude that different types 

of the environment implicate different organizational structures, or models of organizational design. Establish-

ing the coherence between the environment and structure represents the important prerequisite to realize high 
organization performance. 

Key words: Organization, Organization structure, Environment.  

 

Introduction 

 

Organization doesn’t work in vacuum, but it 
is, as an open system, under the influence and in 

the dynamic interaction with the environment. 

The external forces of the environment which 
create chances but also risks affect the organiza-

tion business. Environment represents the condi-

tion and outcome of organization existence and 

functioning. As a subsystem of the environment, 
organization realizes exchange with the envi-

ronment from two directions. 

First, on the basis of acquiring the input, and 
then on the basis of the fact that it produces 

goods and services for satisfying organization 

needs. Productive exchange between organiza-
tion and the environment is possible only if or-

ganization adapts its organizational structure to 

the environment or if it adapts the environment 

to itself. 
Designing the organization represents the 

central activity of the management. Organiza-

tional design is a process which includes a set of 
managerial activities for creating an organiza-

tion. Besides, organizational structure represents 

one of the results of the design process. Depend-

ing on the situational factors, managers decide 

upon whether the value of the organization will 
be created as a concept of organic or mechanical 

design. The decision on the model choice for the 

structure is under the great influence of organiza-
tion environment, as a sum of all the external 

factors that affect the business of an organiza-

tion. Apart from this, environment is just one of 

the factors of organizational design. Other fac-
tors are: strategy that is applied by an organiza-

tion in realization of its goals, the age and the 

size of an organization, technology that is being 
used, organizational culture, leadership style, etc. 

The main goal of this article is to give theo-

retical analysis of environment characteristics 
influence on the choice of organization structure. 

For that purpose, we are going to use two dimen-

sions of environment: complexity/simplicity and 

stability/dynamism. The article is of theoretical 
character and the method of analysis will be 

used. In the first part of the article, we will pre-

sent the concept and the content of environment. 
In the second part, we are going to explain two 

important characteristics of environment – com-
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plexity/simplicity and stability/dynamism. The 

third part of the article analyzes influence of the 

mentioned environment characteristics on the 
choice of organization structure. It is of vital im-

portance that the management of an organization 

properly recognizes environment characteristics 
in which it does business, but also to understand 

the influence of these characteristics on the or-

ganization structuring. 

This article has to point out the need for fur-
ther research of environment characteristics in-

fluence on the choice of parameters of the struc-

ture which will, in the present conditions, enable 
organization to realize high performances. The 

article also points out the need for empirical con-

firmation of these influences. 

 
 

Concept and Content of Environment 

 

The concept of environment is defined in sev-
eral ways in literature, as a „complex system of 

components which affect behavior, structure and 

economic efficiency of the company“ (Stoner et 
al, 1997), then, as a „system of forces which sur-

round an organization and which affect the way 

of its functioning as well as an approach to rare 

resources“ (Jones, 2004). For Cunliffe, A.L., el-
ements that exist outside of an organization make 

an environment, but they also affect its survival 

and business (Cunlife, 2008, p.75). According to 
Burton and his associates (Burton et al, 2006, 

p.37) everything that is outside of an organiza-

tion makes an organization. Robbins defines en-

vironment as „forces which affect performance 
of an organization and on which organizations 

have little or no influence“ (Robbins, 1987). 

Base on the mentioned definitions, we can 
specify important characteristics of an environ-

ment: 

 Environment involves everything outside 
an organization 

 Environment has great influence on the 

functioning of an organization, as well as on 

the performances which an organization puts 
into effect. 

 Organizations have relatively little influ-

ence on the environment in which they ac-
complish their mission. 

Environment can be observed as general or 

specific. General environment involves demo-
graphic, cultural, international, political, techno-

logical and economic forces. Specific environ-

ment is made out of buyers, distributors, suppli-

ers, syndicates, competitors and the government 

(Jones, 2004, p.61).Basic characteristic of gen-
eral environment is that it doesn’t affect the 

business of an organization directly, but it only 

creates general climate and ambience in which 
organization functions. Contrary to general, spe-

cific environment directly and distinctly affects 

the business of organization, its ability to provide 

rare resources in environment, as well as the re-
sults that organization accomplishes. 

Environment can be observed from three dif-

ferent levels, as general environment, working 
environment and inner environment (Certo, 

2006, p.180). General environment has a long-

term effect on organization management and it 

consists of these segments: economic, political, 
social, technological and legislative. Working 

environment consists of segments which have 

specific and momentary effect on organization 
management, and they are: consumers, competi-

tors, work, suppliers and international affairs. 

Inner environment consists of marketing, finance 
and accounting, so it has got momentary effect 

on organization management as well. From man-

agerial point of view, inner environment involves 

planning, organization, influence and control in 
organization. 

Starting from the complexity and uncertainty 

increase, Emery and Twist mention four types of 
environment (Nikolić, 2003, p. 94): 

 calm-unthreatening environment; 

 complex environment-consists of less 
threats; 

 upset-reactive environment; 

 turbulent-unsettled environment. 

According to Stoner and associates (Stoner et 
al, 1997, p.70), components of external environ-

ment are: 

 inputs – resources from the environment, 
raw materials and work that a company takes 

from its environment; 

 outputs – transformed inputs in terms of 

product and services that a company takes 
back to the environment; 

 elements with direct effect – elements of 

external environment that directly affect ac-
tivity of  a company; 

 element with indirect effect – elements 

of external environment that affect general 
conditions (climate) and surroundings in 

which the company functions. 
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We can say that, based on the character of the 

effect, focus and significance, it is possible to 

apply different approaches at classification of 
environment. 

 According to the degree of influence: a) 

directly (immediately) and b) indirectly (in-
termediary). 

 According to the ability of control and 

origin: a)external (exogenous) and b) internal 

(endogenous) 
 According to the degree of connection 

and understanding of the factors: a) randomly 

arranged environment b) group-structured en-
vironment c) turbulent (fluid, amorphous and 

complex) environment. 

 According to dynamics: a) stable and b) 

unstable 
 According to the sensitivity to the ac-

tions of the company: a) autonomous and b) 

reactive. 
 According to the intensity and durability 

of the challenge: a) urgent, b) postponable c) 

permanent. 
 According to quality: a) favorable and b) 

unfavorable 

 From the aspect of regulation: a) norma-

tive and b) liberal 
 According to spacious horizon: a) 

branching, b) inter-branching, c) state d) in-

ternational. 
 According to focus: a) general (or mac-

ro) and b) directed (business or competitor). 

From the previous distribution it comes 

out that they do not exclude one another, but 

they rather point out to the need and focus 

for analysis. By analyzing environment, 

chances and risks should be identified, their 

character, significance and intensity of effect 

should be ascertained. Thus, environment 

analysis represents the first relevant premise 

of strategic management. Having this in 

mind, economic horizon is established, goals 

and strategies are determined, and business 

activity is directed toward desired state. 

Based on the environment analysis, a 

manager can objectively assess consistency 

of organization strategy with its market posi-

tion. Then, he can cognize the key forces 

ofenvironment that affect market possibili-

ties, abilities and resources of organization, 

and also to predict the changes. 

It is of vital importance for him to esti-

mate the way environment characteristics 

affect organizational structure. 

 

Complexity and Dynamism of environ-

ment as an essential characteristic of the 

environment 

 

Organizations do business in the condi-

tions of uncertainty and risk. In such condi-

tions, the key problem is to manage uncer-

tainty and design organizational structure in 

such a way that it can acquire the degree of 

uncertainty which organization is faced with 

in its specific and general environment. Main 

characteristics of the environment which de-

termine the degree of uncertainty are, among 

others, complexity and dynamism, market 

diversification, animosity, wealth and exter-

nal control of the company. Each of these 

characteristics has direct influence on organ-

izational structure. Thus, it is of vital im-

portance for the organization management to 

understand the implications of environment 

characteristics on organization structuring. 

The first key characteristic of the envi-

ronment which determines degree of uncer-

tainty is complexity of the environment. From 

this point of view, environment in which or-

ganization functions can be complex and 

simple. 

Complexity of the environment is deter-

mined by a number of factors which affect 

organization functioning, their inner com-

plexity and intensity of interactions between 

them. 

Based on this characteristic, there are 

simple and complex organizational environ-

ment. If environment is made out of several 

simple factors which are not mutually relat-

ed, then it is the simple environment. Contra-

ry to that, if environment is made out of a 

large number of complex, mutually related 

and grouped factors, it is complex environ-

ment. 

In a simple environment, there is a small 

number of variables that we have to take into 

account when deciding; they are relatively 

well known, so it is possible to concentrate 

knowledge and information needed for the 
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process of deciding on the top of organiza-

tion. The result of this is high degree of cen-

tralization in deciding. Apart from this, in 

such circumstances of doing business, high 

degree of specialization, hierarchal control in 

coordination, process standardization and 

high degree of behavior formalization are 

possible. 

In a complex environment, more infor-

mation is necessary to be processed when 

deciding and use more knowledge which re-

quires that junior managers as well as experts 

are involved in the process of decision mak-

ing. So, decisions are not only made at the 

top of organization, but horizontal and verti-

cal decentralization occur. Apart from decen-

tralization, high complexity of environment 

demands lower degree of specialization, mu-

tual communication as means of coordina-

tion, knowledge standardization and team 

work.  

From what has been mentioned above, we 

can conclude that the degree of environment 

complexity dominantly affects the degree of 

structure decentralization. 

Another important characteristic of the 

environment which determines the degree of 

environment uncertainty is stability-

dynamism of the environment. The degree of 

dynamism in the environment is determined 

by the rate of changes, similarity of changes 

and their predictability. The more radical, 

more frequent and more unpredictable the 

changes, the more dynamic environment is 

and it is harder to predict the business of the 

environment. The more stable the environ-

ment, it is possible to predict the business of 

organization more successfully. 

According to the opinions of S. Robbins 

and I. Judge (Robbins&Judge, 2010, р. 557), 

organizations are doing business in the stable 

or in the dynamic environment. Stable envi-

ronment creates less uncertainty for the man-

agers. The reason for this is small number of 

competitors, little forces that change, less 

pressure from the public groups which could 

influence the organization. On the other 

hand, dynamic environment is characterized 

by rapid changes, strong competitors, diffi-

culties in the resource supply etc. 

Stability-dynamism, as a characteristic of 

the environment, greatly affects predictabil-

ity of organization business. In a stable envi-

ronment, changes are uncommon, slow and 

small. Since organization can predict the 

conditions of future business in the stable 

environment, high level of standardization in 

the processes and formalization of business 

are possible. 

Besides this, employees’ high degree of 

specialization is possible also. Contrary to 

stable environment, dynamic environment is 

characterized by rapid, radical and frequent 

changes. Business conditions are so fre-

quently changed, that long term predictions 

are irrational. Organizations cannot standard-

ize the processes and formalize behaviors, so 

the degree of formalization and standardiza-

tion is low. In such circumstances, employ-

ees’ lower degree of specialization and coor-

dination by team work or direct communica-

tion are needed. 

From what has been said, we can con-

clude that stable environment creates condi-

tions for bureaucratic structure, while dy-

namic environment creates conditions for 

organic structure. 

 

The influence of environmental characteristics 

on the choice of company’s organizational 

structure 

 
There are three key components in the defini-

tion of organization structure (Daft, 2010, p. 90) 

 Organization structure designates formal 
reporting relationships, including the number 

of levels in the hierarchy and the span of con-

trol of managers and supervisors. 
 Organization structure identifies the 

grouping together of individuals into depart-

ments and of departments into the total organ-

ization. 
 Organization structure includes the de-

sign of system to ensure effective communi-

cation, coordination and integration of efforts 
across departments. 

 

As environment can be simple or complex 

from the aspect of complexity, and stable or dy-
namic from the aspect of variability, by mutual 

combination of mentioned characteristics, envi-
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ronment achieves different influence on the 

choice of organizational structure. 

In stable and simple environment, there is a 
small number of factors that should be taken into 

account when deciding. They are relatively fa-

miliar, so it is possible to concentrate knowledge 
and information necessary for the purposes of 

deciding, on the top of organization. In such an 

environment, the business of organization is pre-

dictable. Differentiation between the parts is low, 
so there is no need for higher degree of integra-

tion. The result is an organizational structure 

with following characteristics: high degree of 
centralization in deciding, high degree of formal-

ization and standardization, high degree of spe-

cialization, hierarchal control in coordination. 

In unstable and complex environment, it is 
necessary to process more information when de-

ciding, use more knowledge which demands in-

volvement of junior managers as well as experts 

in the process of deciding. So, decisions are 

made not only on the top of organization, but 
there are also horizontal and vertical decentrali-

zation. Besides decentralization, high complexity 

requires lower degree of specialization and more 
of mutual communication, especially through 

team work and knowledge standardization as a 

mechanism of coordination. The more radical, 

frequent and unpredictable the changes, the more 
dynamic the environment is and it becomes 

harder to predict organization business. In these 

business conditions, organizational structure with 
the following characteristics is implicated: low 

degree of formalization and standardization, low 

degree of specialization, decentralization of de-

ciding, coordination by direct communication. 
 

 
Table 1. Types of environment and organizational structure 

 

 Simple Complex 

Stable Centralized bureaucratic structure Decentralized bureaucratic structure 

Dynamic Centralized organic structure Decentralized organic structure 

 

From what has been mentioned above, we can 

conclude that stable environment is more ade-
quate for bureaucratic structure with the charac-

teristics of mechanical design, while unstable 

environment is more adequate for organic de-
sign. In simple and stable environment, organiza-

tion will apply centralized bureaucratic structure 

(organizations in the fully developed branches, 

civil administration). If environment is dynamic, 
and organization is simply building organic, but 

still centralized structure (small private organiza-

tion in simple branches). In a stable but complex 
environment, organization applies bureaucratic 

and decentralized structure (fully developed in-

dustrial branches, education, health department 
etc.). In dynamic and complex conditions of the 

environment, organization has to apply decen-

tralized organic structure (Micić, 2009, p.55). 

In contemporary business conditions, there 
are more organizations which do business in un-

stable and complex environment, and there are 

less of those which do business in stable and 
simple environment. It doesn’t mean that organic 

design should be favored in comparison to me-

chanic. On the contrary, organization manage-
ment should balance between mechanic and or-

ganic design in accordance to situational factors 

and look for solutions in every situation. 

 

Conclusion 

 
Environment is a factor of survival, efficiency 

of functioning and effectiveness of organization 

development. Environment is a shelter under 
which organization functions and develops. Un-

derstanding of business surroundings or envi-

ronment in which organization acquires its busi-

ness is of enormous significance for the success 
of organization. The milieu in which organiza-

tion accomplishes its mission is a basic generator 

of chances and risks, but it is also the final arbi-
ter of its efficacy. 

We have explained theoretical view of envi-

ronmental characteristics influence on the choice 
of structure parameters. We have confirmed that 

in different environments, organization should be 

created according to different models. In the sta-

ble conditions, organization can function as a 
stable system with formalized rules of behavior. 

The structure of such organization has character-

istics of mechanical design: high degree of spe-
cialization, high degree of formalization, high 

degree of centralization - and coordination of 

activity is realized through process standardiza-
tion. The conclusion is that mechanical design 

creates bureaucratic inflexible organization. Con-

trary to that, in unstable conditions, it is not pos-

sible to create firm organizational structure. Un-
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stable, turbulent environment is adequate for or-

ganizational structure that has characteristics of 

organic design. Characteristics of organic de-
signed organization are: broad specialization, 

low level of formalization, decentralization of 

deciding and coordination which is accomplished 
through direct cooperation. Conclusion is that 

organic design creates flexible, debureaucratic 

organization with high potential to use favorable 

chances from the environment. 
The role of the manager is to design a model 

of organizational structure which will enable or-

ganization to create values for organization and 
achieve high performances of the organization. 

Every drop of performance is a sign for the man-

agers that there is imbalance between the struc-

ture and the environment. Thus, it is of vital im-
portance that the organization management un-

derstands characteristics of the environment and 

recognize their influence on the company’s struc-
ture in due time, so it can perform a timely rede-

sign of structure. 

The article points out the need for further re-
search of environmental influence on organiza-

tion design. Further research should be empiri-

cally tested. 
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Edyta Gheribi 

 

ПАЗАРЪТ НА КЕТЪРИНГ В ПОЛША 

 

Едита Гериби 
 

ABSTRACT: This paper presents the development of the catering market in Poland.  In the European Union, 

including Poland, catering services are the largest industry in the hospitality sector. In today's world, catering 

companies play an important role in meeting the changing nutritional needs of consumers, which are carried 

out. The industry of catering services generates the largest part of value added and the majority of jobs in the 

hospitality sector. The development of catering services undoubtedly is related to the social and economic 

changes taking place in recent years in our country. This phenomenon is related to both the rich and the poor, 

because the offer is diverse catering companies. Despite the decreasing total number of catering establishments, 

the number of restaurants in 2013 increased by 98,8% compared to 2000. The data of CSO shows that the 
highest concentration of catering establishments was in Mazowieckie voivodship, where were 4934 in 2013, 

which accounted for 31,23% of all catering establishments in Poland. The sector is growing and attracting new 

investments and good future perspectives are foreseen.  Restaurants constitute the most lucrative segment of the 

catering market, generating almost 60% of the sector’s aggregate values. Analysts forecast further expansion of 

restaurant facilities in shopping malls, city centers, high streets and along important communication routes. 

Key words: catering market, development, market, management 

 

Introduction 

 
In today's world market services related to 

leisure and recreation play an important role, as 

they cater to the changing needs of consumers 
(Boguszewicz-Kreft, 2003; Dąbrowska, 2008; 

Gheribi, 2013). In Poland during the last 13 

years, the conditions of food preparation and 

consumption have changed significantly (Babicz-
Zielińska and Zabrocki, 2006; Kowrygo and 

Halicka, 2011; Gheribi, 2013). At present, more 

and more frequently we eat at a time and place 
that we find convenient i.e.: in a restaurant, 

canteen etc., or at a place “on our way”. The 

development of the restaurant and hotel industry 
is closely linked with the evolution of 

transportation and economic development, which 

led to the emergence of a new industry – tourism 

(Knowles, 2003). Thanks to the development of 
tourism and the increased number of visitors to 

Poland, as well as domestic tourists, the creation 

of new options were forced. This in turn 
encouraged tourists to visit places with 

developed catering infrastructure. This applies 

mainly to large cities, but can apply to smaller 
cities. 

Catering establishments are ones of the most 

vigorous sectors of the Polish economy. The 
number of catering establishments changed  in 

every year since starting analysis in 2000. Also 

in more recent years the revenue from catering 
grew. The aim of this paper is to analyse the 

current situation of the catering market in Poland 

and its development perspectives. The paper uses 

secondary sources of information such as 
statistical data of the Central Statistical Office 

(CSO), business reports, and industry newsletters 

and publications. The research period was the 
years 2000 – 2013. A comparative method was 

applied for the analysis of collected data and 

materials. 
 

Characteristics of catering enterprises in 

Poland 

 
The primary objectives of catering enterprises 

is the preparation and sale of food and beverages 

to be consumed either within the facility or for 
take away consumption for tourists and domestic 

consumers. Catering establishments include 

permanent and seasonal catering establishments 
and outlets. Seasonal catering establishments are 

open for a certain period of time and operate not 
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longer than six months in a calendar year. 

Portable retail sales points and vending machines 

are not treated as catering establishments. Sites 
of this type are divided into two groups: 

establishments that are available in all ways to 

the general public and establishments that target 
service to specific groups of consumers. 

One of the indicators characterizing the 

development of catering establishments is a 

number of these enterprises (tab. 1). According 

to CSO data, in 2013 there were 67 693 catering 

establishments, compared to 84 342 in 2000, 
88 995 in 2007 and 70 483 in 2010. According to 

the data of Tab. 1, the number of catering 

enterprises gradually increased in Poland in the 
period of 2000-2007 (the economic boom period) 

and after 2007 gradually decreased (the 

economic crisis period). 

 
Table 1. Number of catering establishments in Poland in the years 2000-2013. 

 

Specification 2000 2007 2010 2013 2000 – 2013 

change (in %) 

 Total 84342 88995 70483 67693 - 19,74 

 including 

public sector 

 the private sector 

 

3320 

81022 

 

2237 

86758 

 

1527 

68956 

 

1221 

66472 

 

- 63,23 

- 17,96 

Restaurants 8519 10927 14937 16 936 + 98,80 

Bars 36436 38391 27145 25195 - 30,86 

Eating facilities 32377 33717 23892 21447 - 33,76 

Canteens 7010 6576 4509 4115 - 41,30 

 

Source: Own calculations based on CSO (GUS) data 

 

The decreasing number of catering 

establishments (excluding restaurants) proves 

that the economic crisis was also observed in the 
described sector. At present most catering 

establishments, approximately 98,2%, are 

privately owned. The catering establishments' 
structure is dominated by bars (37,21% of the 

total number) and eating facilities – food stands 

(31,68% of the total number). The next largest 

group consists of restaurants (25,01% of total 
number), while canteens comprise only 6,1% of 

the total number of catering establishments. 

According to CSO data, in 2013 there were 16 

936 restaurants, compared to 8 519 in 2000, 10 

927 in 2007 and 14 937 in 2010. 

The restaurant industry is a significant 
improvement in the quality and variety of 

services, but the industry still is not available to 

many consumers. Restaurants represent higher 
quality services than a few years ago in both the 

property (interior, accessories), offered meals 

(breakfast, lunch, dinner, brunch) and services 

(home delivery, takeaway sales, organization of 
events) (Gheribi, 2013). These changes are 

particularly evident in big cities. 

Fig 1. Catering establishments in Poland in 2013 in % 

Source: Own calculations based on CSO (GUS) data 

25 

37,2 

31,6 

6,1 

Restaurants Bars Eating facilities Canteens 
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The data of tab. 2 show that the highest 

concentration of enterprises engaged in the 

industry of catering services was in the 
Mazowieckie voivodship, where in 2013 there 

were 4937 enterprises, which accounted for 

31,23% of all catering enterprises in Poland. 
According to CSO data, most catering 

establishments were located in Mazowieckie 

(31,23%), Małopolskie (10,93%) and Śląskie 

(10,22%). In most voivodships in 2013 compared 

to 2010 there were an increased number of total 

catering establishments and number of 
restaurants (tab. 2). The number of catering 

enterprises and restaurants increased mostly in 

Mazowieckie, where located Polish capital city 
Warszawa. The geographic distribution of 

catering enterprises is uneven in the regions of 

Poland what is shown in tab. 2. 

 
Table 2. Number of catering establishments by voivodships in Poland in the years 2010-2013* 

 

Voivodships Catering establishments 

 2010 2011 2012 2013 
2010-2013 

change (in %) 

Polska 14408 13886 15137 15807 +9,71 

Dolnośląskie 1219 1218 1304 1341 +10,01 

Kujawsko-pomorskie 524 487 534 543 +3,63 

Lubelskie  509 511 465 432 -15,13 

Lubuskie  297 251 239 236 -20,54 

Łódzkie  664 565 549 625 -5,87 

Małopolskie  1480 1422 1614 1728 +16,76 

Mazowieckie  3992 4025 4771 4937 +23,67 

Opolskie  254 217 247 235 -7,48 

Podkarpackie  511 535 531 563 +10,18 

Podlaskie  334 291 280 301 -9,88 

Pomorskie  702 678 723 869 +23,79 

Śląskie  1581 1532 1557 1615 +2,15 

Świętokrzyskie  283 272 341 309 +9,19 

Warmińsko-mazurskie  444 396 413 397 -10,59 

Wielkopolskie  968 893 1003 986 +1,86 

Zachodniopomorskie  646 593 566 690 +6,81 

Source: Own calculations based on CSO (GUS) data 

*Data concern enterprises employing more than 9 persons 

 

According to CSO data most restaurants are  

located in Mazowieckie (22,96%), Małopolskie 
(12,68%) and Śląskie (12,02%). In most 

voivodships in 2013 compared to 2010 there is 

an increased number of restaurants (tab. 2). The 
number of restaurants increased mostly in 

Mazowieckie. According to CSO data, the 

number of restaurants in Mazowieckie in 2013 

increased by 32,42% compared to 2010. It can be 

assumed that those companies that did not have a 
good business concept and no durable 

competitive pressure ceased to function , because 

analysis of the sale of the catering business in the 
period shows systematic growth. The geographic 

distribution of restaurants is uneven in the 

regions of Poland, as shown in tab. 3. 
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Table 3. Number of restaurants by voivodships in Poland in the years 2010-2013* 

Voivodships Restaurants 

 2010 2011 2012 2013 

 2010-2013 

change 

 (in %) 

Poland 4625 4447 4806 5264 +13,82 

Dolnośląskie 414 413 420 450 +8,70 

Kujawsko-pomorskie 181 167 184 201 +11,05 

Lubelskie 123 137 146 177 +43,90 

Lubuskie 107 99 87 91 -14,95 

Łódzkie 287 250 185 214 -25,44 

Małopolskie 515 480 612 668 +29,71 

Mazowieckie 913 938 1120 1209 +32,42 

Opolskie 94 77 99 100 +6,38 

Podkarpackie 183 206 184 208 +13,66 

Podlaskie 107 107 101 114 +6,54 

Pomorskie 234 215 230 311 +32,91 

Śląskie 570 548 594 633 +11,05 

Świętokrzyskie 93 93 113 115 +23,66 

Warmińsko-mazurskie 162 147 157 173 +6,79 

Wielkopolskie 432 398 403 397 -8,10 

Zachodniopomorskie 210 172 171 203 -3,33 

Source: Own calculations based on CSO (GUS) data 

*Data concern enterprises employing more than 9 persons 

 

A major element that shows the increased 

catering market is the systematically growing 

revenue. The revenue of catering establishments 
is generated mainly by own food production, 

followed by alcohol and tobacco sales. It is 

important to stress that the revenue generated by 

own food production has been rapidly increasing. 
In 2013, own production generated 72,6% of 

total catering activity revenue. From the sale of 

trade commodities, including alcoholic 
beverages, tobacco generated 25,10%.  Only 

2.28% of the revenue was generated by other 

economic activities (tab. 4).  
The scale and structure of the catering 

establishments are impacted primarily by 

consumers. Demand conditions of catering 

establishments' development are related to the 
level of economic development in terms of the 

macro (national product, unemployment rate) 

and the micro level (the income situation, the 

structure of expenditure, the socio - demographic 

- cultural households). 
Among the general conditions for the 

development of catering services are highlighted 

a number of factors: 

 economic growth, 

 general increase in job involvement, 

 increase in women's professional activity, 

 increase in the level of education and 
skills of the population, 

 growth in consumer income individuals, 

 extension in the life expectancy and 
increase in the number of people of working age, 

 a change in the demographic structure of 
the population: a growing share of 1 - and 2-

person households, and a decrease in those of  3 

or more, 
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 changes in consumer attitudes and 
motivation, 

 changes in time management, 

 the development of tourism, 

 an increase in spending on restaurant and 
hotel services, 

 an increase in interest in the culture of 
other nations. 

 

 

Table 4. Revenues from catering activity (current prices) in mln zl in the years 2000-2013 in 

Poland 

Specification 2000 2007 2010 2013 2000/2013 
change (in %) 

Revenues from catering activity 15 381 20 220 21 683 25 701 +67,09 

From catering production 7 740,5 12 286 15 022,0 18 661 +141,08 

From sale of trade commodities 

of which from the sale of 

alcoholic beverages, tobacco 

6 967,0 7 369 6 043,2 6 452 -7,4 

From other activity 673,5 565 617,6 588 -12,7 

Source: Own calculations based on CSO (GUS) data 
 

Recent years continue to develop the 

possibility of increasing the efficiency of the 
market participants, as evidenced by the 

macroeconomic indicators showing economic 

growth, unemployment and the demographic 
situation. Gross domestic product is the main 

category in the system of national accounts and 

illustrates the final result of the activity of all 
entities of the national economy. The basic 

component of gross domestic product is the sum 

of gross value added of all ownership sectors or 

institutional sectors or all sections of the national 
economy. In terms of gross domestic product 

(GDP), Poland is the 9th biggest economy in the 

EU and the 23rd biggest economy in the world 
(2011 GDP in current prices, USD-denominated, 

(IMF, World Economic Outlook Database, April 

2013). Over recent years, observers have grown 

accustomed to the Polish economy’s relatively 
good performance against the backdrop of the 

region of Central and Eastern Europe as well as 

the entire European Union. It was particularly 
visible in 2009, when Polish GDP, according to 

Eurostat data, grew 1.6%, making Poland the 

only EU country with positive economic growth. 
It was also in 2010 and 2011 that Polish 

economy stood out among European peers: the 

Polish GDP growth of 3.9% in 2010 was the 

third highest in the EU, while the 4.5% economic 
growth in 2011 ranked Poland fourth among the 

27 member states. 

In European reporting, household 

expenditures on meals in restaurants and hotels 
are presented together. The share of Polish 

household expenditures equalled 1.4 % in 2000 

and increased to 2.3% in 2009, in 2013 increased 
to 3% which indicates a very low level in 

comparison to other countries (e.g. Malta 18,1%, 

Spain 16%, Greece 12,9%)  (Eurostat, 2013). 
The expenditure on catering services depends, 

among other factors, on family size. The highest 

expenditures for restaurants and hotels per capita 

in households was noticed in one-person 
households, the lowest in multi-person 

households. The highest share was noticed in 

self-employed households, the lowest in farmers 
households. 

 

Conclusion 

 
In conclusion, we can say that recent decades 

have seen a dynamic development of catering 

enterprises in Poland.   At present, more and 
more frequently we eat in a restaurant, canteen 

etc., or at a place “on our way”. It is worth 

mentioning that catering services are available 24 
hours per day. In the coming years, an increase in 

demand for catering services is predicted, taking 

into consideration foreseen economic growth and 

improved financial standing of Polish 
households. The catering sector is heavily 

dependent upon disposable incomes. The 

increase of population wealth and changes in 
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eating habits and lifestyle create a great 

opportunity and challenge for the  development 

of a wide range of food services. Consequently, 
the income of the catering businesses will grow. 
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ABSTRACT: The changes that occur on a global level create favourable circumstances for the development 

of selective forms of tourism, including rural tourism whichis gaining all the more important place. The Republic 

of Serbia has significant natural and anthropogenic resources bearing in mind that 80% of its territory consists 

of rural areas where 55% of the total population lives. The main reason for the poor exploitation of these 

benefits is the lack of financial recourses. Strong financial support from the state is essential for the development 

of this form of tourism, which most contributes to the diversification of the rural economy and the development 

of multifunctional agriculture. In addition, the accession of Serbia to the European Union is crucial. That is, in 

every stage (before and after the EU accession) Serbia can use various EU funds and be a partner in numerous 

projects. The purpose of this study is to analyse the current level of development of rural tourism in Serbia and 

the European Union and highlight the importance of EU funds in the financing of tourism projects, that is, to 

show which funds are available to Serbia before and which after its accession to this regional community. 

Key words: rural tourism, European union, financial instruments, rural areas 

 
Introduction 

Contemporary tourism trends are 
characterized by the increasing transition to rural 

destinations. Numerous studies carried out at the 

European tourist market show that 20% of 
tourists are interested in staying in rural areas. 

Although it has significant natural and 

anthropogenic tourist potentials, rural tourism in 

Serbia is in its initial stage of development. 
Available tourist potentials offer the possibility 

for development of different forms of rural 

tourism, that is, a wide range of tourism products 
that satisfy all segments of tourism demand both 

in the domestic and international tourism market. 

Serbia’s integration to the European Union is 

crucial for the further development of tourism, 
especially rural tourism given the fact it 

represents the fastest growing segment of 

tourism. Domestic public funding sources are 
insufficient and are an obstacle to further 

development. The European Union assists and 

directly participates in various forms of tourism 
development in rural areas through specialized 

institutions and funds. It is not easy to find the 

answers to the questions how to get closer to the 

EU funds or how to apply the projects, 
considering the fact that navigation through the 

structure of this organization is extremely 

difficult. After all, the European Union funds are 
intended for reducing regional disparities 

between member states and candidate countries, 

the strengthening of state institutions with the 
goal of faster integration into the European 

Union and the preparation for the use of 

structural and cohesion funds after the accession 

to the EU. In addition, Serbia’s integration to the 
European Union brings security, stability, 

development of tourism infrastructure and 

improvement of the image which will all 
ultimately lead to an increase in the number of 

rural tourists. 

Past development of rural tourism in 

Serbia 

The Republic of Serbia is an extremely rural 
country, with agricultural production as the 

dominant economic sector. There are different 

classifications and data, but roughly 70-80% of 
the territory of the Republic of Serbia consists of 

rural areas (Glavaš-Trbić et al. 2010, p. 80). 

Rural tourism in Serbia does not have a long 
tradition. The development of rural tourism is 

linked to the 70s and the villages Seča Reka, 
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Sirogojno and others. Even though Serbia has 

significant tourism potentials and attractive 

tourist attributes, it is not accompanied by 
adequate profile of tourism products. Disunited 

and dispersive rural properties, orientation to 

other forms of tourism and massiveness and 
insufficient awareness of the values of the 

environment are just some of the factors that 

have contributed to the weak development of this 

form of tourism (Todorović and Bjeljac 2007, p. 
138). In the last ten years various rural tourism 

products are gradually developing in Serbia - 

agro-tourism, outdoor activities, eco-tourism, 
cultural tourism, event tourism, wine and 

gourmet tourism, spa and resort tourism, and 

other combined forms of special interests 

tourism. 
The development of tourism in rural areas 

aims to solve numerous economic issues related 

to depopulation of the area caused by the 

migration of rural population to urban centers. It 

seeks to improve conditions of life, protect the 
environment as the factor of recreation and 

rehabilitation, create conditions for development 

of other economic activities, increase the 
stability of the working-age population and 

facilitate migration in the opposite direction, 

from urban to rural areas. It increasingly attracts 

the urban population with financial solvency 
which is eager to return to the nature and longing 

for the life of the local community. These 

activities contribute to the economic 
development of rural areas and will influence the 

future development as well (Gašić et al. 2015, p. 

33). Table 1 shows the municipalities and 

villages where rural tourism is developed the 
most. 

 

 
Table 1. Villages in Serbia with the highest level of rural tourism development 

Municipality Villages engaged in rural tourism 

Kosjerić SečaReka, Donji Taor, Mionica, Skakavci 

Kragujevac Ramaća, Stragari, Kamenica, Duleni 

Knić Borač, Žunje, Grabovac, Lipnica, Bare 

Ivanjica Lisa, Kušići, Katići, Međurečje, Devići 

GornjiMilanovac Koštunići, Savinac, Pranjani, Gojna gora, Brusnica, Bogranica 

Valjevo Petnica, Stave, Popučke, Valjevska Kamenica 

Kraljevo Lopatnica 

Čajetina (Zlatibor) Gostilje, Trpkovo, Ljubiš, Rožanstvo, Sirogojno 

Ljubovija Ljubovija 

Sokobanja Trubarevac, Jošanica, Mužinac 

Sombor Bezdan, Doroslovo, Stapar, Bački Monoštor 

Knjaževac VlaškoPolje, Kalna, Crnivrh, Vrtovac 

Subotica Palić, Kelebija 

Majdanpek Mišin breg, Rudna glava, Crnajka 

Source: www. istnews.com 

 

Rural tourism is still insufficiently recognized 
tourism product of Serbia. Up to now it has been 

supported with more than 32,000 registered and 

unregistered beds in rural areas. Based on 
surveys of local tourism organizations in the 

Republic of Serbia, it is estimated that rural 

tourism is directly involved in the economy of 
Serbia with 10.4 billion dinars, which accounts 

for 16% of GDP (Đordjević-Milosević and 

Milovanović 2012, p. 47). 

Past development of rural tourism in Serbia 
can be analysed based on the data from the 

Republic Institute for Statistics. According to the 

current classification of tourist sites in the 

Republic of Serbia, rural tourist places are not 
considered as a separate category. Therefore, 

tourist traffic in other tourist places and other 
areas, which according to the data from the 

Republic Institute for Statistics are listed in the 

classification of tourist sites, can be considered 
tourist areas where tourist traffic is realized in 

the framework of rural tourism (Radović 2013, p. 

120). 

If the statistics are viewed from that 
perspective, it can be concluded that in the 

period from 2005 to 2013 the average percentage 

of registered overnight stays in rural tourism of 
Serbia was 21.34%, that is, rural tourism 

generated slightly more than 1/5 of the total 

number of registered overnight stays in all forms 

of tourism that are realized in the Republic of 
Serbia in the observed period (Table 2)
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Table 2: Tourist traffic - Number of overnight stays in rural tourism in the period from 2005 to 2013 

 

 
 

Year 

 

Number of 

overnight stays in 

all tourist places 

of Serbia 

 

Number of overnight 

stays in other tourist 

places and other places 

(rural areas) 

 

 

Share of number of overnight stays in 

rural tourism in total number of 

overnight stays in all aspects of 

tourism in Serbia (%) 

2005 6.499.352 1.411.305 21,71 % 

2006 6.592.622 1.354.027 20,54 % 

2007 7.328.692 1.528.389 20,85 % 

2008 7.334.106 1.636.509 22,31 % 

2009 6.776.763 1.453.792 21,45 % 

2010 6.413.515 1.437.714 22,42 % 

2011 6.644.738 1.383.947 20,83 % 

2012 6.484.702 1.382.222 21,32 % 

2013 6.567.460 1.356.633 20,66 % 

TOTAL: 60.641.950 12.944.538 21,34 % 

Source:  www.stat.gov.rs 

 

Future development of rural tourism implies 

planned stimulation and organizational operation 

in the construction of tourist and cultural offer of 
villages. In addition, it is necessary that rural 

tourism product is locally controlled, small-

scaled and based on authenticity and promotion 
which highlights the realistic expectations of the 

use of the product. 

Rural tourism in European union 

For the past 20 years European Union has 

been a world leader in rural tourism with that 
trend being set to continue. The forecast derived 

from the fact EU is rapidly expanding as well 

thanks to having well organized Pan-European 
association of rural tourism – Eurogites (Muhi 

2013, p. 109). Today’s EU rural tourism market 

consists of around 2000.000 lodging objects with 
capacity of 2.000.000 bed.  

Yearly rate of capacity usage in rural tourism 

offerings averages 25% (varies between 10% and 

50%). Price per person per night is as low as 10 
EUR in Eastern European countries and up to 30 

EUR in most expensive regions of Germany and 

Austria. Average annual income per bed can vary 

between 1000 EUR and 2500 EUR for bed and 
breakfast, and between 800 EUR and 1800 EUR 

for all inclusive service (Jovanović 2013, p. 118).  

Term “rural tourism” has different meaning 

across different European countries: 

In Finland – renting cottages to the visitors 

and providing food services in rural areas, 

In Hungary – there is a special term “village 

tourism” which signifies activities and services 
provided in villages, 

In Slovenia – the most important shape of 

rural tourism is family farms tourism where 

guests stay together with a hosting family or in 
the gusts’ house, 

In Holland – rural tourism means staying at 

farm and includes a lot of activities such as 

cycling, walking, running, horse riding, and 
etcetera.  

In Greece – rural tourism means bed and 

breakfast service, lodging in traditionally 

decorated rooms and food based on local 
products. 

The most visited regions in Europe are 

France, Austria, Germany, Italy, Great Britain 
and Ireland who total for 77% of rural tourism 

market (Gašić, Ivanović and Komadina 2014, p. 

38). The percentage of households taking part in 

rural tourism is highest in Austria, followed by 
France. Although Italy takes part with merely 

0.3% it takes pride in worldwide known 

destination, Toscana.  

Some of the most prominent rural tourism 
organizations in Europe are (Muhi 2011, pp. 

111-112): 

EUROGITES (European federation for 

village tourism) – goals of this federation are 
preservation and quality of life in rural regions of 

the union, professional training, creation of 

universal quality criteria and standards in rural 
tourism, harmonization of informative data and 

terminology, as well as professional presentation 

in European organizations, etcetera. 

ECEAT (European center for ecological and 
village tourism) – independent and nonprofit 

http://www.stat.gov.rs/
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organization whose goal is to further improve 

tourism. ECEAT is especially focused on 

enhancing programs for holidays in villages. 
Most of their programs are focused on regions 

ideal for cycling, running, horseback riding, 

water sports and others. This organization has 
also created a unique certification system inside 

European borders, focused on improving rural 

tourism. 

IAERT (International association of experts 
in rural tourism) – is researching different 

aspects and informative tools about rural tourism 

within the strategy of integral and sustaining 

rural expansion.  

ETC (European travelers commission) – is a 

strategic alliance which enables cooperation 

between national tourist organizations of EU 

members and potential members. The goal of the 
alliance is to attract as many, primarily 

transoceanic, visitors to the main regions in EU. 

ETC is one of the oldest and most important 
European tourist organizations. 

Strategic approach of EU is focused on 

enhancing the implementation of rural areas 

improvement program (including rural tourism), 
employment and competition in rural areas. 

Besides, attention is paid to improvement of 

quality of life through support of different 
economical possibilities in rural areas (one of 

those possibilities being tourism). Rural 

development strategy aspires to use 

developmental possibilities tourism has to offer 
with high quality and sustainable forms of 

tourism, such as rural tourism itself, have the 

upper hand.  

 

Stimulative ways and funds of EU 

In addition to programs on national basis 

there are various forms of assistance in the 

financing of projects (tourism sector) from the 
pre-accession funds of EU. The Republic of 

Serbia has to pass through several stages on their 

way to full membership in the European Union. 

At each one of these stages, country that 
demonstrates desire to be come and EU member 

stage (which also applies for our country) can 

use EU funds and be a partner in programs 
designed for specific areas that are appropriate 

for the stage in which potential member country 

is in (Muhi and Hrabovski–Tomić 2013, p. 241). 
The use of these funds can significantly 

contribute to the improvement of all relevant 

aspects of tourism, tourist traffic and 

consumption, where tourist traffic in rural areas 

takes more and more prominent place. 

It is particularly important that financial 

resources from the funds are generally grants that 
Serbia needs to speed up the process of economic 

development. Grant funds of the European Union 

are one of the mechanisms provided for the 
potential candidates for EU membership for them 

to finance all project ideas. Overview of funds 

available to Serbia before and after joining the 
European Union is given in the text below. 

Cohesion Fund (CF) is used for the 

development of the underdeveloped countries of 

EU. This fund seeks to reduce economic and 
social disparities between Member States and is 

intended for states whose GDP per capita does 

not exceed 90% of the EU average. It is 

important to emphasize that if member state 
exceeds the allowable limit, European 

Commission may suspend funding from the 

Cohesion Fund for that state until the deficiency 
is corrected or returns to normal. This fund can 

finance up to 85% of project costs, noting that it 

is for large projects (25,000,000 and more).  

The European Regional Development Fund 
(ERDF) is helping to fund the underdeveloped 

regions of the EU and strengthen economic and 

social cohesion. The fund can cover 50% to 75% 
of the total value of the project. Some of the 

most significant examples are tourist 

development of several regions in France, Italy, 

Ireland and other countries.  

The European Agricultural Fund for Rural 

Development (EAFRD) is primarily intended to 

reduce the disparities through the development of 

agriculture. Also, with the help of this fund is 
financed rural tourism development in the 

member states of the EU. Financial resources are 

obtained selectively, based on established criteria 
and up to 85% of the total project value.  

The European Social Fund (ESF) aims to 

establish a social uniformity in the territory of 

the EU, or the achievement of strategic 
objectives of employment policy in the regions 

affected by high unemployment. This fund can 

cover 50% to 85% of the total project value. In 
the context of tourism various social programs 

related to tourism can be funded.  

In order to simplify the external aid, as well 

as to achieve maximum results by using the 
allocated funds, the European Commission 

decided that all the pre-accession funds (Phare,  
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ISPA, SAPARD and CARDS) be replaced 

with a new pre-accession instrument IPA 

(Instrument for Pre-accession  Assistance).  

With the adoption of Council Regulation no. 
1085/2006 of July 17th 2006, the European 

Union has established IPA as a framework to 

help candidate countries and potential candidates 
for EU membership. The total budget of IPA for 

the period 2007 – 2013 amounted to 11,4 billion 

EUR (Janković 2009, p. 41).  

IPA I is comprised of five components. The 
first two are available for the potential candidate 

countries for EU membership to use (including 

Serbia in the period 2007 – 20013), while all five 
could be used by the candidate countries. Those 

components are the following (Bogdanov 2007, 

p. 56):  

I Support for the transition process and 
institution building 

II Support for the establishment of cross-

border cooperation 

III Support for regional development policies 

IV Support for the development of human 

resources 

V Support for rural development 

The republic of Serbia is currently a candidate 
state. Aside from requiring the introduction of 

appropriate structures for the management of EU 

funds, IPA also requires adequate funding from 
the national budget to support projects financed 

under IPA. The first document, drafted in the 

programming process (producing a series of 
documents that form the basis of the strategic 

framework for the identification and formulation 

of projects funded by the EU) is a multi-annual 

indicative financial framework (MIFF) which is 
defined by the European Commission and shows 

an indicative allocation of IPA funds by user 

country and by components. Further explained in 
table 3.  

 
Table 3: The annual allocation of IPA funds (defined by multi-annual indicative financial framework 

for the period 2007 – 2013, in millions of euros.) 

 

Country/Region 

 

2007. 

 

2008. 

 

2009. 

 

2010. 

 

2011. 

 

2012. 

 

2013. 

Total 

(EUR in 

millions) 

Turkey 497.2 538.7 566.4 653.7 781.9 899.5 935.5 4,872.9 

Croatia 141.2 146.0 151.2 153.6 156.6 159.7 162.9 1,071.2 

FYR of Macedonia  58.5 70.2 81.8 91.7 98.0 105.1 117.2 622.5 

Serbia 189.7 190.9 194.8 198.0 201.9 205.9 214.7 1,395.9 

Kosovo according to UN 

resolution 1244 

 

68.3 

 

184.7 

 

106.1 

 

67.3 

 

68.7 

 

70.7 

 

73.7 

 

638.8 

Montenegro 31.4 32.6 33.3 33.5 34.2 34.8 35.4 235.2 

Bosnia and Herzegovina  62.1 74.8 89.1 105.4 107.4 109.5 111.8 660.1 

Albania 61.0 70.7 81.2 92.7 94.4 96.3 98.1 594.4 

Source: Pejović et al. (2011), Instrument za pretpristupnu pomoć EU – IPA 2007-2013. Beograd, p. 19 

 

Support priorities and areas of action for 

individual countries are determined by the Multi-

annual Indicative Planning Document (MIPD). 

This is a document of the European Commission 
and is prepared separately for each country, in 

the process of consultation with relevant 

government institutions IPA beneficiary country. 
Acquired priorities must be in line with the 

objectives of the strategy of enlargement of the 

European Union, the European Partnership 
priorities and annual reports on progress in the 

EU accession process. 

Instrument for Pre-Accession Assistance IPA 

II (Instrument for Pre-Accession Assistance - 
IPA II 2014-2020) was established by the 

European Parliament and the European Council 

no. 231/2014. 11 March 2014. In this way, the 

European Commission has established a unique 

instrument for pre-accession assistance to 
countries in the European integration process for 

the budget period from 2014 to 2020. Also, the 

Framework Agreement defines the rules related 
to the implementation of EU financial assistance, 

programming, financial management, 

monitoring, control, auditing, reporting and 

protection of the financial interests.  

The total budget for IPA II for the period 

2014-2020 amounted to 11.7 billion euro.  It is 

important to emphasize that out of the said 

amount, 4% of the funds will be spent on cross-
border cooperation between beneficiary countries 
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of IPA II and the Member States, in accordance 

with their needs and priorities. 

One of the major changes in relation to the 

IPA I refers to the structure of the program. 
Instead of the five components, field of politics 

were introduced. These are: 

I Reforms as part of the preparations for EU 

membership and institutional and capacity 
building 

II Socio-economic and regional development 

III Employment, social policy, education, 

promotion of gender equality and human 
resource development 

IV Agriculture and Rural Development 

V The regional and territorial cooperation 

The above policy areas are very similar in 

content with IPA I and are now available to all 
beneficiary countries, regardless of their status in 

the European integration process (candidates or 

potential candidates for EU membership). 
Allocation of funds by beneficiaries is given in 

the table 4. 

The table clearly shows how much money 

each country gets. The largest amount of funds 

will go to Turkey, followed by Serbia, while 

Montenegro will be appointed the least amount, 

same as in the 2007-2013 period. The amount of 
funds for BiH from the pre-accession fund has 

not yet been determined due to the lack of 

coordination structures at the state level, but it is 
expected that the data will be published during 

2015. The rest of the money will be directed to 

"multi-country" activities, as well as information 

and communication, audit, monitoring and 
evaluation expenses of the Office of the High 

Representative etc. It may also be noted that 

Croatia is not present in table. 4, reason being its 
full membership of the EU since 1st of July, 

2013.  

For the development of tourism in rural areas, 

the EU has prepared other instruments that 
directly or indirectly aid the development of 

tourism. These are (Stojanović and Manić 2009, 

p. 46): instrument for cross-border co-operation 
and partnership (ENPI), instrument for 

development and economic cooperation 

(DCECI), and tools to help in crisis situations. 

 

Table 4: Indicative allocation of IPA II beneficiaries during the period of 2014-2020. 

 (In millions of euros) 

 

Beneficiary 

 

 

2014. 

 

2015. 

 

2016. 

 

2017. 

 

2018 – 2020. 

 

Total (EUR in 

millions) 

Turkey 620.4 626.4 630.8 636.4 1,940.0 4,453.9 

Serbia 195.1 201.4 207.9 215.4 688.2 1,508.0 

MYR of Macedonia 85.7 88.9 91.6 94.9 303.1 664.2 

Montenegro 39.5 35.6 37.5 39.6 118.5 270.5 

Kosovo according to 

UN resolution 1244 

 

83.8 

 

85.9 

 

88.7 

 

91.9 

 

295.3 

 

645.5 

Bosnia and 

Herzegovina 

- - - - - - 

Albania 83.7 86.9 89.7 92.9 296.3 649.4 
Source: Pejović et al. (2014), Vodič kroz IPA II – Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020., Beograd, p. 9 

 

Conclusion 

 

Tourism in rural areas is not a phenomenon of 

our time - it came to life during the period of the 

industrial revolution. In that time, it presented an 
opportunity for workers to escape industrial 

environments and come in rural areas for rest and 

recreation. Beginning in the 1970s, for countries 
of the European Union, rural tourism became 

part of the strategy that concentrates on rural 

development. It was perceived as a great way to 

help keep the population in rural areas, create 
jobs, and ultimately contribute to the socio-

economic progress of the underdeveloped rural 

areas. In recent years, tourism in rural areas is 
considered to be the guardian of the national 

cultural heritage. 

Rural tourism in Serbia, as well as in the EU, 

is an important factor of multifunctional rural 
development. Numerous natural and 

anthropogenic treasures represent a solid basis 

for the development of many forms of rural 
tourism. However, in Serbia it is an insufficiently 

organized activity, which does not take 

advantage of natural resources available. The 

main problems of further development are: 
inadequate education, insufficient number of 

tourist points, inadequate social and road 
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infrastructure as well as the lack of financial 

resources. 

Through specialized institutions and funds, 

the European Union helps and directly 
participates in the development of tourism in 

rural areas. By creating individual financial 

instruments and measures, it aims to ensure 
harmonious and sustained development of rural 

tourism. Serbia's accession to the EU is of 

strategic importance for further development. 
Using its funds ensures a strong tourism 

development, consequences of which can be felt 

in the whole state, based on the experiences of 

member states. It should also be emphasized that 
the EU is the biggest investor in Serbia and has 

so far invested more than 2 billion euro in grants. 

Grants are one of the mechanisms that give the 
opportunity to potential candidates and 

candidates for membership to finance their 

project ideas. Therefore, EU funds that we 
currently have available should be used in 

existent project, and also develop new ones that 

will be financed by  funds that Serbia will have 

access to only after full membership in the 
European Union. 
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RESEARCH OF EMPLOYEE SATISFACTION IN TOURISM CENTER VRNJAČKA SPA  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА  

В ТУРСТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР „ВРНЯЧКА СПА” 

 
Горан Перич, Снежана Михайлов, Марко Гашич, Мария Стоилкович 

 
ABSTRACT: Performance of each company, and of course the service providing one, in the current econom-

ic conditions depends on its ability to meet the needs and expectations of its customers. In service providing 

company buyer and employee are instructed to cooperate with each other when creating the service, and how 

successful will their interaction be depends largely on the ability of employees in service provision. Because of 

that it is essential that employees in spa tourism (hotels, wellness and spa centers, rehabilitation centers) are 
motivated and satisfied with their jobs, they will thus be able to provide high quality service and thus achieve the 

required level of satisfaction of service users. It has already been confirmed by numerous studies that a satisfied 

worker is a productive worker, and that the organization's performance cannot be achieved with disgruntled 

employees. The paper presents the research results in the tourist center Vrnjačka Spa with a goal to establish, on 

which satisfaction indicators employees in the surveyed organizations  are the most and least consistent.  

Key words: employee satisfaction, customer satisfaction, spa tourism. 

 

Introduction 

 
Satisfied employees are the key to the success 

of the modern company. These tendencies are, 

however, not enough used in our organiza-
tions. Transient economy necessarily initiates the 

restructuring of the company, and that includes 

the activation of potential of human re-
sources. Therefore, in order to improve enter-

prise efficiency, very important precondition is a 

process of continual performance measuring of 

employee satisfaction. Today, more and more in 
our enterprises it is considered a key factor for 

employee satisfaction and their success. But at 

the same time, there is almost no company in 
whose system of analysis we can find formalized 

method for measuring this satisfaction. Level of 

Responsibility to employees must be far greater 

than to customers and consumers, because pri-
marily of employee satisfaction and their rela-

tionship to the company and the job depends the 

degree of meeting the needs of consumers / users 
of products and services. At the same time em-

ployee satisfaction can lead to more support of 

the staff in achieving the goals of the organiza-
tion, creating a wider and larger market for prod-

ucts and services, achieving higher profits. On 

the other hand, employee satisfaction can im-

prove relations in the organization and build 

them on trust, communication and coordination 

between functions. 
 

Influence of employees satisfaction on  

organizational success 

 

For the survival of the organization, it is im-

portant to set high enough and challenging goals, 
otherwise the organization would not be com-

petitive in the market. For long-term success of 

the organization satisfied owners are not only 

goal, but satisfied employees and customers, and 
other stakeholders. Because of that many organi-

zations accepted model of balanced performance 

indicators, which in addition to the measurement 
of financial results uses the following elements: 

employee satisfaction and use of their capabili-

ties, internal business processes and customer 

satisfaction. 
Achieving the objectives good results of the 

company have a very good influence on the rela-

tions of the company and the shaping of organi-
zational climate and culture (Perić, 2014). If the 

management of a company sets goals, which em-

ployees see as their own, which are perceived as 
personal growth, and which has been determined 

with great effort, will create a climate with fa-

vorable impact on the achievement of objectives. 
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Good business results originate from satisfied 

and loyal customers as a result of the quality of 

service, and at the same time good service is the 
result of a process serving, which depends pri-

marily on the satisfaction and productivity of 

employees on the front line, but the motivation, 
knowledge and skills of their immediate manag-

ers. 

 

Organizational factors that influence  

satisfaction of employees 
 

Organizational factors that influence satisfac-
tion of employees The satisfaction of employees 

is affected by a range of different factors that are 

interrelated. Also, factors of satisfaction vary 

according to organizations, according to their 
environment, the social system. The results of 

research both in the world and in our country 

singled out some essential, common factors of 
employee satisfaction, which are (Robbins and 

Judge, 2010): 

 A job itself, 

 Reward system, 

 Pleasant working conditions, 

 Coworkers, 

 Organizational structure. 

 
A job itself - Employees are happier when 

they are engaged in work that is mentally chal-

lenging, than when it is simple, routine work. So, 

the work must be challenging enough so that the 
employee is satisfied. Too easy task can lead to 

feeling of monotony and boredom at work, while 

too difficult tasks lead to risk of feeling inade-
quate and lack of competency.  

Reward system - Rewarding represents more 

than determining the coefficients of earnings and 
requires a fair, transparent and flexible system. A 

reward system sends a direct message to em-

ployees about what is valued and to what organi-

zation wants. It has a motivational effect, but 
more important than that, it can quite the oppo-

site. Employees are more satisfied if they notice 

that a reward system is fair and treats all em-
ployees equally.  

Pleasant working conditions - Better the 

working conditions are, it is logical that employ-
ee satisfaction will be higher. Pleasant working 

environment is a precondition for better business 

results and satisfied employees. Employees are 

often dissatisfied with the poor working condi-
tions, not so much because they are unpleasant 

for them personally, as much because they inter-

fere with achieving expected results. 

Coworkers - Good atmosphere in the organi-

zation is an important factor in employee satis-

faction. Employees are happier if they work with 
colleagues with whom they have good relation-

ships at work and if the there is pleasant social 

atmosphere. Relation with direct manager is also 
important. This relationship should be based on 

mutual respect and appreciation. For the satisfac-

tion of employees it is especially important to 

establish a working atmosphere and organiza-
tional culture that promotes teamwork, openness 

and friendliness. As an example of good organi-

zational culture we can mention Wegmans su-
permarkets, which in only one decade of exist-

ence reached the Fortune list of "100 Best Com-

panies to Work in". The family, which owns the 

company, emphasizes the importance of empha-
sizing family note in the culture of the compa-

ny. Employees pointed that the management of 

the company cares about them and that employ-
ees care about each other, which is a proof of 

teamwork and belonging (Nohria et al. 2008). 

Organizational structure - The quality of 
the workplace is largely dependent on the level 

of organization that exists in the enterprise. The 

organizational structure is the one that forms the 

framework that defines the relationship between 
different positions in the organization, as well as 

a line of command and control.  At the present 

time, it is somewhat logical that an employee 
will have many responsibilities that will some-

times go beyond the job description. The dissat-

isfaction of employees can grow if, authorities 
and responsibilities are not well defined which 

can lead to overlapping operations.  

 
Research in Vrnjačka Spa tourist center 

 

Defining the problem and research  

purpose 

 

Spa tourism is in the domain of labor-

intensive service industries, in which over 60% 
of the quality of the service product is defined by 

quality of direct contact client - employee. If the 

employee is not satisfied sufficiently for provid-
ing services, it will be reflected in the decrease in 

the quality of service products. Poor quality or 

reducing the quality of services that spas offer 

has a very quick impact on the competitive posi-
tion of the spa in the tourism market. On the oth-

er hand, if employees are satisfied, the quality of 

service products will be raised to a very high 
level, which will certainly affect the performance 

of the spa center. Therefore we are trying to 
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check how satisfied employees in selected organ-

izations of tourist center Vrnjačka Spa. 

Vrnjačka Spa is the most visited and most 
popular among spas in Serbia, and is with the 

right called "Queen of spa Tourism". With the 

140th year tradition in healing, it has built its 
image as an attractive tourist destination for re-

laxation, entertainment and recreation. 

Goal of this research is to define how high is 

level of satisfaction of employees in chosen or-
ganizations of tourist center Vrnjačka Spa.  

Accordingly, certain tasks were given: 

1: find an indicator of satisfaction employees 
agree the most on? 

2: find and indicator of satisfaction employees 

agree the least on? 

The general hypothesis in the paper in this re-
search is that the employees of the tourist center 

of the Spa have a different extent of satisfaction 

according to various indicators. 
 

Methods of research and instruments for  

collecting data 
 

Research was conducted using method of ter-

rain research. 

As an instrument for collecting data, ques-
tionnaire which was made for needs of these re-

search, was used. It is made of two sections: 

 First section contains socio – demographic 

data about examinee, its content are inde-
pendent variables; 

 Second part contains questions which are 

intended to studying satisfaction of employ-

ees. 

 
In first part examinees answer by circling one 

of offered answer that refers to them. Second 

part is Likert type scale, which is examinees giv-
ing their opinion on five level scale, from I com-

pletely disagree (1) to I completely agree (5). 

After collecting field information, data are en-

tered and processed in the statistical package 
SPSS. Among the possible procedures for pro-

cessing, in this research descriptive statistical 

indicators were used (measures of frequency, 
measures of central tendency, and measures of 

dispersion). 

  

Research sample 
 

The sample consists of 76 employees in the 

organizations of the tourist center Vrnjačka 
Spa. It has features of appropriate and a random 

sample, so it can be said it is a relevant data.  

The research included two organizations: Ho-
tel - Tourist Company "Fontana" and Hotel 

"Merkur". Shown below is the share of each or-

ganization in the total number of respondents. 

 

 

Table 1. Frequency of examinees according to organization they work in 
 

 Organization Frequency  Percent 

1. HTC "Fontana" 36 47.37 

2. Hotel "Merkur" 40 52.63 

Total 76 100 

Source: Author's calculation 

 
Based on previous table we can conclude that 

number of examinees from both organizations is 

almost equal (Fontana 43.37%, Merkur 52.63%) 
 

Research results 

 

This research covers two biggest organizations in 
tourism center Vrnjačka Spa. In further text de-

scriptive presentation of results of research will 

be shown, separately for each organization. 

Most of dissatisfaction is encouraged by the ina-

bility to advance (M = 1.97), and the strongest 

sense of satisfaction contributes from feeling as a 
team member (M = 3.63). As the largest value of 

arithmetical average is within limits, the pro-

posal’s main goal of enhancing satisfaction 

would be primarily related to the provision of 
opportunities for advancement 
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Table 2. Descriptive indicators of satisfaction of employees in HTC “Fontana” Vrnjačka Spa 

 

Questions N Min Max Sum Mean 
Std. Devia-

tion 

1. 

Do you think that job you are doing and 

work tasks are defined clearly and unequivo-
cally? 

33 1.00 5.00 96.00 2.9091 1.58831 

2. 
Do you think your skills and knowledge suits 

nature of your current work position?  
35 1.00 5.00 112.00 3.2000 1.51075 

3. Do you get a feedback on completed tasks? 36 1.00 5.00 88.00 2.4444 1.61147 

4. 

In your opinion, would a public compliment 

from your manager affect your sense of satis-

faction on workplace?  

35 1.00 5.00 92.00 2.6286 1.49678 

5. 

Are you satisfied with relationship you have 

with your closest supervisor in everyday 

communication?  

35 1.00 5.00 121.00 3.4571 1.44187 

6. 
Are you satisfied with interpersonal relation-

ships in your organizations? 
36 1.00 5.00 91.00 2.5278 1.55813 

7. 
Does your organization respect prepositions 

and opinions of its employees? 
36 1.00 5.00 73.00 2.0278 1.13354 

8. 
Is your organization offering you option of 

promoting? 
36 1.00 5.00 71.00 1.9722 1.44393 

9. 

Do you think of yourself as a team mem-

ber that takes part in achieving common 

results in organization? 

35 1.00 5.00 127.00 3.6286 1.49678 

10. 
Do you feel good, secure and accepted in 
your work surroundings? 

35 1.00 5.00 107.00 3.0571 1.49397 

Source: Author's calculation 

 

Many employees think their suggestions are 

not taken in consideration, which is second indi-
cator that has the lowest average value (M = 

2.03). Due to the result obtained, it is proposed to 

maintain teamwork at the highest level, and build 

an atmosphere in which proposals of those who 
are not in leadership positions are also respected. 

However, as this company was privatized in 

2005, due to unsuccessful privatization, after two 
years the purchase agreement was terminated, 

and since then it is in the process of restructur-

ing, the results are consistent with a situation in 
which company currently is. This hotel company 

employs about 140 workers, and it works 

through a special purpose account, because the 

parent company HTC "Fontana" is in the long 
term blockade due to the outdated claims, law-

suits and executive solutions. Be sure that the 

satisfaction of employees in this company will 
boost with the resolution of the status of the 

company.  

The table shows that at "Merkur" hotel we 

have rather poor interpersonal relationships (M = 
2.05). As there are many factors that affect the 

quality of interpersonal relationships, we suggest 

that, in accordance with the results, we should 

proceed in the following way: when delegating 

tasks, that all employees who can carry them out, 
to be familiar with it. In this way you can avoid 

frequent praise only to certain individuals. This 

is certainly just one of the ways to increase satis-

faction among employees. What is the greatest 
source of satisfaction of the employees is a sense 

of safety and acceptance (M = 3.95). Issues with 

the highest and lowest arithmetical value are 
partly contradictory, and can be understood in 

the context of a "clique"
1
 within the organiza-

tion. In order to allow an increase in employee 
satisfaction, it is necessary to examine how many 

clicks there are within the organization, and who 

are members of certain cliques, and especially 

what their mutual relations are.  
 

                                                        
1 Society for plotting or cheating, mutual helping with 

dishonest means. 
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Table 3. Descriptive indicators of satisfaction of employees in hotel “Merkur” Brnjacka Spa 

 

Questions  N Min Max Sum Mean 
Std. Devia-

tion 

1. 

Do you think that job you are doing and 

work tasks are defined clearly and unequivo-
cally? 

40 2.00 5.00 144.00 3.6000 .84124 

2. 
Do you think your skills and knowledge suits 

nature of your current work position?  
40 1.00 5.00 156.00 3.9000 .84124 

3. Do you get a feedback on completed tasks? 40 1.00 5.00 141.00 3.5250 .78406 

4. 

In your opinion, would a public compliment 

from your manager affect your sense of satis-

faction on workplace?  

40 2.00 5.00 157.00 3.9250 .82858 

5. 

Are you satisfied with relationship you have 

with your closest supervisor in everyday 

communication?  

40 2.00 5.00 153.00 3.8250 .98417 

6. 
Are you satisfied with interpersonal relation-

ships in your organizations? 
40 1.00 5.00 82.00 2.0500 1.01147 

7. 
Does your organization respect prepositions 

and opinions of its employees? 
40 1.00 5.00 131.00 3.2750 .78406 

8. 
Is your organization offering you option of 

promoting? 
40 1.00 5.00 153.00 3.8250 .74722 

9. 
Do you think of yourself as a team mem-

ber that takes part in achieving common 

results in organization? 

40 1.00 5.00 149.00 3.7250 .90547 

10. 
Do you feel good, secure and accepted in 
your work surroundings? 

40 1.00 5.00 158.00 3.9500 .95943 

Source: Author's calculation 

 

 

Conclusion 
 

In creating of customer satisfaction one of the 

main roles have employees. The employee be-

havior affects customer satisfaction. So, in order 
to create satisfied customers, employees have to 

be satisfied too, because they through their be-

havior in relation to them express their satisfac-
tion or dissatisfaction. Therefore, it is necessary 

that the organization cares about employee satis-

faction and that it encourages it in different 
ways, develop and maintain in order to build cus-

tomer satisfaction. 

Based on the research conducted in the tourist 

center Vrnjačka Spa, we can conclude that em-
ployees are satisfied differently according to var-

ious indicators. To increase employee satisfac-

tion in the surveyed organizations is essential in 
the future to: 

 Acknowledge suggestions and opinions 

of employees, 

 Promote teamwork, 

 Build a culture of dialogue on all organi-

zational levels, 

 Provide feedback on completed tasks of 

employees, 

 Provide promotions of employees accord-

ing to plans, 

 Clearly define job description and work 

tasks. 

 

Virtually, all of the previously listed actions 

can increase employee satisfaction if manage-
ment of observed organizations creates reward 

system that would give greater importance of the 

intangible rewards. Intangible rewards can in-
crease employee satisfaction by meeting their 

needs that are not related to money or other 

forms of material reward. They refer to meeting 
the needs of a higher order, such as the need for 

respect and status, autonomy, confirmation and 

development of personal skills and potential and 

others. 
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ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА ТАЛАСОТЕРАПИЯТА В ТУРСКИЯ ЗДРАВЕН 

ТУРИЗЪМ 
 

Себахатин Караман, Угюр Джейлан, Зафер Гювен 

 
ABSTRACT: Thalassotherapy is a developing part of health tourism all around the World that are near the 

ocean and sea countries. Turkey is in the middle of Mediterranean Sea, Black Sea and Aegean Sea and have a 

graet chance of thalassotherapy potential. In this study, Turkey’s thalassotherapy potantial was evaluated by 

SWOT analysis. Turkey have hundreds of hotels near the sea but few of them have thalassotherapy investments. 

These hotels are commonly working seasonal. Thalassotherapy investments such as pools, bath etc. bring them 

12 months work because of the tourists that want to swim in winter or need thalassotherapy for their health. 

Key Words: Thalassotherapy, Health Tourism, Turkey, Tourism. 

 

Introduction 
Thalassotherpy is one of the most important 

products of thermal tourism. Especially it is 

getting more and more important for the 
countries which are near the sea or ocean. 

Turkey is a rich country in thermal baths and 

spas and also well known brand both in domestic 

and international market. This potential needs 
extra products such as thalassotherapy. 

Mediterrean sea, black sea and Eagean sea can 

be the most suitable regions for thalassotherapy.  
In tourism sector today there is an increasing 

demand for health tourism. This demand also 

wants special investments and high quality 
services. Turkey has enough quality both hotel 

investments, high quality services and qualified 

tourism personnel. If required thalassotherapy 

investments added to these hotels, Turkey will 
get extra market share from tourism. Turkey is 

also begin to competiate with their rivals such as 

India, Thailand, Singapore, Malaysia, Germany 
etc.  

Thermal and thalassotherapy cures 

approximately requires 2 or 3 weeks. Fort hat 
reason the patients or tourist want 

personalization of threatments, different and 

exotic experience, personalized and special 

services. For all of them the hotels need qualified 
personel and specialized staff. 

 

 

 

Turkey’s Health Tourism 
 

The replacement of patients from their home 

countries to different countries because of their 
threatment is called “Health Tourism” (Turner, 

2010:304). This kind of destinations offers to 

their patients better quality and low prices. 

Patients also yet expect best service with 
minimum prices. Fort hat reasons tourists prefer 

developed or developing countries for health 

tourism. The tourists move is also changed by 
this way to developed countries to developing 

countries (Connell, 2006). 

Cohen categorised the health tourism 
movements in 3 categories: 

 medical tourism for services that are 

illegal in both the patient’s home and destination 

country (such as organ purchase) 

 medical tourism for services that are 

illegal or unapproved in the patients’ home 
country but legal in the destination country 

 medical tourism for services legal in both 

the home and destination country. 

(Henama:2014). 
In USA, 900 thousand tourists were travelled 

for health tourism to other countries in 2013 

(http://www.cnbc.com/id/101487998). India, 
Thailand, Singapore, USA, Malaysia, Germany, 

Mexico, South Africa, Brazil and Costa Rica are 

the countries that are important for health 

http://www.cnbc.com/id/101487998
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tourism. These first 10 countries common 

features worldwide is: 

* High quality standards of health, care and 
wellness services, 

* The accessibility of destinations 

* Technology, infrastructure and expertise 
indicators are well designed (Ünal and 

Demirel:2011:107). 

Turkey is working very hard for health 

tourism recent years. Especially the number of  
hospitals and hotels that have high quality 

services are increased all around Turkey. This 

high quality services are also cheaper than 
Europe and USA. New investments and high 

quality services provide Turkey to take a strong 

pozition in the health tourism market (Barca 

vd.2013). In 2014, 400 thousand peaople com to 
Turkey for health tourism. Turkey’s income from 

health tourism in 2013 is 2,5 billion $. Today 32 

thousand bed building in hospitals and many of 
them will complete in 2015. The expectations of 

Turkey’s income in 2017-2018 is 9-10 billion $, 

in 2023 20-25 billion $ (www.tursab.org). 
 

Thalassotherapy 

 

Thalassotherapy is a threatment system that 
combination of materials such as maritime 

climate, sand, weed etc.  obtained from the sea. 

This threatment system is implement under 
medical supervision and control. This is also 

used for preventation and threatment of patients 

health. ( Charlier and Chaineux,2009:840) 
The use of heated seawater therapy is based 

on the ancient times. The natural evolution of 

thermalism that continued centuries occured 

thalassotherapy. Thalassotherapy gets his power 
from the seas and for that reason thalassotherapy 

centers are settles up near the seas. The 

thalassotherapy rich body and facial care 
programs provides the patients body and mind 

regeneration, flourish and positive energy with 

the maritime climate and plenty of sunshine. 

(http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,1148
2/talassoterapi---deniz-kurleri.html). 

Thalassotherapy provides the patients 

accelerate the metabolism and intake intense 
mineral. This is the main difference between the 

SPA threatments. By this way patients throw the 

toxins away from their body. After the toxins 
throw from the body, the body facilitates the fat 

burning and accelerates blood circulation by 

secreting endorphins. 

Thalassotherapy centers should be settled up 
to nera the sea or 1000 meters from the coast. 

Most suitable is to use the sea water directly. If 

utilized by transporting, sea water should not be 

kept longer than 48 hours. Sea water also should 
not be heated above 50 ° C. (Zijlstra vd 

2005:541) 

In thalassotherapy, for both free way and 
under doctor control, there should be at least 1 

gram up to 260 grams of mineral-sald in 1 liter of 

seawater. For the best cure application, there 

should be optimal seawater is 34-36 grams of 
mineral-salt. The cure applications that are useful 

for the patients are below: 

(http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,1148
2/talassoterapi---deniz-kurleri.html). 

 Free sea bath 

 Sea water drinking cures 

 Sea mud treatments 

 Respiratory cure 

 Sea climate cures 

 

SWOT Analysis of Turkey’s Thalassotherapy 

Potential 

 

Strenghts 

 Turkey is surrounded by 3 seas, 

 Coastal sea temperature of 3 seas show 

diversity, 

 Chemical content of 3 seas Show 

diversity, 

 Hundereds of hotels near coast need only 

thalassotherapy investments, 

 Government support the thalassotherapy 

investments for the hotels, 

 Especially Mediterrean sea costs and 

hotel have the potential both sea features and 

hotel numbers, 

 We can see thermal hotels all around 

Turkey, 

 Inbound tourists are seeking to find new 

forms of tourism such as thalassotherapy 

different from mass production. 

 Climate, natural resources and unspoiled 

environment 

 

Weaknesses 

 Turkey has not have enough 

thalassotherapy investments in hotels, 

 There are not enough investment in 

coastal areas at the moment, 

 There is not enough qualified personnel 

about thalassotherapy, 

 Especially city hotels don’t have enough 

area for investments, 

http://www.tursab.org/
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11482/talassoterapi---deniz-kurleri.html
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11482/talassoterapi---deniz-kurleri.html
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11482/talassoterapi---deniz-kurleri.html
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11482/talassoterapi---deniz-kurleri.html
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 Lack of international pressure on special 

group activities, 

 Heavy traffic and noise. 

 Coastside hotel are generally working 

seasonal. 

  

Opportunities 

 Turkey is near by the Europe and Asia, 

 Health prices are lower than Europe and 

USA, 

 Turkey have 3 different seas which are 

show diversity  

 Antalya and Istanbul are  suitable for the 

thalassotherapy investments. Both of them has 

all infrastructure all around the city, 

 Increase of tourist arrivals to Turkey, 

 Tourism policy supporting niche markets 

in tourism. 

 Turkey is a rich country for special 

groups (thermal, eco-tourism, golf, thalasso etc.) 
 

Threats 

 Asia countries have lower health care 

prices on health tourism, 

 Turkey’s economic fluctuations may 

effect the tourism sektör, 

 Turkey has not enough investment for 

thalassotherapy at the moment and not ready for 

the competation with other countries, 

 Pollution at the coastal areas and 

degradation of eco-systems, 

 

Conclusion 

 
Turkey is in the middle of Asia and Europe. 

This transition point effects the number of 

tourists coming to Turkey. In 2014, 36.837.900 
tourists come to Turkey. Many of them come to 

Turkey for the purpose of sea, sand and sun to 

Antalya and cultural tourism to Istanbul. Turkey 
has planning to increase the number of tourist till 

2023. For this target thermal and medical tourism 

are the most important products for tourism 

sector and for the government.  
Thalassotherapy is still a niche market for 

many countries which are near the sea or ocean. 

There will be competition between the countries 
near future and the countries that complete their 

investments will get much of the income from 

thalassotherapy.  
Antalya has enough hotel numbers and 

investments at the moment. Many of the hotel 

areas are aveilable fort he thalassotherapy 

investments such as thalasso pool etc. Istanbul is 

also available for thalassotherapy but there is a 

big traffic and noise problem. Patients or tourist 

that want to rest could not be heppy with this 
problems. The main purpose of thalassotherapy 

is healing and relaxing. Fort his 2 purpose 

Istanbul may not be brand destination near future 
but Antalya will be. 

Thalassotherapy is a specil product in thermal 

tourism. Turkey is also very rich in thermal and 

medical tourist. Thalassotherapy targets will not 
be so hard for these reasons. The only need is to 

accelerate the investments and to raise awareness 

of the hotel managers. 
Thalassotherapy target is also need qualified 

personnel and specialized staff. This can be made 

quickly by special training organized by 

government or universities. Special courses can 
be open by organizations. If Turkey want to be a 

brand near future, specialized staff need will be 

the most important problem for the hotels. 
Finally, thalassotherapy investments provide 

the seasonal hotels to work 12 months. This will 

also provide more tourists and patients. Turkey 
get much more income with these investments. 

Special interest groups and health tourism groups 

are the main target of developing countries. 

Turkey should take place in competition with 
new destinations and products with the countries 

in the market. 
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МЕНИДЖМЪНТА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В ТУРИЗМА 
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Abstract: This article examines the concept of time management and especially the technique for determining 

the priorities. They are defined some accents in the field of management, the terms “time management” and 

related concepts.  

In conclusion the focus is on the fact that the most significant and important skill to increase personal and 

professional productivity is the ability for time management. Setting priorities, both personally and professional 

aspect predicts success! 

Keywords: managemt, tourism, time management, techniques, priorities. 

 
INTRODUCTION 

 

Tourism is one of the means used for 

improving the welfare of the people, to promote 
peace and universal respect for human rights, 

regardless of race, sex, language or religion. It is 

determined unanimously by scientists and 
specialists as a phenomenon of modern society 

and one of the most dynamically developing 

sectors of the 20
th

 century and the beginning of 

the 21
st
 century. According to the World Tourism 

Organization this sector is a major export 

industry for 83% of the member states of this 

organization. Tourism is identified as the most 
important source of foreign exchange revenue in 

38% of Member States of the World Tourism 

Organization. Tourism is an industry that 
recognizes the continued growth trend in the 

number of tourists to the world of 3% to 5% and 

total revenue growth for the world of 7% to 8%. 

Another indicator that determines the importance 
of tourism for the economy of any country is the 

participation of tourism in the formation of Gross 

Domestic Product. Next important indicator of 
the importance of tourism is the number of 

employees in the industry worldwide - 8%. 

Tourism is a sector which absorbs about 13% of 
people's savings, and, as a trend for the future, 

this indicator is increasing, Bear in mind the 

dynamic changes in supply and demand and a 

growing interest of people to consume tourist 
products. 

The purpose of this article is to demonstrate 

that the time is the most valuable resource ever 

we have. The paper exposed the basic techniques 

for determining priorities which applied in 
personal and business time lead to personal and 

professional satisfaction. 

 

SOME ACCENTS IN THE FIELD OF 

MANAGEMENT 

The Key moments in the field of management 

are seven: 

 Planning and Forecasting. The most 
significant in the content of planning lies in 

making preliminary decisions about what to do, 

how to do it and who to do it. The meaning of 
each plan is to facilitate the achievement of goals 

and objectives, that its objectives can become 

behavior of the subject and the organization. 
Planning is inextricably linked to forecasting. 

We should know that forecasting can only be 

probable, but never certain. This is because each 

forecast always refers to future periods for which 
we can not have information, and cannot be 

certain that things will happen exactly as we 

planned.  
 Organization. In economic activity the 

term "organization" is interpreted in a different 

sense. In a functional aspect  it is used as 

creating something material or spiritual, which is 
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contrary to the clutter. From a systemic point it is 

defined as a system or structure of the system. 

The purpose of the management function 
"organize" in the tourism sector is to coordinate 

the activities of all involved directly and 

indirectly in the creation of the tourist product.  
 Selection and recruitment. The 

Formation of labour resources in the field of 

tourism includes a quality set and subsequent 

selection of candidates. Recruitment consists of 
attracting the maximum number of suitable 

candidates. Recruitment is influenced by many 

internal and external factors, such as 
demographic trends, supply and demand in the 

labour market, strategy of the organization, 

company culture and more. The organization 

must have a clear idea of staffing needs - where 
and how it should be provided, what skills, 

qualities, even specifics the candidates must 

have. Only then can you proceed to the selection, 
which is done by way of interview or tests. The 

purpose of selection is to choose a person whose 

suitability and qualities best meet the 
requirements  for a particular job, seeking the 

optimal ratio between a person and profession. 

 Successfully overcome the challenges 

facing human resources management. Releasing 
the potential of workers is the main objective of 

anybody that deals in the management of people. 

The new generation entering in the organizations 
look for a challenging and interesting position, 

enriching their practice, work that brings them 

satisfaction, fulfillment and good remuneration. 
So they seek to find a more personal expression 

and career. They look for self-affirmation and 

recognition of achievements. The new generation 

openly ask for pay and opportunities for 
development in the organization and expect to 

receive a response. They want to participate in 

the success of the organization and they want to 
be rewarded accordingly for what they have 

done.  

A recent study by the Society for Human 

Resource Management among specialists in this 
field shows that over the next 10 years the focus 

of management will be rewarding to the best 

employees, and the development of potential 
leaders on whom  the organizations  can count. 

Another challenge in the next 10 years, 

according to specialist human resources 
management in the USA is the creation of such 

an organizational culture that can attract the best 

new employees. [1] 

 Controlling. The control is management 
function with critical role, whose 

comprehensiveness is an integral part of the 

control elements. [2, pp.13]  The control over the 

priorities of the company is of the utmost 
importance in the process of goal setting and 

implementation of strategic and operational 

objectives of each company. It has some features 
that set it apart from standard definition and 

algorithm controls in other activities of the 

company. The main problem is perceived 

information overload. Understanding of modern 
management defines information overload as a 

tragic inevitability, because especially in larger 

companies, there is much more information than 
one person could remember or process even with 

the help of computers. The second problem is 

known as over-reliance on already established 

systems for priority setting and paying too little 
attention how the questions and whether change 

is needed. [5, pp.130] 

 Performance appraisal and evaluation. 
The attestation is a formal performance 

evaluation, potential and development needs of 

staff, which allows for linking the quality and 
quantity of labor with its charge. The assessment 

of results  is necessary because it is determined 

by the quality of the implementation of delegated 

functions, and also the capabilities of the staff. 
We therefore have to develop and implement 

systems to assess the quality of implementation, 

allowing for the subsequent activation of 
personnel aimed at achieving strategic goals and 

mission of the organization. 

 Development and retention of 
employees. People in any organization want to 

develop. It is good to know that the main 

objective of the process of human resource 

development is to increase the capacity of 
employees to successfully deal with ever-

increasing responsibilities. Development is 

usually associated with improving the 
intellectual and emotional abilities for the best 

performance of the work. This improvement can 

be achieved through formal or informal means. 

Some current trends in management 
development include: 

- Shared responsibility for development 

between the employee and the company; 
- Greater focus on horizontal movement, 

giving breadth of actions; 

- Increased use of mentors; 
- Continuing education; 

- Association of the manager with the person 

who carried out the development process of 

employees with awareness of the fact that 
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employee development is a multifaceted and 

lengthy process. 

In the past, the best employees remained with 
more money, bigger offices and better-sounding 

titles. The truth is that what makes the employees 

in a company to remain loyal to it and continue 
to be part of her team, regardless of the hardships 

everyday of most organizations today, is a 

complex of factors. As each person is unique in 

its uniqueness and its needs are hierarchical 
order. For example, for some people  self-

assertion or receiving recognition for a job well 

done are factors of high importance, for the other 
- the existence of a united team and friendly 

relations are conditions that are proving crucial 

for long-term commitment of an employee to a 

company in which it operates. 
Satisfied needs are those that make people 

stay where they work. 

In the modern corporate world successful 
manager should combine both professional 

capabilities in terms of planning and forecasting, 

organizing, motivating and controlling, and 
personal qualities of informal respected leader 

who skillfully communicate with colleagues, 

inspire and encourage. The leader creates hope 

and enthusiasm. The hope involves positive 
thinking about the future, supported by a lot of 

resources and hard work and measuring progress 

until it succeed. When every employee thinks 
that the future will be better than the present, 

began to work harder today - and it is much more 

likely to be fully committed and dedicated to his 
work. 

 

TIME MANAGEMENT - DEFINITION OF 

THE CONCEPT 
 

Time management is the act or process of 

planning and exercising conscious control over 
the amount of time spent on specific activities, in 

particular to enhance the effectiveness, efficiency 

or productivity. It may be assisted by a set of 

skills, tools and techniques used for this purpose 
if the implementation of specific tasks, projects 

and goals should be achieved within a certain 

time span. This set includes a wide range of 
activities, especially those that are part of the 

planning, allocating, setting goals, delegation, 

analysis of time, monitoring, organizing and 
prioritizing. Originally, under the term is 

understood only business or activity associated 

with the work, but eventually expanded and 

currently includes personal activities. The system 
of time management is a combination of 

processes, tools, techniques and methods. 

Usually it is necessary in any development 

project, because defined ending time and scope. 
Time management can be paraphrased as 

follows: 

• "organize" - arrangement of documents and 
tasks; 

• "Protect your time" - to isolate a person and 

delegate to others.  

• "Set the gravitational goals" - goals that 
attract up automatically; 

• "management by objectives" to achieve 

management focus; 
• "prioritized objectives in time"; 

• "use of magical tools to get the most of the 

time" - ie finding that part of the day in which 

the person is most productive; 
• "mastering skills for time management"; 

• "eliminating bad habits in terms of time" – 

managing your time. 
 

TIME MANAGEMENT AND RELATED 

CONCEPTS 

 

Time management is viewed as a subset of 

different concepts such as: 

• Project Management. Time management can 
be viewed as a subset of the project management 

and is well known in the case as a project 

schedule. Time management is identified as one 
of the main functions defined in project 

management. 

Time management of the project includes the 
following processes necessary for the timely 

completion of the project: 

• Determining the activities - identifying and 

documenting the specific activities necessary to 
achieve the intended results and sub-results. 

Definition of activities is consistent with the 

definition of the scope to include detail, 
assumptions and limitations. 

• Sequence of activities - identifying and 

documenting the logical relationships. Activities 

should be in the correct order to help develop a 
realistic and achievable schedule. The sequence 

may follow the critical path. The result is a 

timetable with the relevant control points and 
dependencies. 

• Duration of activities - fixed on the basis of 

information on the project scope and resources. 
Preliminary assessment will be refined in the 

course of work, given the availability and quality 

of incoming data. The assessment is done on the 

methodology of the critical path. 
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• Scheduling - sets a start and end date of the 

project activities. The process goes through 

several iterations before the final determination 
of the project schedule. 

• Control of the schedule - engaged with the 

factors that affect the generation of change, take 
care of the coordination of the changes, revealed 

changes and manage them when they arise. 

• Attention management: Attention 

management refers to the management of 
knowledge resources, and in particular the fact 

that people save their efforts and those of their 

employees to perform certain activities. 
 

 Personal knowledge management 

 

Knowledge is the main intellectual resource 
and a powerful tool that is crucial for the 

permanent and progressive development of 

economic, social and cultural practices of each 
society. Their importance is growing especially 

in terms of public relations market, where the 

competitive ability of the individual, her 
professional life and realization is determined by 

the progress of preparedness to independently 

acquire, process and absorb knowledge, the 

shortest and rational way applying modern, 
alternative methods for solving problems arising 

in various but always specific situations in every 

sphere of life. [3, pp. 50-54] 
Knowledge that students receive is a process 

going on in the following sequence [4, pp.313]: 

• Creating life competence. Life 
competence - knowledge gained from practical 

experience, carefully considered and tested in the 

activity, allowing the individual to predict future 

phenomena and processes. Can manifest in the 
form of intuition. The life competence is the 

result of integration of heterogeneous scientific 

knowledge and practical experience that will 
answer the questions: why, what, how, where, 

when 

• Design of scientific knowledge from 

practical experience. Scientific knowledge from 
practical experience - summary scientific 

information verified in the process of practical 

activity. The experience is a necessary 
prerequisite for acquiring knowledge. Scientific 

knowledge is an attempt, undergo a process of 

reflection and conceptualization. In individual 
knowledge can be found in the form of 

competence. Collected information which are not 

become rationalized competence appear or type 

of information or experience (unconsciously 
used in practice). 

•    Obtaining scientific information 

through training. Scientific information - 

processed for any purpose information, lowering 
the uncertainty of a particular situation. The 

concept of information makes sense only in the 

process of transmission from a source to a 
receiver in the form of messages. 

• General information about the 

processes and the phenomena. General 

information about the processes and the 
phenomena are structured information obtained 

by measuring, monitoring, analysis and other 

cognitive processes. The information is a result 
from the process of structuring processes.  

 

 Management and increasing 

productivity: 
 

• Personal productivity could be increased 

subject to the following rules: 
• Prior identification of targets for the day 

because without focus, distraction will surely be 

there; 
• The imagination to the goal in mind 

helps to achieve it in practice; 

• Begin the working day with the most 

unpleasant and time-consuming task, gives 
personal satisfaction of a job well done; 

• Determine the working hours in which 

productivity is greatest therefore completing the 
most important tasks in this time period; 

• Integrating similar tasks and work on 

them in a time slot; 
• Create a written agenda significantly 

improves efficiency; 

• Determining a deadline serves as a guide 

to avoid any loss of purpose. 
 

TECHNIQUES FOR SETTING 

PRIORITIES 

 

 There are several ways to set priorities. 

 

 ABC analysis 
 

  A technique that has been used in the 

management of business for a long time for the 
categorization of data in large groups. These 

groups are often marked with A, B and C-hence 

the name. Activities are arranged in these general 
criteria: 

• A - tasks that are perceived as urgent and 

important, 

• B - tasks that are important but not urgent, 
• C - tasks that are urgent but not important. 
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  Each group tasks are rank-ordered in 

priority. ABC analysis is often combined with 

Pareto analysis. 
 Pareto analysis 

The main idea is that 80% of the tasks can be 

completed in 20% of the time available. The 
remaining 20% of the tasks will take 80% of the 

time. This principle is used to sort the tasks in 

two parts. According to this form of Pareto 

analysis it‘s recommended for tasks that fall into 
the first category to set a higher priority. 

The 80-20-rule can be applied to increase 

productivity: it is assumed that 80% of the 
performance can be achieved by implementing 

20% of the tasks. Similarly, 80% of the results 

may be achieved during 20% of the activity. If 

productivity is the goal, then the tasks associated 
with productivity should be given higher priority. 

 Principle Eisenhower 

This method helps to assess the criteria of 
"urgency" and “important "and to sort tasks by 

them. It requires a tool, namely a large square, 

divided into 4 quadrants. The matrix rank tasks 
according to the criteria of urgency and 

importance. Typical activities that fall in each of 

the quadrants are divided as follows: 

In Quadrant 1 are: 
Crisis, Compression problems, projects 

approaching deadline, some urgent meetings, 

reports of an inability to delay the deadline ... 
In Quadrant 2 are: 

Training, prevention, planning, relationship 

building, recovery, Values and Clarification ... 
In Quadrant 3 are: 

Meaningless interruptions, unnecessary 

reports, important meetings, phone calls, emails, 

mail, minor issues to other persons ... 
In quadrant 4 are: 

Trivial items, inappropriate conversations, 

spam, loss of time, tasks to avoid, watching TV, 
mindlessly surfing of the internet ... 

All tasks are evaluated using criteria / 

important, unimportant, urgent, non urgent / and 

bring into line in quadrants. This method was 
used by US President Dwight Eisenhower, who 

said: "What is important is seldom urgent and 

what is urgent is seldom important." 
 

 POSEC method 

 
POSEC is an acronym for Priority through the 

Organization, Streamlining, Savings and 

Contribution. 

The method necessitates a template which 
focuses on the immediate sense of individual 

emotional and monetary security. This suggests 

that when a man gets on with personal 

responsibilities, he is willing to take on collective 
ones. 

 Sequence diagrams 

(Also called network dependencies or plan of 
activities) 

The purpose of this diagram is portraying the 

activities / tasks and relationships between them 

in the form of network / gaining a more complete 
picture of the project and in particular the time to 

plan and build schedules. 

The different types of charts that are 
commonly used in general can be divided into 

two categories. 

• Activity of the arrow - in this type of 

diagrams, various activities are depicted by 
arrows, and at the tops are key dates. 

• Activity on top - these diagrams represent 

each activity as a peak. Then arrows depict the 
dependencies between them. 

Gantt chart is named after its discoverer 

Henry Gantt. It is a type of diagram with activity 
at the top and visually presents the duration of 

the tasks. Activities in the Gantt chart are 

arranged horizontally - for each activity there is 

allocated a row, where each vertical line 
represents a moment in time. This is done with 

each task where a rectangles length is 

proportional to its duration. 
 

 Time chart 

 
A simplified variation of the Gantt chart is 

widely known as a time chart. It has no keys, but 

is a reserved tabular presentation of the tasks in 

time. So again each row is reserved for a task 
with the time progressing from left to right. The 

rows are filled only in those places where the 

task is active during the specified time. 
These kind of charts are popular because of 

their simplicity and because they are easily 

displayed on a table or graph paper. 

 
 critical path method 

 

Critical path method (CPM - Critical Path 
Method) is also very important and a much used 

technique. In practice the way of drawing the 

diagram is not necessarily bound to it, but most 
often combine both, because important data for 

the critical path method is shown precisely in this 

kind of chart. Usually the activities in this type of 

diagrams are drawn as rectangles, which describe 
important details for the job. These include: 
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• Name of the activity; 

• Early Start; 

• Early end; 
• Late start; 

• Late end; 

• Duration; 
• Luft (lack). 

To calculate the values of these details make 

two wavy crawl. First doing crawling forward to 

be calculated earlier values. Once this is done 
crawl back to be calculated later values, and then 

the difference between them is calculated 

clearance. The critical path are those, who do not 
play (their clearance is 0). 

 

 Techniques for review and evaluation of 

programs 

 
 

1.1. PERT chart marked a critical time, 

without optimistic and pessimistic values 

 

The technique review and evaluation of 

programs or PERT (PERT - Program Evaluation 
and Review Technique), imposed by 

technological projects in the US Army in the mid 

20th century. Every time evaluation is made with 
three values: 

• optimistic; 

• most probable; 

• pessimistic. 
These values apply statistical methods 

(Triangular distribution or Gamma distribution) 

to calculate an expected value. This achieves a 
better preliminary estimate of the time to reduce 

the risk of delay. 

 

CONCLUSION 
 

The setting of priorities is vital to increase the 

personal and professional productivity of 
managers in tourism. It is the most important and 

most significant skill that determines success, 

achievements, and hence income. For this 

purpose it is necessary to consider the following: 

 Every morning there should be a detailed 

list of all the tasks that need to be done - reports, 
references, client meetings, telephone calls, 

participation in conferences, meetings, briefings, 

project work etc. When there are new items and 
tasks, they should be added to the list that should 

at all times be before us.  

 After defining the task with the highest 

priority for the day this should be worked on for 

a solution.  

 In the end what matters are results. 

Results determine the productivity and hence the 

income. 

We should know that the people who set 
priorities in the personal and business plan 

achieve and win more than others ... 
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Въведение   

  

Един от най-сериозните проблеми на 

спортно-туристическия бизнес в настоящето 

време и недалечно бъдеще са тези свързани с 
управлението на най-ценните и уникални 

ресурси - човешките, с тяхната заетост и 

производителна дейност. През последните 
години все по-убедително в науката и 

практиката се налага разбирането за 

практическо използване на нови по своята 
същност показатели за планиране, определяне 

на потребностите и оценяване на персонала 

пряко свързани с целите на спортно-

туристическата фирма. „Спортните кадри са 
двигателят на спортната анимация. Успехът й 

се гарантира от общата и професионална 

култура, оргиналност, отлични познания в 
областта на спорта, човешкия организъм и 

неговите физиологични и биохимични 

промени.” (Димитров, 2004, 4, с.25)   
Съвременните концепции за управление на 

спортния кадрови ресурс в туристическата 

индустрия е "Наблягане най-вече върху 

търсенето, а не върху предлагането, ударение 
върху дългосрочното планиране, наблюде-

нието и контрола." (Кръстева, 1996, 5, с.10)  

Маркетинговите изследвания в спортно-
туристическия бизнес напоследък са 

насочени към спортно-развлекателните 

потребности на туристите и към обслужва-

щият им контенгент. „Маркетинг-проучване-
то е основата на маркетинговата политика, 

тъй като то осигурява необходимата 

информация за управлението на спортно-

развлекателните услуги и кадри.” (Димитров, 
2005, 2, с.64) Систематичното подредено 

изложение на научните знания за функциите 

и дейностите на управление на човешките 
ресурси в спортно-туристическия бизнес е 

"Основното предназначение на управлението 

на човешките ресурси е да осигури полезни, 
резултатни, ефективни действия и процеси в 

организацията на дейността на спортно-

туристическата фирма." (Христов, 2001, 7, 

с.201) Днес когато набираме кандидати, 
когато оценяваме тяхната пригодност и ги 

сравняваме преди да ги назначим в спортно-

туристическия бизнес според някои 
изследователи е "Усъвършенстване качество-

то на трудовия живот фокусира върху 

комплекс от обстоятелства - стандартите за 
труд, работната среда, знанията и уменията на 

кадрите и т.н." (Христова,1996, 8, с.201)   

Днес в света на спортно-туристическия 

бизнес все по-често се чувства необходимост-
та от работа в екип. „Работните екипи” са 

неделима част от съвременния мениджмънт. 

„Изключително важен параметър на стила на 
ръководството в спортно-туристическия 

бизнес е работата в екип, т.е. умението на 

мениджъра да създаде екипа, да постави 



43 

общите и индивидуалните цели, да създаде 

необходимия климът за постигане на високи 

резултати чрез адекватна мотивация.” 
(Димитров, 2013, 3, с.38)  

 

Обект, цели и задачи на изследването 
   

Кадровият проблем е един от най-важните 

за спортно-туристическите фирми. Системата 

от дейности от подбора на спортния кадрови 
ресурс до регулирането на неговото движение 

представлява съдържанието на кадровата 

политика в спортно-туристическия бизнес.   

Обект на изследване са големите 
български курорти намиращи се по 

Югоизточното ни Черноморие (ВС"Елени", 

ТК"Слънчев бряг", ТК „Черноморец”, ВС 
"Дюни", ТК „Созопол”, ТК "Приморско", ТК 

„Китен”, ТК „Царево”). Обхванати бяха 8 

престижни туристически центрове. 

Целта на научният труд беше анализ и 
диагноза на спортния кадрови ресурс в 

туристическия бизнес - теоретични и 

приложни аспекти. Изследователският екип 
си постави следните оперативни цели 

(задачи):  

 Анализ на човешките ресурси в спортно-

туристическия бизнес по Южното ни 
Черноморие;   

 Спортно-развлекателните съоръжения - 

фактор за управление на спортната 

анимация; 

 Мениджмънт на спортния кадрови ресурс 

в туристическите центрове;  

 Характеристика на кадровата политика в 

спортно-туристическия бизнес.  

 

Организация и методи на изследване  
 

Общият брой изследвани лица са 1130. 

Разпределението е следното: а) спортни кадри 

– 515 човека (спортни инструктори 165 
човека, спортни аниматори 286, спортни 

мениджъри 64 и други спортни деятели 51. 

Туристическият контингент взел участие в 
изследването се състои от 615 туристи и 

разпределен както следва: а) руски туристи – 

146; б) ункраинци – 124 туристи; в) германци 

– 124 туристи; г) англичани – 116 туристи; д) 
балкански страни – 105 туристи. 

Съотношението на този контингент по пол - 

мъже / жени е следното: 56,45 % : 43,55 %.   
Организацията на изследването премина 

през следните три етапа:    

a) подготвителен етап - подготовка на 

анкетни карти, таблици, графици и т.н.;    
б) изследователски - осъществяване на самото 

изследване използвайки различни методи;  

в)   заключителен- изчисления, статистически 
фигури, изводи и предложения.  

Научно изследователския екип в своята 

работа използва следните методи: a) контент 
анализ, б) анкета, в) интервю, г) наблюдение, 

д) експеримент, е) SWOT - анализ, ж) 

математико-статистически методи.  

 

Анализ на получените резултати 
   

Един от основните въпроси в научното 

изследване е установяване нивото на 
работещия спортен персонал в курортите.  

Диагноза на спортните кадри беше направена 

през пет годишния период (от 2008г. до 
2012г.) въз основа на определени показатели 

(образование, специализации, курсове, 

критерии на назначаване, знания и умения, 

качества и др.) (Фиг: 1) 

 

 
Фиг: 1 Нивото на спортния персонал през периода 2008 / 2012 г. в курортите 
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Резултатите показват, че въз основа 

процентното подобрение на спортния кадрови 

персонал в туристическите центрове, те се 
подреждат в следната последователност: а) 

инструктори - ТК „Царево” - 10,0%; ТК 

„Созопол” - 8,4%; ТК „Слънчев бряг” – 7,4%; 
ТК „Черноморец” - 5,8%; ТК „Приморско”- 

5,4%; ВС „Дюни”- 3,9%; ВС „Елени”- 3,8%; 

ТК „Китен” - 3,5% б) аниматори - ТК 

„Царево” – 6,1%; ТК „Приморско”- 5,1%; ТК 
„Китен”- 5,0%; ТК „Слънчев бряг”– 3,7%; ТК 

„Черноморец”- 2,7%; ВС „Елени”- 1,8%; ВС 

„Дюни”- 1,8 %; ТК „Созопол”- 1,7%; в) 
спортни мениджъри - ТК „Слънчев бряг”– 

5,2%; ТК „Царево” – 4,1%; ВС „Елени”- 2,9%; 

ТК „Приморско”- 2,9%; ТК „Созопол”- 2,8%; 

ТК „Черноморец”- 2,2%; ТК „Китен”- 1,9%; 
ВС „Дюни”- 1,8%; г) други спортни деятели - 

ТК „Приморско”- 8,6%; ТК „Царево”- 5,1%; 

ТК „Слънчев бряг”– 4,7%; ТК „Черноморец”- 

3,7%; ВС „Елени”- 3,1%; ТК „Китен”- 3,1%; 
ТК „Созопол”- 3,0%; ВС „Дюни”- 2,1%. 

Общият процент на нарастване по четирите 

показателя е най-висок при следната 
последователност на курортите- ТК „Китен”- 

25,3%; ТК „Слънчев бряг” – 22,0 %; ТК 

„Приморско”- 22,0 %,  ТК „Черноморец”- 

14,4%; ТК „Созопол”- 14,1%; и др.  
Основен показател за доброто 

предоставяне на спортни и развлекателни 

услуги на туристите е спортната база в 
туристическите центрове. Научното 

изследване обхвана и този показател – 

налична спортна база на плажната и извън 

плажната ивица. (Таблица 1)   

 

Таблица  1 Спортната база в Югоизточните ни Черноморски курорти за периода 2008 - 2012 г.  

 

№ 

 

МОРСКИ  

КУРОРТИ  

Г О Д И Н И       /     С П О Р Т Н А     Б А З А     /     П Р О Ц Е Н Т   НАРАСТВА

НЕ В  % 
2 0 0 8   2 0 0 9 2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  

П И П И П И П И П И П И 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1 ВС "Елени" 70,0 67,7 73,4 70,5 75,6 73,4 78,1 75,0 80,6 76,9 10,6 9,2 

2 ТК "Слънчев бряг"  74,1 71,6 78,8 75,6 82,4 78,6 85,3 81,8 88,9 85,7 14,8 14,1 

3 ТК ”Черноморец „ 14,3 12,7 19,5 15,4 23,2 17,9 27,1 19,5 31,3 22,3 17,0 9,6 

4 ВС "Дюни"  66,7 65,8 70,3 69,1 73,7 72,8 76,8 75,4 79,8 77,8 13,1 12,0 

5 ТК „Созопол”   17,2 19,4 19,8 22,6 25,1 26,8 29,9 28,4 35,6 30,1 18,4 10,7 

6 ТК "Приморско"  62,4 63,2 65,9 66,9 69,3 69,1 71,5 72,2 73,9 74,9 11,5 11,7 

7 ТК „Китен” 15,6 13,5 19,7 16,0 24,3 18,4 28,5 20,6 33,5 24,0 17,9 10,5 

8 ТК „Царево”  14,4 13,1 19,6 15,7 23,6 18,1 27,9 19,8 32,8 23,1 18,4 10,0 

Легенда:   П - плажна ивица;   И - извън плажната ивица  

 

Въз основа на процентната наличност на 

спортни съоръжения за спортно-

развлекателните услуги по плажната ивица в 

туристическите курорти  се подреждат за 
2012 г. както следва: a) плажна ивица - 

ТК„Слънчев бряг”- 88,9 %, ВС„Елени”- 80,6 

%, ВС„Дюни”- 79,8 %, ТК „Приморско”- 73,9 
%, TK “Созопол” - 35,6 %, ТК „Китен” - 33,5 

%, ТК „Царево” - 32,8 %, ТК „Черноморец” - 

31,3%; б) извън плажната ивица – ТК „Сл. 
бряг”- 85,7%, ВС „Дюни”-77,8%, ВС „Елени”- 

76,9 %, ТК „Приморско”- 74,9 %, ТК 

„Созопол” - 30,1 %, ТК „Китен” - 24,0 %, ТК 

„Царево” - 23,1 %, ТК „Черноморец”- 22,3 %. 
Въз основа на процентното нарастване по 

някои показатели (качество на услугите, нови 

съоръжения, нови спортни кадри) 
туристическите центрове се подреждат в 

следната последователност: a) плажна ивица 

– ТК „Созопол” - 18,4 %, ТК „Царево” - 18,4 
%, ТК „Китен” - 17,9 %, ТК „Черноморец” - 

17,0 %, ТК„Слънчев бряг”- 14,8 %, ВС 

„Дюни”- 13,1 %, ТК „Приморско”- 11,5 %, ВС 

„Елени”- 10,6 %; б) извън плажната ивица- 

ТК„Слънчев бряг”- 14,1%, ВС „Дюни”- 12,0 
%, ТК „Приморско”- 11,7 %, ТК „Созопол”- 

10,7 %, ТК „Китен” - 10,5 %, ТК „Царево”- 

10,0 %, ТК ”Черноморец”- 9,6 %, ВС „Елени”- 
9,2 %. Последните данни показват, че наѝ-

голямо нарастване има при курортите, които 

сега активно се включват в спортно-
туристическия бизнес (ТК „Приморско”, ТК 

„Китен”, ТК „Царево”, ТК „Черноморец”).  

Получените резултати въз основа на 

процентното спортно ресурно задоволяване 
на курортите по Южното Черноморие ги 

подреждат в следната последователност: ТК 

„Слънчев бряг”- от 72,6 % до 77,87 %; ВС 
„Елени”- от 69,8 % до 72,8 %; ВС„Дюни”- от 

69,3 % до 71,7 %; ТК „Приморско”- от 67,6 % 

до 73,0 %; ТК „Созопол” – 40,8 % до 44,8 %; 
ТК „Китен” – от 38,98 % до 46,6 %; ТК 
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„Царево” – от 34,0 % до 40,3 %; ТК 

„Черноморец” – 32,9 % - 36,5 %. Това е 

показател за не добро и пълно осигуряване 
със спортно-развлекателни кадри за летните 

сезони в морските ни курорти (от 23,1 % до 

95,8 %).  
В условията на развитието на пазарната 

икономика ще продължава да нараства ролята 

на мениджърите по управление на спортния 

персонал в туристическите центрове. 
Основната цел трябва да бъде набиране на 

подходящ спортен екип и реализиране на 

потенциалните им възможности в 

повишаване на производителноста и 
ефективноста в спортно-туристическия 

бизнес. Системата на управление на спортния 

персонал в туристическия бизнес при 
потреблението на продукта „спортно-

развлекателен продукт” в контекста на 

европейските стандарти може да се представи 

в следния модел. (Фиг: 2)  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Фиг: 2  Модел на спортния мениджмънт  в контекста на европейските стандарти   

 

Овладяването на теоретически и 

пратически знания относно мениджмънта на 
спортно-развлекателния продукт в 

туристическите центрове и извън тях е от 

изключително важно значение за модерния 

подход към решаване на проблемите в тази 
област. В научното изследване се предлагат 

конкретни измерения на спортните продукти 

и спортните кадри от гледна точка на 
маркетинга и пазарната специфика. Визира се 

структурата на специфичната управленска 

технология за тяхното оптимизиране. 
Третират се такива проблеми, свързани със 

спортно-развлекателните услуги в свободното 

време, като спортен мениджмънт, 

инфраструктура, спортни кадри и финанси. 
Също така се разглежда спортно-

туристическия бизнес в дестинации за отдих, 

спорт и развлечения.  
Спортният бизнес в тесния смисъл на 

понятието е свързан със зделки спрямо 

спортно-развлекателни продукти превърнали 
се в стоки след като попаднат в условията на 

покупко-продажбата. Научното изследване 

разглежда спортния маркетинг като 

самостоятелна област, доколкото е 

несъстоятелно да се осъществява, каквото и 
де е управление на бизнеса, без да се държи 

сметка за създаването на продукта, 

ценообразуването, неговата промоция и 

дистрибуция, т.е. всичко онова с което се 
занимава маркетинга улеснявайки 

потребяването на продукцията от страна на 

купувача.   
 

Изводи и предложения  
 

1. Спортният кадрови ресурс в 
туристическите центрове не отговаря 

напълно на съвременните европейски 

изисквания в спортно-туристическия 
бизнес. Той е недостатъчен в някои 

курорти - от 31,5% до 35,8 %.  

2. Спортната база в Югоизточните български 

курорти не отговаря на съвременните 
изисквания – не е пълна, съвременна и 

подходяща за туристическата клиентела. В 

някои туристически курорти процента на 
обновените спортно-развлекателни услуги 

е нисък -а) плажна ивица – ТК 

Бизнес  Мениджмънт  Мениджър  

Печеливш  Непечеливш  

Продукт  

Стока  Пазар  

Маркетинг  

Спортни кадри  

Знания  

Координация  

Контакти  

Професиални знания 

и умения за 

осъществяване на 

спортен мениджмънт  

(специална 

квалификация)  
Условия  

Печеливш  

бизнес  

Мениджърски 

курсове  

Магистърски 

програми  
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„Черноморец”- 31,3 % ТК „Царево” – 

33,6%; б) извън плажна ивица – ТК 

„Черноморец” - 22,3 %; ТК „Царево” – 
26,8%.  

3. Кадровата политика в спортно-

туристическия бизнес трябва да наблегне 
на подбора, методическо-

производствената деиност, оценката и 

обучителната дейност. Поднасяне на 

съвременни критерии за спортно-
развлекателен персонал в фирмата.  

4. Съвременният спортен мениджмънт 

трябва води фирмата към по високи 
върхове. Това може да се постигне чрез 

удовлетворение на туристическата 

клиентела благодарение на отлично 

подбран спортно-развлекателен колектив. 
Трябва да се въведат европейски критерии 

при подбора на тези кадри.  
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ВИСОКИТЕ СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – ФУНКЦИЯ НА   

 ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС В ГРУПИТЕ ЗА СПОРТНОТО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ   

 

Златка Дичева   
 

STUDENTS’ HIGH SPORTS ACHIEREMENTS AS A FUNCTION OF THE TRAINING 

BROCESS IN THE GROUPS FOR SPORTS IMPRORING  
 

Zlatka Diqeva  

 
ABSTRACT: The science investigation touches the desire of the students in University “Prof. Asen 

Zlatarov” – Bourgas for training in the groups for sport activity as a process of influence – management and 

managers and as rules in the training process. There is an investigation of the main sides of the sport training – 

physical qualities (for power, fast, strong, activity) and sport – technical possibilities of the training people.  

Key words: special sport – activity, sport training, phisycal education, sport results.  

 

Въведение   
 

Високата ефективност на спортно-
тренировъчната дейност сред студентската 

младеж е неразривно свързана със сложната 

трансформация на научните знания в учебно-
методически.  „Развитието на познанието за 

тренировъчния приспособителен процес като 

материално детерминирано явление със своя 

специфична структура и функционална 
характеристика е в резултат на новоизградени 

взаимоотношения между „организъм-среда”. 

(Желязков,1981, 5, с.48). Спортно-състезател-
ната дейност е върхът на спортната пирамида 

в Университет „Проф. д-р Ас. Златаров”. 

„Високите спортни постижения на 
студентската младеж, според Г. Димитров, са 

функция на спортно-тренировъчния процес в 

групите за специализирана спортна 

подготовка по определен вид спорт”. 
(Димитров, 2010, 2, с.123)  

През последните години в студентския 

спортно–тренировъчния процес се говори за 
своеобразен тип управление, какъвто е 

професионалният мениджмънт. Според някои 

автори „Мениджмънт в спорта предполага 
преди всичко координация на професионални 

знания и координация на условия за 

реализация на спортната дейност”. (Калайков, 

2007, 7, с.66) Закономерностите на спортната 
тренировка според Иванов преминават през 

спазването на общите педагогически 

принципи и принципите на физическото 
възпитание. Те са шест: „Насоченост към 

високи постижения и задълбочена 

специализация; единство на общата и 
специална подготовка; непрекъснатост на 

тренировъчния процес; единство на 

постепенност и тенденция за максимално 
натоварване; вълнообразно изменение на 

натоварването; цикличност на учебно-

тренировъчния процес”. (Иванов, 1996, 6, 

с.102)  
Управлението на кадровия ресурс е една 

от основните функции на мениджмънта. То се 

свежда до управлението на хората за да 
постигнат нейните цели. Според 

изследванията на Димитров Г. „Управлението 

на спортния кадрови ресурс изисква 

широкопрофилна подготовка на 
ръководителите, които се занимават с този 

процес. Те трябва да познават не само обекта 

на управлението – спортни кадри и трудовия 
процес, но и да имат задълбочени познания 

по разработването и изпълнението на бизнес-

стратегията на организацията.” (Димитров, 
2013, 4, с.15) „Най-популярни форми за 

спортна активност на студентите са: 

спортните състезания във ВУЗ (на равнище 

група, факултети, курсове) и между ВУЗ; 
градски студентски спартакиади (л. атлетика, 

футбол, хандбал, волейбол, плуване, 

баскетбол, гимнастика, ски, ориентиране и 
др.” (Банков, 2005, 1, с.77) Спортните 

събития са един от основните елементи на 

всяка система за физическо възпитание и 

спорт. „Спортните прояви  като специфичен 
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вид са социални събития, чието въздейстбие 

върху различни групи хора е свързано с 

представянето на различни категории 
участници.” (Димитров, 2010, 3, с.35).  

 

Цел и задачи на изследването 
 

Целта на настоящото изследване беше, 

установяване спортните качества на 

студентите от Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”- Бургас и нивото на техните 

спортните постижения в спортно-

състезателната дейност.   

      Изследователският екип си постави 
следните няколко задачи:  

1) Установяване физическата дееспособност 

на студентите в групите за ОФП и ССП;   
2) Изследване натовареността на участниците 

по време на тренировъчни занимания;  

3) Изследване нивото на спортните 

постижения на студентите в спортно-
състезателната дейност;  

4) Предлагане на механизъм за спортна изява 

на физическите способности на студентите.   
 

Организация на изследването  

   
Обект на изследване са студентите от 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- 

Бургас. То обхвана студентите от първи, 

втори и трети курс. Те са разпределени както 

следва: ОФП – 656 студенти (първи курс); 

ССП (втори курс) – 468 студенти; ССП (трети 

курс) – 364 студенти. Общият брой студенти 
обхванати в изследването възлиза на 1488. Те 

са разпределени както следва: ОФП – 656 

студенти и ССП – 832 студента. 
Специализираната спортна подготовка е 

разделена на две под групи: а) ССП за 

начална подготовка – 420 студенти и б) ССП 

за усъвършенстване – 412 студенти. 
Съотношението между двата пола е следното: 

студенти– 846 / студентки – 642. Физическата 

дееспособност на студентите беше изследвана 
по нормативите за оценка на двигателните им 

способности както следва: мъже–6 норматива 

и жени – 6 норматива. В изследването са 

използвани следните методи: a) контент 
анализ, б) наблюдение, в) експеримент, г) 

математико-статистически методи.       

 

Изложение  

  

Изследователският екип изследва 
физичеката дееспособност на студентите 

включени в групите за ССП. Направен е 

сравнителен анализ на получените резултати 

от групите за ОФП и ССП. Тези данни са 
показани на фигура 1 (за мъже) и фигура 2 (за 

жени).   

 
Фиг: 1  Физическата дееспособност на студентите от групите за ОФП и ССП  

 

Резултатите между ОФП / ССП за мъжете 

са следните: (6)- 15,2% / 18,2%; (5)-31,6% / 
36,3%; (4)- 46,5% / 43,8%; (3)- 6,0% / 1,7%; 

(2)- 0,7% / 0,0%. Стойностите на ССП са по-

добри. Разликите са следните (6)- +3,0%, (5)- 
+4,7%, (4)- -2,7%, (3)- -4,3%, (2)- -0,7%. 

Отличните и мн. добрите оценки при ССП са 

по-високи (общо 7,7%). Средните и слабите 

са по-ниски -5,0%. 
Изследователският екип изследва 

физичеката дееспособност на студентките 

включени в групите за ССП. Направен е 
сравнителен анализ на получените резултати 

от групите за ОФП и ССП. Получените 
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резултати оформят следната картина: (6)- 11,6% / 13,5%; (5)- 27,1% / 31,0%;

  

 
Фиг: 2 Физическата дееспособност на студентките от групите за ОФП и ССП  

 

(4)- 46,3% / 47,8%; (3)- 12,5% / 7,7%; (2)- 2,5% 
/ 0,0%. Разликите са следните (6)- +1,9%, (5)- 

+3,9%, (4)- +1,5%, (3)- -4,8%, (2)-  -2,5%. 

Отличните, мн. добрите и добрите оценки при 

ССП са по-високи (общо 7,3%). Средните и 
слабите оценки са по-ниски -7,3%. Двете 

стойности са изравнени. Това е показател за 

по-добри двигателни качества.  

На фигура 3 е отразено спортното участие 
на студентите през периода 2008 / 2011 г. 

Получените резултати са за спорта „лека 

атлетика”. При мъжете разликите са 

следните: ОФП +9,0% (2008г.- 15,0% / 2011г.- 
24,0%), ССП -9,0% (2008г.- 35,0% / 2011г.- 

26,0%).    

 
 

Фиг: 3   Спортно израстване на студентите през периода 2008 - 2011г. (мъже / жени) 
 

При жените разликите са следните: ОФП 
+7,0% (2008г.- 11,0% / 2011г.- 18,0%), ССП -

7,0% (2008г.- 39,0% / 2011г.- 32,0%).  

На фигура 4 е отразено участието на 
студентите и студентките в провеждащите се 

вътрешни състезания. Отразени са седем 

спорта. Резултатите са следните: а) аеробен 
маратон - 15,3%; б) баскетбол - 14,5%; в) лека 

атлетика – 5,2%; г) тенис – 13,2%; д) тенис на 

маса – 17,1%; е) футбол – 23,4%; ж) силов 
трибой – 11,3%. Участието на студентите 

(73,7%) е по-голямо спрямо това на 

студентките (26,3%).  Мъжкото пресъствие е 
най-много в следните спортове – „футбол” 

23,4%, „баскетбол” 14,5%, „силов трибой” 

11,3%. В състезанието „аеробен маратон” 
присъствието на студентките е най-голямо 

15,3%.     
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Фиг: 4  Участие на студентите и студенките във вътрешни спортни състезания 

 

Изводи  
 

1. Физическата дееспособност на студентите 

участници в групите за ССП е по-висока от 
тази в групите за ОФП. Оценачната картина е 

следната: (6)- 15,2% / 18,2%; (5)- 31,6% / 

36,3%; (4)- 46,5% / 43,8%; (3)- 6,0% / 1,7%; 
(2)- 0,7% / 0,0%.  

2. Физическата дееспособност на студенките е 

по-ниска в сравнение с тази при студентите. 
Получените резултати оформят следната 

картина: разлики (6) +3,0%; (5) +4,7%; (4) -

2,7%; (3) -4,3%; (2) -0,7%. При ССП 

резултатите са следните: (6)- 18,2% (мъже) / 
13,5% (жени); (5)- 36,3% (мъже) / 31,о% 

(жени); (4)- 43,8% (мъже) / 47,8% (жени); (3)- 

1,7% (мъже) / 7,7% (жени); (2)- 0,0% (мъже) / 
0,0% (жени).  

3. От получените резултати се забелязва 

постепенно увеличаване броя на студентите в 

групите за спортно усъвършенстване за 
сметка на групите за начално обучение – 

2008г./2011г. (ССП / ОФП) разлики: а) „лека 

атлетика” (мъже) +9 / -9 и (жени) +7 / -7; б) 
„тенис” (мъже) +8 / -8 и (жени) +4 / -4; в) 

„футбол” (мъже) +26 / -26; г) „тенис на маса” 

(мъже) +8 / -8 и (жени) +6 / -6; д) 
„гимнастика” (жени) +13 / -13; е) „баскетбол” 

(мъже) +8 / -8 и (жени) +8 / -8.  

4. Участието на студентите във вътрешните 

спортни състезания през 2011г. е по-голямо в 
сравнение с 2008 г. Резултатите са следните: 

а) аеробен маратон - 3,3%; б) баскетбол - 

1,5%; в) лека атлетика – 0,2%; г) тенис – 3,2%; 
д) тенис на маса – 4,1%; е) футбол – 5,4%; ж) 

силов трибой – 1,3%. Участието на студентите 

(73,7%) е по-голямо спрямо това на 
студентките (26,3%). Съотношението е 3 : 1.  

5.Високите спортни постижения на 

студентите в спортно състезателната дейност 

са следствие от усилена последователна 
тренировъчна дейност в групите за ССП. 

Научният подход към спортно 

тренировъчната дейност доведе до 
повишаване на техническите, физическите и 

функционалните качества на състезателите. 
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN UNIVERSITY  

“Prof. Dr. ASEN ZLATAROV” – BURGAS  
 

Spaska Andonova  
 

ABSTRACT: Nowadays the physical education and sport among students is considered a subsystem of a 

common educational system. It aims at active opposing to bed results for health through achieving physical 

perfection and relevant consciousness, views and needs among students.  Physical education and sport in “Asen 

Zlatarov” University is an object in this scientific research.  

The aim of the scientific work are educational and training characteristics and the competetion process 
causing definite requests to itself – improving motive skills and habits with tendency toward sport-competition 

preparation and improving students physical ability.  

The main aims are: a) Researching of students physical abilities in University “Asen Zlatarov”- Burgas; b) 

A comparative analysis among the sport-training preparation of the alternative sport groups and receiving the 

results in their sport-competitive expressions; c) Researching of sport – competitive activity in “Asen Zlatarov”. 

University – a participation, an work – loading and physical qualities among students.  

Key words: physical ability, choice of sport, physical qualities, sport-competentive activity.      

 

Въведение   
 

Спортните събития представляват среда и 

възможности за демонстриране на комплекс 
от двигателни и личностни качества, спортно-

педагогически и технико-тактически умения, 

развлечение, социални контакти и радост. 
„Спортът е всяка свободно избрана форма на 

двигателно-мисловна организирана дейност, 

базирана върху тренировъчни принципи и 

състезателни правила за постигане на 
здравни, телесни, духовни, функционални, 

пристижни, познавателни, материално-

финансови и други общо-човешки цели върху 
основата на състезателни надпревари между 

индивидите или самонадпревара на човека 

сам със себе си.” (Бъчваров, 2000, с.88). 
„Специализираните спортно-тренировъчни 

занимания са насочени към усъвършенст-

вуване на специфичните за даден спорт 

двигателни умения. Предлаганите спортове за 
специализирана спортна подготовка в 

университетите трябва да се основават на 

спортната материално-техническа база и 
знанията, и уменията в спортно-тренировъч-

ната методика на преподавателския състав.” 

(Димитров, 2010, с.15) 

Днес на преден план в управлението на 
спортно-тренировъчната и спортно-

състезателната дейност във ВУЗ излезе 

ролята на спортния мениджър, като 
ръководител от нов тип, съчетаващ на високо 

ниво разностранни знания и професионално-

личностни качества. „Спортните мениджъри 
днес се ръководят от определени принципи. В 

много случаи те използват за решаването на 

възникналите проблеми определени методи и 

тактики, притежават комплекс от 
професионално–личностни качества.” (Цолов, 

2009, с.56). Спортните събития са един от 

основните елементи на всяка система за 
физическо възпитание и спорт. „Спортните 

прояви  като специфичен вид са социални 

събития, чието въздейстбие върху различни 
групи хора е свързано с представянето на 

различни категории участници.” (Димитров, 

2010, с.35). „Най-популярни форми за 

спортна активност на студентите са: 
спортните състезания във ВУЗ (на равнище 

група, факултети, курсове) и между ВУЗ; 

градски студентски спартакиади (л. атлетика, 
футбол, хандбал, волейбол, плуване, 

баскетбол, гимнастика, ски, ориентиране и 

др.” (Банков, 2005, с.77)  
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Цел и задачи на изследването   
 

Целта на настоящото изследване е: 

установяване нивото на спортно-
тренировъчната и спортно-състезателната 

дейност в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров”-Бургас и предлагане на съвременен 
мениджмънт  за повишаване на организа-

цията и качеството на тези дейности.  

Изследователският екип си постави 
следните няколко задачи:  

1) Установяване броя на спортовете 

(спортните дисциплини) и участниците-

студенти в тях;  
2) Изследване натовареността на участниците 

по време на тренировъчни занимания;  

3) Изследване физическата дееспособност на 
студентите-състезатели по вид спорт;  

4) Изследване нивото на участие на 

студентите в различни по ранг състезания. 

Класиране.  
 

Организация и методи  
 

Обект на изследване са студентите от 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-

Бургас. Общото количество изследвани 

студенти са 1400 от Факултет по технически 
науки - 350 студенти, Факултет по 

обществени науки – 400 студенти, Факултет 

по природни науки - 100 студенти, Колеж по 
туризъм - 300 студенти, Технически колеж - 

150 студенти, Медицински колеж - 100 

студенти. Студентският контингент може да 

се раздели на две части: а) студенти в групи 

за ОФП – 600студенти; б) студенти в групи за 

ССП – 800. Спортовете са следните: футбол, 

баскетбол, волейбол, тенис, хандбал, лека 
атлетика, тенис на маса, бадминтон. 

Изследователският студентски контингент в 

зависимост пола процентните стойности се 
разделя както следва: мъже – 56,48% и жени - 

43,52%. Разлика от 12,96%.   

Организацията на научното изследване 

премина през три етапа:  
а) подготвителен етап – подготовка на 

анкетни карти, таблици, графицир схеми;   

б) изследователски етап – осъществяване на 
изследователски дейности на терен, чрез 

използването на различни методи. 

Сравнителни анализи.;  

в) заключителен етап – изчисления, 
сравнителни анализи, фигури, таблици, 

изводи и предложения.  

Научно изследователският екип използва 
във своята работа следните методи: а) 

контент анализ, б) анкета, в) наблюдение, г) 

интервю, д) експеримент, е) SWOT–анализ, 
математико-статистически.   
 

Резултати и анализи  
 

Изследванията показват, че катедра 
„Спорт и анимация” предлага на студентите 

от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 

спортен продукт за II, III и IV курс от десет 
спорта (въз основа на спортната база). 

Изборът на студентите е средоточен в 

следните 10 спорта (Фиг: 1).  

 

 
Фиг: 1.  Участие на студентите в групите по специализирана спортна подготовка   

 

Резултатите показват, че студентите са 

средочили своя избор към шест основни 

спорта (баскетбол, волейбол, ориентиране, 

тенис на маса, футбол, тенис на корт, фитнес) 
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или 95,2%. Студентките са избрали по-голям 

брой спортове – осем спорта (баскетбол, 

бадминтон, волейбол, каланетика, ориентира-
не, тенис, тенис на маса, фитнес), т.е. 97,5%. 

Най-високи процентни резултати са показали 

спортовете: футбол (11,2% -31,5%); баскетбол 
(9,4%-18,5%); бадминтон (9,6%-15,1%); 

волейбол (6,8%-23,8%); каланетика (4,2%-

11,1%); л. атлетика (3,2%-5,8%); ориентиране 

(3,6%-6,5%); тенис (2,8%-11,7%); тенис на 
маса (5,5%-15,8%); фитнес (8,5%-19,8%). 

Данните показват разделение на избора на 

спорт по пол („аеробика”- жени 60 / 0 мъже; 
„каланетика”- жени 150 / 0 мъже; „футбол”- 

жени 0 / 300 мъже).   

Спортните групи за ССП са разделени в 

две направления – групи с начално обучение 
и групи за усъвършенствуване. В първата 

група участниците се обучават по учебна 

програма за начинаещи, а във втората – по 
тренировъчна учебна програма за подготовка 

на спортисти. Студентите и студентките 

преминават в тези групи на тренировъчен 

цикъл (теория- специализирана и обща, 

техническа подготовка, тактическа подготов-

ка, физическа подготовка, психологическа 
подготовка). Резултатите показват следната 

картина–„групи за начално обучение” 

студентки 15 групи / студенти 17 и „групи за 
спортно усъвършенствуване” студентки 4 

групи / студенти 8. Има спортни групи, в 

които участниците вътрешно се разделелят на 

„начално обучение”– 14 групи и 
„усъвършенстване”- 16 групи.  

Групите за спортно усъвършенстване са 

основа за изграждане на представителните 
отбори по вид спорт. Всяка година в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- 

Бургас се провеждат вътрешни състезания по 

различни спортове. На фиг: 2 са отразени 
броя на състезанията и студентите взели 

участие в тях за една година 2013 година. 

Тези състезания се провеждат в два етапа – 
първи етап „Есен’ 2013” (56,8%) и втори етап 

„Пролет’ 2013” (55,4%).  

 

 
Фиг: 2  Участие на студентите във вътрешни спортни състезания 

 

Резултатите от научното изследване 

показват следното: предлагани спортове – 16 

броя; съставени групи за ССП от 10 спорта; 
участие на студентите в спортни състезания – 

7 броя. Има спортове, по които групи по ССП 

са съставени, но състезания не се провеждат – 
волейбол, ориентиране, танци. В същото 

време се предлагат спортове, а групи за ССП–

няма (бадминтон, лека атлетика, пилатес). По 
някой от спортовете се провеждат състезания 

само за единия пол – футбол (мъже), аеробен 

маратон (жени), баскетбол (мъже) и др. 

„Спортно-състезателната дейност във 
висшите училища е в основата при спортните 

изяви и възможности на студентите. 

Предлагането на спортния продукт във ВУЗ 

(спортове и спортни дисциплини) трябва да 

се разширява, като се включват нови 
спортове желани от студентската младеж.” 

(Димитров, 2005, с.13)  

Цифровата картина показана на фигура 2 е 
следната: участието в „Есен’2013” е 305 

спортисти (студентки 60 и студенти 245) – 

баскетбол (21,8%), лека атлетика (6,4%), 
тенис (13,7%), тенис на маса (18,7%), футбол 

(32,6%), канадска борба (7,8%), волейбол 

(22,4%), боулинг (21,8%). Участниците в 

състезанията „Пролет’2013” е 334 студенти 
(жени 60 и мъже 274). Цифровата картина е 

следната: баскетбол (20,4%), лека атлетика 
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(6,1%), тенис (14,3%), тенис на маса (17,9%), 

футбол (32,5%), канадска борба (8,4%), 

волейбол (20,2%), боулинг (22,6%). 
Участието на студентите в тези състезания е 

по-малко (5,6%).  
 

Изводи и предложения   
 

1. Катедра „Спорт и анимация” предлага на 

студентите за специализирана спортна 

подготовка 12 спорта. Студентите са 
насочили своето внимание в шест спорта 

(834бр.- 95,2%), а студентките в десет спорта 

(776 бр.- 97,5%).  

2. Изследване на товареността на участниците 
по време на тренировъчни занимания показва 

положителни резултати. Положителните 

резултати при студентите нарастват с +7,7%, 
а при студенките- +5,8%. Това се изразява в 

следните основни показатели от физическата 

дееспособност- бързина, сила, гъвкавост.     
3. Сравнителният анализ за участие на 

студентите в спортни състезания „Пролет’ 

2013” и „Пролет’ 2013” по вид спорт очертава 

следната картина: „Есен’2013” е 305 
спортисти (студентки 60 и студенти 245) – 

баскетбол (21,8%), лека атлетика (6,4%), 

тенис (13,7%), тенис на маса (18,7%), футбол 
(32,6%), канадска борба (7,8%), волейбол 

(22,4%), боулинг (21,8%). Участниците в 

състезанията „Пролет’2013” е 334 студенти 
(жени 60 и мъже 274). Цифровата картина е 

следната: баскетбол (20,4%), лека атлетика 

(6,1%), тенис (14,3%), тенис на маса (17,9%), 

футбол (32,5%), канадска борба (8,4%), 

волейбол (20,2%), боулинг (22,6%). 
Участието на студентите в тези състезания е 

по-малко (5,6%).  
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ABSTRACT: This research places a stress on the particularities of the tour guide oratory performances. 

They encompass separate rhetorical characteristics, intertwined in the oratory speech, according to the audi-

ence. Knowing and understanding the particularities of the oratory performances helps for the successful 

presentation of the tourist site within the live speech of the tour guide before the tourists. The particularities of 

the oratory performances are connected to: the classification of the oratory performances; the principles of the 

oratory performance; the specifics of the oratory style; the communication competency; the stages of the oratory 

performance; the structural particularities of the oratory performance. 

Key words: tour guide, orator, communication skills, speech, oratory, performance, rhetoric, public speaking, 
classification, principles, oratory style, tour guiding services. 

 

Възникването на реториката се корени в 

Античността, а като наука ораторското изкус-

тво притежава в систематизиран вид много-
вековно реторическо знание и утвърдена на-

учна традиция в устната публична комуника-

ция. Реториката се разглежда като наука, но и 
като теория за речевото въздействие с прак-

тическа реализация. Относно същността на 

реториката през годините са наслагвани раз-
лични конотации и се използват синонимите: 

„ораторство”, „ораторско изкуство”, „красно-

речие”, „ораторска изява”, „ораторско майс-

торство”, „устно публично общуване”, „ора-
торска словесност”, „публична реч”, или 

„ораторско слово”. 

С термина „ораторско изкуство” се обоз-
начава „обобщено дейността на човек, който 

говори публично...”. (Ведър, 2000, с. 29) 

„Ораторското изкуство в неговото традици-
онно разбиране – като публична реч, говорене 

пред публика, е една от най-древните човеш-

ки дейности, възприемани не просто като 

говорене, а като изпълнение на определена 
социална роля”. (Руменчев, 2006, с. 64) В този 

аспект на мисли може да се каже, че това са 

„овладени реторични знания и наличие на 
талант, които в съчетание са основа за пости-

гане на особено въздействие върху аудитори-

ята”. (Мавродиева, 2013, с. 12) В словосъче-

танието „ораторско изкуство” често се влага 
смисъл на публично разпространяване на 

знания и информация, обсъждане на общест-

венозначими въпроси, или устно публично 

решаване на проблеми чрез спор с целенасо-

чен обмен на противоположни мнения по 
една и съща тематика.  

Ораторското изкуство притежава свои 

правила и практически се реализира по раз-
личен начин съобразно проявленията на вида 

красноречие в дадената среда. Основният 

акцент в ораторството се съсредоточава върху 
„изкуството” и предназначението „да се убе-

ди” и „да се въздейства” на публиката чрез 

словото на оратора. Способността на оратора 

да говори красноречиво, ясно, интересно, 
внушително и убедително, да състави и про-

изнесе добре аргументирана и въздействаща 

публична реч граничи с ораторското изкуст-
во. Да се осъществи майсторско убеждаващо 

въздействие върху слушателите при директно 

устно публично общуване чрез различни вер-
бални и невербални средства, е конструира-

щата основа, върху която се изгражда и ин-

терпретира същността на ораторското изкуст-

во. „Ораторството, или ораторското изкуство, 
е човешко символно - информативно и преди 

всичко комуникативно поведение от вербален 

и/или невербален вид, функция на професия 
и/или социална роля, ориентирано към опре-

делена аудитория с тактическа и/или страте-

гическа цел”. (Руменчев, 2006, с. 62) В ора-

торското изкуство водеща е личността на 
оратора, който произнася устни публични 

речи (изказвания) по дадена обществена 
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проблематика без да се извършва оценка за 

качеството на ораторската му изява. Той е 

специалист, притежава необходимата подго-
товка, задълбочени научни познания, залож-

би, способности, обаяние, реторичен дар и 

професионална ерудиция, за да говори пуб-
лично по проблематика, свързана със специ-

алността и квалификацията, към която спада 

професията му. От особена важност за орато-

ра като човек, който говори публично и чиято 
дейност е пряко свързана с целенасочен пуб-

личен обмен на информация, са неговите 

ораторски изяви. 
Ораторските изяви обхващат необходими-

те емпирични проекции, които неизменно 

съчетават реторични знания с ораторските 

качества и практически умения в съчетание с 
таланта на оратора и подготовката му по ора-

торско майсторство. Ораторските изяви се 

свързват преди всичко с комуникативното 
вербално и невербално поведение на оратора 

пред определена аудитория като функция на 

професията му. Основата на ораторските изя-
ви на оратора се изгражда върху целенасоче-

ното подбиране на информацията и нейното 

поднасяне чрез ораторската реч спрямо адре-

сата. Ораторските му изяви биха били съмни-
телни, ако не е овладял богатството от знания 

и с жив интерес не следи новото, актуалното 

и мащабно познание и осведоменост относно 
предмета, за който желае да говори публично. 

Богатата и убедителна осведоменост, добрата 

ориентация в материята и притежаваната ши-
рока обща култура надхвърлят тесните рамки 

на професионалната му сфера. Важно е думи-

те на оратора, които той изрича, да пленяват 

публиката. За да си извоюва авторитета на 
човек, който може да бъде слушан, ораторът е 

необходимо да умее да изменя начина на раз-

биране на вече известни неща и да предава 
значимото в съдържанието на речта си с то-

чен и прецизен език. 

Ораторските изяви на екскурзовода мо-

гат да се обобщят като устно говорене пред 
публика, конкретизиращо директното екскур-

зоводско общуване между екскурзовода, като 

оратор, и туристите, като слушатели. Слово-
съчетанието „ораторски изяви” обхваща от-

делни реторически характеристики, вплетени 

в ораторската реч на екскурзовода, и неговите 
словесни изяви в професионалната му дей-

ност. Също така с него се описва процесът на 

комуникация, реализиран между екскурзово-

да, като оратор, и туристите, като публика, 
при който те са в постоянно взаимодействие в 

екскурзоводската дейност. „И докато слуша-

телите и ораторът са субективният определи-

тел на съдържанието, третираната материя по 
обективен път налага своите изисквания, ло-

гика на мислене, стил на изложение и т.н.”. 

(Джонев, 1985, с. 46) За туристите екскурзо-
водът е основният източник на знание, интер-

претиращ сведенията и информацията при 

представяне, запознаване и наблюдаване на 

туристическия обект. Екскурзоводът, като 
оратор, чрез словото си води слушателите 

към ново знание, към непознати светове и 

разкрива пред тях неочаквани сведения, неиз-
вестни факти и данни. Представяната актуа-

лизирана информация му дава възможност да 

извършва широки обобщения, да разнообра-

зява своето изложение с примери, случки, 
шеги, да ги убеди в правдивостта на своите 

съждения. Особено въздействащо за слуша-

телите е изразяването на личностно отноше-
ние относно съдържанието на материала, ко-

гато извършва интересни и запомнящи се 

коментари, перифразиране и интригуващи 
познавателни интерпретации и пр. В този 

смисъл бихме могли да заключим, че при 

придруженото пътуване в туристическата 

практика се включва специалист-екскурзовод, 
който транслира по подходящ и убедителен 

начин сведения и съобщения за наблюдава-

ния обект до своите слушатели чрез реализи-
ране на целенасочена реторическа комуника-

ция. 

Устната ораторска словесност на екскур-
зовода се благоприятства от живото му слово 

и осъществяваното многоаспектно словесно 

въздействие като зрително възприеман авто-

ритетен субект от туристите. Ораторската 
изява на екскурзовода безспорно включва в 

себе си присъствието, говоренето и словесно-

то (познавателно, възпитателно, художестве-
но и пр.) въздействие върху публиката. Дока-

то всяка ораторска изява на екскурзовода е 

тясно взаимосвързана с публичното говорене, 

то не всяко публично говорене на екскурзо-
вода е ораторско изкуство. Произнасянето на 

екскурзоводската реч/беседа от екскурзовода 

е само един от акцентите, изграждащи пуб-
личното (реторично) говорене в екскурзовод-

ското общуване. Практическата свързаност 

между вербалното и невербално символно 
поведение откроява в личността на екскурзо-

вода неговия характер, авторитет и обаяние в 

ораторските му изяви.  

Особеностите на ораторските изяви на ек-
скурзовода, разбирани като устни публични 
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изяви, предпоставят достатъчно основания да 

се разграничат отделните аспекти, свързани с:  

 класификацията на ораторските изяви;  
 принципите на ораторската изява;  

 спецификите на ораторския стил;  

 комуникативната компетентност;  
 етапите в ораторската изява;  

 структурните особености на ораторс-

ката изява. 

Във вербалната и невербална комуникация 
с потребителите на екскурзоводската услуга 

екскурзоводът прилага разнообразни оратор-

ски изяви. По този начин се открояват сло-
весните му изказвания пред публика и начи-

ните на екскурзоводско общуване с туристи-

те.  

Подборът на ораторските изяви е обусло-
вен в зависимост от формираните лични зна-

ния, умения, комуникативна компетентност, 

линията на комуникативно поведение на екс-
курзовода и породените взаимоотношения в 

реторичния акт (ефективна вербална и невер-

бална комуникация), открояващи се в практи-
ката на професионалната екскурзоводска 

дейност. Реализирането на директно устно 

публично общуване между екскурзовод и 

туристи отразява процесуалната страна в ко-
муникационното речево взаимодействие. То 

се подчинява и детерминира съобразно кла-

сификацията на ораторските изяви, които 
се конкретизират като: 1. Официални и нео-

фициални ораторски изяви. 2. Директна и 

индиректна реторическа комуникация в ора-
торските изяви. 3. Планирани и непланирани 

ораторски изяви. 4. Вербални и невербални 

ораторски изяви. (Дечев, 2014, с. 59) Класи-

фикацията на ораторските изяви на екскурзо-
вода характеризира спецификата на комуни-

кативната екскурзоводска дейност в туризма 

и се извършва по определен критерий, чрез 
който се оценяват отделните елементи в 

структурна взаимозависимост, а групирането 

им се извършва съобразно вида комуникатив-

на ситуация.  

Принципите на ораторска изява на екс-

курзовода се основават преди всичко на ре-

ториката, като наука, и теоретически се из-
веждат от основните реторически принципи и 

установената системата от принципи в педа-

гогическата реторика. „Принципите могат да 
се постулират, като се изведат от основните 

закони и да се декомпозират на правила, или 

да се изведат от добрата практика, а след това 

да се обосноват теоретически”. (Тоцева, 2006, 
с. 66) Съвременното проявление на принци-

пите, обосноваващи ораторската изява на 

екскурзовода, направляват начина на дейст-

вие и организационното начало на комуника-
тивната ситуация в екскурзоводското общу-

ване като разновидност на реторическото 

общуване.  
Й. Ведър подчертава, че принципите са 

относително постоянни жалони при органи-

зиране, извършване и оценка на дейността. Те 

са предписващи правила за действие в съот-
ветствие с реторическите закономерности. 

Всеки принцип на реториката, който е дове-

ден до рецептурно предписание, е детерми-
ниран както гносеологически, така и исто-

рически през вековната практика. Обикнове-

но доказването на принципа в практиката се 

извършва по схемата „Ако..., то...”. (Ведър, 
2000, с. 192) 

В своите публични изказвания екскурзо-

водът е необходимо да се съобразява с основ-
ните принципи, утвърждаващи ораторската 

му изява. Това са: принцип за съобразяване с 

изискването за научност; принцип за сис-
темност и последователност; принцип наг-

ледност; принцип комуникативност; принцип 

за съобразяване със социалната детермини-

раност; принцип на уместността; принцип 
реторическа атрактивност; принцип за ком-

плексност. 

В екскурзоводското красноречие принци-
пите в ораторските изяви на екскурзовода се 

приемат като ръководно начало, равно на 

„идея”, гарантираща устойчивостта, харак-
терността и обосновката на представяните 

сведения, данни и факти за наблюдавания 

обект, място, музеен експонат, артефакт, 

предмет и явление в екскурзоводското съ-
държание. Реторическите принципи подпома-

гат композиционното структуриране на речта 

и отразяват начините на действие и поведе-
ние на екскурзовода в екскурзоводското об-

щуване спрямо състава на екскурзоводската 

група. 

Словосъчетанието „ораторски стил на 

екскурзовода” се анализира и употребява в 

екскурзоводската теория и практика като ха-

рактеристика на цялостната вербална (моно-
логична и диалогична) и невербална (кинес-

тична, акустична и проксемична) ораторска 

изява на екскурзовода. В това словосъчетание 
се открояват стилът на речта на екскурзовода, 

както и няколко стилови компонента, които 

включват: стил на мислене на екскурзовода, 

стил на общуване, индивидуален стил на 
практическа организация на екскурзовода 
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при извършване на екскурзоводските услуги, 

невербален стил на комуникация, стил на 

обличане, стил на представяне на туристи-
ческите обекти и др.  

В този смисъл понятието „стил” в оратор-

ската изява на екскурзовода се разбира като 
съвкупност от индивидуално-личностни ха-

рактерни качества, типични маниери и отли-

чителни особености, опит, които се проявяват 

непосредствено в начина на общуване, взаи-
модействие и поведение или опосредствено 

са заложени в труда му. Всеки екскурзовод 

според спецификата на практическата екскур-
зоводска дейност си изработва свой характе-

рен ораторски стил на изразяване. В това от-

ношение може да се подчертае, че ораторски-

ят стил на екскурзовода отразява неговата 
праксиологична съдържателна и процесуална 

страна в осъществяваната от него екскурзо-

водска дейност.  
Ораторският стил е нещо индивидуално и 

лично, присъщо за дадения оратор, притежа-

ващ специфичен почерк на използваните ези-
кови изразни средства, но в понятието „стил” 

се откроява притежанието на нещо общо, 

което се отнася до стила на всеки екскурзовод 

оратор. И това са общите условия и особенос-
ти, на които отговаря всеки ораторски стил, 

като: яснота, естественост, благозвучие, 

картинност, емоционалност, истинност на 
фактологията, музикалност, историческа 

или природна важност, авторитетност, 

риторична динамичност, патетичност и 
устременост. (Дечев, 2013, с. 75-77) Съоб-

разно използвания стил на ораторска изява на 

екскурзовода може да се определи и съди за 

целенасочеността и характера на екскурзо-
водската му работа. 

Комуникативната компетентност на ек-

скурзовода се оказва ключова в контекста на 
ораторските му изяви. Тя се разбира като спо-

собност и съпричастност на екскурзовода да 

демонстрира и прилага: а) знания и ораторски 

умения за уместно комуникативно поведение 
в процеса на формалното или неформално 

словесно общуване; б) ораторско майсторст-

во, съответстващо на формираните регламен-
тирани или нерегламентирани комуникативни 

отношения, детерминирани от официално или 

неофициално зададената комуникативно-
речева ситуация. Това е вникване в същността 

на различните за събитията значения и гледни 

точки върху основата на взаимно разбиране в 

реалните взаимоотношения между двете 
страни в речевото екскурзоводско общуване. 

Комуникацията се представя като процес на 

предаване на информация между общуващи-

те, умелост и гъвкавост за пораждане на ре-
торични или комуникативни актове, съобраз-

но възникналите или създадени речеви съби-

тия в екскурзоводската дейност. 
Комуникативната вербална (монологична 

и диалогична) и невербална (кинестична, 

акустична и проксемична) култура на екскур-

зовода има свои специфики и особености, 
които е необходимо да познава, прилага и 

управлява в работата си. Ораторските му 

умения за емоционално и ангажирано пуб-
лично говорене (екскурзоводски разказ) и 

компактно изложение на съдържанието на 

живата публична екскурзоводска реч/беседа 

са ефективна част от неговата комуникативна 
компетентност. Екскурзоводското красноре-

чие на екскурзовода оратор, когато доставя 

душевно удоволствие, се оценява подобаващо 
с благодарност от слушателите. Притежава-

ните в личностен аспект подходяща комуни-

кативна компетентност, добра и адекватна 
вербална и невербална комуникационна кул-

тура, както и безупречната езикова и говорна 

култура подпомагат професионалното израс-

тване на екскурзовода като оратор. Туристи-
ческото екскурзоводство, като практика, се 

откроява като комуникационен тип трудова 

дейност и неслучайно ораторските изяви на 
екскурзовода се характеризират с богата ко-

муникативна съвкупност от вербални и не-

вербални изразни средства.  
В екскурзоводската теория и практика съ-

ществуват достатъчно основания да се изве-

дат някои особености на отделните етапи в 

ораторските изяви на екскурзовода. Вер-
балната комуникация между екскурзовода и 

туристите се осъществява чрез езика, а етапи-

те отразяват характеристиките на речта му 
като оратор. В реториката са познати пет ос-

новни реторични етапа (канони) в изявите на 

оратора, назовани като: inventio, dispositio, 

elocitio, memoria, actio. Изведените етапи се 
определят като базови и се възприемат в тях-

ната логическа последователност и с извърш-

ваните разнообразни дейности. В тях тради-
ционно се влага следният смисъл: inventio 

(търсене и подбор на материал от различни 

източници); dispositio (създаване на структура 
и изграждане на отделните части на речта); 

elocitio (словесно украсяване на речта); 

memoria (запаметяване съдържанието на под-

готвената писмена реч); actio (устно произна-
сяне на речта). Според Ив. Мавродиева от-
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делните етапи подпомагат самия акт на про-

изнасяне на речта и избягване на грешки, 

пропуски, фалове, гафове и дори провали. 
Извеждането на тези пет етапа е свързано и с 

още една особеност на реториката, като наука 

и като учебна дисциплина, като начин на 
преподаване и формиране на ораторски уме-

ния, а именно- нейната нормативност и съз-

даването на правила и норми, които са задъл-

жителни, а не само препоръчителни за орато-
ра. (Мавродиева, 2013, с. 97)  

Ив. Мавродиева прави нов „прочит” на те-

зи пет основни етапа и ги представя в обоб-
щен вид като: предкомуникативен етап, ко-

муникативен етап и следкомуникативен 

етап. (Мавродиева, 2013, с. 97-100) В насто-

ящото изследване приемаме систематиката на 
изведените канони от авторката, тъй като 

всеки един от тези реторични етапи подпома-

га и улеснява оратора при композиране съ-
държанието на публичната му реч.  

Реторическата практика показва, че подго-

товката на ораторската реч изисква творческо 
усилие и майсторство от оратора, както и 

задължително съобразяване на предмета на 

речта и структурните особености на ораторс-

ката изява с традиционната тристепенна ком-
позиция и трите й основни части: въвеждаща 

част, основна част и заключителна част. 

Ораторската реч, като вид словесна изя-
ва на оратора, се възприема като класически 

образец на ораторското изкуство. В ретори-

ката речите се подразделят на две главни ка-
тегории: професионална реч или непрофесио-

нална реч. (Лапена, 1994, с. 112) Екскурзо-

водската реч/беседа, като реторическа форма, 

се обозначава като професионална, когато 
екскурзоводът, като оратор, говори пред хо-

могенна и компетентна (специалисти) публи-

ка, която притежава определени знания по 
представяната тема, докато при непрофесио-

налната реч екскурзоводът говори пред слу-

шатели, които са неспециалисти по дадената 

проблематика. Всяка професионална или 
непрофесионална реч/беседа на екскурзовода 

притежава структурни особености, които са 

специфични за екскурзоводското красноре-
чие. 

В контекста на изучаването на науката 

реторика и на ораторските изяви на екскур-
зовода неизменно се стига до ефективност-

та на структурните особености на публич-

ното слово и неговото директно и непосред-

ствено представяне пред публика.  

Структурните особености на ораторска-

та изява, независимо от реторическата форма 

от древността и до днес, обхващат три основ-
ни части: въвеждаща част (увод), основна 

част (изложение) и заключителна част (зак-

лючение). Реторическите форми като родове, 
видове и подвидове, както в ораторското из-

куство, така и в екскурзоводското красноре-

чие, както отбелязва Й. Ведър, „трябва да 

бъдат исторически възникнали, качествено 
определени и най-важното, да останат отно-

сително неизменни, независимо от сферата на 

приложението им, или съдържанието, което 
се поднася чрез тях”. (Ведър, 2000, с. 58) В 

екскурзоводската дейност най-често като 

реторически форми се прилагат екскурзовод-

ската реч и екскурзоводската беседа, които 
предпоставят екскурзоводското общуване 

между екскурзовода и туристите да се осъ-

ществи чрез монологична или диалогична 
ораторска изява.  

Устното публично говорене на екскурзо-

вода е предназначено да достигне до конк-
ретни слушатели по специален повод. „Ос-

новните параметри на темата са свързани с 

обема на информация и конкретното съдър-

жание”. (Тоцева, 2006, с. 299) Съдържанието 
на реторичната форма в туристическото екс-

курзоводство задължително се съобразява със 

спецификата на представяния туристически 
обект (археологически, исторически, църко-

вен, етнографски, природен и пр.), мястото, 

където се произнася речта, и с вида екскурзо-
водско обслужване. Предварителната подго-

товка на всяка отделна част от екскурзоводс-

ката реч/беседа има важно значение, защото 

те трябва да бъдат така взаимосвързани по-
между си, че да бъдат едно цяло и да се пос-

тигне синхронно съотношение. „За успешно 

публично изказване не е достатъчно да се 
проучи литературата по съответната тема и да 

се съберат убедителни факти, числа и приме-

ри. Необходимо е да се обмисли как този ма-

териал да се разположи, в каква последова-
телност да се представи”. (Лазарова, 2004, с. 

55). 

Структурните особености в ораторската 
изява разкриват начина на композиция и ор-

ганизация в съдържанието на речта, която 

включва разполагането на частите и отноше-
нието на всяка част към изказването като ця-

ло. Реторическите форми в екскурзоводство-

то, съобразно структурните особености в ора-

торската изява на екскурзовода, очертават: 
целта на изказването, определяне на тема-
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та, събиране и обработване на материали-

те, обръщение към групата, предназначени-

ето на увода, изясняване и определяне на 
съдържанието на речта в отделните й час-

ти (зависи от замисъла на оратора и изисква 

съобразяване със състава на слушателите) и 
заключение.  

В настоящото изследване е необходимо да 

се подчертае, че същността, особеностите и 

спецификите на ораторското изкуство на екс-
курзовода е проблемна област, чието анали-

зиране се нуждае от сериозно научно разг-

леждане. Устната благозвучна ораторска сло-
весност на екскурзовода ще бъде успешна, 

ако той е предварително подготвен (самопод-

готвен) за свободно публично говорене пред 

туристите. Разумното изучаване и доброто 
познаване на особеностите на ораторските 

изяви подпомагат екскурзоводската му 

реч/беседа да се лее като живо слово, да изли-
за от сърцето и ума му, да изразява правилно 

мисълта си, разбираемо и убедително да под-

нася и интерпретира информацията за наблю-
давания туристически обект.  

Добрият екскурзовод оратор говори ясно, 

въздействащо, притежава внушителна кому-

никативна култура, великолепно екскурзо-
водско красноречие, словесно майсторство, 

активен речник и словотворческа изящност на 

речта. Активното присъствие на реториката в 
практиката на екскурзоводската дейност за-

силва у екскурзовода, като оратор, интереса 

към усвояване на особеностите на ораторски-
те изяви и владеенето на спецификата на 

убеждаващото въздействие в публичното му 

слово, отправено към туристите като слуша-

тели. 
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Обосноваването на реторическите прин-

ципи има особено значение за теорията и 
практиката на реториката като наука. Науч-

ното им изясняване е сложна и нелека изсле-

дователска задача. С изграждането на теоре-

тичния базис в реториката и реализиращата 
се речева комуникация в ораторството се отк-

риват и първите основания за дефинирането 

на реторическите принципи. Тяхното научно 
аргументиране може да се извърши върху 

основите на ораторското познание и специ-

фиката на вида красноречие, т.е. трябва да се 
отнасят към практиката в ораторските изяви 

на оратора и на убеждаващото му взаимо-

действие с публиката, за да се представят 

като изискване за функционална организация 
и технологичен начин на действие  в ораторс-

кото майсторство. 

Според Я. Тоцева, изясняването на „проб-
лемът за принципите на реториката като еле-

мент от теоретико-нормативната част на нау-

ката е важно, защото от сполучливото конст-

руиране на системата от принципи и тяхното 
последвало спазване в практиката на ретори-

ческия процес до голяма степен зависи него-

вата осмисленост и ефективност”. (Тоцева, 
2006, с. 72)  

С термина принцип се свързва функцио-

нирането на някаква система, за която са в 
сила общи закони и правила. „Принципите 

могат се постулират, като се изведат от ос-

новните закони, и да се декомпозират на пра-

вила или да се изведат от добрата практиката, 
а след това да се обосноват теоретически”. 

(Тоцева, 2006, с. 66) 

„Принципът е своеобразна връзка между 

теорията и практиката, която отразява 
съответната закономерност в предписващо 

правило, гарантиращо от една страна адекват-

ността на процеса на преподаване и усвояване 
на красноречието и реториката със законо-

мерностите на реториката, и от друга – адек-

ватността на процеса на извършване на ора-
торската дейност със същите тези закономер-

ности”. (Ведър, 2000, с. 192)   

М. Лазарова, отбелязва, че главната цел на 

съвременната реторика е да убеждава и чрез 
убеждаването да е посредник в сътрудничест-

вото. Като вертикален тип наука и като тео-

рия на красноречието, което форма-средство 
за убеждаване, реториката има основни прин-

ципи, чието спазване е в основата на конст-

руктивното въздействие. (Лазарова, 2004, с. 

16) 
Терминът „принцип” произлиза от латинс-

ката дума „principium”, което означава: осно-

ва, първоначално, водещо начало, изходно 
начало, изискване, основни положения, во-

дещи идеи, общи изисквания.  

Принципите са опора за оратора и са част 
от функционалната организация в ораторски-

те му изяви. Те подпомагат постигането на 



62 

ефективна публична изява на оратора чрез 

използването на живото слово, за да се въз-

действа върху поведението на другия.  
Според Й. Ведър, „реторическите прин-

ципи” обхващат правилата, отразяващи идеи-

те и закономерностите и предписващи начи-
ните на действие и поведение в областта на 

реторическото общуване и преподаването на 

ораторско изкуство и реторика. (Ведър, 2000, 

с. 191-192) 
Я. Тоцева, подчертава, че „реторическите 

принципи” са основни идеи, основополагащи 

тези, обосновани от науката или изведени от 
практиката на ораторското изкуство, съобра-

зяването с които предпоставя благоприятни 

условия за постигане на успех в публичното 

общуване. (Тоцева, 2006, с. 61) 
Принципите се отнасят към норматив-

ните знания, които определят основното 

начало в ораторските изяви на оратора. Те 
предписват и регулират избора и мотиваци-

онната основа за съставяне и реализиране на 

публичната комуникативна дейност.  
Тяхното съблюдаване и съобразяване с 

изискванията им, конкретизират, повишават и 

оптимизират публичната изява на оратора. В 

реторическата практика, принципите се възп-
риемат като идея, правила, ръководство при 

осъществяване на ораторството като даден 

вид човешка комуникативна и поведенческа 
дейност.  

Реторическите принципи имат обобщаващ 

характер и не се изчерпват единствено със 
спецификата на вида красноречие. Те непре-

къснато се усъвършенстват и развиват съоб-

разно приложението им от оратора-

специалист във вида красноречие, и на тази 
основа се извършва тяхната класификация.  

Д. Александрова, се спира на най-често 

прилаганите принципи в практиката на пуб-
личната реч: хронологичен принцип; темати-

чен композиционен принцип; причинно-

следствен композиционнен принцип; прин-

ципът „проблем-решение”; кулминационен-
антикулминационен принцип. (Александрова, 

2008, с. 240-242) 

Заслуга на Й. Ведър е съставянето и обе-
диняването на реторическите принципи в 

система, за да могат да се прилагат от орато-

рите в реторическото общуване и в практика-
та на ораторската дейност. Той формулира 

десет общовалидни принципи на красноречи-

ето и реториката. 

- Принцип за съобразяване с изискването 

за научност на реторическите дейности и на-

уки. 
- Принцип за съобразяване с историческа-

та детерминираност на реторическите дей-

ности и науки. 
- Принцип за съобразяване с социалната 

детерминираност на реторическите дейности 

и науки. 

- Принцип за съобразяване с диалектичес-
кия характер на реторическите дейности и 

науки. 

- Принцип за съобразяване с приложния 
характер на реторическите дейности и науки. 

- Принцип за съобразяване с интегратив-

ния характер на реторическите дейности и 

науки. 
- Принцип за съобразяване с единството и 

взаимообуславеността на практиката и теори-

ята в реторическите дейности и науки. 
- Принцип за съобразяване с единството и 

взаимообуславеността на красноречието, ре-

ториката и реторическата дидактика. 
- Принцип за съобразяване с единството на 

общото, особеното и специфичното при част-

ните (специалните) реторически дейности и 

науки. 
- Принцип за съобразяване с изискването 

за комплексност при съблюдаването на рето-

рическите принципи. (Ведър, 2000, с. 196)  
Според Д. Павлов, съществува голямо раз-

нообразие в подходите за формулиране на 

принципите на реториката. Той обособява 
принципите на педагогическата реторика в 

три групи: общо приети от реториката – 

научност; достъпност; системност и последо-

вателност; връзка на теорията с практиката; 
нагледност; реторическа атрактивност; диску-

сионни – принцип за съзнателност и актив-

ност; принцип за убеждаващо въздействие; 
принцип за трайно усвояване на знанията; 

принцип за индивидуален подход; принцип за 

емоционалност на учителя като оратор; неп-

ризнати – принцип за комплексност; принцип 
свързан с интелектуалния кръгозор; принцип 

за перманентност;принцип за ефективност.  

Д. Павлов предлага и друга класификация 
на принципите на педагогическата реторика, 

съставена въз основа на зависимостите във 

фазите на реторическия процес – докомуни-
кативна и педагого-реторическо общуване: 

принципи и правила на подбор на образова-

телното съдържание и принципи и правила на 

конкретното педагого-реторическо общуване. 
(Павлов, 2000, с. 116-125) 
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Принципите в ораторските изяви на екс-

курзовода се разкриват с помощта на ретори-

ческите принципи, въз основа на които се 
създават конкретни правила за описване и 

реализиране на процеса на реторическа кому-

никация. Под реторически принципи в екс-
курзоводството разбираме нормите (правила) 

на комуникативно поведение на екскурзовода 

като оратор, чието съблюдаване го подпомага 

да подготви, направлява и реализира своите 
ораторски изяви.  

Принципът може да се обоснове като ос-

новно положение и идея за комуникативна 
компетентност, която определя цялостната 

дейност на екскурзовода в неговите оратор-

ски изяви.  

Принципът е модел, конструкт, който се 
проявява и трансформира под формата на 

основни правила, съдържащи нормативни 

предписания и изисквания в условията на 
комуникация и взаимодействие между отдел-

ните субекти в реторичният акт. Това са ръ-

ководни начала за направляване начина на 
действие и организационното начало на ко-

муникативната ситуация в екскурзоводското 

общуване. 

Принципите са обосновани от целите на 
конкретната тема, предопределят основните 

изисквания към съдържанието на ораторската 

реч и възрастовите индивидуални особености 
на туристите и организацията на реализиране 

на убеждаващо въздействие. Основното тяхно 

функционално предназначение е да направля-
ват процеса на словесно екскурзоводско об-

щуване между събеседниците и да се внесе 

целенасоченост, последователност, решител-

ност и яснота при представяне на екскурзо-
водското съдържание, за да бъде въздейства-

ща публичната реч. Те подпомагат екскурзо-

вода, като оратор, да преодолее инертността, 
сковаността, самоцелността и пр. при директ-

ната устна публична комуникация със слуша-

телите. 

Процесът на речевото (вербално) взаимо-
действие между субектите в екскурзоводската 

дейност се организира и направлява върху 

основата на определени принципи на речева-
та комуникация. М. Лазарова, разглеждайки 

социалната същност на речевото общуване, 

отбелязва, че за осъществяването му е необ-
ходимо общество, състоящо се най-малко от 

двама души. Авторката спира вниманието си 

върху: принципа на речева комуникация и 

принципа на вежливост, които приемаме за 
водещи и имат директна обстоятелствена 

взаимосвързаност с подбора и класификация-

та на принципите в ораторските изяви на екс-

курзовода. 
Принципът на речевата комуникация е 

формулиран от Х. Грайс в труда му „Логика и 

речево общуване” (1985г.) и е наречен прин-
цип на сътрудничеството. Авторът определя 

конкретни правила при реализиране на прин-

ципа, чието спазване води до диалога, който 

трябва да бъде такъв, какъвто го изисква при-
етата от всички цел на този диалог. Конкрет-

ните правила, отнасящи се пряко до принци-

па, Х. Грайс дели на четири категории – Ко-
личество (правила, свързани с количествена-

та страна на изказването и с обема информа-

ция, който трябва да се предаде); Качество 

(свързани с истинността и качествената стра-
на на изказването); Отношение (свързани с 

изискването за говорене по същество) и На-

чин (свързани с ясното изразяване и с това как 
се говори, а не се отнася до това, какво се 

говори). 

Принципът на вежливостта е формули-
ран от Дж. Н. Лич в книгата си „Принципи на 

прагматиката” (1983г.) и се определя като 

един от водещите принципи в комуникацията. 

Реализирането на този принцип изисква: 
такт (изискване, свързано със спазването на 

лична дистанция в комуникацията); велико-

душие (свързано с ненатоварване на събесед-
ника, успешният комуникативен акт не тряб-

ва да предизвиква усещането за дискомфорт); 

скромност (свързано с изискването за реа-
листичност и недопускането на самохвалство 

и хвалби по адрес на събеседника); одобрение 

(свързано с неосъждането на другите и даване 

на оценки за различни факти и явления); съг-
ласие (свързано с коригираща комуникативна 

тактика на събеседниците и предполага отказ 

от конфликт, за да се решат по важни задачи); 
симпатия (изисква доброжелателност в рече-

вия акт и създаване на благоприятен фон за 

перспективност на разговора). 

М. Лазарова, обобщава, че принципът на 
Грайс за сътрудничеството и принципът на 

Лич за вежливостта са в основата на комуни-

кативния кодекс, а неговите най-важни кри-
терии са критерият за истинност и критерият 

за искреност, които регулират речевото пове-

дение на двете страни в комуникативния акт. 
(Лазарова, 2004, с. 36-40) 

Необходимо е спазването на критериите за 

истинност и искреност от субектите в кому-

никативния акт, за да се постигне душевна 
удовлетвореност и доброжелателност от реа-
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лизираното словесно общуване. Приложение-

то на нито едно правило не би могло да га-

рантира успех във вербалната комуникация и 
взаимодействие между събеседниците, ако не 

бъдат спазени посочените критерии.. 

Принципите не са универсални правила, 
или рецепта за убеждаващо въздействие на 

публиката чрез словото на оратора. Те са 

опорни положения в дейността на субекта и 

са едни от най-важните процесионални ком-
поненти в ораторските изяви на екскурзовода 

спрямо спецификата на екскурзоводската 

дейност. 

Значението на реторическите принципи 

в екскурзоводското красноречие се разг-

леждат по отношение на обусловеността в 

ораторските изяви на екскурзовода. 
 

 Принципите подпомагат екскурзовода, 

като оратор, да осъществи майсторско 

убеждаващо въздействие върху слушателите 
при директно устно публично общуване. 

 

  Принципите направляват избора и ха-

рактера на екскурзовода да говори ясно, ин-
тересно, достъпно и убедително. 

 

 Принципите определят насоките за 

развитие на екскурзоводското съдържание в 
ораторските изяви на екскурзовода. 

 

 Принципите формират устойчивост и 

стабилност у екскурзовода при съставяне и 
произнасяне на добре аргументирана и въз-

действаща публична реч. 
 

 Принципите обуславят главната насо-
ченост на екскурзоводските методи в пуб-

лична изява на екскурзовода. 
 

 Принципите улесняват екскурзовода 
при подбора на различни вербални и невер-

бални средства на общуване в ораторските 

му изяви. 
 

Основните принципи, които утвържда-

ват ораторските изяви на екскурзовода са:  

 принцип за съобразяване с изискването 
за научност; 

 принцип за хронологичност;  

 принцип за системност и последова-

телност;  
 принцип за нагледност;  

 принцип за комуникативност; 

 принцип за съобразяване със социална-

та детерминираност;  

 принцип за уместност;  
 принцип за реторическа атрактив-

ност;  

 принцип за комплексност. 

Принципът за съобразяване с изисква-

нето за научност се свързва с наличието на 

качество - истинност, достоверност, правдо-

подобност и престижност при представяне на 
фактическият материал пред туристите в пуб-

личното говорене на екскурзовода.  

Принципът за научна достоверност в екс-
курзоводството отразява закономерната връз-

ка между предмета на екскурзоводската тема 

и интерпретацията на информацията, сведе-

нията и данните относно посещавания турис-
тически обект в ораторската изява на екскур-

зовода. Научната издържаност на екскурзо-

водската беседа разкрива богатството на ар-
гументи и доказателства (възможни и пред-

полагаеми гледни точки) в тематичната съ-

държателност, съобразно логиката и система-
тиката на науката, и подпомага оформянето 

на изводите и заключенията.  

Принципът научност отразява научната 

любознателност на посетителите, наблюда-
ващи дадения природен или антропогенен 

туристически обект, което изисква подходя-

що интерпретиране на новите научни знания. 
„Съдържанието на беседата трябва да досто-

верно. Фактическият материал да бъде от 

официални източници. Това се отнася главно 
за историческите забележителности. Има 

различни тълкования на исторически факти, а 

може и на статистически данни. При предста-

вяне на явления от съвременния живот, също 
е необходимо научното им обяснение”. 

(Кръстева, 2011, с. 33-34)  

Научността, като принцип в ораторската 
изява на екскурзовода, изисква доказуемост и 

очевидност на представяните факти, данни 

или явления. От тази гледна точка още вед-

нъж се поражда и доказва необходимостта от 
спазването на принципа научност в екскурзо-

водската дейност. 

Принципът за хронологичност подпома-
га екскурзовода при употребата на истори-

ческото време и основната хронология спря-

мо посещавания обект, протичането на съби-
тието, наблюдаваното явление и борави с 

понятията като: ера, епоха, столетие, век, 

период, десетилетие, времеви граници, етапи 

и пр. Хронологията е само един от елементи-
те на историческото време, чрез нея се разпо-
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лагат събитията по дати в историческото раз-

витие на човечеството.  

Принципът за хронологичност се прилага 
към представяната историческа информация в 

екскурзоводското съдържание, за да се под-

помогне разкриването на градацията в темата 
на беседата. „В зависимост от това, на какво 

иска да акцентира, ораторът започва с най-

ранните исторически събития и проследява 

еволюцията на проблема в прогресия или 
обратно – в началото представя последните, 

актуални събития и връща лентата на разви-

тието назад”. (Александрова, 2008, с. 240) Без 
основната хронология някои исторически 

факти и събития загубват своя смисъл и зна-

чение.  

Приложението на принципа от екскурзо-
вода в ораторските му изяви съдейства слу-

шателите да си представят картината на съби-

тието и нейното историческото развитие. 
Важно е активизирането на въображението и 

мисленето им, за да се разширят познанията 

им за времето, епохата, да запомнят години и 
осмислят редица важни закономерности за 

преходите на обществото- тяхната продължи-

телност, прояви и преминаването от един 

период към друг. 

Принципът за системност и последова-

телност обхваща два отделни принципа, кои-

то се намират в непосредствена връзка с пре-
ходния принцип за научност. Този принцип 

се опира на постиженията на науката при 

изясняване на екскурзоводската тематика в 
ораторските изяви на екскурзовода. Практи-

ческата реализация на принципа за систем-

ност и последователност изисква от оратора 

всеки елемент на научните знания да е свър-
зан в логическа последователност с другите 

елементи преди и след това. Това е необхо-

димо, за да се разкрие и обоснове системати-
ката на представяните научни сведения и 

информация.  

Същността на принципа се съсредоточава 

върху последователното и системно констру-
иране на екскурзоводското съдържание в бе-

седата с цел рационално овладяване на нови-

те знания и разширяване на научната позна-
вателност на туристите. В ораторските изяви 

на екскурзовода приложението на принципа е 

детерминиран от логиката на научното поз-
нание, едновременно с това се поставя в зави-

симост от психофизиологическите особенос-

ти на слушателите и оказва влияние върху 

организацията в процеса на устното словесно 
екскурзоводско общуване. 

Принципът за нагледност е всепризнат и 

основополагащ в екскурзоводската дейност. В 

екскурзоводската практика нагледността се 
откроява, тъй като активизира зрителните 

усещания и възприятия, постига се многооб-

разие на впечатленията при първичното възп-
риемане на наблюдавания обект и изгражда-

нето на сетивния образ – представата.  

Приложението на принципа за нагледност 

повишава интереса, провокира познавателна-
та активност, насочва вниманието и променя 

в благоприятна посока отношението на ту-

ристите към разглеждания обект. В ораторс-
ките изяви на екскурзовода принципът наг-

ледност осигурява логиката на протичане на 

метода онагледяване на туристическите забе-

лежителности. Принципните изисквания 
уточняват и направляват в устното му изло-

жение осъществяването на реален „достъп” 

до самия сетивно възприеман обект.  
Всяко отклоняване от дидактическите пра-

вила за нагледност причинява смущение в 

закономерната публична словесна изява на 
екскурзовода като оратор. Принципът за наг-

ледност генерира сетивна опора и осигурява 

връзката с действителността при представяне 

на екскурзоводския материал, с което се отк-
роява красотата на ораторското му майсторс-

тво. 

Принципът за комуникативност отразя-
ва закономерната връзка между език и реч и 

се свързва от една страна с особеностите на 

публичната комуникация, а от друга със спе-
цификата на екскурзоводското общуване. 

Приложението на принципа налага създава-

нето и поддържането на ефективна, ползот-

ворна и благоприятна комуникация между 
субектите в екскурзоводското междуличност-

но общуване. „Комуникацията лице в лице 

чрез разговор, диалог предполага убедител-
ност на изказаните мнения и в този смисъл тя 

има неоспорими реторически характеристики. 

Ето защо този вид комуникация може да бъде 

наречена убеждаваща комуникация. Именно 
тя може да бъде разгледана като съвременен 

вариант на реториката или по-точно като 

практика на реториката, реторика в дейст-
вие”. (Радева, 2014, с. 12)  

От изключителна важност за успеха на 

ораторските изяви на екскурзовода е доброто 
владеене на вербалните и невербални средст-

ва, езиковата (устната и писмена форма на 

езика), говорната (техника на говора), кому-

никативната и ораторската култура.  
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Комуникативността, като принцип в ора-

торското майсторство на екскурзовода, изис-

ква осъществяването на обмен на информа-
ция, мнения, изграждане на отношение,  вза-

имодействие и диалог, за да се постигне кон-

сенсус. Подборът и представянето на екскур-
зоводският материал се съобразява с особе-

ностите на речевото общуване, като вид дей-

ност, и се съобразява с равнището на актив-

ност на участниците в процеса на комуника-
ция, тъй като комуникацията предполага 

оживление, вълнение, въодушевление, дейст-

вена диалогичност между участниците.  
От същността на екскурзоводското общу-

ване произтичат и някои изисквания към пуб-

личната реч на екскурзовода, която е необхо-

димо да бъде информативна, да се разменят 
сведения, данни, факти, тези, аргументи, 

твърдения, доказателства, впечатления, мне-

ния, които са неизвестни за слушателите, за 
да бъдат интересни и интригуващи за тях.  

Принципът за съобразяване със социал-

ната детерминираност отразява в ораторс-
ките изяви на екскурзовода връзката му със 

слушателите, като социална група. Социална-

та детерминираност разкрива възникващите 

промени в съзнанието, мисленето, отношени-
ето, нагласата, познанието, поведението, въз 

основа на притежаваните социални характе-

ристики на участниците, като туристически 
потребители на екскурзоводски продукт в 

процеса на словесното екскурзоводско общу-

ване.  
Устните публични изяви на екскурзовода 

пред екскурзоводската група или индивиду-

ални туристи директно кореспондират с це-

лите, специфичната тематика, конкретика на 
съдържанието, тъй като са закономерно взаи-

мосвързани с посещаването и наблюдаването 

на туристическата забележителност. 
Екскурзоводското красноречие, като вид 

реторическа обособеност, се реализира чрез 

ораторската дейност на екскурзовода, но е 

социално детерминирано: първо, от публика-
та, което го поставя в комуникативна зависи-

мост като оратор; второ, от туроператора, 

като социален възложител на планираната 
туристическа екскурзия и като негов официа-

лен представител пред туристите и контра-

гентите.  
„Говорещият пред хора е длъжен да съоб-

разява речта си с възрастта, интелектуалното 

равнище, политическите пристрастия, емоци-

оналното състояние на аудиторията; с време-
то, мястото и часа на говорене”. (Лазарова, 

2004, с. 17) „Иначе казано, всяко отделно 

изказване носи, от една страна, белезите на 

онзи, който го поръчва, от друга – на този, 
който го произнася, а от трета страна, е съоб-

разено с особеностите на конкретните слуша-

тели, и от четвърта – с условията, в които ще 
протече реторичният акт”. (Ведър, 2000, с. 

207)  

Приложението на принципът за съобразя-

ване със социалната детерминираност в ора-
торските изяви на екскурзовода непосредст-

вено маркира влиянието му върху слушатели-

те заставайки пред тях, и начина на управле-
ние на публичната комуникация. 

Принципът за уместност присъства трай-

но в историческото развитие на науката рето-

рика и се определя като базов за успеха на 
оратора в публичните му изяви. Ив. Мавро-

диева, отбелязва, че уместността се свежда до 

няколко основни реторични категории, като:  
- първата група включва оратора, речта и 

аудиторията; 

- втората – съдържанието и формата, т.е. 
какво се влага като смисъл и как се представя 

словесно предметът и темата, по които се 

говори; 

- третата – осмислянето на ораторските 
цели и съобразяването им с основни морални 

и етични норми; 

- четвъртата насочва към реторичната си-
туация, разбирана като място, време, поемане 

на социални отговорности и съобразяване със 

статута на оратора и други. (Мавродиева, 
2013, с. 120) 

Принципът на уместност в екскурзоводс-

кото красноречие се свързва с ораторското 

умение и преценка на екскурзовода да говори 
и да се изразява подобаващо, отчитайки спе-

цификата и обстоятелствата. В ораторските 

изяви на екскурзовода подобаващото говоре-
не изисква то да бъде съобразено с предмета 

на речта, с правилния подбор на думи, изрази, 

и с ясно изразена мисъл.  

Принципът за уместност допринася слово-
то на екскурзовода да е живо и атрактивно, 

чрез директно устно общуване да възбуди 

желание у туристите за опознаване на турис-
тическия обект. Този принцип не се ограни-

чава само до устната ораторска словесност на 

екскурзовода, свързана с езиковата, комуни-
кативна и говорна култура или до използва-

ните вербални средства, а се отнася и до не-

вербалните модалности в ораторските му 

изяви. 
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Принципът за реторическа атрактив-

ност изисква пленителна и увлекателна вер-

бална наситеност на изказа в ораторските 
изяви на екскурзовода. Я. Тоцева, подчертава, 

че „ораторът задължително трябва да бъде 

интересен и обаятелен. Едно от най-
успешните средства за реализирането на тази 

цел е да използва хумора. На следващо място 

идва образността на речта - да се въздейства 

върху емоциите, да се стимулира емоционал-
ността на слушателите”. (Тоцева, 2006, с. 70)  

Няма съмнение, че екскурзоводът владеещ 

ораторското майсторство предава и интерп-
ретира по вълнуващ, забавен и сладкодумен 

начин определено количество информация за 

посещавания туристически обект посредст-

вом устното слово, с което оказва многоас-
пектно словесно въздействие на своите слу-

шатели. 

Ефективността на публичното общуване в 
екскурзоводската дейност до голяма степен 

зависи  и от активността (задаването на въп-

роси) или пасивността на слушателите. Абсо-
лютно необходима предпоставка за активизи-

ране на туристите в публичната реч е присъс-

твието на реторическата атрактивност. „Ат-

ракцията е качество на личността, изявяващо 
се в реторичния акт, което прави въздействи-

ето й по-осезаемо”. (Пенчев, 1993, с. 58)  

Главното, което определя същността на 
принципа в ораторската изява на екскурзово-

да, е да увлича и вдъхновява по атрактивен и 

вълнуващ начин, да прикове вниманието, да 
провокира любознателността, да стимулира 

емоционалността на публиката, която да го 

слуша с интерес и с възхищение. 

Принципът за комплексност най-общо 
обединява и поставя във взаимовръзка и вза-

имозависимост всички изведени принципи в 

екскурзоводското красноречие, а спазването 
му гарантира успех в ораторските изяви на 

екскурзовода. Принципът направлява използ-

ването в комплекс на реторични форми, екс-

курзоводски методи, технически средства, 
вербални и невербални прояви, действия и пр. 

от екскурзовода, които са свързани с особе-

ностите на устното публично екскурзоводско 
общуване. Това означава, че в ораторските 

изяви на екскурзовода тези части трябва да 

бъдат обединени, и че те могат да функцио-
нират само в единство.  

Този комплекс от разнородни елементи 

влияе върху процеса на комуникация между 

двете страни, като субекти в екскурзоводско-
то общуване, за да бъде взаимодействието 

многоаспектно, интегративно, като верижно 

съчетание на различни гледни точки и части 

на цялото.  
Принципът комплексност поставя в естес-

твена зависимост и свързва в системна цялос-

тност функционирането на закономерните 
връзки между съставните елементи в красно-

речието на екскурзовода. Специфичните осо-

бености на принципа обуславят функционал-

ното предназначение и органично единство 
на съставните части в хармонична съвкуп-

ност, обхванати в структура, и затова се про-

тивопоставя на хаотичното им разположение. 
Приложението на принципа в публичните 

изяви на екскурзовода се изяснява като със-

тавна част на дадено друго цяло, т.е. вид мо-

дифицирана ораторска дейност (екскурзовод-
ско красноречие) в реториката. В този смисъл 

названието на принципа за комплексност мо-

же да се разшири като: „Принцип за съобра-
зяване с комплексния характер на екскурзо-

водското красноречие”. 

В заключение ще обобщим, че приложени-
ето на принципите в ораторските изяви на 

екскурзовода имат общовалиден характер. Те 

са изходни положения за оптимална органи-

зация на екскурзоводското красноречие. Това 
са правила на комуникативно поведение за 

екскурзовода, независимо от предмета на 

екскурзоводската тематика.  
Разгледаните принципи не са йерархичес-

ки степенувани по важност, нито са изведени 

по определени класификационни критерии, а 
са съобразени с практиката в ораторските 

изяви на екскурзовода. Познаването и спазва-

нето на принципите повишават качеството на 

публичната му убедителност и подпомагат 
ефективността на екскурзоводското му крас-

норечие. 

Върху прилагането на тези принципи слага 
отпечатък и спецификата на екскурзоводско-

то красноречие като вид модифицирана ора-

торска дейност. Насочването на вниманието 

към принципите в ораторското майсторство 
на екскурзовода е опит за тяхното теоретично 

обосноваване и осмисляне като част от рето-

рическите закономерности в системата на 
науката реторика.  

Все още разглежданият проблем не е про-

учен достатъчно и в пълнота. Очевиден е 
стремежът да се осъществи целенасочено 

научно изследване върху същността и значе-

нието на реторическите принципи за теорията 

и практиката на екскурзоводското красноре-
чие.  
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ON THE USE OF ONLINE PURCHASES AND SALES BY BUSINESS 

 
Bozhana Gindeva 

 
ABSTRACT: This report analyzes the development of the use of online purchases and sales of businesses in 

the country during the period 2010.2014 and reveals major challenges for its extension as a precondition for the 

introduction of modern information and communication technologies in the commercial operations of the 

business. 
Key words: Online purchases, online sales, dynamic analysis  

 

Въведение 

 

При настоящото състояние на национална-
та икономика и продължаващото въздействие 

на кризисни фактори от различен характер, от 

особено значение е функциониращите предп-

риятия да преодоляват негативите от влоше-
ната бизнес среда, за да оцелеят и да се раз-

виват. В тази връзка и от гл. т. на конкурен-

тоспособността им, за тях е обективна необ-
ходимост да търсят начини за целесъобразно 

намаляване на разходите при задоволяване 

потребностите на потребителите си в коли-

чествен и качествен аспект. Съвременно 
средство за това е използването на различни 

информационни и комуникационни техноло-

гии, в т. ч. за осъществяване на покупки и 
продажби онлайн. 

Онлайн покупките и продажбите на пред-

приятията им осигуряват освен намаляване на 
разходите, още и: 

 пестене на време, респективно ускоряване 

обращаемостта на оборотните средства; 

 възможност да стигнат до географски от-
далечени потребители /доставчици, рес-

пективно разширяване на пазарното при-

съствие. 
Същевременно, развитието на онлайн по-

купките и продажбите на предприятията, като 

съществен компонент на електронната търго-
вия, е своеобразен инструмент за проникване 

в глобалното икономическо пространство и за 

формиране на важни характеристики на ин-

формационно общество в страната. 

Във връзка с изложеното, представлява 

интерес доколко предприятията в страната се 

възползват от предимствата на онлайн покуп-
ките и продажбите в своята дейност и същев-

ременно допринасят за издигане на бизнеса 

на съвременно равнище. 

Целта на разработката е да се анализира 
развитието на използването на онлайн покуп-

ки и продажби от предприятията в страната и 

да се изведат основни предизвикателства за 
разширяването му като предпоставка за нав-

лизане на съвременни информационни и ко-

муникационни технологии в търговските опе-

рации на бизнеса. Анализът обхваща периода 
2010-2014 г. и се базира на информация от 

официалната статистика [2] и собствени из-

числения. Онлайн покупките и продажбите на 
предприятията се характеризират с абсолют-

ни и относителни, натурални и стойностни 

показатели. 
 

Онлайн покупки на предприятията 

 

Регистрираните значения на броя на пред-
приятията, закупували стоки или услуги он-

лайн през годините на изследвания период – 

2919–2014 г.  се съдържат в  Таблица 1. 
Прави впечатление, че както броят, общо, 

на предприятията в страната реализирали он-

лайн покупки, така и  техният относителен 
дял, не бележат постоянна тенденция на раз-

витие. През първите две години на периода те 

нарастват, през вторите две години – намаля-

ват, а през последната - 2014 г. отново нарас-
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тват, като достигат и превишават регистрира-

ното равнище в началото на периода.  

 

 

 

Таблица 1. Предприятия, които са закупували стоки или услуги онлайн  
  2010 2011 2012 2013 2014 

  % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. 

ОБЩО: 8,5 2198 11,7 3085 7,3 1860 6,8 1686 11,8 2512 

По големина на предприятието:         

10 - 49 заети лица 7,8 1605 10,3 2177 6,6 1335 6,6 1295 10,9 1813 

50 - 249 заети лица 10,6 500 16,3 762 10,0 434 6,9 302 14,4 569 

250 + заети лица 13,5 92 20,0 145 12,4 91 12,4 89 19,7 130 

Забележка: Относителният дял е изчислен на база брой предприятия, които имат  

достъп до интернет. 
Източник: НСИ 

 

В рамките на тази обща картина, и трите 
групи предприятия, обособени по големина, 

се вписват със същата нестабилна тенденция 

на изменение през годините, с тази разлика, 
че при малките и големите предприятия през 

2013 г. има задържане на спада на дела им, 

при продължаващо намаляване на броя им. 
Изложеното навежда на мисълта, че през  

2012-2013 г. намаляването на броя на малките 

и големите предприятия, купували онлайн се 

реализира при по-ускорено намаляване на 
броя на предприятията с достъп до Интернет.  

Очевидно е също, че регистрираният за посо-

чените предприятия спад на дела им през 

2012 г. спрямо 2011 г. е чувствителен и ре-
гистрираното му задържане през 2013 г. не е 

достатъчно да компенсира двугодишния спад 

на дела на средните предприятия, осъществя-
вали покупки онлайн. Това предопределя 

размера на общия дял на предприятията, ку-

пуващи онлайн.  
За разкриване спецификата на развитието 

на онлайн покупките в отделните групи пред-

приятия е целесъобразно анализирането на 

динамиката, на годишна база, на броя предп-
риятия в тях с онлайн покупки и сравняването 

й с динамиката на общия брой предприятия с 

визираните покупки (виж Таблица 2). 

 

Таблица 2. Динамика на броя на предприятията, осъществили онлайн покупки  

на годишна база (%) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

ОБЩО: 0 40,35 39,71 -9,35 48,99 

10 - 49 заети лица 0 35,64 -38,68 -29,96 40,00 

50 - 249 заети лица 0 52,40 -43,04 -30,41 85,43 

250 + заети лица 0 57,61 -37,24 -2,20 46,07 

Източник: НСИ и собствени изчисления 
 

Анализът на данните от таблицата показва, 

че: 

 през 2011 г. регистрираното нараства-
не на броя на предприятията, купували он-

лайн е най голямо при средните и големите 

предприятия - съответно над 52% и 57%, до-
като за малките предприятия то е 35,64%. 

След резкия спад през 2012 г. и в трите групи 

предприятия, през следващата година – 2013,  

ръстът на предприятията, които купуват он-
лайн е също отрицателен, но с  по-малки про-

центи, което отразява известно компенсиране, 

особено забележимо при големите предприя-
тия, на резкия спад преди това. Може да се 

предположи, че случилото се през тези две 

години е резултат от действието на общова-
лидни за групите предприятия фактори, за-

държащи осъществяването на онлайн покуп-

ки; или отразява силно ограничаване на дей-

ността на предприятията и съответно  на не-
обходимостта им да купуват онлайн; 

 различните по големина предприятия 

в различна степен и с различен успех преодо-
ляват затруднените условия за извършване на 

онлайн покупки. В групите средни и малки 

предприятия през 2014 г. реализираното уве-

личение на броя на предприятията, използва-
ли онлайн покупки, е с проценти (съответно 

85,43% и 40%), надвишаващи тези през 2011 

г.; 
 намалението на спада в общия брой 

на предприятията с онлайн покупки е повече 

от четири пъти през 2013 г. спрямо 2012 г. се 
дължи основно на случилото се в групата на 
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големите предприятия през тази година спря-

мо 2012 г. Може да се предположи, че голе-

мите предприятия по-лесно са преодолели 
факторите, задържащи онлайн покупките. 

Изложеното може нагледно да се проследи 

на Фигура 1. 

 

 
Фиг. 1. Динамика на броя на предприятията осъществили онлайн  

покупки на годишна база (%) 

 

За характеризиране на развитието на он-
лайн покупките на предприятията от страната 

е показателна и динамиката на постоянна база 

(2010 г.), на броя на визираните предприятия 
общо и по групи (виж Таблица 3). 

 
Таблица 3. Динамика на броя на предприятията осъществили онлайн  

покупки на база 2010 г. (%) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

ОБЩО: 0 40,35 -15,38 -23,29 14,28 

10 - 49 заети лица 0 35,64 -16,82 -19,31 12,96 

50 - 249 заети лица 0 52,40 -13,20 -39,60 13,80 

250 + заети лица 0 57,61 -1,09 -3,26 41,30 

Източник: НСИ и собствени изчисления 
 

Анализът на данните от таблицата показва, 

че: 

 отрицателният ръст на броя на предприя-

тията, купували онлайн и от трите групи през 
2012 г. и неговото увеличаване през 2013 г. и 

то най-много при средните предприятия (3 

пъти), предопределя завишеното равнище на 
отрицателния ръст на общия брой предприя-

тия с онлайн покупки през 2013 г.; 

 възобновеният ръст през 2014 г. спрямо 
2010 г., на онлайн купуващите предприятия, 

както общо, така и по групи, е с чувствително 

по-нисък темп от този, реализиран през 2011 

г. Последното също подсказва наличието на 

задържащи фактори за по-широко използване 

на онлайн покупки от предприятията; 

 обстоятелството, че в края на периода, и 
при трите групи предприятия, за броя на из-

ползвалите онлайн продажби се регистрира 

темп на прираст, спрямо 2010 г., по-нисък 
отколкото през 2011 г., подсказва постепенно 

отстъпване на бизнеса от позиции в областта 

на онлайн покупките и продажбите. 
Динамиката, на постоянна база, на общия 

брой предприятия и на обособените групи 

предприятие показана графично на Фигура 2. 
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Фиг. 2. Динамика на броя на предприятията осъществили онлайн 

 покупки на база 2010 г. (%) 

 
В резултат на анализираните данни за 

предприятията от страната, извършвали он-

лайн покупки през периода 2010 - 2014 г. се 
разкриват и очертават основни измерения на 

резултатите от развитието на търгуването в 

Интернет от страна на бизнеса. Анализът на 
регистрираните  през този период продажби 

на предприятията допълва картината за дос-

тигнатото равнище на използване на съвре-

менни технологии в търговските операции на 

бизнеса.. 

 

Онлайн продажби на предприятията 

 

Регистрираният брой и делът на предприя-
тията в страната, извършили продажби он-

лайн  през периода 2012-2014 г. се съдържат в 

Таблица 4. 

 
Таблица 4. Предприятия, които са получавали поръчки онлайн (продажби)  
  2010 2011 2012 2013 2014 

  % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. 

ОБЩО: 4,5 1153 6,7 1769 7,8 1965 8,0 1992 9,5 2019 

По големина на предприятието:        

10 - 49 заети лица 3,9 808 6,0 1270 7,4 1497 7,8 1544 8,8 1469 

50 - 249 заети лица 6,2 294 9,0 421 8,9 386 8,1 356 11,9 470 

250 + заети лица 7,3 50 10,7 78 11,2 82 12,7 92 12,3 81 

Забележка: Относителния дял е изчислен на база брой предприятия, които имат  

достъп до интернет 

Източник: НСИ 
 

Общият брой на предприятия с онлайн 

продажби и техният относителен дял бележат 

постоянна тенденция на увеличаване от 2010 

до 2014 г., което отразява целесъобразното им 
използване, базирано на осъзнати предимст-

ва. За тази обща тенденция малките предпри-

ятия (с до 10 заети лица) с онлайн продажби 
допринасят чрез постоянна тенденция на уве-

личаване на дела си през целия период и на 

броя си до 2013 г. В нея се отразява и сравни-

телно устойчивото развитие на броя и дела на 
средните предприятия, с регистрирано нама-

ление в рамките на десети от процента през 

2012 г. и 2013 г., както и регистрираното на-
растване до 2013 г. на дела и броя  на големи 

предприятия с онлайн продажби и последва-

щото им намаление през 2014 г. Очевидно е, 

че през наблюдаваните години са съществу-

вали сравнително благоприятни условия за 

онлайн продажби, от които са се възползвали 

и трите групи предприятия, в съответствие с 
обективните им потребности.  

За по-конкретна характеристика на 

развитието, през разглеждания период, на он-
лайн продажбите на предприятията в страната 

допринася анализа на динамиката на броя 

предприятия, които са ги осъществявали, на 

годишна база – общо и по групи предприятия 
(виж Таблица 5).  

Анализът на данните от таблицата показва, 

че: 
 след 2010 г., всяка следваща година на-

растването на броят на предприятията, общо, 

които използват онлайн продажби, чувстви-
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телно намалява, а през последната година на 

периода се стабилизира. През 2011 г. с най-

висок темп е нараснал броят на малките и го-
лемите предприятия – съответно с 57,18% и 

56%, докато за средните предприятия този 

темп е по малък с 12-13 процентни пункта. 
През следващите години забавеното нараст-

ване на броя на предприятията с онлайн про-

дажби се съпътства и от отрицателен ръст в 

групата на средните предприятия през 2012-
2013 г. и в групата на големите предприятия 

през 2014 г.; 

 

 

Таблица 5. Динамика на броя на предприятията осъществили онлайн  

продажби на годишна база  (%) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

ОБЩО: 0 53,42 11,08 1,37 1,36 

10 - 49 заети лица 0 57,18 17,87 3,14 4,86 

50 - 249 заети лица 0 43,20 -8,31 -7,77 32,02 

250 + заети лица 0 56,00 5,13 12,20 -11,96 

Източник: НСИ и собствени изчисления 
 

 за резкия спад в нарастването на общия 
брой предприятия с продажби онлайн след 

2011 г., в най-голяма степен допринасят го-

лемите предприятия, при които темпът на на-
растване през 2012 г. спада повече от 11 пъти; 

и средните предприятия с отрицателните 

стойности на темпа на нарастване на броя им. 
В резултат на специфичното поведение на 

групите предприятия, при конкретните ико-

номически условия в страната през разглеж-

дания период, през последната му година се 

констатира слабо нарастване и отрицателен 
ръст, съответно за малките и големите предп-

риятия. Изключение правят средните предп-

риятия с онлайн продажби, които успяват да 
преодолеят двугодишния отрицателен ръст на 

броя си. 

Нагледно динамиката на изменение на 
броя на предприятията, използвали онлайн 

продажби, общо и по групи предприятия е 

представена на Фигура 3. 

 
Фиг. 3. Динамика на броя на предприятията осъществили онлайн  

продажби на годишна база  (%) 
 

За развитието на онлайн продажбите на 

предприятията в страната може да се съди и 
по динамиката на броя им общо и по групи 

предприятия на постоянна база 2010 г. (виж 

Таблица 6).  
Анализът на данните от таблицата показва, 

че: 

 за общия брой предприятия, 

продавали онлайн е характерен нарастващ 
темп на прираст спрямо 2010 г.. Това се пре-

допределя от ускореното нарастване до 2013 

г. на броя предприятия в две от групите – 
малки и големи предприятия. Въпреки нама-

ления при тях темп на прираст през 2014 г. 

преодоляването, през същата година, на на-
маляващия до 2013 г. темп на прираст на броя 

на средните предприятия, осигурява стабил-

ността на положителната тенденция на нарас-
тване, спрямо 2010 г., на общия брой предп-

риятия с продажби онлайн; 
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Таблица 6. Динамика на броя на предприятията осъществили онлайн  

продажби на база 2010 г  (%) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

ОБЩО: 0 53,42 70,42 72,77 75,11 

10 - 49 заети лица 0 57,18 85,27 91,09 81,81 

50 - 249 заети лица 0 43,20 31,29 21,09 59,86 

250 + заети лица 0 56,00 64,00 84,00 62,00 

Източник: НСИ и собствени изчисления 
 

 обстоятелството, че в края на периода и 

за трите групи предприятия се регистрира 

темп на  прираст спрямо 2010 г. по-висок от 
този през 2011 г-, навежда на мисълта за ус-

тойчиво развитие на онлайн продажбите на 

бизнеса в страната 
Динамиката на броя на предприятията с 

онлайн продажби е представена нагледно на 

Фигура 4. 
 

 
Фиг. 4. Динамика на броя на предприятията осъществили онлайн 

продажби на база 2010 г  (%) 
 

Предизвикателства пред използването на 

онлайн покупки и продажби от предприя-

тията 

 

По нататъшното развитие на използването 

на онлайн покупки и продажби от предприя-
тията в страната е своеобразна предпоставка 

и индикатор за степента на навлизане на ин-

формационни и комуникационни технологии 

в търговските операции на бизнеса и в по- 
общ план за електронизацията на обществото 

и включване в глобалното информационно 

пространство, като съвременно средство за 
извличане на икономически изгоди за отдел-

ните предприятия и за икономиката на стра-

ната като цяло. В тази връзка е важно очерта-
ването на основни предизвикателства за раз-

ширяване използването на онлайн покупки и 

продажби от предприятията, независимо от 

тяхната големина.  
Предизвикателствата би могло да се обо-

собят в следните аспекти: 

Първо, по линия на съпоставянето на броя 
на предприятията, които купуват онлайн и     

на тези, които продават онлайн (виж            

Фигура 5).  

Чувствително по-малкият брой на предп-
риятията, които продават онлайн до 2012 г. 

отразява задоволяването на потребностите от 

покупки онлайн и от предприятия извън 
страната. Регистрираният по-малък брой на 

предприятията купувачи от броя на продава-

чите  онлайн през 2012 и 2013 г. навежда на 

мисълта за наличие на проблеми, свързани с 
качеството на удовлетворяване на онлайн по-

купките, тяхната сигурност, нормативното им  

регламентиране и др. Същевременно, изпре-
варващото увеличение на броя на предприя-

тията, продавачи онлайн, в сравнение с уве-

личението на броя на предприятията купува-
чи онлайн, разкрива потенциал за онлайн 

продажби и за други страни. При създалата се 

ситуация, важно предизвикателство за раз-

ширяване използването на онлайн покупки и 
продажби от предприятията в страната е по-

вишаване качеството на онлайн продажбите и 

на тяхната сигурност, както и нормативно 
стимулиране на онлайн покупките на предп-
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риятията, с цел увеличаване броя на предпри-

ятията, продаващи онлайн, повишаване на 

конкуренцията между тях и осигуряване на 

ефективно задоволяване на потребностите от 

онлайн покупки не само в страната , но и в 

чужбина. 

 
Фиг. 5 . Брой предприятия с онлайн покупки и продажби 

 
Второ, по линия на стойността на онлайн 

покупките и продажбите на предприятията 

(виж Фигура 6). 

 
Фиг. 6. Стойност на онлайн покупките и продажбите на предприятията  

 

При констатираното намаление през 2013 
и 2014 г. на броя на предприятията купувачи 

онлайн, логично се забавя нарастването на 

стойността на покупките, което в синтезиран 
израз отразява свиване на бизнеси и дори зак-

риване на предприятия, недостатъчно позна-

ване и доверяване от страна на предприятията 
на предимствата на онлайн покупките, нали-

чие на съществени недостатъци при тяхното 

осъществяване и други. От своя страна, всич-

ко това се е отразило задържащо върху стой-
ността на онлайн продажбите и положително-

то им изменение през последните години е 

резултат от нарастване на стойността на по-
купките от лица от населението в страната и 

лица и предприятия от чужбина. В тази връз-

ка, сериозно предизвикателство е повишаване 

на обемите на купуваните онлайн стоки и ус-
луги от предприятия в страната, за сметка на 

традиционните покупки, което ще рефлектира 

и върху нарастване стойността на онлайн 
продажбите през годините. Последното, при 

бавно нарастване на броя на предприятията 

продавачи онлайн, би означавало реализиране 
при тях на процес на увеличаване на мащаба 

и на т. нар. икономия от мащаба, която може 

да е основа за инвестиране в повишаване на 

технологичното равнище на онлайн продаж-
бите. 

Трето,  по линия на относителния дял на 

предприятията с онлайн покупки и продажби 
от тези с достъп до Интернет (риж Фигура 7) 
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Фиг. № 7. Относителен дял на предприятия с онлайн покупки и  
продажби от тези с достъп до интернет  

 

За пет годишния период, делът на предп-
риятията с онлайн покупки и на тези с онлайн 

продажби не са се увеличили значително и са 

достигнали най високите си значения през 

2014 г., съответно 11,8% и 9,5%. Както рав-
нището така и изменението на визираните 

относителни дялове показват сравнително 

ниско използване на онлайн покупки и про-
дажби от предприятията, имащи достъп до 

Интернет. Важно предизвикателство с оглед 

повишаване дела на онлайн търгуващите 
предприятия  от тези с достъп до интернет е 

усъвършенстване и взаимно изгодно развитие 

на връзката на тези предприятия с куриерски-

те оператори, които са фактор при осъщест-
вяване на онлайн покупки и продажби [1]. 

Влиянието им като фактор се реализира чрез 

постигането на договорености за адекватни 
на икономическите условия в страната и гъв-

кави оферти за куриерски услуги, свързани с 

онлайн покупки и продажби, повишаване ка-

чеството на куриерските услуги и въвеждане-
то на нови такива. 

 

Заключение 
 

В условията на глобална икономика, фор-

миране на общо информационно пространст-
во и електронизация на процеси и дейности 

проблемът за по-широко използване на пре-

димствата на онлайн покупките и продажби-
те, поставено на адекватна правна и икономи-

ческа основа, е важен и актуален. Анализът 

на използването от предприятията на онлайн 

покупки и продажби осигурява възможност 
да се разкрият причинно следствени връзки и 

зависимости. Запознаването с тях мотивира 

поведение, респективно усилия, в посока на 
поставяне и постигане на съответни пости-

жими цели в областта на онлайн покупките и 

онлайн продажбите. Приемането на обектив-
ните предизвикателства е необходимо усло-

вие за реализиране на търсения успех. 
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ABSTRACT: Създаването на предложения за тарифни планове за телекомуникационните 

оператори и изборът на тарифен план от страна на абонатите за ползване на телекомуни-

кационни услуги е от същесвенно значение за двете страни в процеса на управление на финан-

совите взаимоотношения между тях. Практиката паказва, че проблемът се представа като 

задача с многокритериален характер. В сатията се предлага методика за многокритериална 

оценка за сравнение на тарифни планове на телекомуникационни оператори, която да отчита 

потребителската гледна точка на абонати на телекомуникационните оператори . 

Key words: тарифни планове, многокритериална оценка, телекомуникационни оператори  

 

Въведение 

 

Развитието на съвременните телекомуни-

кационни технологии даде възможност на 

милиони хора по света да общуват ежедневно 

помежду си чрез използване на стационарни 

и мобилни телефонни апарати. В осъществя-

ване на процеса на комуникация от една 

страна стои телекомуникационния оператор, 

предизвикателство за който е да предостави 

разнообразни телекомуникационни услуги, а 

другата страна заема абоната, който ползва 

различни комбинации от услуги, съгласно 

ежедневните си потребности. Третата страна, 

не пряко видима в процеса, заемат произво-

дителите на крайни телекомуникационни 

стройства като: телефонни апарати, таблети и 

др., които се стремят да разширят техните 

технологични възможности и да улеснят 

ежедневната дейност на хората, които ще ги 

ползват в различни ситуации. Заплащането на 

потребените телекомуникационни услуги е 

предизвикателство на телекомуникационния 

оператор, който се стреми да предложи раз-

лични тарифни планове предназначени за 

разнообразни целеви групи потребители. 

Абонатите от своя страна, желаят да получат 

възможно най-разнообразни и достатъчни по 

обем услуги, но да ги платят цена, която да 

удовлетрори техните ежедневни потребности. 

Абонатите биват две основни групи – инди-

видуални и бизнес. При индивидуалните або-

нати решението за избор на тарифин план е 

от личен характер и евентуален неправилен 

избор би е създал ежедневни неудобства при 

общуването с други хора. При бизнес абона-

тите на неправилния избор на един и повече 

тарифен плани плана, които компанията да 

заплаща на своите служители, не само би 

засегнала комуникацията между тях, но кос-

вено се свързва с пропуснати ползи или загу-

би от паричен характер. Изборът на тарифен 

план е важно решение за абонатите. Създава-

нето на разообразни предложения за тарифни 

планове и изучаването на потребностите на 

потребителите е задача от основно значение 

за телекомуникационните оператори. 

Контактите между абонат и телекомуни-

кационен оператор извеждат следния проб-

лем за телекомуникациония оператор: Как за 

да се да се разработят тарифни планове на 

базата на проучване на ежедневните потреб-

ности, опита на абонатите, както ѝ тяхното 

мнение относно характеристиките на тарифни 

планове? 

Проблем на абоната, както за индивидуал-

ния, но с по-силно значение за бизнес органи-

зацията е как да се избере и заплати един (или 
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повече) тарифен план, който да отчита ежед-

невните потребности от комуникация. 

И за двете страни участващи в процеса на 

комуникация вземането на решение за реша-

ване на проблема се явява многокритериална 

задача, защото трябва да се отчетат разооб-

разните характеристики яваващи се елементи 

на всеки план, като: абонаментна такса, брой 

минути в мрежата на оператора, брой минути 

към мрежи на други оператори, заплащане на 

пренос на данни и др.  

Целта на настоящата статия е да се разба-

боти и предложи за методика за многокрите-

риална оценка за сравнение на тарифни пла-

нове на телекомуникационни оператори, коя-

то да отчита потребителската гледна точка на 

абонати на телекомуникационни оператори . 

Задачи на статията са: 

 Да се идентифицират научни публи-

кации, съврзани с изследване на въпроси за 

тарифиране в областта на телекомуникациите 

и наличие на връзка с необходимостта от 

проучване на мнението на потребителите; 

 Да се изяснят възможности за прила-

гане на многокритериален анализ; 

 Да се предложи методика за за много-

критериална оценка за сравнение на тарифни 

планове на телекомуникационни оператори 

от потребителска гледна точка. 

 

Литературен обзор на въпроси свързани 

с тарифиране в областта на  телекомуни-

кациите 

 

В българската научна литература послед-

ните години са изследвани тарифни планове 

за частни клиенти на мобилните оператори 

(Димчева, Василев, 2011). Авторите извеждат 

следният проблем: „Ценовите предложения 

на мобилните оператори са силно диферин-

цирани, поради което не се поддават на преки 

сравнения. Голямото разнообразие от тариф-

ни планове от една страна може да бъде фак-

тор за конкурентно предимство на съответния 

мобилен оператор, но от друга страна това 

разообразие може, както да улесни крайния 

абонат, така и да го затрудни при избора на 

подходящ за него тарифен план”. В друго 

изследване в областта на фиксираните гласо-

ви усуги на българския пазар (Димчева, 2010) 

извежда, че „се забелязва агресивна ценова 

политика, прилагана от всички изследвани 

оператори на фиксирана гласова телефонна 

услуга чрез въвеждане на силно диференци-

рани цени по услуги, място, време, абонати. 

Това затруднява абоната да направи сравне-

ние между телекомуникационните оператори 

при избора му на подходящи услуги и съот-

ветните им цени”. 

В световната литература различни автори 

разглеждат въпроси свързани с тарифирането 

в телекомуникациите. Пресдставители на 

индийкия регулаторен орган в областта на 

телекомуникациите правят заключението 

(Bhawan, Marg, 2010), че „телекомуникацион-

на тарифа е един от най-важните въпроси, 

свързани с потребителите”. Те считат, че 

„Абонатът трябва да има правото да избере 

друг тарифен план, дори и по време на посо-

чен в договора период. Всички искания за 

промяна на плана трябва да бъдат приети и 

приложени веднага или от следващия период 

за таксуване”. Анализ на процеса на либера-

лизация в Гърция (Apostolos, Mylonakis, 

Vergos, 2009) показва, че: „Националния ре-

гулаторен орган има за цел да намали цените 

и увеличаване на разнообразието на услугите 

за потребителите, за да могат те да се намерят 

доставчика, които да им подхожда най-

добре”. Развитието на системите за бизнес 

анализи (Ishaya, Folarin, 2012) на телекомуни-

кационите оператори „подпомагат на органи-

зацията при вземането на решения за тарифен 

план на клиента, за да се гарантира на клиен-

тите удовлетворение, което в замяна може да 

доведе до увеличаване на печалбата”. Авто-

рите на проведено изследване (Grzybowski, 

Liang, 2015) за оценяване на търсенето на 

пакети с фиксирани и мобилни услуги уста-

новяват, че „има значителни разходи за смяна 

на тарифите, които ограничават способността 

на потребителите да изберат тарифата, която 

е най-подходяща за техните комуникационни 

нужди. Комутационни разходи са по-високи 

за потребителите с договорен ангажимент, но 

нашите резултати предполагат, че те са до 

голяма степен причинена от инертността на 

потребителите към една и съща тарифа”. В 

разгледаните статии авторите отчитат необ-

ходимостта от изучаване на мнението на пот-

ребителите при разработване на тарифни 

планове. 

 

Метод на многокритериален анализ 

 

В българската научна литература (Андо-

нов, 2012) е изяснена основната класифика-

ция на многокритериалните системи за под-

помагане вземането на решения. Те са „пред-

назначени за решаване на многокритериални 
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задачи за вземане на решения. В съответствие 

с двата основни класа на многокритериални 

задачи (за оптимизация и за анализ), системи-

те за решаването им също са делят на две 

категории - Системи за подпомагане решава-

нето на задачи на многокритериалната опти-

мизация и Системи за подпомагане решаване-

то на задачи на многокритериалния анализ”. 

Многокритериалният анализ (Mendoza, 
Ph.Macoun, 1999) е инструмент за вземане на 

решения, разработен за сложни многофактор-

ни проблеми, който включва качествени 

и/или количествени аспекти на проблема в 

процеса на вземане на решения.  

В специализираната българска научна ли-

тература в областта на телекомуникациите са 

разработени научни публикации свързани с 

многокритериални потребителски оценки на 

крайни телекомуникационни устройства 

(Денчев, 2001) и за създаване на унифициран 

класификатор на телекомуникационни изход-

ни устройства (Денчев, 2002).  

Методика за многокритериална оценка 

за сравнение на тарифни планове 

 

За постигане на целта на статията се пред-

лага „Методика за многокритериална 

оценка за сравнение на тарифни планове 
на телекомуникационни оператори от пот-

ребителска гледна точка чрез използване 

на метода на дихотомичните матрици”. 

Методиката включва седем стъпки за извър-

шване на анализа, които обхващат: проучване 

на мнението на потребителите за характерис-

тики на тарифни планове; ранжиране на ха-

рактеристиките по важност за потребителите; 

определяне на първостепенни и второстепен-

ни по важност критерии за сравнение на та-

рифните планове; изчисляване на показател 

за „потребителска полезност” за двата вида 

критерии и изчисляване на „обща полезност” 

на тарифния план, която е средно-

аритметична стойност на потребителската 

полезност по двата вида критерии важни за 

потребителя. 

 

Стъпка 1– Изследване на характеристи-

ки на тарифни планове 

 

Проучват се характеристики на предлагани 

на пазара тарифни планове на телекомуника-

ционни оператори, между които абонатът 

(индивидуален или бизнес) желае да избере 

план, който да активира. Систематизира се в 

табличен вид (таблица 1) информацията за 

характеристиките и наименованията на изб-

раните тарифни планове на телекомуникаци-

онните оператори. 

 

Таблица 1.  Изследвани тарифни планове 

Тарифен план 

Характиристики на плановете 

План 1 План 1 ... План n 

Характиристика 1 

(Абонаментна такса) 

стойност 

1.1 

стойност 

1.2 
... стойност 1.n 

Характиристика 2 

(Брой минути в мрежата на оператора) 

стойност 

2.1 

стойност 

2.2 
... стойност 2.n 

... ... ... ... ... 

Характиристика n стойност 

n.1 

стойност 

n.2 
... стойност n.n 

 

Стъпка 2 – Изчисляване на коефициент на 

съпоставимост 

Изчислява се коефициента на съпостави-

мост по формула 1, целта на който да даде 

информация за съвместимостта на характе-

ристиките на избраните тарифни планове.  

 

плановеиразглежданвсичкинатикихарактерисвсичкинабройобщ

плансъответниянатикихарактерисброй
K остсъпосташим    (1) 

Разлика в изчисления получен резултат на 

коефициента на е допустима до 3 десети. 

Например 0,7; 0,8; 0,9 са сравними получени 

резултати, докато резултат от 0,3 или 0,4 по-

казва, че избрания план не е съпоставим с 

останалите сравнявани планове и притежава 

по-малкък брой характеристики на елементи-

те на тарифния план. 
Стъпка 3 - Проучване на характеристики-

те на тарифни планове по важност за пот-

ребителя. Избор на критерии за оценка на 

тарифни планове. 
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Проучване гледната точка на потребителя 

за мнението им относно характеристиките на 

тарифните планове се прави чрез анкета. 

Потребителите ранжират съобразно тяхните 

потребности от ежедневна комуникация  де-

сетте най-важни характеристики на изследва-

ните телекомуникационни планове. 

Използват се статистически методи за из-

числяване на представителността на извадка-

та съгласно вида на проучването: 

 първи вариант на проучване на целеви 

групи потребители на телекомуникационните 

оператори, за усъвършенстване на комбина-

цията от характеристики на тарифни планове; 

 втори вариант на проучване при избор 

на подходящ за служителите на бизнес потре-

бител един или повече тарифни планове. 

Изчислява се медианата, която е показател 

за средната оценка на мнението на потреби-

телите за личната им подредба за важността 

на характеристиките. Медианата показва „те-

жестта” на мнението на потребителите. По-

лучените данни за отговорите на потребите-

лите относно важността на характеристиките 

на тарифните планове се систематизират в 

табличен вид (таблица 2). 

 

 

Таблица 2 . Ранжиране на характеристиките на плановете по важност за потребителите 

Потребител Ранг  

 характеристика 1 характеристика 2 … Характеристика n 

Отговори на пот-

ребител 1 

2 1  3 

Отговори на пот-

ребител 2 

 1   

... ... ... ... ... 

Отговори на пот-

ребител х 

2 3  10 

Медиана (Т) 2 1  6,5 

 

Получената първична информация от Таб-

лица 2 се преобразува в обобщаваш вид, като 

се извеждат две групи с 10 характеристики 

(критеритерия) , по които ще се сравняват 

плановете: с първостепенна и второстепенна 

важност за потребителите. 

Първа група съдържа двата първостепен-

ни по важност критерия за сравнение, кла-

сирани на първо и второ място от потребите-

лите с най-висока стойност на медианата. При 

изчислена еднаква стойност на медианата, 

повече от два критерия могат да бъдат класи-

рани от потребителите с първостепенно зна-

чение за тях. 

Втора група съдържа останалите (до десет) 

второспепенни по важност критерии (до-

пълнителни критерии), които са значими за 

потребителите и те биха плати за ползването 

им на телекомуникационния оператор. 

 

 

Таблица 3. Групиране на характеристиките на тарифните планове съгласно важността за пот-

ребителите  

Групи характе-

ристики по 

важност за пот-

ребилите 

План  

 

 

Характеристика 

План 1 План 2 ... План n 

Т
еж

ес
т
 

(Т
к

р
.n

) 

Първостпенни 

по важност  

Характеристика 1 
 

стойност 

1.1 

стойност 

1.2 
... 

стойност 

1.n 

Първи по стойност 

(най-висок) Ранг1  

Характеристика 2 
 

стойност 

2.1 

стойност 

2.2 
... 

стойност 

2.n 

Втори по стойност 

Ранг 2 

Второспепенни  

по важност  

Характеристика 3 стойност 

3.1 

стойност 

3.2 
... 

стойност 

3.n 

Трети по стойност 

Ранг 3 

Характеристика 4 стойност 

4.1 

стойност 

4.2 
... 

стойност 

4.n 

Четвърти по стой-

ност Ранг 4 

... ... ... ... ... ... 

Характеристика 10 
 

стойност 

10.1 

стойност 

10.2 
... 

стойност 

10.n 

Десети по стой-

ност Ранг 10 
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Стъпка 4 - Оценяване на плановете по 

първостепенните по важност критерии 

Първостепенните по важност критерии 

чрез използване на метода на дихотомичните 

матрици се сравняват по конкретните стой-

ности на характеристиките за всеки от плано-

вете. 

 Оценяване на плановете по първостепен-

ния по важност критерий 1 – Характерис-

тика 1 

Валентният фактор по първостепенния 

критерий 1за всеки от сравняваните планове 

се изчислява като се попълва таблица 4. 

 

Таблица 4 . Изчисляване на валентния фактор за първостепенния по важност критерий 1  
Стойности на характеристика 1 

 

стойност 

1.1 

стойност 

2.1 

... стойност 

n.1 

 

План 

 

 

План 

П
л

а
н

 1
 

П
л

а
н

 2
 

..
. 

П
л

а
н

 n
 

В
а

л
ен

т
е
н

 

ф
а

к
т
о

р
 (

В
Ф

 

К
р

1
) 

План 1 
 

0,9 ... ... 
Сума за План 

1 

План 2 0,1 
 

... ... 
Сума за План 

2 

... ... ... 
 

... 1,6 

План n ... ... ... 
 

Сума за План 

n 

 

В дихотомичната матрица се попълват 

стойностите на оценката на експерт извърш-

ваш изследването. Целта е общата стойност 

на оценката на критерия по сравняваните 

планове да е равна на 1. В зависимост от кон-

кретните стойности на оценяваната характе-

ристика за всеки от плановете са възможни 

комбинации от оценки: 0,5 + 0,5 при равни 

стойности на сравнявания критерий или при 

наличие на разлика в от различна степен 0,6 + 

0,4; 0,7 + 0,3; 0,8 + 0,2 и 0,9 + 0,1. Изчислява 

се сумарен валентен фактор от оценките за 

всеки от плановете. 

 Оценяване на плановете по първостепен-

ния по важност критерий 2 – Характерис-

тика 2 

Аналогично следва да се извърши оценя-

ване на плановете по другия първостепеннен 

по важност критерий 2. 

Стъпка 5 - Оценяване на плановете по 

второстепенните по важност критерии 

Всички второстепенни по важност крите-

рии се оценяват чрез използване на метода на 

дихотомичните матрици, аналогично на пър-

востепеннтите по важност критерии.  

В резултат се съставят общо 10 таблици с 

валентните фактори за първостепенните и 

второстепенните по важност критерии оцене-

ни по десетте критерия. 

Стъпка 6 - Изчисляване на потребителска-

та полезност на първостепенните и второс-

теренните по важност критерии 

 Изчисляване на потребителската 

полезност по първостепенните по важност 

критерии  

Изчислява се потребителската полезност 

за всеки план на първостепенните по важност 

критерии по формула 2. 

21

2211
..

кркр

кркркркр

ПВ
ТТ

ТВФТВФ




    (2) 

 Изчисляване на потребителската 

полезност по второстепенните по важност 

критерии  

Изчислява се потребителската полезност 

за всеки план по второстепенните по важност 

критерии по формула 3. 

103

101033

...

.....

кркр

кркркркр

ВВ
ТТ

ТВФТВФ




    (3) 

Стъпка 7 - Изчисляване на общата полез-

ност на плана по първостепенните и вто-

ростепенните по важност критерии  

Общата полезност на всеки план по изс-

ледваното мнение на служителите за важ-

ността на първостепенните и второстепенните 

му характеристики се изчислява по формула 

4. 
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2
..

ВВПВ

iланпоб


    (4) 

Получените резултати класират плановете 

по значимост за потребителите, от най-добри 

до най-ниски стойности на характеристиките, 

съобразно първостепенните и второстепенни-

те по важност критерии за тях. 

Резултатите за общата полезност могат да 

се визуализират графично, чрез отчитане на 

по изчислената полезност за потребителя по 

първостепенните и второстепенните крите-

рии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1. Визуализация на резултатите за потребителската полезност по критериите с първосте-

пенно и второстепенно значение 

 

Фиг.1. показва, че  План 2 е с по-добра по-

лезност по изискванията на потребителите, 

защото неговите характеристики са оценени с 

по-висок ранг. 

 

Заключение 

 

Във статията са проучени литературни из-

точници свързани с тарифирането на услуги в 

областта на телекомуникациите. Разгледани 

са същността и области, на прилагане на  ме-

тода на многоктритериалния анализ в научна-

та летература в телекомуникациите. Предло-

жена е методика, чрез която се решава про-

бема за оценка на характеристики на тарифни 

планове чрез използване на метода на мно-

гокритериаления анализ. Чрез нея се проучва 

и отчита мнението на потребителите при 

сравнение на характеристиките на тарифни 

планове; извежда се и се ранжират първосте-

пенните и второспетернните по важност ха-

рактеристики от гледна точка на потребителя, 

които се явават критерии за сравнение на 

тарифните планове. Изчисява се обобщен 

показател за потребителска полезност на все-

ки от сравняваните тарифни планове. Мето-

диката може да се прилага при случаи на: 

 изследване мнението на потребителите чрез 

анкетни проучвания относно характеристики 

на тарифни планове с цел бъдещо усъвър-

шенстване на предлаганите на пазара тариф-

ни планове от телекомуникационнен опера-

тор; 

 подпомагане на избора на потребители (най-

вече бизнес организации) при избор на та-

рифни планове на телекомуникационни опе-

ратори от множеството предлагани на пазара, 

с които да се сключат договори с тях. Отчат 

се конкретните мнения на служителите им за 

характеристики на тарифните планове, които 

подпомагат ежедневната им потребност от 

комуникации. 

 

 

 

1 2 3 

1 

2 

3 

... 

... 

Потребителска полезност 

по критерии с второсте-

пенно значение 

Потребителска полезност 

по критерии с първосте-

пенно значение 

П1 

П2 
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ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ НА МОБИЛЕН ОПЕРАТОР 
 

Ирена Димитрова 
 

EFFECTIVENESS OF ADVARTISING CAMPAIGN OF MOBILE OPERATOR 
 

Irena Dimitrova 
 

ABSTRACT: Advertising campaign of the Bulgarian mobile operator Telenor is analyzed and evaluated in 

the report. Assessment is made on the basis of their own observations and results of a survey of opinion of users. 

Advertisings on the mobile operator are classified on the basis of predetermined criteria. Conclusions are 

formulated about the effectiveness of the advertising campaign of the mobile operator. 

Key words: effectiveness of advertising campaign, mobile operator, classification of advertisings. 

 

Въведение 

 

В днешния динамичен и силно технологи-

чен свят всяка компания е изправена  пред 

предизвикателството да разработи и реализи-

ра ефективна рекламна кампания. Последното 

зависи от много фактори, сред които е и пра-

вилния избор на информационни и комуни-

кационни технологии за осъществяване на 

контакт с потребителите. Съвременните ус-

ловия, при които функционират организации-

те, се характеризират с използването на мо-

дерни медии и успехът на рекламната кампа-

ния на фирмата се определя от възможността 

да се използват новите масмедии за реклами-

ране. 

Целта на настоящата разработка е да се 

анализира и оцени рекламната кампания на 

мобилния оператор Теленор от гледна точка 

на ефективност на рекламните послания и 

използваните рекламни канали.  

Мотивът за избор на този оператор e, че в 

настоящия момент се провежда мащабна рек-

ламна кампания от страна на оператора с цел 

налагане на нова търговска марка на телеко-

муникационния пазар. 

За изпълнението на визираната цел са 

формулирани следните задачи: 

1) анализ и оценка на рекламната кампа-

ния на мобилния оператор, която се осъщест-

вява през м. ноември и декември 2014г.; 

2) провеждане на проучване сред потре-

бители на мобилни услуги с цел установяване 

на тяхното мнение относно рекламната кам-

пания на Теленор;  

3) класифициране на рекламите на мо-

билния оператор; 

4) формулиране на изводи относно 

ефективността на рекламната кампания на 

мобилния оператор. 

Актуалността на темата е базирана на 

промените, които пораждат новите информа-

ционни и комуникационни технологии по от-

ношение на планирането и провеждането на 

успешни рекламни кампании. Тези промени 

предизвикват сериозни изменения при изгот-

вянето на рекламни планове, в които е необ-

ходимо да бъде описан нов подход за осъщес-

твяване на комуникация с настоящите и по-

тенциалните клиенти на фирмата. 

Проблемът за използването на подходящи 

комуникационни канали за предаване на съ-

общения към потребителите на стоки и услу-

ги е изключително актуален в нашето съвре-

мие, когато всеки ден се появяват все по-нови 

медии. 
 

Същност на рекламата 
 

Просперитета на всяка фирма, която из-

вършва стопанска дейност зависи от прилага-

нето на ефективна реклама. Тя е важен инст-

румент на рекламната политика на фирмата и 

се олицетворява като мощно средство в кон-

курентната борба.  

В литературата съществуват много опре-

деления на понятието „реклама”. В настояща-

та работа няма детайлно да се разглеждат 

описаните в литературата дефиниции, но е 

важно да се подчертае, че повечето от автори-

те, които се опитват да дефинират понятието 

се обединяват около тезата, че рекламата е 

свързана с представянето на стоки и услуги 
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чрез средствата за масово осведомяване и 

стимулиране на тяхното търсене.  

Друг важен момент е, че рекламата е адре-

сирана към масовата аудитория и при рекла-

мирането се използват всички средства за ма-

сова комуникация – устна реч, печат, аудио – 

и видеотехника, съвременни електронни ме-

дии и др.[2] 

Въз основа на изложените по – горе теоре-

тични постановки може да се направи обоб-

щение, че рекламата е важен фактор в борба-

та с конкуренцията, тъй като информира по-

тенциалните потребители за дадена стока или 

услуга, като привлича вниманието им, пре-

дизвиква интерес, който прераства в желание 

и провокира решение за покупка. Днес всяка 

фирма използва рекламата като средство за 

завоюване на нови пазари, за преодоляване на 

конкуренцията и повишаване на търсенето на 

предлаганите стоки и услуги. С този факт се 

обяснява стремежът на съвременните фирми 

към планиране и организиране на оригинални 

рекламни кампании. От своя страна ефектив-

ността на една рекламна кампания зависи 

както от успеха на рекламното послание, така 

и от избора на комуникационни канали. 
 

Канали, носители и средства на рекламата 
 

Основната и най – важна цел на рекламата 

е информационната, за чието реализиране се 

използват каналите за масова комуникация. 

Различните канали предлагат избор на спе-

цифични рекламни носители и рекламни 

средства. При вземане на решение за тяхното 

използване се изхожда от основните им ха-

рактерни черти, които предопределят пре-

димствата и недостатъците им. При реализи-

ране на рекламната кампания трябва да бъдат 

добре подбрани, съгласувани и оптимално 

комбинирани в пространството и времето. 

Успехът на всяка рекламна кампания до го-

ляма степен се свързва с правилния избор на 

рекламните средства, като от значение са и 

начина и честотата на тяхното използване. 

Върху този така решаващ избор оказват влия-

ние редица фактори: особеностите на реклам-

ната идея, спецификата на рекламираната 

стока или услуга, съдържанието на рекламно-

то послание, характеристиката на адресатите 

и др.  

В настоящата работа интерес представлява 

въпроса, свързан с видовете реклама. В лите-

ратурата, посветена на тази проблематика са 

предложени и описани класификации на рек-

ламата, според различни признаци и крите-

рии. За целите на настоящето проучване за 

класифициране на рекламата ще бъдат изпол-

звани дадените в таблица 1 критерии [2].  

При рекламирането може да се използва 

голямо разнообразие на реклами, но при пла-

нирането и реализирането на рекламната 

кампания е важно да се отчитат особеностите 

и характеристиките на рекламните канали, 

рекламоносителите и средствата, тъй като те 

са изключително важни за успешната кому-

никация между участниците в процеса. 

Също така е важно при избора на комуни-

кационен канал да се отчитат и характеристи-

ките на целевата аудитория, за да може да се 

избере най – подходящия начин за предаване 

на съобщения до адресата (получателя). Из-

хождайки от факта, че рекламната аудитория 

на мобилния оператор включва населението 

на страната с изключение на малките деца, 

които не ползват мобилни услуги е необхо-

димо да се използва подходяща комбинация 

от комуникационни канали (медии), за да се 

предаде ефикасно посланието и да се въз-

действа на потенциалните и настоящи клиен-

ти. 

 

Анализ на рекламната кампания на мо-

билния оператор на базата на собствени 

наблюдения 
 

На базата на собствени наблюдения и про-

учвания беше установено, че през м. ноември 

и декември 2014г. мобилния оператор Теле-

нор съсредоточава усилията си в разработва-

не на видео клипове, които да бъдат пускани 

по различни телевизионни канали и в Интер-

нет пространството. Също така широко зас-

тъпена е външната реклама чрез билбордове, 

на които върху син цвят са изобразени новото 

лого и наименованието на оператора и кратко 

послание „Ново начало. Нови планове”. 

Достъпна информация има и на уеб сайта 

на мобилния оператор, който в унисон с об-

щата тенденция за налагане на новата търгов-

ска марка съдържа информация за промените 

по отношение на търговската марка на опера-

тора като цяло и предлаганите нови продукти 

и услуги. 

Всяка компания желае чрез своята реклама 

да предизвика положителни емоции у хората. 

Това не е лесна задача и за нейното изпълне-

ние е необходимо да се положат много труд, 

творчество и професионализъм. Амбицията 

на мобилния оператор е да направи една изк-
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лючително позитивна рекламна кампания, 

която да информира за промяната и да под-

тикне към действие потребителите – да избе-

рат нови планове. 

 

Таблица 1 

Критерии  Видове реклама 

Според сферата на общес-

твения живот 

1. Политическа реклама; 

2. Стопанска реклама: 

2.1. Потребителска реклама; 

2.2. Работна реклама: 

2.2.1.1. промишлена реклама; 

2.2.1.2. професионална реклама; 

2.2.1.3. търговска реклама; 

2.3. Селскостопанска реклама. 

3. Социална реклама. 

Според това кой реклами-

ра 

1. Индивидуална реклама(самостоятелно провеждана); 

2. Обща реклама: 

2.1. колективна реклама; 

2.2. групова реклама. 

Според жизнения цикъл 1. Въвеждаща реклама; 

2. Поддържаща реклама; 

3. Напомняща реклама. 

Според въздействието 

върху маркетинговия ка-

нал 

1. Избутваща реклама; 

2. Изтласкваща реклама. 

 

Според териториалния 

обхват 

1. Местна реклама; 

2. Регионална реклама; 

3. Национална реклама; 

4. Международна реклама; 

5. Глобална реклама. 

Според начина на възпри-

емането й  

1. Зрителна (визуална) реклама; 

2. Звукова реклама; 

3. Звуково – зрителна (аудио – визуална реклама); 

4. Зрително – обонятелна реклама; 

5. Зрително – вкусова реклама; 

6. Зрително – осезателна реклама. 

Според медиите Авиореклама, адресна директна реклама, балонна реклама, външна рекла-

ма, директна реклама, комиксна реклама, кинореклама, мострена реклама, 

неонова реклама, печатни рекламни изделия, плакатна реклама, радиорек-

лама, реклама в периодичния печат (вестници и списания), реклама на 

мястото на продажбата, рекламни носещи устройства, редакционна рекла-

ма, светлинна реклама, справочна реклама, сувенирно – предметна рекла-

ма, транспортна реклама, устна реклама и др. 

Според психологически 

критерии 

Рационално действаща реклама 

Ирационално действаща реклама 

Емоционална реклама 

Други критерии 

- форма на изказ; 

- сезонност; 

- степен на интензивност; 

 

- начин на осъществяване; 

- истинност. 

 

Скрита и косвена реклама 

Сезонна и извънсезонна 

Еднократна, серийна, кампанийна, перманентна (постоянна) 

Планова и извънпланова 

Лъжлива и подвеждаща 

 

При анализа на рекламна кампания е важ-

но да се отчетат двата елемента на рекламна-

та стратегия – създаване на рекламни посла-

ния и избор на медия за рекламиране. От тази 

гледна точка при анализа на рекламната кам-

пания на Теленор ще бъде поставен акцент от 

една страна на анализа на рекламните посла-

ния, а от друга на използваните комуникаци-

онни канали за разпространяване на реклам-

ните послания. 
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Информация за рекламните послания на 

мобилния оператор е ползвана от категория 

„Рекламна кампания” на уеб сайта на опера-

тора, която съдържат видео клиповете на те-

левизионните и онлайн рекламите.  

При анализа на рекламните послания се 

набляга на използваните думи и тяхното зна-

чение. Думата „ново” според класацията на 

златните думи в рекламата се нарежда на топ 

10 място. Във визираната  класация от 10 до 1 

във възходяща градация се нареждат следни-

те думи – ново, спестявате, сигурност/ сигу-

рен, доказано, любов, откривам, обеща-

ние/гаранция, здраве, резултати, Вие [1]. 

Човекът като социален индивид „…винаги 

пожелава новото и различното, дори и в дейс-

твителност да не е чак толкова ново и различ-

но. Искаме следващият модел телефон, въп-

реки че в него има само някои сравнително 

малки подобрения в сравнение със сегашния, 

които си работи чудесно”[1]. 

Следващата по значение златна дума в 

рекламата е „Спестявате”- тя също е застъпе-

на в рекламите на оператора и по конкретно в 

„Планове Резерв”. 

Другите думи присъстват в рекламните 

послания, но без директно да бъдат назовава-

ни, а чрез мини сцените, които се развиват 

пред погледа на зрителя (потребителя) – 

сплотени 

хора сред природата, в домашна обстанов-

ка със семейството и близките приятели и 

съседи, на работното място, в обществени 

сгради – магазини, хотели, кафета и т.н. Чрез 

тези сцени се загатва за сигурността, любов-

та, здравето. Откритието, обещанието и ре-

зултатите са слети в едно цяло. 

Важно е да се започне и обещанието на 

промяна ще дойде, потребителя сам ще отк-

рие какво ще се случи, какви ще бъдат резул-

татите от промяната. Друга реклама на опера-

тора от проучвания период започва с фразата 

„Много неща в живота ни не са честни…”[4]. 

Отново имаме преплитане на сцени, чрез кои-

то се цели да се внуши на потребителя сигур-

ност – „офертите са за всички”, да му се обе-

щае промяна, в която той трябва да е активна 

страна – „да направим нещо по въпроса”, тъй 

като е доказано, че „много неща в живота не 

са честни”, да даде обещание/гаранция – „не 

твърдим, че ще оправим света, но е добро на-

чало”. Финалът на всички рекламни послания 

на оператора отправени към потребителите 

през  месец ноември и декември 2014г. за-

вършва с ново начало, което вещае промяна. 

Това не е случайно, тъй като оператора желае 

да информира за промяна по отношение на 

търговската марка и да запознае потребители-

те с новите си оферти за предлаганите тариф-

ни планове, включените в тях услуги и свър-

заните с тях продукти - телефони, смартфони, 

таблети, лаптопи и т.н. 

Това, което прави впечатление по отноше-

ние на рекламните послания, е че по – малко 

се използва „Вие” формата, а се набляга на 

„ние” – „да пробваме”, „да започнем” т.е. 

действията да се извършват заедно от опера-

тора и потребителя. По този начин се намаля-

ва дистанцията между оператора в ролята на 

търговец и клиента, създава се атмосфера на 

доверие, която е от изключително важно зна-

чение за успеха на рекламата. 

Мобилният оператор е сред най – активни-

те организации, които поставят акцент на те-

левизионните и онлайн рекламите при реали-

зирането на рекламната кампания. Прави впе-

чатление, че мобилният оператор отделя зна-

чителна част от рекламния бюджет за онлайн 

присъствие. Тази констатация не би трябвало 

да ни учудва, тъй като в динамичния техноло-

гичен свят, в които живеем това е най – веро-

ятния начин посланието на организацията да 

достигне до по-голям брой клиенти. Смятам 

че, оператора е планирал много добре медий-

ния микс, използвайки основно телевизионни 

канали, интернет и външна реклама. Аргу-

ментите в полза на последното твърдение са, 

че през изминалата година интернет потреби-

телите в страната на възраст между 15 – 70 

години са 78% [5], а 85% от българските до-

макинства имат по повече от един телевизор 

[6]. Ролята на външната реклама е да достиг-

не до останалата част от аудиторията, която 

не може да бъде обхваната от телевизията и 

интернет.  

Изборът на телевизионните канали и ин-

тернет за излъчване на създадените от мобил-

ния оператор рекламни послания може да бъ-

де обяснен с техните предимства на съвре-

менни медии. 

По отношение на видео клиповете на мо-

билния оператор прави впечатление, че всич-

ки акцентират на новото начало и съпътства-

щите го промени в живота на всеки човек. 

Във всички телевизионни/интернет реклами 

действието се развива на фона на ежедневни 

моменти от живота на различни хора, всеки 

със собствена съдба и битие, отличаващи го 

от останалите, но това което обединява всич-

ки е надеждата за промяна, която мобилния 
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оператор иска да внуши със завършека на 

всяка от рекламите си, а именно: „Глобул 

става Теленор, Ново начало, време е за нови 

планове”[4]. При използваните реклами се 

цели да се информира потребителя за промя-

ната по отношение на търговската марка и да 

се привлече неговото внимание към предла-

ганите услуги. 

Смятам, че наблюдението като метод за 

проучване на рекламната кампания на мобил-

ния оператор не може да даде достатъчно 

точни резултати, тъй като прилагането му е 

свързано със субективна оценка от страна на 

изследователя при оценяване на рекламните 

послания и невъзможност да бъдат обхванати 

чрез наблюдението всички комуникационни 

канали, които се използват за предаване на 

рекламните послания. Изхождайки от факта, 

че „рекламната стратегия се състои от два 

важни елемента: създаване на рекламни пос-

лания и избор на медии за рекламиране”[2], 

смятам за уместно да бъде направено анкетно 

проучване сред настоящи и потенциални кли-

енти на мобилния оператор за проучване на 

тяхното мнение относно провежданата рек-

ламната кампания. Допълването на наблюде-

нието с анкетното проучване ще допринесе за 

по-голям обхват , надеждност и достоверност 

на резултатите относно ефективност на рек-

ламното съобщение и използваните канали за 

неговото транслиране до целевата аудитория. 
 

Проучване мнението на потребителите 

относно ефективността на рекламната 

кампания на мобилния оператор 
 

При анкетното проучване ще бъде използ-

вана методика, която ще включва следните 

етапи: разработване на анкетна карта, попъл-

ване на анкетната карта, обработване на ре-

зултатите от индивидуалните анкетни листи с 

помощта на MS Excel, анализиране и оценя-

ване на получените резултати.  

Проучването няма да бъде репрезентатив-

но, тъй като ще включва ограничен брой рес-

понденти, но може да бъде използвано за тес-

тване на въпросникa за бъдещи по-мащабни 

проучвания по проблематиката. В обхвата на 

изследването ще бъдат включени колеги 

(студенти и преподаватели) от ВУ „Колеж по 

телекомуникации и пощи”. Формирането на 

извадката ще бъде на принципа на „отзовали-

те се”. 

За прилагането на анкетния метод ще бъде 

разработена анкетна карта, която ще включва 

11 логически обвързани въпроси, с които да 

се набере информация от потребителите на 

мобилни услуги в страната относно: инфор-

мираност на обществеността за промяната в 

търговското наименование на оператора, пол-

зваемост на предлаганите услуги, достижи-

мост на рекламите до настоящи и потенциал-

ни клиенти, начини и средства за осъществя-

ване на рекламна комуникация, честота на 

рекламиране, мнение за новите реклами и 

оценка на рекламната кампания, склонност за 

смяна на настоящият оператор и покупка на 

предлагани от Теленор продукти и услуги. 

Последния раздел от анкетната карта трябва 

да осигури общи данни за изграждане профи-

ла на респондента: пол, възраст, образование, 

местожителство и професионална сфера. 

При разработването на въпросника за про-

веждането на анкетното проучване ще бъдат 

формулирани и включени в анкетната карта 

следните видове въпроси: отворени, затворе-

ни и полуотворени въпроси. Като разновид-

ности ще се използват от затворените: исти-

на/неистина, един възможен отговор, няколко 

възможни отговора и семантичен диференци-

ал, за да може да се набере релевантна ин-

формация, позволяваща акуратна и обективна 

оценка на рекламната кампания на оператора. 

Използваният тип въпрос семантичен дифе-

ренциал позволява да се проучат реакциите 

на респондентите по отношение на няколко 

показателя. Семантичният диференциал 

представлява седемстепенна скала от опреде-

лен брой двойки антоними (противоположни) 

прилагателни. Изследващият позиционира 

рекламата между всяка двойка биполярни ан-

тоними, като тегловността по дължината на 

скалата е 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. В настоящето 

проучване са избрани прилагателни, които 

отразяват следните основни характеристики 

на рекламите – интерес, привлекателност, 

разбираемост, убедителност и позитивизъм.  

В семантичния диференциал позициите 

между две противоположни прилагателни се 

очаква да бъдат схващани от респондента ка-

то натоварени със следните значения: 

1. В изключителна степен притежаващи 

характеристика Х; 

2. В голяма степен притежаващи харак-

теристика Х; 

3. В малка степен притежаващи харак-

теристика Х; 

4. Не притежаващи нито характеристика 

Х, нито Y; 
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5. В изключителна степен притежаващи 

характеристика Y;  

6. В голяма степен притежаващи харак-

теристика Y; 

7. В малка степен притежаващи харак-

теристика Y. 

Аргументите за използване на този тип 

въпрос в анкетната карта се заключават в 

предимствата на семантичния диференциал, 

описани в [3].  

Включените в анкетата въпроси като цяло 

целят да се събере информация за мнението 

на потребителите относно рекламните посла-

ния и ефективността на източниците и кана-

лите за информиране при популяризиране на 

новата търговка марка на операторa. 
 

Резултати от проучването 
 

В началото на м. януари 2015г. беше про-

ведено анкетно проучване във ВУ „Колеж по 

телекомуникации и пощи” с цел проучване на 

мнението на преподаватели и студенти от-

носно рекламната кампания на Теленор. Бро-

ят на получените попълнени анкетни карти е 

42, от тях 9 % не са коректно попълнени, т.е. 

броят на валидните анкети е 38. Анкетирани-

те са 66% жени и 34% мъже. Според възраст-

та си те се разпределят по следния начин: до 

20 години – 16 %; от 21 – 30г. – 61%; от 31-

40г. –16%; от 41 – 50г. –3%, от 51-60г. – 0%; 

над 61г. – 5%. В зависимост от образованието 

в анкетирането са участвали 66% със средно 

образование, 32 % с висше образование и 3% 

не са посочили какво образование имат. По 

тип населено място анкетираните са: 11% от 

малък град, 8% от среден град (от 30 хил. до 

100 хил. жители) и 82% от голям град (над 

100 хил. жители). Според професионалната си 

ангажираност участниците в проучването са 

от сферата на образованието – преподаватели 

и студенти, някои от студентите са посочили 

професионалните сфери, в които се реализи-

рат в момента, а именно телекомуникации и 

мениджмънт.  

На базата на изложената по - горе обща 

информация може да се създаде детайлна 

представа за обема на извадката и нейните 

характерни особености – пол, възраст, обра-

зование и т.н.  

Резултатите от проучването показват, че 

всички респонденти, които са участвали в 

анкетираното са информирани за промяната в 

търговското наименование на мобилния опе-

ратор. На основата на тази констатация може 

да се направи извод, че рекламите на мобил-

ния оператор успешно са реализирали ин-

формационната си функция. По – голяма част 

от анкетираните ползват услугите на Теленор, 

но разликата между тях и тези, които са пот-

ребители на другите оператори е изключи-

телно малка – 6%. (фиг. 1) 

Важно значение за обективността на ре-

зултатите от настоящето проучване има фак-

та, че в обхвата на проучването дяловете на 

клиенти ползващи и неползващи услуги от 

мобилния оператор Теленор са почти еднак-

ви. 

 

 
 

Фиг. 1 

 
 

Фиг. 2 
 

Резултатите от проучването показват, че 

над половината от респондентите са запозна-

ти с актуалните реклами на оператора, но 

рекламните съобщения не са достигнали до 

39%, което означава, че трябва да бъдат пола-

гани  

още усилия по отношение на използваните 

рекламни канали.(фиг. 2). Подробна инфор-

мация за използваните канали и носители за 

рекламиране са дадени на фиг. 3. 
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Фиг. 3 

 
 

Фиг.4 
 

Прави впечатление, че най – често из-

ползваните канали за рекламиране са телеви-

зия, плакат (билборд), интернет, транспортна 

реклама и рекламни материали (брошури, 

диплянки, каталози), а най – слабо вестник и 

др. източници. Телевизията се нарежда на 

първо място като предпочитан рекламен ка-

нал, следван от билбордовете и интернет, чи-

ито относителни дялове са наполовина по-

малки. Тази констатация може да се обясни с 

факта, че 78 % от българите гледат телевизия 

всеки ден [6]. Също така се забелязва, че се 

оформят две двойки рекламни канали – спи-

сание/кино и вестник/др. източници, към кои-

то потребителите имат еднакво предпочита-

ние, но като цяло интереса към тях е нисък. 

Следващият въпрос в анкетата цели да се на-

бере информация относно конкретните рек-

ламни носители. Сред най – предпочитаните 

от българските потребители рекламни носи-

тели са Нова телевизия, BTV, социалната 

мрежа Facebook, www.abv.bg, www.mail.bg, 

вестник „24 часа”, „Телеграф”, и т.н. Тази 

констатация не би трябвало да ни учудва, тъй 

като телевизията се нарежда на първо място 

като източник на информиране според мне-

нието на участниците в проучването. Инфор-

мация за честотата на контактите на потреби-

телите с рекламите е дадена на фиг. 4. 

Най – голям е относителният дял на 

респондентите, които срещат реклами повече 

от три пъти на ден, но на второ място по – 

големина е относителният дял на потребите-

лите, които попадат на рекламите веднъж 

седмично. Изводът е, че трябва да се търсят 

начини от страна на оператора в рамките на 

рекламния бюджет да се намали броя на пот-

ребителите, които имат веднъж седмично 

контакт с рекламите. 

Интерес представлява въпроса в анкет-

ната карта, които цели да осигури информа-

ция относно времето на деня, когато най – 

често се попада на реклами на мобилния опе-

ратор. От фиг. 5 ясно се вижда, че голяма част 

от потребителите попадат най – често на рек-

лама вечер и обед. Някои от потребителите са 

посочвали, че попадат на реклами сутрин, 

обед и вечер. Този факт е свързан от една 

страна с възможностите на потребителите да 

гледат телевизия предимно вечер, поради ан-

гажираността си през останалото време, от 

друга със стремежа на оператора да пуска 

реклами в „прайм-тайм”-а на националните 

електронни медии. 
 

 
 

Фиг. 5 

 
 

Фиг. 6 

http://www.abv.bg/
http://www.mail.bg/
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Интерес в проучването представляват и 

отговорите на респондентите на въпроса тип 

„семантичен диференциал” от анкетата. Този 

въпрос показва отношението на потребители-

те към рекламите на мобилния оператор 

(Таблица 3). 
 

Таблица 3  

Характеристика 3 2 1 0 -1 -2 -3 Характеристика 

интересна 19% 16% 35% 14% 5% 0% 11% скучна 

привличаща 11% 14% 31% 29% 9% 0% 6% отблъскваща 

ясна 22% 19% 22% 14% 11% 3% 8% неясна 

креативна 11% 34% 29% 6% 9% 6% 6% некреативна 

убедителна 14% 30% 14% 19% 11% 5% 8% неубедителна 

позитивна 33% 17% 28% 8% 8% 3% 3% негативна 
 

Според мнението на потребителите, участ-

ващи в проучването рекламите на мобилния 

оператор са по – скоро интересни, привлича-

щи, ясни, креативни, убедителни и позитив-

ни. Прави впечатление изключително високия 

дял на респонденти, които посочват, че рек-

ламите са нито привличащи, нито отблъсква-

щи и нито убедителни, нито неубедителни. 

Последното рефлектира силно върху решени-

ето за покупка на нови планове, предлагани 

от мобилния оператор. (фиг. 6). 

От фиг. 6 ясно се вижда, че 24% от рес-

пондентите по-скоро не биха закупили нови 

планове, 18 % категорично отговарят с 

„не” на въпроса дали биха ползвали услугите 

на мобилния оператор, а само 16% твърдо 

потвърждават, че ще ползват услуги. Послед-

ното означава, че оператора трябва да насочи 

усилията си към подобряване на въздейства-

щата функция на рекламите, за да може пове-

че потенциални клиенти да бъдат подтикнати 

към покупка. 

Независимо от това, оценката на респон-

дентите, участващи в проучването за реклам-

ната кампания на мобилния оператор е „мно-

го добра” и „добра”. Около 18% посочват, че 

рекламната кампания на оператора е „много 

добра”, а над половината от анкетираните 

я оценяват като „добра”. Респондентите, кои-

то не харесват рекламната кампания и смятат, 

че тя е лоша са малко на брой, но това не оз-

начава, че мобилния оператор Теленор не 

трябва да полага усилия за нейното непрекъс-

нато усъвършенстване, за да може повече 

потребители на мобилни услуги да бъдат 

привлечени като клиенти на оператора, което 

ще се отрази положително върху увеличава-

нето на пазарния дял и нарастване на прихо-

дите.  

 

 
 

Фиг. 7 
 

Класификация на рекламите на мобилния 

оператор 
 

Класифицирането на рекламите на мобил-

ния оператор е извършено на базата на крите-

риите посочени в таблица 1. 

Рекламите на мобилния оператор могат да 

се класифицират като стопански търговски 

реклами, които са адресирани към крайния 

потребител и целят да го запознаят с новата 

търговска марка и предлаганите нови планове 

от оператора. Според критерия кой реклами-

ра, рекламите на мобилния оператор са инди-
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видуални, осъществяват се от рекламодателя, 

който в конкретния случай е оператора, и це-

лят налагане на новата марка на пазара. Спо-

ред жизнения цикъл рекламите на мобилния 

оператор са въвеждащи, тъй като се предста-

вят на потребителите нови планове под нова 

търговска марка. Следващият критерии е въз-

действие върху маркетинговия канал. Според 

него се разграничават избутваща и изтласк-

ваща (издърпваща) реклама. Например в сфе-

рата на телемуникациите избутващите факто-

ри карат човека да комуникира чрез техни-

чески средства, тоест генерират у него пот-

ребност от общуване. Издърпващите фактори 

са онези, които след пораждане на желание за 

общуване определят как да се осъществи то – 

чрез разговор, sms, email, чат и т.н. Според 

пазарната територия, която рекламодателят 

желае да обхване, рекламите на Теленор са 

общонационални – осъществяват се на цялата 

територия на страната, като се използват ос-

новно национални медии и Интернет. Според 

поредния критерии рекламата се разделя на 

визуална, звукова зрително – обонятелна, 

вкусова и осезателна. Тези реклами са ежед-

невно различими от всички и рекламите на 

мобилния оператор се отнасят към групите на 

зрителна (визуална) реклама и звуково – зри-

телна (аудио – визуална реклама). 

Следващият разглеждан критерии, който 

се използва за класифициране и изучаване на  

видове реклама е според естеството на ко-

муникационния канал и използваните рек-

ламни средства. Според него на базата на 

собствени наблюдения и проучвания могат да 

се посочат следните видове реклама, прила-

гани от мобилния оператор: външна реклама, 

кинореклама, неонова реклама, печатни рек-

ламни издания, плакатна реклама, радиорек-

лама, реклама в периодичния печат, реклама 

на мястото на продажбата, рекламни носещи 

устройства, светлинна реклама, сувенирно – 

предметна реклама, транспортна реклама, ус-

тна реклама. Според психологическите кри-

терии съществува голямо разнообразие на 

реклами. В конкретния случай с мобилния 

оператор интерес представляват рекламите, 

апелиращи към инстинктите и по-конкретно 

към любопитството. В повечето рекламни 

апели към потребителя оператора го подтиква 

към действие „да пробваме, да видим какво 

ще се случи…”[4]. Според допълнителните 

критерии за класифициране на рекламите, 

посочени в таблица 1 е необходимо да обър-

нем внимание на степен на интензивност и 

честота на препредаване на рекламното пос-

лание и начин на осъществяване на реклама-

та, според които рекламите на мобилния опе-

ратор се класифицират като кампанийни и 

планови, тъй като се прилагат масирано в из-

бран период от време, съвпадащ с периода на 

промяна на търговската марка на оператора. 
 

Заключение. 
 

В настоящата разработка чрез използване 

на методите собствено наблюдение и анкета е 

анализирана и оценена рекламната кампания 

на мобилния оператор Теленор от гледна точ-

ка на ефективност на рекламните съобщения 

и използвани рекламни канали. На базата на 

резултатите от проучването се констатира, че 

обществеността е информирана за промяната 

на търговското наименование на Теленор на 

100%, но трябва да се полагат още усилия за 

увеличаване на търсенето на предлаганите 

услуги. Рекламните послания са разработени 

много добре и над половината от участниците 

в анкетното проучване ги намират за инте-

ресни, привличащи, ясни, креативни, убеди-

телни и позитивни. Най – висок е дела на рес-

пондентите, които посочват, че рекламите на 

мобилния оператор са позитивни (78%), след-

ван от дяловете на смятащите, че рекламните 

послания са креативни (74%), интересни 

(70%), ясни (64%) и привличащи и убедител-

ни с по 57%. Диапазонът на относителните 

дялове на анкетираните, които имат точно 

противоположно мнение за рекламите на мо-

билния оператор е от 14% до 24%. Съществу-

ва и една трета група респонденти, която смя-

та, че рекламите нито притежават положи-

телните характеристики, нито отрицателните. 

Сред тях най – големи относителни дялове 

имат респондентите, които посочват, че рек-

ламите на Теленор не са нито привличащи, 

нито отблъскващи (29%) и нито убедителни, 

нито неубедителни (19%).  

В обобщение на изложените резултати от 

проучването по отношение на рекламните 

послания може да се направи извод, че в рек-

ламите има ясно изразена позитивност, инте-

ресност, креативност и яснота, но е необхо-

димо да бъдат положени усилия във връзка с 

привлекателността и убедителността. 

На базата на резултатите от проучването 

се установи, че основните рекламни канали, 

които са използвани при реализирането на 

рекламната кампания са: телевизия, плакат 

(билборд) и интернет. Изборът на медии за 
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рекламиране е подходящ, тъй като чрез теле-

визията и Интернет се достига до колкото се 

може повече потребители. Това са медии с 

добра репутация, висока степен на доверие и 

възможност в най – голяма степен да се осъ-

ществи контакт с масовата аудитория. Ком-

бинирането им с външна реклама позволява 

да се достигне и до тази част от населението, 

която не използва новите интернет техноло-

гии и не гледа телевизия или превключва ка-

нала по време на реклами. С оглед стимули-

ране търсенето на предлаганите нови услуги 

и увеличаване на честотата на контактите на 

потребителите с рекламите на оператора е 

необходимо да се разпространяват повече 

реклами вечер по Нова телевизия и BTV, чрез 

интернет сайтовете на социалната мрежа 

Facebook, на електронните пощи 

(www.abv.bg, www.mail.bg и др.) и на сайта на 

мобилния оператор. Също така е уместно да 

се увеличи броя на билбордовете на оживени 

места и ключови пътища. В зависимост от 

ограничението на рекламния бюджет трябва 

да се прецени в каква степен да бъдат използ-

вани и останалите рекламни канали, тъй като 

над половината от анкетираните в проучване-

то получават рекламна информация и чрез 

тях. 

В заключение на базата на резултатите от 

настоящето проучване може да се обобщи, че 

потребителите оценяват рекламната кампания 

на Теленор като „много добра” (18%) и „доб-

ра” (53%). Последното се дължи на изключи-

телно позитивните, креативни, интересни и 

т.н. реклами, които достигат до настоящите и 

потенциалните клиенти на оператора чрез 

подходящи и предпочитани от тях рекламни 

канали. 

Провеждането на настоящето изследване 

допринесе не само за анализирането и оценя-

ването на рекламната кампания на оператора 

от гледна точка на ефективност на рекламни-

те послания и използваните рекламни канали, 

но и за класифицирането на рекламите на Те-

ленор по предварително определени крите-

рии. 
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Въведение 

 

Съвременното общество разполага с 

невъобразимите доскоро възможности за 

мигновена комуникация и пренос на 

информация на произволни разстояния.  

Навлизането на компютрите в живота ни 

не се ограничава само с това. То предоставя 

нови и различни начини за обработка, визуа-

лизация и систематизиране на тази информа-

ция. Обикновеният текст се превръща в мул-

тимедиен файл, електронната кореспонден-

ция става е част от ежедневието, натрупват се 

огромни бази от данни, без които съвремен-

ният човек не би могъл да си представи и най-

обикновените дейности, част от живота му.  

Социалните мрежи заемат голяма част от 

времето ни. Платформи като Facebook и 

MySpace не са само място за забавление. Те 

започват да се използват за полезни неща и 

стават съществена част от живота ни.  

 

Характерни особености на социалните 

мрежи 

 

Социалната мрежа е структура от инди-

види и/или организации, свързани в специ-

фични за дадена мрежа типове отношения 

като приятелство (роднинство), идеи, вижда-

ния, традиции, финансови отношения, хипер-

връзки и други. Индивидите и организациите 

са наречени в социологията на този тип мре-

жи "възли". В нейната най-проста форма со-

циалната мрежа представлява карта на връз-

ките между всички релативни възли, които са 

изучавани. Тези концепции обикновено се 

представят чрез социална мрежова диаграма, 

където възлите са точки, а връзките са линии. 

Когато се разискват въпроси, свързани със 

социалните мрежи обикновено се имат пред-

вид социални или обществени сайтове. Об-

ществото е основният двигателен механизъм 

на една подобна мрежа. Чрез градивния под-

ход, който един социален сайт прилага, въз-

ползвайки се от общността, неговата мрежа 

нараства почти експоненциално. 

Обществото обитава два свята– на социал-

ните взаимоотношения и на пазарите [Арие-

ли, Д. 2012]. За анализа на социалните мре-

жи, се  използват различни количествени и 

качествени отношения, като: степен на цент-

рализация, степента на групиране, свързаност 

и др. За ефективността и устойчивостта на 

социалните мрежи са важни функционалните 

роли на някои  членове. Такива като инфор-

мационни брокери, експерти и други. Моде-

лиране на социалните мрежи има най-малко 

две цели. Първо, тя ни помага да разберем как 

се формират и развиват социалните мрежи. 

Второ, структурата на социалните мрежи е 

важен фактор по отношение на функциони-

рането на социалните и икономически систе-

ми, помага да се разбере и предвиди разпрос-

транението на информация, разпространение 

на болести, изборът поведението на хората, 

поведението на пазара и т.н. Социалните 

мрежи, днес, като мрежи на доверието, са 

дълбоко залегнали в културата и психиката на 

хората [Шърмън, М. 2010]. 

Поради непрекъснато нарастващия брой на 

потребителите на социални мрежи, се пораж-

да проблем, свързан с необходимостта да се 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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намери пресечната точка на обществените 

отношения на различните ресурси. Чрез съ-

бирането на социален кръг на един ресурс, 

потребителят е принуден търси  хора от кръга 

и на други сайтове за пълното упражняване 

на този вид мрежи. Има услуги, които позво-

ляват да се комбинира информация от мно-

жество сайтове наведнъж и да се получава 

информация за събития, случващи се в мре-

жите, в които съответния потребител е регис-

триран.[ Данчев, Д. 2010] 

В момента най-посещаваните социални 

мрежи по света и у нас са  без съмнение 

Facebook, My space  и Twitter, wordpress.com, 

wordpress.org водят в класацията за най-

популярни социални мрежи в световен ма-

щаб, като само  потребителите на Facebook са 

над 200 млн., a най-известните “Social 

Bookmarking Sites”, използват се за сортиране 

на интересни линкове и новини в зависимост 

от предпочитанията на аудиторията си – бо-

нус популяризиране на съответния сайт, към 

който има линк са: digg.com, Technorati.com, 

reddit.com , Propeller.com и Del.icio.us. 

Социалните мрежи дават голяма свобода 

на словото и това предопределя те да са силно 

развити в демократичните държави и нетоле-

рирани от различни недемократични прави-

телствата.  Като цяло голяма част от българи-

те ползват световните социални мрежи и при 

силната конкуренция на Facebook голяма 

част от българските се провалиха – atol.bg, 

desk.bg и други. Причината е, че социалните 

мрежи за забавления надхвърлят пределите на 

страните си. Тази зависимост обаче не валид-

на за локалните бизнес социални мрежи, за-

щото много или малко бизнес контактите ос-

тават на национално ниво. 

 

Бизнеса и Социалните мрежи 

 

Днес, конкурентноспособността и успехът 

на всеки бизнес се определя и от неговото 

присъствие в Интернет. В съвременният 

бизнес свят все по-изразена е нуждата от 

намирането на нови начини за общуване, 

разбиране и привличане на потребителите. 

Интернет се утвърждава като средата с най-

голям потенциал за провеждане на търговски 

дейности. [Томс, Ж., К. Георгиева. 2011] 

След 1995 г. Интернет от областта на 

науката  навлиза и в бизнеса и търговската 

сфера. За много производители и търговци 

Мрежата е среда за представяне и продаване 

на стоки и услуги и предоставяне на 

свързаната с тях информация. За много фирми 

присъствието в Интернет става жизнена 

потребност.  Интернет е неотделима част от 

много процеси, протичащи в бизнеса. 

Мрежата е място и средство за 

взаимодействие на производители, продавачи 

и купувачи. Най-показателни примери в това 

отношение са електронната търговия (e-

Commerce) и Интернет банкирането (Internet 

banking). 

Социалните мрежи се възприемат като 

важна част от бизнес пейзажа. Те променят 

онлайн пространството от една статична уеб 

страница до жива, вибрираща мрежа от свър-

зани клиенти и търговци, които споделят сво-

ите навици, живот, опит и интереси.  Такъв 

тип мрежи са добра възможност за отделни 

личности и бизнес организации, които искат 

да популяризират дейността си чрез фирме-

ния си интернет сайт, да привлекат по-голям 

брой посетители на страниците си. Участвай-

ки в онлайн обществото, представителите на 

бизнеса се опитват да изграждат позитивен 

имидж в своята среда, защото социалните 

мрежи са възможност за добър интернет рей-

тинг. Те привличат посетители и с ограниче-

ни средства и време разпространяват инфор-

мацията до възможно най-кръг от потребите-

ли.   

През предходния ХХ век рекламирането в 

социална мрежа и разработването на страница 

на бизнеса, се критикуваше, то днес бизнес 

организациите използват социалните мрежи 

за популяризиране на дейността си 

[Vaynerchuk, G. 2010]. Процентът на подобни 

организации се увеличава постоянно.  

Социалните мрежи дават възможност за 

прецизно насочена реклама. Чрез тях може да 

се проследи не само до колко, като брой, хора 

е достигнало  посланието, но и какви са 

техните персонални характеристики - пол, 

възраст, местоположение, какви са техните 

интереси, техните предпочитания, кои са 

техните приятели, в какви социални групи 

участват и как реагират на рекламата. 

Социалните мрежи имат редица 

предимства за бизнес сферата, тъй като 

информацията се разпространява с такава 

скорост, че улеснява бизнеса в управлението 

на връзката с клиентите. Това е същия 

принцип, по който вече организираме 

повечето партита през мрежата.  

Друго преимущество е, че претендират за 

прозрачност и откритост. Например 

тестването на нови продукти и услуги се 
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осъществява много по-лесно. Също така се 

оказва, че все повече политически кампании 

се прехвърлят в социалните мрежи, за да 

агитират гласоподавателите.  

Факт е, че най-добрата реклама е тази от 

„уста на уста“ и Facebook е една съвременна 

форма на „седянка“, в която милиони 

потребители споделят своите чувства, хвалят 

се с покупките си или се оплакват от лошо 

отношение от страна на различни компании. 

Поради това организациите могат да получат 

редица ползи от използването на тези 

комуникационни инструменти. Днес 

социалните мрежи позволяват на много малки 

фирми да станат известни и да са 

конкурентоспособни.  

Ползата за клиентите е, че те не се 

„заливат” с излишни реклами, тъй като чрез 

Facebook могат да се реализират по-насочени 

рекламни кампании.  Предлагат се 

възможности самите потребители да 

повлияват на хората, с които общуват. В също 

така едно добре направено приложение се 

разпространява самостоятелно без 

необходимостта от допълнителни рекламни 

кампании.  

 

Примерни бизнес модели, базирани на 

социалните мрежи 

 

Бизнес модел 1: Съвместно създаване на 

продукта или услугата 

Да разбираш и задоволяваш нуждите на 

клиента е основна цел на всяка компания. В 

тази връзка е добре да се интегрира мнението 

и участието на потенциалния клиент в проце-

са на създаване на продукт или услуга, т.е. 

изграждат се качествени взаимоотношения.  

Примери за съвместно създаване на про-

дукт е Threadless.com – компания за направа 

на T-shirt-ки, която позволява хората да изп-

ращат различен дизайн, да се дискутира и 

оценява на посочения уеб сайт. По подобен 

начин Amazon.com позволяват на купувачите 

да преглеждат и дискутират продукта, а 

eBay.com са изградили онлайн общество за 

оценяване на търговците, които предлагат 

стоките. 

Наблюдават се и български примери в това 

отношение. Един от тях е организацията 

Rockacoca.com, която създава кецове заедно 

със своите потребители и използва интензив-

но социална мрежа за комуникация и co-

creation.  

Всеки от тези примери води до изграждане 

на добавена стойност за клиентите, благода-

рение на приноса на потребителя. 

 
 

Бизнес модел 2: Маркетинг = разговори 

Социалните мрежи трансформират начина, 

по който компаниите могат да маркетират 

продуктите и услугите си. Благодарение на 

интернет потребителите обикновено могат 

бързо да намерят търсеният от тях обект 

[Джордан, К. 2012]. Авторите на cluetrain 

manifesto (www.cluetrain.com) дефинират, че 

„новите пазари са разговорите”. 

Tук е връзката с предходния модел – пот-

ребители, които са участвали в съвместното 

създаване на добавена стойност, е по-

вероятно да се проявят като защитници и 

посредници при търговията. 

Пример за такъв модел е бизнес организа-

цията, предлагаща ръчно изработени подаръ-

ци и домашни аксесоари „100 овце“ 

(www.100sheep.eu), които с уместна комуни-

кация във Facebook са създали много почита-

тели и реални купувачи още преди да отворят 

офлайн магазин в град София. 

 

Бизнес модел 3: Отворена иновация 

Бизнес организациите все повече разбират 

необходимостта да се „отворят“ към идеи, 

умения и талант отвън, които да подпомогнат 

вътрешните за тях ресурси и дейности. Тук 

основният въпрос е по какъв начин социални-

те мрежи ще могат да подкрепят и да интег-

рира знанието и идеите извън границите на 

компанията вътре в нея. 

Отворената иновация е концепция, която е 

развита от Henry Chesbrough в книгите Open 

Innovation и Open Business Models. Съгласно 

тази концепция социалните мрежи подпома-

гат развитието на отворените иновации. Те 

позволяват на отделите за научна и изследо-

вателска дейност по-ефективно да достигат 

до глобални информация, идеи, знания и та-

ланти. С други думи, социалните мрежи съ-
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действат за отличаване на бизнес организаци-

ята въз основа на дейности, ресурси и парт-

ньори. 

Пример за отворена иновация е софтуер-

ната компания Red Hat. Основният й продукт 

Red Hat Enterprise Linux е „вграден” в безп-

латно достъпната open source оперативна сис-

тема Linux. Общественото мнение предпола-

га, че софтуерът не би могъл да постигне по-

добен успех без наличието на Интернет и со-

циалните мрежи. 

 

Заключение 

 

През последните две десетиления социал-

ните мрежи се превърнаха в предпочитана 

среда за комуникация. Към възможностите на 

виртуралното пространство освен социалното 

общувене се добави и икономическа изгода от 

използването им в бизнеса. Тези възможности 

са свързани основно с привличане на клиен-

ти, анализиране на техните предпочитания и 

интереси. До този момент, бизнес организа-

циите се съобразяваха с характеристики като: 

пол, възраст, образование, доход, религия, 

семеен статус и професия, при определянето 

на потенциалните си клиенти. Днес, в процеса 

на бързо навлизане на социалните мрежи в 

ежедневието, бизнесът трябва да се съобразя-

ва и с аспекти като интереси и емоции, както 

на настоящите си клиенти, така и на потенци-

алните такива. В тази връзка може да се из-

дигне лозунг според, който общността изгра-

дена от социалните мрежи определя успевае-

мостта на бизнеса, а не бизнес организацията, 

която го е създала. 
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ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ  

И МЯСТОТО НА РЕХАБИЛИТАТОРА В ТАЗИ СФЕРА 
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 HEALTH TOURISM IN BULGARIA AND THE REHABILITATOR’S  

PLACE IN IT 

 

Milena Nicheva, Galya Petrova 
 

ABSTRACT: With the accession of Bulgaria to the EU and the increased opportunities for mobility of 

people and services, a new stage in the development of business tourism begins. Health tourism is a part of it, to 

which, new trends and opportunities open. This paper deals with new directions in the use of sanatorium-resort 

resources of our country and they include medical services. The direct effect of this type of activity realizes 

medico-economic benefits - increase in income from medical and general health services as prevention and 

rehabilitation in the treatment of some chronic diseases. An important element of the implementation of this type 

of activities appears the well-prepared professional-therapist. Spa centers in Bulgaria operate year-round, 

suggesting a permanent rather than seasonal employment. As a result, income is increased for the health-care 

institutions and for the specialists. More broadly, it is a prerequisite for the revival of the local economy in other 

areas with declining industries. 

Key words:  health management, medico-economic benefits, specialists rehabilitators, health and medical 

tourism

Въведение 

 

България е известна дестинация за здравен 

туризъм и профилактика. Множество 

балнеоложки курорти предлагат 

професионално обслужване и приятелско 

отношение към своите гости. Модерни 

клиники, прилагат високи стандарти за 

изследване и лечение и приемат гости от 

целия свят. Всички големи български градове 

и балнеоложки центрове предлагат 

професионална грижа за здравето, както и 

дентални и естетични услуги. 

Феноменът "здравен туризъм" е обхванал 

много чужди граждани, които предпочитат 

България като дестинация. Един от 

известните балнеоложки курорти Сандански 

всеки уикенд е посещаван от гърци и евреи. 

Гърците търсят евтината стоматологична 

помощ. Израелците лекуват алергии и 

бронхити с минералната вода. 

 

Цел 

 

В тази статия си поставяме целта да 

очертаем възможностите на здравния сектор в 

България за провеждане на здравен и 

медицински туризъм.  

 

Материали и методи 

 

Сравнителен анализ и обзор на услугите, 

които имат бъдеще и чрез които нашата 

страна може да развие здравен и медицински 

туризъм. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Идеята ни се основава на Европейската 

директива за трансгранично здравно 

обслужване, която дава правото на пациенти 

от държавите, членуващи в Европейския 

съюз, да ползват медицински услуги в 

чужбина.  

България може да развива медицински 

туризъм и да привлича чужденци не само с 

природните си дадености, а и с достъпните 

цени на здравните услуги. Това ще направи 

туризма ни целогодишен, а оттам ще се 

увеличат и приходите в бюджета.  

Делът на балнеолечебния и спа туризъм в 

България е около 10%, т.е. всеки десети 

турист у нас е потребител на този вид услуги. 
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Но делът на медицинския туризъм по наша 

информация е под 1%. Причината е в липсата 

на единна стратегия за неговото развитие в 

страната. 

Според икономическото министерство 

през 2012 г. България е посетена от едва 737 

чуждестранни туристи с цел лечение, което е 

ръст от 2% спрямо предходната 2011 г. Но 

числото е твърде малко за разлика от 

потенциала.  

Според проведени проучвания 23% от 

чужденците, посетили България, и над 80% от 

българските туристи свързват страната ни с 

добри възможности за спа и балнеотуризъм.  

По данни на Българския съюз по 

балнеология 65% от потребителите на 

туристическите балнео- и спа услуги са 

българи. 10% от чужденците са от Русия, 5% - 

от Германия, 5% - от Израел, 10 процента са 

от съседните държави - Гърция, Македония, 

Сърбия, Румъния, Турция, и 5 на сто - от 

други пазари. 

Българите обаче могат да провеждат 

балнеолечение по програми, финансирани от 

Националния осигурителен институт (НОИ), 

само в бази към Министерството на 

здравеопазването и НОИ. Частните спа 

комплекси бяха отрязани от тази възможност. 

Рехабилитация, медицинска 

имплантология, хирургия, инвазивна 

кардиология, асистирана репродукция и 

дентална медицина - това са услугите, които 

имат бъдеще и чрез които България може да 

развие медицински туризъм. Целогодишното 

развитие на балнео- и спа туризма би 

увеличило дела на туризма в БВП, който по 

последни данни е около 15%. Най-много са 

туристите от страните от ЕС. 

Германските граждани например могат да 

използват базата в България за профилактика 

и рехабилитация, като техните здравни каси 

покриват 13 евро от цената на нощувките и 

90% от стойността на процедурата на своите 

членове при лечение в спа хотел. Базата, в 

която са отседнали германските пациенти, 

обаче трябва да има сертификат за 

балнеоложки център. 

В балнеологията има възможности за 

солидни обороти. Чужденци ползват 

луксозните бази в Слънчев ден, Ривиера и 

огромния медицински център “Медика 

Албена” в едноименния курорт. Той 

разполага и със собствена поликлиника и 3 

линейки. (Ройтерс от доклада на компанията 

за анализи Economist Intelligence Unit, 2011) 

България предлага: 

 Отлични географски, климатични и 

природни условия 

 Уникалното съчетание на море, 

планини и минерални води превръща 

България в подходящо място за укрепване на 

здравето през цялата година 

 Дългогодишни традиции в 

балнеологията и балнеотуризма 

 Реновирани лечебни и 

рехабилитационни центрове и хотели, на 

световно ниво 

 Висококвалифицирани специалисти и 

опитен медицински персонал 

 Сравнително ниска цена на 

медицинските услуги в България 

 Умерен климат с 4 сезона и 

значително влияние на Средиземно море 

 България разчита на добрите 

традиции в областта на здравеопазването 

 Здравния сектор в България  разполага 

с опитни професионалисти (медици, 

медицински сестри, рехабилитатори) 

 Ниски цени на медицинските 

процедури 

 Присъствие на частни здравно-

осигурителни фондове 

 Възможност за изграждане на частни 

медицински центрове поради налична 

работна сила, подходящо законодателство, 

производство на медицински материали, 

изделия и фармацевтични продукти. 

България е сред първите места по брой 

болници на 100 000 от населението:  

Функционират 14 специализирани 

болници за долекуване, продължително 

лечение и рехабилитация и 22 

специализирани болници за рехабилитация. 

Някои от най-популярните процедури, 

предлагани в България към медицинския 

туризъм са: 

 Филинг - Facial Line Filling; Ботокс 

 Фотоподмладяване с колаген; 

Йонофореза 

 PTF технология за фотоепилация и 

фотоподмладяване 

 Лечение на акне, разширени 

капиляри, розацея, телеангиектазии 

 рехабилитация и почивка с помощта 

на калолечение и лечение с луга 



100 

 отказване на цигарите чрез 

иглотерапия 

 лечение в барокамера със 100% 

кислород под високо налягане за 

поддържане на организма млад и 

здрав и за повишаване на собствените 

му защитни сили 

 лечебни СПА пакети и т.н. 

 

 
 

Фиг. 1 Брой болници на 100 000 от населението /Източник: HFA Database 2009/ 

 

Специалности като медицина, медицинска 

рехабилитация и ерготерапия, кинезиолог, 

кинезитерапевт, ерготерапевт, медицинска 

сестра и акушерка и др. се обучават освен в 

петте медицински университета в страната 

още и в Софийския Университет, 

Югозападния Университет Благоевград, 

Русенския Университет, Националната 

Спортна Академия и във всички медицински 

колежи. 

 

Изводи и заключение 

 

Едни от най-ценните природни богатства 

на България са уникалността, разнообразието 

и изобилието на хидротермални, 

балнеологични минерални води, лековитата 

кал, морето и други здравни ресурси. 

 Здравословен морски и планински 

климат 

 Прекрасна природа и живописни 

пейзажи 

 над 1 600 извора, от които над 600 са 

минерални извори, локализирани 

главно в подножията на планините 

 Дузини лагуни и източници на 

лечебна кал 

 Депа от лечебен торф 

България е втора в Европа след Исландия 

по притежание на минерални извори с 

различни видове минерална вода. 

За да се оползотворяват ефективно 

природните  дадености, важно значение имат 

добре подготвените специалисти-

рехабилитатори, като основно звено за 

осъществяване на този тип здравна услуга. 
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ  

 

Станислава Павлова, Веселин Вълков 

 

JOB SATISFACTION AMONG MEDICAL PROFESSIONALS 

 

Stanislava Pavlova, Veselin Valkov 

 
ABSTRACT: Job satisfaction is a complex multi-phenomenon with the aspirations and wishes of workers. 

Job satisfaction should not be construed very narrowly and only connects with working conditions, but be 

regarded as a component of human well-being and quality of life. The success of employment depends on a 

number of subjective and objective factors. Some employees may be dissatisfied with some factors and covered 

by other. Therefore, measurement of satisfaction can be uniquely. 

Key words: Motivation, professional satisfaction, employment, hospital, medical professionals 

 

Въведение 
 

Професионалната удовлетвореност е от-

ношението и индивидуалната оценка на чове-

ка към очакванията му, предизвикваща емо-

ционално състояние на удовлетвореност или 

неудовлетвореност. Може да се определи, 

като усещане за цялостната трудова дейност 

или аспект от нея. Тясно свързана е с мотива-

цията. Върху професионалната удовлетворе-

ност на медицинските професионалисти оказ-

ват влияние множество фактори. Част от тях 

са свързани с характеристики на личността и 

трудно могат да бъдат управлявани, а други  

произтичат от трудовата среда. 

 

Изложение 

 

Медицинските професионалисти в насто-

ящия момент са изправени пред нарастващ 

натиск от различни страни. Те трябва да по-

добрят грижата за пациента въпреки недости-

га на медицински кадри и да приемат новите 

технологии в една все по-развиваща се среда 

(10). Професионалната удовлетвореност на 

медицинските специалисти повлиява качест-

вото на медицинските грижи и удовлетворе-

ността на пациента (15). Болниците се конку-

рират да привличат все повече пациенти, а 

според някои автори удовлетворените от тру-

да на служителите е фактор, подпомагащ 

привличане на повече пациенти. Съществуват 

множество фактори, оказващи влияние в кон-

курентната среда – местоположение, инфрас-

труктура, технологии и оборудване, репута-

ция на лекарите, образ на болницата (15).   

Удовлетвореността от работата е сложно 

явление засягащо много компоненти. Удов-

летворението се определя, като задоволство 

от осъществени стремежи и желания (1). 

Професионалната удовлетвореност не е само 

резултат, но и фактор влияещ на бъдещата 

дейност на човека. Ниската удовлетвореност 

потиска положителната мотивация за дейност 

и обратно (2). Професионалната удовлетворе-

ност, като цяло и сред медицинските профе-

сионалисти се определя като индивидуално 

отношение към това,  доколко очакванията 

отговарят или не на тези, които има личност-

та. Индивидуалната оценка, основана на соб-

ствените ценности  предизвиква  емоционал-

но състояние на удовлетворение или на неу-

довлетворение. Професионалната удовлетво-

реност се разглежда, като цялостно усещане 

за осъществяваната трудова дейност или с 

аспекти от нея (13).  

Удовлетвореността от труда е проблем, 

който получава различна трактовка в зависи-

мост от гледната точка на изследователите.  

Според теорията на Maslow за удовлетво-

рението най-високо стои самореализацията, 

самоусъвършенстване (17).  

Йерархията на потребностите според Мас-

лоу е представена на фиг. 1.  

Според Маслоу съществуват определени 

условия, предпоставка за задоволяване на 

потребностите на човека. Заедно с Херцберг и 

Макгрегор, той е признат за един от основа-

телите на мотивационната теория (17). За 
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Хърцбърг удовлетворителните фактори са 

професионалното израстване, личните пости-

жения, признанието за труда, делегирана от-

говорност, докато към неудовлетворителните 

се отнасят управленска некомпетентност, 

ниски заплати, лоши условия на труд. Авто-

рът разглежда четири „мотиватора“: високи 

изисквания за професионална компетентност; 

зачитане на мнението; възможност за растеж 

и кариера; автономия и възможност за разви-

тие на нови знания и умения. Макгрегор ус-

тановява, че съзнателното участие на работе-

щия е много силен мотиватор за привърза-

ността му към труда в организацията (3). От-

чуждението от труда може да е породено от 

тежките условия на труд (Marx), от това, че 

работещия няма собственост и не е привързан 

към нищо и към никого (Fromm). 

 
Фиг. 1. Графично представяне на йерархи-

ята на потребностите според Маслоу (17).  

 

Причините за отчуждението от процеса на 

труда според Melvin Seeman не трябва да се 

търсят в средата, а в липсата на възможност 

за контрол над собствения живот и несъот-

ветствие в очакванията на индивида. Hamilton 

и Wright също посочат, че удовлетворението 

от труда е показател, който надхвърля трудо-

вата среда и се влияе от социалните фактори, 

които засягат личностната интеграция (3). 

Факторите от които зависи труда са (16): 

 Способност за труд – зависи от: 

 Уменията на човек (сръчност, общи-

телност и др.); 

 Образование (придобитите знания); 

 Професионален опит (трудов стаж) 

 Готовност за труд – се определя от: 

 Степента на задоволеност на иконо-

мическите потребности на човека (физиоло-

гични потребности, потребности от лукс); 

 Степента на задоволеност на неико-

номическите потребности на човека (сигур-

ност, социални контакти, признание, прес-

тиж, изява и др.) 

Удовлетвореността на човека  е свързана с 

мотивацията, а не е пряко зависимо от нея. 

Мотивацията е стремеж към постигане на 

бъдещи цели, а удовлетвореността е резултат 

от постигането на тези цели (2). Удовлетво-

реността се свързва с положителните прежи-

вявания на личността. Връзката между удов-

летвореността с личните цели на личността, 

определя близостта и с мотивацията и актив-

ността на личността за постигане целите си. В 

този смисъл удовлетвореността и мотивация-

та, биха могли да се приемат, като критерии 

за успешна професионална дейност. Това 

показва голямата значимост на тези две поня-

тия в професионалната реализация на меди-

цинските специалисти (4).  

Удовлетвореността от добре свършената 

професионална дейност може да се разглеж-

да, като вътрешен мотиватор. Позитивните 

психични състояния, от своя страна могат да 

служат, като показател при вземане на управ-

ленски решения. Такива са пълната концент-

рация на вниманието и мислите; чувство за 

пълноценно включване в професионалната 

дейност; чувство за професионална значи-

мост; увереност в действията; отговорност; 

самооценка и др. (8) 

Експертната комисия по управление на 

човешките ресурси към Световната здравна 

организация отбелязва, че мотивацията на 

медицинските професионалисти включва: 

„…дейности, които мобилизират и мотивират 

хората, и това им позволява да развиват и 

постигнат задоволство в и чрез работа, насо-

чена към реализиране на целите на здравната 

организация“ (СЗО,1989) (4). 

Схематично можем да представим профе-

сионалната дейност, повлияна от удовлетво-

реността и мотивацията по следния начин 

(Фиг.2).  

Мотивацията се разглежда, като процес на 

непрекъснато възникване, усилване, отпадане 

на едни или други мотиви. Желанията, които 

изграждат мотивите се пораждат от интереси-

те на личността. Така желанията на персонала 

се отразяват върху мотивите за осъществява-

не на дадена дейност. Мотивацията на персо-

нала е обвързана със стимулирането му. Сти-
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мулите играят роля на катализатор и усилват 

напрежението у човека. Мотивацията на пер-

сонала може да е: 

 

 
 

 

 

Фиг. 2. Критерии за успешна пофесионална 

дейност 

 

- Вътрешна -  свързва се с ценностната 

система на човека, която оказва влияние вър-

ху индивидуалните потребности; 

- Външна –осъществява се от ръководите-

лите, чрез осигуряване на възможности за 

персонала да удовлетвори своите потребнос-

ти чрез труда.                                                     

- Позитивна – осъществява се чрез насър-

чаване на работещите по-ефективно да осъ-

ществяват трудовата си дейност. Тя е свърза-

на с използване на различни методи за  въз-

награждение. 

- Негативна – свързана е с осъзнаване от 

персонала на последиците, които ще настъпят 

при неефективно изпълнение на професио-

налната дейност (5). 

 L. Mullins подразделя факторите, повлия-

ващи професионалната удовлетвореност, на 

(2).:  

 Индивидуални - личност, образова-

ние, интелект, способности, възраст, нагласи, 

ориентация;  

 Социални - отношение с колегите, 

групова и екипна работа, неформални органи-

зации;  

 Културни фактори;  

 Екологични фактори.  

Към факторите на неудовлетвореност спо-

ред Ж. Христов, могат да се отнесат (2): 

 Икономически - ствързани са с неа-

декватното заплащане на труда; 

 Организационни – свързани са с нее-

фективна организация, водеща до професио-

нален негативизъм и неустойчивост в профе-

сионалния път, текучеството и др.  

 Обсъждайки удовлетвореността от труда, 

М. Петкова и А. Шишков посочват, че тя не 

трябва да се тълкува много тясно, само като 

удовлетвореност от условията на труда, а да 

се разглежда като компонент на човешкото 

благополучие и като критерий за качество на 

живот (7). Ниската удовлетвореност потиска 

положителната мотивация за дейност и об-

ратно. Професионалната удовлетвореност не 

е само резултат, но и фактор, влияещ на бъ-

дещата дейност на човека (2). Успехът от 

дадена дейност зависи от редица субективни 

и обективни фактори (9). Сложността на 

проблема се състои в това, че някои служите-

ли могат да са неудовлетворени от едни фак-

тори и удовлетворени от други. Затова измер-

ването на удовлетвореността на персонала не 

може да е еднозначно (2). Професионалната 

удовлетвореност е сложен и многостранен, 

субективен показател за отношението на чо-

век към труда. Тя е многофакторен и неед-

нозначно въздействащ върху личността регу-

латорен механизъм в трудовата дейност чрез 

положително емоционално преживяване (6).  

Върху професионалната удовлетвореност 

на медицинските специалисти могат да оказ-

ват влияние редица фактори като стрес на 

работното място (Flanagan and Flanagan, 

2002), автономия (Blegen, 1993), натоварване 

(Best and Thuston, 2004) (11). Често се опре-

деля и по отношение на присъщите ценности 

като чувство на постижение, способността за 

взаимодейства с другите, самоуважение, нат-

рупване на знания, умения и способности, 

креативност (Herzberg et al., 1959; Prothero et 

al., 1999; Spector, 1997) или наградни стимули 

(работна заплата, работни бонуси) (Prothero et 

al., 1999) (14). Сред медицинските сестри 

възприемането на трудовото им възнагражде-

ние като несъответстващо с високите отго-

ворности и с това при другите професии също 

е условие, повлияващо професионалната им 

удовлетвореност (13). Според други автори 

(I.T. Bjork и сътрудници) взаимодействието с 

колегите и автономията са най-важните ком-

поненти за професионална удовлетвореност. 

Успешна професионална дейност 
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Солидарността и сътрудничеството с колеги-

те, както и вдъхновяващата работна среда 

също са значимо условие за трудовата удов-

летвореност и се отразяват на желанието на 

здравните професионалисти да запазят работ-

ното си място в лечебното заведение, в срав-

нение с фактора заплащане (11).  

Професионалната неудовлетвореност се 

разглежда и като мотив за напускане 

(Stamps), като личностна характеристика или 

като отговор на организационната дейност в 

работната среда. Според други автори 

(Adams) личностните особености имат слабо 

отношение към професионалната удовлетво-

реност. Особеностите на длъжността и орга-

низационните функции често са по-значими 

при оценка на професионалната удовлетворе-

ност, както и наложеният стил на управление 

в организацията (Upenieks) (11). Слабата об-

вързаност и ангажираност на служителите с 

организацията също влияят на текучеството 

(JCAHO 2005) (14). За повишаване на анга-

жираността на работещите в здравните орга-

низации от основно значение са стилът на 

управление, организационната култура, ко-

муникацията, доверието и уважението, фир-

мената репутация, достъпът до ресурси, обу-

чение, информация, възможности и т.н. Чрез 

въвеждане на иновации за подобряване на 

качеството на управление в здравната органи-

зация се създават условия за намаляване на 

стреса и текучеството (Harmon, et al. 2003; 

Joiner and Bartram, 2004; Fahad Al-Mailam 

2005) (14). Според проведено проучване в 

САЩ (B. Rambur, и кол.) работното недовол-

ство намалява с повишаване на образовател-

ното равнище (16). 

 
Фиг. 3. Фактори повлияващи професио-

налната удовлетвореност 

 

На фиг. 3 е са представени графично някои 

от факторите, които повлияват професионал-

ната удовлетвореност. 

Автономията в професията се разглежда от 

работещия, като значима ценност, която му 

предоставя възможност за професионална 

изява и удовлетворение. Работата в екип и 

подкрепата от колегите е силен фактор пов-

лияващ професионалната удовлетвореност и 

ефективността на здравните грижи (8).        

В края на 80-те и началото на 90-те години 

на ХХ век. се наблюдава повишен интерес 

към изучаване на професионалното развитие 

и въздействието му върху удовлетворението 

от работата. Организации с програми за про-

фесионално развитие, показват по-висока 

степен на удовлетвореност сред персонала 

(Serow et al., 1993). Болници, насърчаващи 

професионалното развитие и поставящи ак-

цент върху трудовия стаж, продължаващото 

обучение, компетентността, професионалното 

и управленското развитие, разполагат с меди-

цински професионалисти с по-висока степен 

на професионална удовлетвореност в сравне-

ние със здравните специалисти, работещи в 

болници, в които не се предлагат програми за 

професионално развитие (Kramer and 

Schmalenberg, 1991) (11).  В Норвегия (1995)  

в областта на сестринството, Асоциацията на 

медицинските сестри въвежда програма за 

професионално развитие на национално ниво. 

Целта на програмата е възможност за профе-

сионално развиване на медицинските сестри, 

без да е необходимо да напуснат работа, за да 

актуализират професионалните си умения. 

Програмата има силен образователен профил 

и е предпоставка за повишаване на заплаща-

нето. Професионалното израстване и трудо-

вите стимули се разглеждат като част от ор-

ганизационната функция. Формите за профе-

сионално развитие се признават като важен 

фактор, свързан с по-малкото текучество и 

по-високите нива на удовлетвореност 

(Buchan, 1999) (11, 12).  

Очертана е необходимостта от разбиране 

на мотивите, които ръководят медицинските 

специалисти в професионалният им живот и 

насърчаването на тяхната реализация. За цел-

та е необходимо да се въведат професионални 

стратегии, да се осъзнаят личните и професи-

онални ценности  и отражението им върху 

поведението на работещия (8). 
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Заключение 

 

В заключение можем да обобщим, че про-

фесионалната удовлетвореност повлиява 

личностното развитие, но и качеството  на 

трудовата дейността. Повишената удовлетво-

реност от труда намалява трудовото недовол-

ство на персонала и текучеството. Работещи-

те се обвързват и ангажират със здравната 

организация. Намаленото отчуждение пови-

шава привързаността на работещия. Ефектив-

ното мотивиране е задача на мениджърите, 

които трябва да предлагат материални и не-

материални стимули и да ръководят меди-

цинския специалист в професионалния жи-

вот. Насърчаването на продължителното обу-

чение и развитие е предпоставка за по-висока 

професионална удовлетвореност.  Познавайки 

удовлетворителните и неудовлетворителните 

фактори мениджърите ще повлияят върху 

предоставените здравни грижи и ще повишат 

имиджа на лечебното заведение. 
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СИМУЛАЦИОННА ДЕЛОВА ИГРА ЗА ОБУЧЕНИЕ  

ПО СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА  

 

Иван Димитров, Адиле Димитрова 

 

EDUCATIONAL BUSINESS GAME IN BUSINESS LOGISTICS  

 

Ivan Dimitrov, Adile Dimitrova 
 

ABSTRACT: In a dynamic market environment issues related to business logistics of the business organiza-

tions are essential for their performance and for their future development. The use of educational simulation 

business games, modeling the most important aspects of logistics planning issues in supply chains contributes to 

improving the quality of education, improving the utilization of the knowledge by concentrating on the staging of 

the task and the interpretation of results, the processing of the data and performing calculations and forecasts, 

which will lead to an objective control and self control of knowledge Main purpose of this paper is to present a 

simple business simulation game that allows students to participate in simulated situations in supply chains, to 

develop supply plans, to analyze the results of their implementation and on this basis to develop appropriate 

adjustments for the next planning period. 

Key words: business logistics, business game 

 

Въведение 

 

В условията на пазарна икономика въпро-

сите, свързани с процесите на управление на 

логистичните аспекти на бизнеса на органи-

зациите имат съществено значение за техните 

резултати, както и за тяхното бъдещо разви-

тие. 

Правилното определяне на размера на  по-

ръчките за попълване на складовите запаси е 

особено важна предпоставка за създаване на 

условия за нормално протичане на стопанс-

ките процеси, за намаляване на разходите и 

осигуряване на предимство пред конкуренти-

те. От правилното решаване на проблемите в 

рамките на управлението на логистичните 

процеси в организациите, както и на съгласу-

ването на логистичните дейности между ор-

ганизациите в една логистична верига, зави-

сят темповете на тяхното развитие и реализи-

рането на поставените цели, стратегии и за-

дачи.  

Един от проблемите при обучението на 

студентите е липсата на възможност за при-

ложение на теоретичните познания в практи-

чески условия. Един от начините за подобря-

ване на резултатите от обучението по стопан-

ска логистика е участието на студентите в де-

лови игри, с които се симулират различни ас-

пекти от логистичната дейност на предприя-

тието в конкурентна среда. Поставянето на 

студентите в условия, при които резултатите 

от логистичната дейност на управляваните от 

тях звена зависят не само от техните конкрет-

ни решения, но и от решенията на фирмите, с 

които работят в една обща логистична верига, 

създава необходимите условия за пречупване 

на теоретичните познания през призмата на 

практиката.  

Използването на обучителни симулацион-

ни делови игри, моделиращи логистичната 

проблематика допринася за повишаване на 

качеството на обучение на студентите, по-

добряване на нивото на усвояване на матери-

ала посредством концентриране върху поста-

новката на задачата и интерпретацията на ре-

зултатите, обработката на съответните данни 

и извършване на пресмятания и прогнози, ко-

ето позволява обективен контрол и самоконт-

рол на знанията. 

Динамиката в пазарните условия изисква 

фирмите да решават динамично съответните 

проблеми в областта на логистиката, съобраз-

но конкретните условия и поставените цели. 

Поради това разработка на програмна систе-

ма, която симулира резултатите от логистич-

ните решения на организации или техните 

поделения, работещи в една обща логистична 

верига, в условията на динамична пазарна, 

среда е изключително актуална задача.  
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В тази връзка основна цел на статията е да 

представи симулационна делова игра, която 

позволява участие в симулирани ситуации на 

взаимодействие между организации от една 

логистична верига, в които студентите опре-

делят размера на поръчките за попълване на 

запасите, анализират резултатите от тяхното 

решение и на тази база разработват съответ-

ните корекции през следващите планови пе-

риоди. 

 

Изложение 

 

Същност на деловата игра 

 

Деловата игра DisLog дава възможност на 

участниците в играта да се запознаят с ня-

колко от най-важните проблеми при управле-

нието на логистичната верига (веригата на 

доставките). Играта симулира логистичната 

дейност на фирма, която се занимава с произ-

водство и дистрибуция на бира. 

Фирмата се състои от четири звена, фор-

миращи логистичната верига, а именно завод 

за производство на бира, дистрибутивен цен-

тър, регионален склад и локален (местен) 

склад за продажба на клиенти. За да удовлет-

вори търсенето на клиентите, изразено в ке-

гове бира, локалният склад подава поръчки за 

попълване на своите складови запаси до ре-

гионалния склад, който на свой ред подава 

поръчки до дистрибутивния център, а той съ-

ответно подава поръчки до завода за бира.  

Участниците в играта се разделят на екипи 

(фирми), състоящи се между 4 и 12 човека. 

Всеки един екип отговаря за управлението на 

логистичните процеси в логистичната верига 

на фирмата. За всеки екип се използват чети-

ри компютъра като на всеки компютър се си-

мулира работата на едно звено от логистич-

ната верига. Компютрите са разположени в 

редица и последователно отляво надясно из-

пълняват ролята съответно на локален склад 

(ЛС), регионален склад (ДС), дистрибутивен 

център (ДЦ), завод (З).   

Всеки екип се разделя на четири части, 

състоящи се от 1 до 3 човека. Те ще изпълня-

ват ролята на логистичен мениджър на едно 

от звената в логистичната верига. Основна  

задача на логистичния мениджър през всеки 

един период е да взема решения за размера на 

поръчката за попълване на запаса на звеното, 

за което отговаря. Ако се управляват запасите 

на завода (З), трябва да се посочи колко броя 

кегове бира трябва да бъдат произведени от 

производственото звено. Ако се управлява 

дистрибутивния център (ДЦ) трябва да се по-

сочи какво количество кегове трябва да се 

достави от завода. Аналогично, ако се управ-

лява регионалния склад (РС) трябва да се по-

сочи броя на кеговете за доставка от дистри-

бутивния център, а ако се управлява локалния 

склад (ЛС) броя на кеговете за доставка от 

регионалния склад.  

В логистичната верига могат да се откроят 

два основни потока - информационен и мате-

риален – фиг.1. Информационните потоци се 

състоят от поръчките за попълване на запаса 

и протичат в посока от локалния склад към 

завода. Те водят до стартиране на материални 

потоци, които се състоят от кегове с бира, и 

които протичат в обратна посока от завода 

към локалния склад. Характерно и за двата 

вида потоци е, че те се състоят от процеси с 

определено времетраене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Логистична верига за дистрибуция и параметри на потоците 

 

Търсенето на клиентите през всеки период 

е независимо и като случайна величина се ха-

рактеризира с нормално разпределение. Па-

раметрите на нормалното разпределение на 

търсенето са както следва: 

- Средна стойност на търсенето - 50 бр.  

- Стандартно отклонение - 20 бр.   

 

 

 

Локален 

склад 

Регионален 

 склад 

Дистрибутивен 

център 

  

 

Завод 

2 периода 

2 периода 2 периода 1 период 2 периода 

2 периода 2 периода 2 периода 

Производ- 

ствено 

звено 

Информационен поток Материален поток 
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Варианти на играта 

 

Деловата игра DisLog може да се играе в 

четири варианта в зависимост от това каква е 

организационната структура (мотивационната 

структура) на фирмата и възможността за 

предаване на информацията за търсенето на 

клиентите към всички звена (информационна 

структура) – табл. 1. 

 

Таблица 1. Варианти на деловата игра 

Организационна 

структура 

Информация за търсенето на клиентите 

липсва налична 

Един център на разходи Вариант 1 Вариант 3 

Четири центъра на разходи Вариант 2 Вариант 4 

 

По отношение на организационната струк-

тура на фирмата се избира една от двете въз-

можности: 

 - четири центъра на разходи или 

-  един общ център на разходи, при който 

четирите звена работят като екип. 

От гледна точка на предаването на инфор-

мацията за търсенето на клиентите към пред-

ходните звена се избира една от двете въз-

можности: 

- да е налична (да се предава към остана-

лите звена) или  

- да липсва (да не се предава от локалния 

склад към останалите звена). 

С този избор се определя дали звената „ре-

гионален склад”, „дистрибутивен център” и 

„завод” ще разполагат с информацията за 

търсенето на клиентите, която е установена 

от локалния склад. 

 

Информация за търсенето на клиентите 

към предходните звена 

 

Когато се избере опцията „липсва”, тогава 

информацията за търсенето на клиентите е 

известна само на локалния склад и тя не се 

предава до останалите звена в логистичната 

верига. 

Когато се избере опцията за „налична” 

информация за търсенето на клиентите при 

всички звена, информацията се предава по 

следния начин. Когато локалният склад пода-

де поръчка към регионалния склад, тогава той 

трябва да посочи какво е търсенето на клиен-

тите за съответния период. Тази информация 

се залепя като „етикет” към поръчката и се 

придвижва до регионалния склад и по анало-

гичен начин до останалите звена. По този на-

чин всяко звено получава два вида информа-

ция от звеното след него – за размера на по-

ръчка за попълване на запаса и за търсенето 

на клиентите. 

Организационна структура 

 

Един център на разходи 

Когато се избере организационна структу-

ра „един център на разходи”, това означава, 

че логистичната верига се управлява като 

един център на разходи и четирите звена ра-

ботят като екип и носят съвместна отговор-

ност за резултатите. Това е характерно при 

вариант 1 и вариант 3 на играта. 

 

А) Оценка на разходите при един цен-

тър на разходи 

 

Разходи за съхранение 

Разходите за съхранение се определят за 

всяко едно звено поотделно въз основа на 

размера на наличния запас – таблица 2.  Вся-

ко звено трябва да удовлетворява в макси-

мална степен поръчките, които получава от 

следващото звено във веригата (или клиенти-

те).  

Разходи поради недостиг от запас 

В случай на недостатъчно запас, липсва-

щото количество се регистрира като „недос-

тавен запас”. Разходите, които възникват по-

ради неизпълнението на заявените количест-

ва, се определят само при локалния склад. 

Техният размер зависи от недоставените в 

срок количества на клиентите – таблица 2. Те 

отразяват целите на логистичната верига по 

отношение на обслужването на клиентите.  

 

Б) Основна цел  при един център на 

разходите 

Четирите звена в логистичната верига об-

що да постигнат минимална стойност на су-

мата на разходите за съхранение и поради не-

достиг. 
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В) Определяне на победителя при един 

център на разходите 

При варианти 1 и 3 победител от играта е 

екипът, който е постигнал най-ниски сумарни 

разходи за цялата логистична верига. 

 

Таблица 2. Стойност на разходите при вариант 1 и вариант 3 

Звено Разходи за съхранение 

лв./кег за период 
Разходи поради недостиг от запас 

 лв./кег за период 

Завод 0,25 0 

Дистрибутивен център 0,50 0 

Регионален склад 0,75 0 

Локален склад 1,00 10 

 

Четири центъра на разходи 
 

Когато се избере организационна структу-

ра „четири центъра на разходи”, това означа-

ва, че четирите звена работят като самостоя-

телни центрове на разходите и всяко едно 

звено се стреми да постигне максимално до-

бър резултат. Това е характерно за вариант 2 

и вариант 4 на играта.  

 

А) Оценка на разходите  

Разходите на всяко едно звено се опреде-

лят въз основа на отчетената (счетоводна-та) 

стойност (размер) на запаса, което се опреде-

ля въз основа на допускането, че предходното 

звено притежава идеална надеждност и нико-

га няма да допусне ситуация на дефицит. За-

това е възможно при всяко едно звено да се 

получат различни стойности между наличния 

размер на запаса и отчетения (определен от 

счетоводството). 

 

Разходи за съхранение 

За всяко едно звено (център на разходи) се 

определят разходи за съхранение, ако от-

четеният размер на запаса има положителна 

стойност – таблица 3.   

 

 

 

Разходи поради недостиг от запас 

За всяко едно звено (център на разходи) се 

определят разходи поради недостиг от запас, 

ако отчетеният размер на запаса има отрица-

телна стойност – таблица 3. 

 

Б) Основна цел  

Всяко едно звено (център на разходи) да 

постигне минимална стойност на сумата на 

разходите за съхранение и поради недостиг. 

 

В) Определяне на победителя 

При варианти 2 и 4 има четири победителя 

в играта по отделни видове звена (завод, дис-

трибутивен център, регионален склад, лока-

лен склад). Това е съответния вид звено, кое-

то е постигнало най-ниска стойност на сумата 

на разходите за съхранение и поради недос-

тиг. В тази връзка се съпоставят последова-

телно сумарните разходи на локалните скла-

дове, регионалните складове, дистрибутивни-

те центрове и заводи при всички групи. 

Когато играещите действат рационално, 

действителната стойност на разходите в ло-

гистичната верига трябва да бъдат еднаква и 

при четирите варианта на играта. На практика 

обаче това не може да се случи и несъответс-

твието в стойностите показва влиянието на 

точната информация за търсенето и на децен-

трализираното вземане на решения.. 

 

Таблица 3. Стойност на разходите при вариант 2 и вариант 5 

Звено Разходи за съхранение 

лв./кег за период 
Разходи поради недостиг от запас 

 лв./кег за период 

Завод 0,25 0,50 

Дистрибутивен център 0,25 0,50 

Регионален склад 0,25 0,50 

Локален склад 0,25 10,00 

 

Режим на играта  

Участниците в играта могат да изберат 

един от двата режима на играта – тренировъ-

чен или състезателен. При тренировъчния 

режим се използват различни стойности на 

търсенето и движението на поръчките спрямо 
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състезателния и доставките стават с по-бавен 

ритъм. Това дава възможност за изучаване на 

особеностите на играта с индивидуални тем-

пове, както и за експериментиране на различ-

ни стратегии, преди използването на състеза-

телния режим на играта. 

 

Провеждане на играта 

На стартовия екран от лявата страна е раз-

положен бутона за инструктора на играта. 

Той се ползва само от инструктора и изисква 

парола. Бутонът „Край на играта” от дясната 

страна се използва за излизане от играта. 

 

 
Фиг. 2. Стартов екран 

 

След като се натисне бутона „Начало на 

играта” се появява екран – фиг. 3, на който 

трябва да се посочи позицията в логистичната 

верига, т.е. вида на звеното в логистичната 

верига, което ще се управлява. 

 
Фиг. 3. Определяне на позицията в логис-

тичната верига 

В следващия диалогов прозорец се предла-

гат няколко избора, с които се определят ва-

рианта и режима на играта – фиг. 4. Вариан-

тът на играта се указва от инструктора на иг-

рата и той трябва да бъде избран от всеки 

един екип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 4. Опции на играта 
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След като играта започне, се появява глав-

ния екран на звеното. Най-отдолу са разпо-

ложени няколко бутона: 

- Бутон „Продължи”. Той се използва да се 

продължи към следващата стъпка, а когато 

периода завърши, към следващия период. 

- Бутон „Покажи история”. Той се използ-

ва за достъп до историческите данни за раз-

мера на разходите, поръчките и доставките. 

Съдържанието на този екран е обяснено по-

подробно в раздела „Проследяване на дей-

ността”. 

- Бутон „Повтори периода”. Този бутон се 

използва за корекция на грешките, до-пуснати 

при въвеждане на данните през периода.  

- Бутон „Покажи известия” подпомага за 

разкриване на грешки при въвеждане на дан-

ните за периода. Корекцията на грешките се 

разглежда по-подробно в раздел „Корекция 

на грешките”. 

- Бутон „Край на играта” се използва за 

приключване на текущата игра. Това ще бъде 

обсъдено по-подробно в раздела „Приключ-

ване на играта”. 

 

 

 

 

Главен екран на звено „Дистрибутивен 

център” 

Описание на главния екран 

В центъра на екрана е посочено състояни-

ето на запаса  (количеството на наличния за-

пас и недоставените количества).  

Правоъгълниците визуализират поръчките 

(информационния поток). Двата правоъгъл-

ника от лявата страна посочват размера на 

поръчките от регионалния склад. Единият 

правоъгълник е черен, което означава, че 

липсва информация за размера на поръчката.   

Четирите правоъгълника от дясната страна 

представят размера на четирите поръчки, по-

дадени през четирите периода, предхождащи 

настоящия. Надписите над правоъгълниците 

показват кога са пуснати поръчките.  

Триъгълниците визуализират доставките. 

На екрана са представени три триъгълника, 

които посочват размера на доставките. Двата 

триъгълника отляво показват размера на дос-

тавките в процес на транспорт от дистрибу-

тивния център към регионалния склад.  

Двата триъгълника отдясно описват раз-

мера на доставките (партидите) в процес на 

транспорт от завода към дистрибутивния цен-

тър. Един от триъгълниците е черен, което 

означава, че липсва информация за размера 

на тази доставка. 

 

 
Фиг. 5. Главен екран на звено „Дистрибутивен център” 

 

Ако заводът винаги разполага с достатъч-

но запаси, тогава количеството на двете дос-

тавки отдясно трябва да е равно на това на 

поръчките, посочено в правоъгълниците над 

тях. 
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Провеждане на играта от звено „Дист-

рибутивен център”  

Провеждането на играта е свързано с из-

пълнение на последователност от инструк-

ции, които посочват точно какво трябва се 

направи.  

В зависимост от вида на звеното останала-

та част на екрана изглежда по различен на-

чин. По-долу ще разгледаме главните екрани 

на звеното за дистрибуция и стъпките, през 

които преминава играта. Параметрите на от-

делните стъпки в рамките на даден период са 

показани на фиг. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6. Параметри на информационните и материалните потоци 

 

Стъпките, които се повтарят през всеки 

един период, са както следва: 

Стъпка 1. Входяща поръчка. Дистрибутив-

ният център получава поръчка от регионал-

ният склад. 

Стъпка 2. Пристигаща поръчка. Дистрибу-

тивният център информира завода за по-

ръчката, която заводът ще получи през насто-

ящия период.  

Стъпка 3. Входяща доставка. Дистрибу-

тивният център получава доставка от завода 

Стъпка 4. Пристигаща доставка. Дистри-

бутивният център информира регионалния 

склад за размера на доставката, която регио-

налният склад ще получи през настоящия пе-

риод.  

Стъпка 5. Придвижване на доставката. 

Доставката, изпратена през миналия период 

напредва с една позиция. 

Стъпка 6. Изходяща доставка. На тази 

стъпка се изпълнява получената поръчка от 

регионалния склад и се изпраща доставката 

към него. Размерът на изпратената доставка 

се определя въз основа на размера на получе-

ната поръчка от регионалния склад, размера 

на наличния запас, недоставените количества 

и размера на входящата доставка. Комплекто-

ваната поръчка се изпраща към регионалния 

склад.  

Стъпка 7. Придвижване на поръчките. По-

дадените (откритите) поръчки се преместват с 

една позиция (напредват с един период). 

Стъпка 8. Изходяща поръчка. Дистрибу-

тивният център подава поръчка до завода. 

 

Проследяване на дейността 

Резултатите от дейността на управлявано-

то звено могат да се разглеждат текущо чрез 

разглеждане на екраните „История” и „Гра-

фика”. Наименованието на колоните на екран 

„История” – фиг. 7 е обяснено по-долу. Тук 

като пример ще разгледаме дейността на дис-

трибутивния център. Екраните на другите 

звена са подобни. 

Начален нетен запас. Размерът на нетния 

запас в началото на периода се определя като 

от наличния запас се извадят недоставените 

количества.  

Количество получено. Това е размера на 

доставките получени от завода през периода.  

Регионален склад поръчка. Тук е посо-

чен размера на поръчките, получени от реги-

оналния склад през този период. 

Локален 

склад 

Рег. 

 склад 

 

ДЦ 

 

Завод 

ЛС 
Пристигаща 

поръчка 

 

Производ- 

ствено 

звено 

РС 

Входяща 

поръчка 

ЛС 

входяща 

доставка 

ЛС 

Входяща 

поръчка 

 

Клиент 

ЛС 

изходяща 

доставка 

ЛС 

Изходяща 

поръчка 

РС 
пристигаща 

доставка 

РС 

изходяща 

доставка 

РС 

Пристигаща 

поръчка 

ДЦ 
Входяща 

поръчка 

РС 

Изходяща 

поръчка 

ДЦ 
Пристигаща 

поръчка 

З 

Входяща 

поръчка 

ДЦ 

Изходяща 

поръчка 

З 
Изходяща 

поръчка 

З 

изходяща 

доставка 

ДЦ 

изходяща 

доставка 

ДЦ 

пристигаща 

доставка 

РС 
входяща 

доставка 

З 

пристигаща 

доставка 

ДЦ 

входяща 

доставка 

З 

входяща 

доставка 
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Количество изпратено. Тук е посочен 

размера на доставките изпратени до регио-

налния склад през този период (въз основа на 

горните три стойности) 

Краен нетен запас. Нетният запас в края 

на периода се определя като към началния 

нетен запас се прибави получения размер на 

доставката и се извади размера на поръчката 

на регионалния склад.   

В началото открити поръчки. Тук е по-

сочена сумата на количествата, посочени във 

всички подадени, но все още неполучени по-

ръчки,  в началото на периода..  

Поръчани до завод. Тук е посочен разме-

ра на подадените поръчки до завода през пе-

риода.   

В края открити поръчки. Сумата на ко-

личествата в откритите поръчки в края на пе-

риода се определя като сумата на количества-

та на откритите поръчки в началото на перио-

да се прибави размера на изходящата произ-

водствена поръчка и се извади размера на по-

лучената входяща доставка от производстве-

ния процес.  

Разходи за съхранение и неизпълнение. 

Сумата на разходите за съхранение и неиз-

пълнение се изчислява като:  

Ако стойността на краен  нетен запас е по-

голяма от нула, тогава изчислението е:  

Разходи за съхранение на единица запас * 

краен нетен запас  

Ако стойността на краен  нетен запас е по-

малка от нула, тогава изчислението е:  

Разходи поради неизпълнение на единица 

запас * краен нетен запас  

Разходи с  натрупване. Разходите за съх-

ранение и неизпълнение на дистрибутивния 

център се натрупват последователно за всеки 

следващ период.  

 

 
 

Фиг. 7. Екран история на дейността на дистрибутивния център 

 

Корекции на допуснати грешки 

Ако е допусната грешка при въвеждането 

на количествата на получената поръчка или 

доставка и се е преминало към следващата 

стъпка, тогава трябва да се натисне бутона 

„Повтори периода”, след което стъпките на 

периода ще започнат да се изпълняват отна-

чало. Чрез бутона  „Виж известия” съседните 

звена могат да предоставят необходимата ин-

формация, която е нужна да се съгласува ра-

бота на дадено звено с тази на съседните зве-

на.  

 

Прекратяване на играта 

Има два начина за приключване на играта. 

Първият е след като се изиграят предварител-

но определения брой периоди, а вторият е 

преждевременно като се избере бутон „Край 

на играта”. Ако са изиграни предварително 

определения брой периоди, тогава по-

лучените резултати трябва да се съхранят на 

специализиран за целта файл. След като се 

запишат резултатите могат да се разгледат 

екраните за история или графика. 

 

Заключение 

 

При разработката на концепцията на игра-

та бе извършен обхватен литературен обзор 

на характерните практически проблеми в об-

ластта на стопанската логистика и взаимо-

действията между звената в логистичната ве-

рига.  
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На базата на тези проучвания бяха пред-

ложени методи и процедури за оценяване на 

влиянието на решенията за размера на поръч-

ката за попълване на запаса върху параметри-

те на доставките, разходите за съхранение и 

разходите поради недостиг от запас.   

С оглед на постигане на по-голяма универ-

салност и опростеност, както и за запазва-не 

на необходимия потенциал за по-нататъшно 

развитие, реализацията на алгоритмите бе из-

пълнена със средствата на MS Excel. 
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ABSTRACT: Internationalization of the world economy significantly increased cross-border activities be-

tween organizations. Consequently, logistics has become a strategic factor for the success of a number of global 

companies. Logistics is regarded as the main source of competitive advantage and contributes to reducing costs 

in the supply chain or for providing differentiated services to customers. One of the main problems in interna-

tional companies is the development of an appropriate structure of international logistics. The main objective of 

the paper is to analyze the factors that affect the structuring of logistics activities of international organizations 

in order to increase competitiveness. In this context, the main tasks were put are following: consideration of the 

theoretical aspects of the problem of structuring international logistics activities; conducting a survey of several 

international companies and analyzing the results of the survey and assessment of the factors that influence the 

international structure of logistic activities and their significance. 

Key words: international logistics, structuring factors, logistics activities 

 

Въведение 

 

Интернационализацията на световната 

икономика съществено увеличи трансгранич-

ните дейности между организациите. Вследс-

твие на това логистиката се превърна в стра-

тегически фактор за успеха на редица светов-

ни фирми. Логистиката се разглежда като 

главен източник на конкурентни предимства 

като допринася за намаляването на разходите 

по веригата на доставките или за предоставя-

нето на диференцирани услуги на клиентите.  

Един от основните проблеми при между-

народните компании е разработката на под-

ходяща структура на международните логис-

тични дейности. Една от най-често прилага-

ните стратегии от международните компании 

е тази на аутсорсинг на логистични услуги 

към специализирани подизпълнители – дос-

тавчици на логистични услуги. Това позволя-

ва на международните организации да се със-

редоточат върху основната си дейност. 

Една от съвременните тенденции при 

международните компании се характеризира 

с намаляване на броя на местните дистрибу-

тивни центрове и увеличаване на броя на цен-

трализираните складове в регионален, нацио-

нален и международен аспект. Тази тенден-

ция е пряко свързана със съвременната кон-

цепция за изграждане на регионални логис-

тични инфраструктурни центрове.   

Основна цел на статията е да се да се ана-

лизират факторите, които оказват влияние 

върху структурирането на логистичните дей-

ности на международните организации с ог-

лед повишаване на конкурентоспособността. 

В тази връзка основните задачи, които се 

поставят са: 

- разглеждане на теоретичните аспекти на 

проблема за структурирането на междуна-

родните логистичните дейности,  

- провеждане на анкета на няколко между-

народни предприятия и  

- анализиране на резултати от анкетата и 

оценка на факторите, които оказват влияние 

върху международната структура на логис-

тичните дейности и тяхната значимост. 

Методите, които се използват за набиране 

на необходимата информация, са интервю и 

анкета. 

 

Изложение 

 

1. Същност на изследвания проблем 

 

Разширяването на географския обхват на 

международните организации налага те да 

преследват различни стратегии, свързани с 
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характеристиките на пазарите и предлаганите 

на тях продукти. Даден отрасъл или фирма 

могат да бъдат определени като глобални, ако 

някои конкурентни предимства могат да се 

придобият чрез интегриране на дейностите в 

световен мащаб. Тези конкурентни предимст-

ва могат да се отнасят или до възможността 

на фирмата да произвежда с по-ниски разходи 

спрямо конкурентите (стратегия на ниските 

разходи), или до възможността и да произ-

вежда уникални продукти в сравнение с кон-

курентите (стратегия на диференциацията). 

 От гледна точка на производствената дей-

ност, стремежът на фирмите да се ангажират 

с международно производство може да се 

обясни с начините, по които те постигат кон-

курентни предимства като: 

- конкурентни предимства, произтичащи 

от собствеността върху активите като матери-

ални активи,  патенти, технология, умения. 

- конкурентни предимства, произтичащи 

от местоположението - цени и качество на 

материалите, инвестиционни стимули, инф-

раструктура,  културни и търговски бариери.  

- конкурентни предимства, произтичащи 

от интернационализацията на пазарните сдел-

ки, като намаляване на разходите по сделки-

те, например разходите за търсене и догова-

ряне, намаляване на несигурността относно 

естеството и стойността на производствените 

разходи, и увеличаване на възможностите за 

получаване на икономии от взаимосвързани 

дейности . 

При вземането на решения за определяне 

на местоположението на дадена дейност 

международните организации се опитват да 

съобразят своите ресурси с изискванията, ко-

ито предоставя международното разпределе-

ние на ресурсите. Напредъкът в новите тех-

нологии води до увеличаване на броя на 

привлекателните местоположения. Факторите 

които оказват влияние върху местоположени-

ето като структура на местната икономика, 

нормативните разпоредби на държавата до-

макин, и естеството на местната бизнес кул-

тура могат да повлияят на успеха или неуспе-

ха на преките чуждестранни инвестиции. 

За структурирането на международните 

логистични дейности особено значение имат 

два елемента, а именно международната биз-

нес среда и логистичната структура. Няколко 

фактора отличават организирането на произ-

водствената дейност в международен и вът-

решен аспект.   

Ценовите фактори като работна заплата, 

цени на материалите, цени на енергията, лих-

вени проценти и транспортни тарифи, както и 

нивата на производителност на производст-

вените процеси, се различават съществено в 

различните държави. В допълнение на това, 

правителствените политики могат силно да 

повлияят на операциите на международните 

корпорации чрез предлагане на специални 

поощрения за стимулиране на инвестициите. 

Много национални пазари са защитени от 

системи, базирани на квоти, тарифни бариери 

или други нормативни актове, които ограни-

чават напълно свободното движение на стоки. 

Логистичните структури на фирмите са 

тясно свързани с техните производствени 

структури. Един от основните фактори при 

проектирането на производствената и логис-

тичната структура на международната орга-

низация е пространственото разположение на 

производствените и дистрибутивните дългот-

райни материални активи. Според теоретич-

ните изисквания местоположението може да 

бъде избрано в близост до доставчиците, в 

близост до клиентите или някъде между тях. 

Основните критерии за избор са предимно 

ориентирани към разходите като икономия от 

мащаба, транспортни разходи и предимства 

на факторните разходи. В тази връзка, пре-

димството на дадено местоположение по от-

ношение на производствените разходи може 

да се компенсира с различни комбинации на 

транспортните разходи за материали и готова 

продукция. Влиянието на тези комбинации 

върху разходите за снабдяване и дистрибуция 

е тясно свързано с конкретното местополо-

жение на допълнителния производствен ка-

пацитет. 

Освен разходите при избора на местопо-

ложение особено важност имат естеството на 

националните ресурси и съответните произ-

водствени процеси. Освен това, характерис-

тиките на регионалната логистична инфраст-

руктура и маркетинговите стратегии на фир-

мата, които имат за цел да обслужват нови 

клиенти, както на вътрешния пазар, така и в 

чужбина, могат също да окажат влияние вър-

ху избора на местоположение на фирмата. 

Една от съвременните тенденции при 

международните организации е свързана с 

централизиране на логистичните системи, 

което води до подобряването на ефективност-

та, производителността и обслужването на 

клиентите. Типичен пример за централизира-

на логистична система са дистрибутивните 
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центрове (ДЦ), независимо дали са в региона-

лен, национален или международен аспекти. 

Дистрибутивният център представлява голям, 

централизиран склад, който получава стока от 

производители и доставчици, прегрупира ги 

по заявки и ги изпраща по най-бързия начин 

на клиентите. Той се фокусира по-скоро вър-

ху активното придвижване на стоката, откол-

кото върху пасивното складиране. Дистрибу-

тивните центрове се характеризират с по-

малък складов обем и свързаните с това раз-

ходи, с по-малки складови запаси, по-

ефективен международен транспорт, възмож-

ност за изпращане на компоненти директно 

от доставчиците към единичен логистичен 

център, подобрено обслужване на клиентите 

и намаляване на оборотния капитал. Въпреки 

това при тях се забелязва много малък ефект 

от мащаба.  

Складовете могат да се разделят на частни 

складове и обществени складове. Частните 

складове се експлоатират от фирми, които 

съхраняват и експедират собствени продукти. 

Те са подходящи за фирми, чиято дейност 

изисква специални условия за съхранение и 

обработка, поради което те се стремят да кон-

тролират проектирането и експлоатацията на 

склада. Частните складове обикновено се на-

емат или закупуват в случаите, когато една 

фирма счита, че потребността от склад за да-

ден географски пазар е толкова голяма и ста-

билна, че е икономически ефективно да нап-

рави дългосрочна инвестиция в него.  

Обществените складове предоставят под 

наем на други фирми площи за съхранение и 

съоръжения, които са необходимите за физи-

ческата дистрибуция. Понякога те осигуряват 

дистрибутивни услуги като приемане и раз-

товарване на продуктите, входящ контрол, 

препращане, попълване на заявки, финанси-

ране, излагане на продукти и координиране 

на пратки. Те са особено полезни за фирми 

със сезонна продукция или с малък обем на 

стоките за съхранение, за фирми с материал-

ни запаси, които трябва да бъдат поддържани 

на много места, за фирми, които тестват или 

навлизат на нови пазари и за фирми, които 

притежават частни складове, но понякога им 

е необходимо допълнително пространство за 

съхранение. 

 

2. Методика на изследването 

 

Интернационализацията на производство-

то е довела до появата на много комплексни 

проблеми пред международните организации, 

свързани с разработването на глобална логис-

тична стратегия, вземането на решения за 

международно разположение на дейностите, 

както и с международната дистрибуция. Ос-

новната цел на изследването е да се анализи-

ра как международните организации структу-

рират своите логистични дейности в глобал-

ната бизнес среда с оглед постигане на по-

добра конкурентоспособност. Този основен 

въпрос може да се раздели на два подвъпроса: 

- Как влияят факторите, като логистична 

стратегия, структура на снабдяването и дист-

рибуцията, параметри на разположението и 

регионалната логистична инфраструктура, 

върху проектирането на международната ло-

гистична структура?  

- Кои стратегическите аспекти, които са 

свързани с горните фактори, трябва да бъдат 

включени в процеса на структуриране на ло-

гистичните дейности на международната ор-

ганизация? 

Моделът на изследване (фиг. 1) илюстрира 

материалния поток от снабдяването с матери-

али, през необходимите производствени про-

цеси, до дистрибуцията до клиентите. Регио-

налната логистична инфраструктура е вклю-

чена, за да се подчертае, че фирмата участва в 

национални и международни сделки. Матери-

алите могат да бъдат доставени от чуждест-

ранни доставчици (международни или гло-

бални), производството може да се извършва 

в различни страни и готовите продукти могат 

да бъдат изнасяни чрез директна доставка или 

централни дистрибутивни складове. 

 Акцентът на изследователския модел е 

върху международните логистични дейности 

на международните организации. В тази 

връзка се разглеждат три параметъра като: 

логистична стратегия, структура на снабдява-

нето и дистрибуцията и регионална логис-

тична инфраструктура. Всички тези промен-

ливи имат значително влияние върху резулта-

тите на мултинационалните компании. 

За по-задълбочен анализ на поставения 

проблем освен анкета се провежда и качест-

веното проучване, тъй като то набляга на 

процеса, а не на целта или резултата. Основ-

ният проблем на изследването включва много 

данни, които не могат да бъдат измерени ко-

личествено, като нагласи, ценности и възпри-

ятия. Освен това по своята същност анализът 

на международните логистични дейности от 

стратегическа гледна точка не се нуждае от 

количествено изследване. 
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Фиг. 1. Модел на изследването 

 

Основните методи, които се използват за 

събиране на основните данни, са интервю и 

въпросник. Лични интервюта се провеждат по 

единадесет въпроса, които са посочени в пър-

вия раздел на анкетата. След интервюто анке-

тираните отговорят на други два въпроса, от-

насящи се до факторите, които влияят на мес-

тоположението производствените и дистри-

бутивните дейности на организацията (раздел 

втори) – фиг. 2.  

Раздел I: Проектиране на международните 

логистични дейности 

1. Как оценявате стратегиите в областта на 

логистиката и дистрибуцията, които вашата 

организация прилага в момента? 

2. Считате ли, че логистичните дейности 

могат да се използват като инструмент за по-

добряване на конкурентоспособността и по 

какъв начин? 

3. Как може да се опише настоящата 

структура на дистрибуцията? Можете ли да 

обясните как тя функционира и какви подоб-

рения имате намерение да направите? Защо са 

необходими тези подобрения? 

4. Как може да се опише настоящата 

структура на веригата за доставки? Можете 

ли да обясните как тя функционира и какви 

подобрения имате намерение да направите? 

Защо са необходими тези подобрения? 

5. Можете ли да опишете най-общо проце-

са на разработка на логистичната и дистрибу-

тивната стратегия? Моля, посочете фактори, 

като характеристиките на пазара и клиентите, 

характеристиките на продукта, екологични 

характеристики и др. 

6. Какво е мнението ви за услугите, които 

ползвате от трети страни, като складиране 

или транспорт? Например, силни и слаби 

страни, специфични ползи и проблеми за вас. 

В какви аспекти ги използвате? 

7. Какво е вашето мнение за регионалната 

логистична инфраструктура по отношение на 

въздушните, железопътните, водните, сухо-

пътните (магистрали) комуникации и телеко-

муникации? Силни и слаби страни? 

8. В какво се изразяват необходимите по-

добрения в съществуващата регионална ло-

гистична инфраструктура по отношение на 

ефективността на веригите за доставка и дис-

трибуция? Има ли държавни органи, които 

работят заедно с вас по тези проблеми?  

9. Как се отнасяте към проблемите на 

околната среда, например замърсяването на 

въздуха посредством съществуващата логис-

тична структура? Мислите ли, че тези въпро-

си ще станат по-важни в следващите пет го-

дини? 

10. Смятате ли, че създаването на „Регио-

нален логистичен инфраструктурен център”, 

включващ различни логистични фирми и ус-

луги, ще повиши координацията и ефектив-

ността на логистичните дейности и функции 

на вашата организацията? Какви предимства 

и недостатъци би имало това например като 

икономии от мащаба, увеличаване на ефек-

тивността, намаляване на разходите за запаси 

и др. 

 

Раздел II: Фактори, влияещи върху место-

положението – фиг. 2 

 

Верига на доставките 

Входящи  

материали 

Производствени 

предприятия 

Вътрешни/ 

външни клиенти 

Централни 

складове 

Централни 

складове 

Структура на снабдяване и дистрибуция 

Логистична стратегия 

Регионална логистична инфраструктура 

Регионална логистична инфраструктура 
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А. В каква степен следните фактори влия-

ят на решението за разположение на вашето 

предприятие?  

(За всеки фактор се поставя оценка от нула 

до пет, като се използва следната скала) 

скала 

"0" въобще не влияе 

"1" в много малка степен 

"2" в малка степен 

"3" в известна степен 

"4" в голяма степен 

"5" в много голяма степен 

 

Б. В каква степен същите фактори оказват 

влияние на вашите решения върху разполо-

жението на дистрибуцията, например разпо-

ложение на регионален логистичен център, 

международен логистичен център и др.?  

(За всеки фактор се поставя оценка от нула 

до пет, като се използва следната скала) 

 

 
1. Близост до важни пазари 0 1 2 3 4 5 

2. Близост до ключови клиенти 0 1 2 3 4 5 

3. Близост до ключови доставчици 0 1 2 3 4 5 

4. Близост до други съоръжения 0 1 2 3 4 5 

5. Достъп до суровини 0 1 2 3 4 5 

6. Достъп до енергия 0 1 2 3 4 5 

7. Достъп до капитал 0 1 2 3 4 5 

8. Достъп до местни технологии 0 1 2 3 4 5 

9. Достъп до квалифицирана работна ръка 0 1 2 3 4 5 

10. Достъп до защитени пазари 0 1 2 3 4 5 

11. Данъчни условия 0 1 2 3 4 5 

12. Регионални търговски бариери 0 1 2 3 4 5 

13. Държавни субсидии 0 1 2 3 4 5 

14. Валутен риск 0 1 2 3 4 5 

15. Език, култура, политика 0 1 2 3 4 5 

16. Съвременна инфраструктура 0 1 2 3 4 5 

17. Регулации по отношение на трудовата заетост 0 1 2 3 4 5 

18. Регулации по отношение на околната среда 0 1 2 3 4 5 

 

Фиг. 2. Фактори, влияещи на разположението на производствените и дистрибутивните звена 

на международните организации 

 

Изводи от проведените интервюта и ан-

кети 

Въз основа на анализа на проведените ин-

тервюта и анкети изводите бяха обособени в 

следните групи: 

- Изводи по отношение на логистичната 

стратегия 

- Изводи по отношение на структурата на 

снабдяването  и дистрибуцията 

- Изводи по отношение на регионалната 

логистична инфраструктура 

- Изводи по отношение на параметрите на 

местоположението на производствените и ло-

гистичните дейности 

 

Изводи по отношение на логистичната 

стратегия 

 

Логистиката като инструмент за пос-

тигане на конкурентно предимство 

Всички анкетирани изразяват съгласие, че 

логистиката представлява ефективен инстру-

мент за постигане на конкурентни предимст-

ва и тази нейна роля ще продължава и на бър-

зо развиващите се международни пазари. Ло-

гистиката допринася за намаляване на разхо-

дите на всички организации, разположени по 

логистичната верига. Приложението на ло-

гистиката в производствените дейности зави-

си значително от вида на отрасъла, конкурен-

тните условия, структурата на клиентите, ха-

рактеристиките на продукта и икономическа-

та ситуация.  

Фирмите могат да използват логистиката 

за постигане на предимства в разходите, в 

диференциацията или в двете насоки. Много 

изследвания показват, че при разработката на 

логистична стратегия голямо влияние оказват 

фактори като връзки с клиентите и  продук-

товите характеристики. От проведените ин-

тервюта се оказа, че разходите имат значи-
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телна роля за постигане на конкурентните 

предимства и са определящ фактор при раз-

работката на стратегията. За всички дейности 

в рамките на логистичната верига на различ-

ните фирми, независимо дали се отнасят до 

входящата логистика или дистрибутивната 

логистика, разходите се разглеждат като клю-

чов фактор.  

Транспортните фирми се явяват трета 

страна при доставката на логистични услуги 

за много производствени организации. Тех-

ните логистични стратегии се различават  от 

тези на производствените организации. Пре-

доставянето на клиентите на логистично обс-

лужване при ниски разходи и висока дифе-

ренциация е залегнало в логистичната страте-

гия на повечето от тях.  

 

Екологични проблеми 
Екологичната проблематика е съставна 

част на логистичната стратегия на много съв-

ременни фирми. От гледна точка на органи-

зацията не е възможно да се игнорират фи-

нансовите резултати и да се преследва единс-

твено екологична стратегия. При решаването 

на проблемите с екологичен характер винаги 

се търси баланс между разходите, ефектив-

ността и екологичните изисквания. Фирмите с 

по-добри финансови резултати в по-добро 

икономическо състояние разполагат с повече 

възможности за постигане на по-екологично 

ориентирана дейност. Много често фирмите 

имат желание да подобрят екологичните ха-

рактеристики на своята дейност, но основната 

преграда се явява лошата инфраструктура. 

Повечето от анкетираните фирми преценяват, 

че клиентите отдават малко внимание на еко-

логичната ориентация на тяхната дейност.  

 

Изводи по отношение на структурата на 

снабдяването  и дистрибуцията 
 

Доставчици на логистични услуги 
Всички организации, които бяха посетени 

използват някакъв вид доставчици на логис-

тични услуги. Общата причина, която се по-

сочва, е да се освободят организациите от 

сложните логистични дейности, като се фоку-

сират предимно върху основния си бизнес. 

Чрез възлагане на логистичните функции на 

външни организации те могат да получат по-

добри и по-ефективни логистични услуги. 

Тъй като специализираните логистични фир-

ми се съсредоточават единствено върху ло-

гистиката, те могат да бъдат в състояние да 

постигне по-голяма сигурност на доставка и 

по-добро спазване на сроковете. 

Освен това, доставчиците на логистични 

услуги, могат да бъдат използвани като ло-

гистични експерти от производствените орга-

низации, те могат да предоставят специфични 

логистични познания или техника за изграж-

дане на мрежи за дистрибуция, планиране и 

контрол на запаса и др. 

От гледна точка на управлението, участие-

то на външна организация с различни инфор-

мационни потоци, организационна култура, 

организационна структура, управление и стил 

на вземане на решение, създава големи пре-

дизвикателства по отношение на интеграция-

та. Слабата интеграция води до лошо сътруд-

ничество между партньорите, което от своя 

страна води до ниска ефективност на ефек-

тивността и ниска производителност на слу-

жителите. 

 

Основни фактори при проектиране на 

дистрибутивната структура 

Физическата структура на дистрибутивна-

та мрежа на организациите е проектирана ос-

новно според познатите теоретични модели. 

Организациите са направили свои собствени 

корекции във връзка с техните специфични 

условия, например, местоположението на за-

водите и икономическата ситуация. Два фак-

тора са водещи при разработка на настоящата 

им дистрибутивна структура, а именно разхо-

дите и ефективността. Отчитане на разходите 

дава отражение на местоположението и броя 

на складове, нивото на запасите, както и на 

използването на логистични доставчици.  

Ритмичното движение на стоките в рамки-

те на дистрибуторската мрежа на фирмата е 

изключително важен елемент за ефективност-

та на разпределението. То силно зависи обаче 

от логистичната инфраструктура. Друг еле-

мент е скоростта на информационния поток, 

както вътрешния, така и на външния. Това е 

тясно свързано с наличието на модерна ин-

формационна система и вътрешната админис-

трация. 

За повечето от организациите спазването 

на договорените времена става все по-важно. 

Спазването на сроковете изисква стоките да 

придвижват до тяхното местоназначение точ-

но навреме, чрез което организациите могат 

да намалят складовите си площи и да спестят 

разходи за съхранение. Стоките трябва да бъ-

дат доставени нито по-рано, нито по-късно. 

Когато доставките пристигнат по-рано клиен-
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тите могат да нямат място за съхранение на 

стоките, а забавени доставки може да забавят 

производството или дейностите на клиентите. 

Спазването на сроковете също се отнася до 

материалния поток в рамките на организация-

та, както и до дистрибуцията на готовата про-

дукция до потребителите. 

 

Изводи по отношение на регионалната 

логистична инфраструктура 

 

Бъдещо развитие на регионалната ло-

гистична инфраструктура 
Като цяло, интервюираните фирми не са 

доволни от регионалната логистична инфрас-

труктура. А общото мнение е, че регионална-

та логистична инфраструктура е един от еле-

ментите, който определя разходите и ефек-

тивността на логистичните дейности на дру-

жествата, като влияе върху разстоянието, 

времето за престои и пътните условия. Друг 

важен въпрос е екологичния аспект на регио-

налната логистична инфраструктура като ни-

во на шума, замърсяването и авариите. 

Почти всички логистични мениджъри 

твърдят, че развитието на железопътния тран-

спорт като друга алтернатива, следва да бъде 

един от най-важните аспекти при бъдещото 

развитие на регионалната логистична инф-

раструктура. Железопътният транспорт е еко-

логично по-чист и той има своите предимст-

ва, които другите видове транспорт нямат. 

Въпреки това, настоящата железопътна сис-

тема не е гъвкава и удобна за използване от 

повечето от фирмите. Железопътният транс-

порт има проблеми при обслужването на кли-

енти чрез транспортиране от врата до врата, 

тъй като няма достатъчно връзки. Развитието 

на железопътната система е скъпо и отнема 

много време. 

 

Изводи по отношение на параметрите на 

местоположението на производствените и 

логистичните дейности 

 

Разположение на производствените 

предприятия 
Значението на различните параметри на 

местоположението на производствената дей-

ност на международните организации варира 

според различните отрасли и фирми. То зави-

си от производствените характеристики на 

различните отрасли, и от спецификата на 

производствените фактори на организацията.  

Основните параметри на местоположение 

се различават значително при производстве-

ните организации – фиг. 3. Причините за това 

са различните отрасли и различните характе-

ристики на продукта. 

 

 

 Фактори за разположение на производството Брой отговори 

  0 1 2 3 4 5 

1. Близост до важни пазари     5 3 

2. Близост до ключови клиенти    1 3 4 

3. Близост до ключови доставчици   1 1 3 3 

4. Близост до други съоръжения  2 2 3 1  

5. Достъп до суровини  1 2 1 2 2 

6. Достъп до енергия  2  2 3 1 

7. Достъп до капитал    3 3 1 

8. Достъп до местни технологии  1 2 3 1 1 

9. Достъп до квалифицирана работна ръка  1 1 1 3 2 

10. Достъп до защитени пазари  1 2 2 3  

11. Данъчни условия   1 1 6 1 

12. Регионални търговски бариери  1  4 3  

13. Държавни субсидии  2 3 1 2  

14. Валутен риск   1 2 4 1 

15. Език, култура, политика   1 4 3  

16. Съвременна инфраструктура    1 4 3 

17. Регулации по отношение на трудовата заетост   3 2 1 2 

18. Регулации по отношение на околната среда  1  3 1 3 

 

Фиг. 3. Фактори за разположение на производствените дейности 
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Освен това, финансовите резултати от 

дейността на организацията и нейната мисия 

влияят на решенията за местоположение на 

производствените дейности на фирмата. Ако 

една организация има намерение да покрие 

определена географска област, параметрите 

като близост до ключови клиенти и пазари 

имат по-голямо значение. Въпреки това, 

фирмите не вземат решенията си за определе-

но местоположение без оценка на текущата 

си финансова ситуация. Ако решението за 

определено местоположение изисква твърде 

много капитал, то може да не бъде избрано, 

особено при малките организации. 

 

Разположение на дистрибутивните 

центрове 

Когато става въпрос за параметрите, опре-

делящи местоположението на дистрибутив-

ните центрове, основните параметри са почти 

еднакви за различните производствени ком-

пании. Причина за това може да бъде, че це-

лите и методите за проектиране на всеки цен-

тър за дистрибуция, както и основните дей-

ности и участници са доста сходни сред меж-

дународните организации, въпреки че има 

някои разлики в начина на транспортиране, 

опаковане и обработка на товарите.  

Определящите параметри, които са под-

чертани от анкетираните са близост до важни 

пазари, близостта до ключови клиенти, дос-

тъп до квалифицирана работна ръка и развита 

инфраструктура. Причините за това могат да 

бъдат свързани с проектирането на центрове-

те за дистрибуция. Една от причините за съз-

даването на дистрибутивни центрове от меж-

дународната организация е да се обслужват 

няколко географски пазари, както и да се по-

добри ефективността на дистрибуцията до 

тях. Основна предпоставка за висока ефек-

тивност на дистрибуцията и намаляването на 

разходите е центровете за дистрибуция да бъ-

дат разположени в близост до ключовите 

клиенти и важните пазари –  фиг. 4. 

 

 Фактори за разположение на дистрибуцията Брой отговори 

  0 1 2 3 4 5 

1. Близост до важни пазари      8 

2. Близост до ключови клиенти     3 5 

3. Близост до ключови доставчици     4 4 

4. Близост до други съоръжения   4 2 2  

5. Достъп до суровини   1 3 3 1 

6. Достъп до енергия  2  1 5  

7. Достъп до капитал   1 3 4  

8. Достъп до местни технологии    5 3  

9. Достъп до квалифицирана работна ръка   1 1 3 3 

10. Достъп до защитени пазари  2  2 4  

11. Данъчни условия   1 1 5 1 

12. Регионални търговски бариери  1 1 2 2 2 

13. Държавни субсидии 2 1 2 2 1  

14. Валутен риск  1  2 3 2 

15. Език, култура, политика  1  5 1 1 

16. Съвременна инфраструктура     3 5 

17. Регулации по отношение на трудовата заетост  1 2 2 2 1 

18. Регулации по отношение на околната среда  1  1 5 1 

 

Фиг. 4. Фактори за разположение на производствените дейности 

 

Дейностите в дистрибутивните центрове 

са свързани с взаимодействие на много раз-

лични участници например, доставчици на 

логистични услуги, основни логистични съо-

ръжения и инфраструктура. От гледна точка 

на човешките ресурси, дейностите на дистри-

бутивните центрове трябва да бъдат изпълня-

вани от квалифицирани служители. Напри-

мер, един разпределителен център се нуждае 

от служители, които имат необходимата ква-

лификация в областта на обработката на то-

варите и поддържане на продуктовия асорти-

менти и др. Също така, служители, които са в 

състояние да контролират информационната 

система, да извършват планиране на обемите, 

да разработват график на транспорта и др. 

Функционирането на дистрибутивния център 

е обемен и сложен процес, който също се 
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нуждае от сложна администрация. Затова 

дистрибутивният център трябва да бъде раз-

положен на такова място, където има доста-

тъчно количество работна сила с необходи-

мата квалификация. В тази връзка сътрудни-

чеството между дистрибутивния център и 

доставчиците на логистични услуги също 

изисква при търсенето на подходящо място за 

дистрибутивни центрове да се има предвид 

наличието на квалифицирана работна ръка. 

Освен това, дистрибутивните центрове 

трябва да са разположени в близост до разви-

та инфраструктура с оглед на производител-

ност и ефективност. Създаването на ефектив-

ни потоци от стоки предполага наличието на 

добре развита логистична инфраструктура. В 

обобщение, решението за местоположението 

на дистрибутивния център трябва да отговаря 

на комбинация от критерии като разходи, 

близост до ключови клиенти и пазари, достъп 

до квалифицирана работна ръка и наличие на 

развита инфраструктура. Окончателното ре-

шение за местоположение на дистрибутивния 

център на международната организация се 

взема въз основа на оценка на разходите при 

различни видове комбинации. 

 

Заключение 

 

Логистичната стратегия е силен инстру-

мент, който международните организации 

използват за постигане на конкурентоспособ-

ност. Тя може да бъде използвана за създава-

не на два вида конкурентни предимства – в 

разходите и в диференциацията. Екологични-

те аспекти на логистичната стратегия придо-

биват все по-голяма важност при междуна-

родните фирми, но те са силно зависими от 

степента на развитие на логистичната инф-

раструктура.  

Използването на логистични партньори е 

важен компонент на много фирмени структу-

ри за дистрибуция и затова е важна част на 

логистичните стратегии. Фирмите могат да 

предоставят на външна организация или ло-

гистичните услуги или на знанията за тях. По-

голямата част от анкетираните организации 

работата на логистичните партньори се счита 

за добра, въпреки че е имало някои проблеми. 

Не могат да се пренебрегнат трудностите, 

свързани със самия аутсорсинг като например 

конфликтите, породени от различна органи-

зационната култура и структура, както и  

проблемите в комуникацията и администра-

цията. 

Физическата структура на разпределител-

ните мрежи, се различава значително между 

фирмите. Въпреки това, могат да бъдат наме-

рени някои прилики по отношение на ключо-

вите участници, както и основните принципи, 

използвани в процеса на проектиране. Най-

важното е, че тенденциите в развитието на 

сегашната структура на разпределение в тези 

компании имат в основата си една и съща по-

сока. Тя е свързана със създаване на центра-

лизирани складове на регионално, национал-

но или международно равнище, и същевре-

менно намаляване на броя на различните ви-

дове местни дистрибутивни центрове. 
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Въведение 

 

Нормалното протичане на производството 

е свързано с ефективното му осигуряване. 

Добре организираното снабдяване води до 

съкращаване на времето за обръщение на ре-

сурсите. Доставяните материални ресурси 

трябва да бъдат с определено качество и с 

минимални разходи на доставка. Материал-

ните потоци в организациите се делят на вхо-

дящи, вътрешнопроизводствени и изходящи. 

Поддържането на запаси е централен проб-

лем. Средно около 40% от инвестициите в 

краткотрайни активи са в запаси. За съхране-

нието им се извършват разходи, поема се риск 

от забавяне оборота на капитала и снижаване 

нормата на печалба. Всичко това се свързва с 

необходимостта от поддържането на ефекти-

вен размер от съответен вид запаси.  

 

 

Снабдяване 

Информационни източници за планиране 

на снабдяването - планирането на необходи-

мите ресурси се осъществява на база обра-

ботката на информация от плана за пласмента 

и производствения план. От плана за плас-

мента се ползва информацията за договори-

рания пласмент и очаквания от свободни про-

дажби. От производствения план се ползва 

информацията за годишния обем на произ-

водството по продукти и производствени 

графици (Транев, 2014, с. 33). Определят се 

необходимите основни и спомагателни мате-

риали и сроковете за въвеждането им в про-

изводството. Уточнява се процедурата на ин-

формационен обмен при промени в производ-

ствения план. 

Механизъм на снабдяване - в практиката 

се обособяват звена базирани върху планира-

нето и реализацията на снабдяването. Звеното 

по снабдяване осъществява непрекъснат ин-

формационен обмен с останалите организа-

ционни звена и доставчиците за ефективна 

ресурсообезпеченост на производството (То-

доров, 1992, с. 11). От звеното по пласмента 

следва да получава информация за специални 

поръчки и за допълнително сключени нови 

договори. От конструктивно-технологичното 

звено изисква информация за промените в 

конструкциите и технологията. От скла-

да/довете получава заявки за попълване на 

запасите. Определя с доставчиците сроковете 

и цените за доставка на суровини, материали, 

комплектуващи части и покупни изделия. От 

счетоводния отдел получава информация за 

осигурените средства и стартирани поръчки. 

Организационен статут на звеното по 

снабдяване - Организационно-структурното 

построяване на звеното за снабдяване касае 

регламента на задълженията и правомощията 

свързани с изпълнението им.  

В компетенциите на звеното влизат: про-

верка на заявките за съответствие между ка-

чеството на материалите и техническите ус-

ловия и изисквания; избира и оценява достав-

чиците по предварително съгласувани и 

одобрени от ръководството критерии; опре-

деля обема на поръчките на база анализа на 

предишни продажби, информацията от про-

изводствения план и движението на запасите 

в организацията; определя годишните запаси 
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от суровини и материали и разпределя поръч-

ките за доставка през текущата година спрямо 

цени на ресурсите, отстъпките, нивото на за-

пасите и измененията в производствената 

програма. 

Има право да предлага ползването на 

стандартни материали.  

Звеното по снабдяване не решава какво да 

се закупи и не може да ревизира исканите ко-

личества и да променя техническите условия. 

Закупуване на ресурси - във звеното по 

снабдяване постъпват заявки от производст-

вото. Заявките се обобщават и се изработват 

спецификации на материалите. За целта се 

ползват конструкторските и технологичните 

спецификации. Съставят се поръчки съобраз-

но сключените договори за доставка. При 

приемане доставките се извърша проверка на 

съответствието между заявеното и реалното 

качество. Изготвя се приемателен акт в два 

екземпляра, с който се регламентира приема-

нето на доставката. Създаденият документ се 

подава в счетоводството за фактуриране и 

изплащане на доставчика. 

Предвижване на материалите - За ефек-

тивно предвижване на материалите ръководс-

твото насочва усилията към решаване на 

следните проблеми (Хатън, 1998, с. 207-225): 

премахване на нежелателното струпване на 

материали и задръжки в производството; раз-

криване на възможности за по-пълноценно 

използване на производствените площи; ра-

ционализиране движението на комплектува-

щите части и изделия; предприемане на пре-

вантивни мерки за елиминиране вероятността 

от удължаване на производствения цикъл; 

планиране на мероприятия за подобряване 

условията на труд и други. 

Съществен относителен дял в производст-

вените разходи имат разходите за транспор-

тирането на материалите (Митев, 1998). Това 

насочва вниманието към факторите влияещи 

върху техния размер с цел разриване на въз-

можности за снижаването им. 

Особено значение за вътрешните превози 

и преноси имат планировката на площите и 

помещенията, конструкцията на изделията, 

технологията на обработките и опаковките на 

материалите. Планирането на производстве-

ните и на складовите площи следва да отчита 

необходимата ширина на транспортните про-

ходи и пътеки и да създаде възможности за 

използване на необходимите подемно-

транспортни съоръжения. Разположението на 

складовете в близост до производствените 

помещения обуславя по-рационално вътреш-

но снабдяване. Конструкцията на изделията и 

технологията са определящи спрямо последо-

вателността на обработка. Опаковките на ма-

териалите следва да са съобразени с възмож-

ностите на наличните подемно-транспортни 

съоръжения за ефективното им складиране. 

Организацията на транспортирането на 

материалите се осъществява според принци-

пите на правопоточност, непрекъснатост и 

недопускане на пресичането на транспортни 

потоци. Анализа на ефективността на товаро-

разтоварните работи е насочен към разкрива-

не слабите места и възможностите за подоб-

рения. На анализ подлежи: честотата на пре-

местване на даден материал в процеса на об-

работка; онагледеността на указанията за 

нормите на пределно натоварване на единица 

площ в производствените участъци; обезпе-

чеността с подемно-транспортни съоръжения 

и степента им на натовареност; осветеността 

на работните площадки; загубите от повреди 

на материали при престои на открито; загуби-

те на време за получаване на материали и 

преноса им; качеството на надписите върху 

транспортните опаковки за предназначението 

на материала и други необходими указания; 

събирането и пренасянето на отпадъците от 

производството и други. 

Оценка на транспортирането на материа-

лите: 

В производствената практика често прила-

гани са следните съотношения и показатели 

(Аникин и кол., 1999, с.74): 

- Относителен дял на работниците, заети с 

превоз и пренос на материали спрямо общия 

брой производствени работници. Показателя 

е следва да е от 2 до 3 %. 

- Отношението между разходите на време 

от производствените работници за превоз и 

пренос на материали към общото полезно 

производително време. Към времето за превоз 

и пренос може да се прибави и времето за по-

лучаване на материалите. Показва обема на 

загубите на полезно производително време на 

производствените работници. Показателя да е 

под 0,5 %. 

- Отношението между броя премествания 

на материала и броя на работните операции. 

При индивидуално производство този показа-

тел може да се приеме за добър при стойнос-

ти 4:1, а при поточно производство - 3:1.  

- Степен на използване на машините и съ-

оръженията - отношение между фактически 

произведеното и производствения капацитет. 



127 

За различните производства този показател е 

различен поради спецификата на работата и 

различната степен на механизация и автома-

тизация. Показателя може да се приеме за до-

бър, когато е над 75 %. 

При превишени стойности на първите три 

показателя и по- ниска от посочената стой-

ност на четвъртия са необходими подобрения 

в организацията както на превоза и преноса 

на материали, така и на цялостната организа-

ция на производствения процес. Търсят се 

варианти за опростяване на производствените 

и транспортните операции, закупуване на но-

во, по-съвършено оборудване, усъвършенст-

ване на планировката на работните места и 

кардинално усъвършенстване организацията 

на работа. 

Поддържане на запаси 

Организациите поддържат запаси от крат-

котрайни материални активи с цел осигуря-

ване съгласуваност между снабдяването, про-

изводството и реализацията.  

Задачите свързани с постигане на тази цел 

са: 

- Намаляне на себестойността; 

- Създаване на резерви за компенсиране на 

сезонните колебания в търсенето и в достав-

ките, за гъвкаво реагиране при неочакван 

ръст на продажбите; 

- Защита от повишаване на цените и фор-

миране на „спекулативни” запаси от специ-

фични стоково-материални ценности; 

- Гарантиране непрекъснатостта на произ-

водствения процес при промяна в сроковете и 

обемите на доставките, както и от заниженото 

им качество; 

- Икономии от транспортни разходи и тър-

говски отстъпки чрез създаване на запаси; 

- Подобряване на логистичното обслужва-

не. Това е един от факторите, който оказва 

съществено влияние на конкурентната пози-

ция на организацията (Мустафова, 2013).   

Основният проблем е определяне на ико-

номически обосновано равнище от запаси. 

Високото равнище на запасите е свързано с 

големи разходи за тяхното осигуряване и 

съхраняване. Ниското равнище увеличава 

риска свързан с появата на недостиг от съот-

ветни краткотрайни материални активи. При 

обезпечаването със запаси ръководството 

следва да отчита съвкупното факторно влия-

ние и да определя икономически обоснования 

размер от всеки запас. По-съществени факто-

ри оказващи влияние върху обема на запасите 

са следните (Jonsson, 2008): очаквани ценови 

увеличения на суровините и материалите; по 

– високи отстъпки при покупки на по – голя-

мо количество; при очакван дефицит от опре-

делени суровини и материали; транспортните 

разходи и обема на поръчката; капацитета на 

производството и обема на поръчките; спе-

цификата на ползваната технология (понякога 

в производствената практика е по-изгодно да 

се увеличи равнището на запасите за сметка 

намаляването на производствените разходи – 

особено при пускането на по-големи произ-

водствени партиди); времето за доставка; 

други фактори и непредвидими форсмажорни 

обстоятелства. За да функционира организа-

цията ефективно и посреща промените в тър-

сенето, ръководството следва да поддържа 

необходимото и достатъчно ниво запаси при 

дадени пазарни условия. 

Поддържаните (Дичев, 1993, с. 118) от ор-

ганизациите запаси са от суровини и матери-

али, от незавършено производство и от готова 

продукция. 

Запаси от суровини и материали - запаси 

на път; текущи запаси; гаранционни запаси. 

Според спецификата на технологичния про-

цес запасите от суровини и материали могат 

да се разграничат на подготвителни (за прие-

мане и първична подготовка на материала) и 

сезонни. Запасите на път се свързват с интер-

вала от време между заявката за доставка и 

нейното изпълнение. От значение е и обема 

на заявката. Преследва се съкращаване на 

времето. Текущият запас следва да обезпечи 

нормалното протичане на производствения 

процес във времевия период на две поредни 

доставки (Дичев, 1993, с. 122). Ефективността 

на решението се движи в границата между 

обем запас и интензивност на доставките. 

Определящи избора на решение са факторите 

влияещи върху обема на запасите. Когато ни-

то един от факторите не оказва ключово вли-

яние се взема в предвид следната зависимост: 

повишаването интензивността на доставките 

снижава разходите за съхранение, но увели-

чава разходите за доставки; респективно на-

малянето на интензивността увеличава разхо-

дите за съхранение и намаля разходите за 

доставки. Целесъобразно е намирането на из-

годния баланс. 

Непрекъснатите промени в търсенето на 

материалите, производственото им потребле-

ние и сроковете за доставки обуславя органи-

зационния интерес от поддържане на гаран-

ционен запас. Той следва да осигури произ-

водствения процес в случаи на нарушаване на 
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нормалния ход на доставките или ритмич-

ността на производството. Завишения размер 

на гаранционния запас увеличава разходите 

за съхранение и води до замразяване на вло-

жените в това парични средства. Завишеното 

поддържане на запаси е оправдано при очак-

вано драстично поскъпване на дадени мате-

риали или очакван дефицит. 

Заниженият размер създава голяма зави-

симост на организацията от доставчиците, 

особено при т.нар. форсмажорни обстоятелс-

тва. Това може да доведе и до неизпълнение 

на производствения план. Заниженият размер 

на гаранционни запаси е оправдан само при 

висока степен на сработеност със доставчи-

ците. В практиката на водещите организации 

се прилага системата „точно на време” за 

поддръжка на оптимален минимум от гаран-

ционен запас. 

Върху размера на гаранционните запаси 

влияние оказва и динамиката на доставките, 

изразяваща се в усилване на промените в тър-

сенето на крайните клиенти в посока, обратна 

на движението на материалните потоци (Ди-

митров и др., 2015) 

Един от най-утвърдените модели за опре-

деляне оптималният размер на запаса е на 

Харис (Harris, 1915) и Уилсън (Wilson, 1934). 

“Моделът е приложим в случаите, когато 

обемът на годишните потребности може точ-

но да се планира, потреблението на материа-

лите е равномерно през годината, доставките 

се изпълняват без забавяне и не се предлагат 

отстъпки при закупуване на по голямо коли-

чество” (Miser, 1989, p. 73). За определяне 

икономичния размер на поръчките се прилага 

формулата (Wilson, 1934, p. 117): 

РС

РДГП
РП

..2
 , където: РП – размер на 

поръчката; ГП – годишна потребност от съот-

ветен материал; РД – разходи за една достав-

ка; РЦ – разходи за съхранение на единица 

производствен запас. 

Запасите от незавършено производство са 

силно зависими от особеностите на техноло-

гичния цикъл. В състава на запаса от готова 

продукция влиза текущия, гаранционния, а за 

някои производства и подготвителния запас. 

Подготвителният се образува при окомплек-

товането на готовата продукция. Стремежа е 

към намаляне времето за извършване на тези 

операции. За текущия запас от готова про-

дукция може да се приложи модела за опти-

малния размер на доставката на база опти-

малния размер на една партида. Повишаване-

то размера на партидата на експедираната 

продукция увеличава складовите разходи за 

съхранение на готовата продукция и снижава 

пласментните разходи. Гаранционния запас 

от готова продукция осигурява определена 

степен на готовността на организацията за 

осъществяване на съответна доставка. 

В световната практика при управлението и 

контролирането на запасите се прилага моде-

ла АВС (Сток, Ламберт, 2005, с. 236). Мате-

риалите се ранжират в четири групи А,В,С и 

D според стойността им, влиянието им върху 

производствения процес и времето за достав-

ка. В сектор „А” се включват най – скъпите 

материали, заемащи около 20% от номенкла-

турата и около 70% от стойността. Върху тях 

се провежда много строг контрол. В сектор 

„В” се включват материали заемащи 30% от 

номенклатурата и 15% от стойността. Конт-

ролът върху тази група е умерен. В сектор 

„С” се включват материали заемащи около 

40% от номенклатурата и 10 % от стойността. 

За тази се определя „безопасно”ниво на запа-

са. В „Д” сектор остават материали заемащи 

около 10% от номенклатурата и 5 % от стой-

ността. Много често това са материали имащи 

дълъг престой. За тях заявка за доставка може 

да се прави след пълното им изчерпване. 

Успешното управление на запасите пред-

полага създаването на система от логистични 

показатели за оценка на ефективността на ло-

гистиката (Мустафова и др, 2010) и разработ-

ката на модели за оценка на логистичните 

процеси (Димитров и др., 2010). 

 

Заключение 

 

Снабдяването трябва да осигури необхо-

димите за производство ресурси с минимални 

разходи. Оценя се влиянието на факторите 

касаещи номенклатурата и асортимента, пот-

ребностите по асортимент, качество, време и 

място, разходите за съхранение, разходите за 

поръчка, разходите за закупуване и тези свър-

зани с така наречените дефицитни ситуации. 

Фокуса е върху суровините и материалите 

при които има смущения в снабдяването пре-

дизвикани от колебания в цените, изчерпване 

на суровинни източници и други. 

Стоково-материалните запаси имат опре-

делени количествени и времеви граници, тъй 

като в противен случай предизвикват преко-

мерно нарастване на разходите. Анализите 

показват, че запасите ангажират голям про-
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цент от оборотните средства на организации-

те, а разходите по поддържането им форми-

рат голям относителен дял в логистичните 

разходи. От друга страна липсата на запаси 

може да предизвика загуби от престои, от 

липса на стоки в момента на възникване на 

голямо търсене, загуби от закупуване и дос-

тавка на малки партиди стоково-материални 

ценности на по-високи цени и други. Идеята 

при управлението на запасите е да се търси 

оптималния баланс на база прогнозиране на 

търсенето и възможностите за минимизиране 

на разходите.  

 

Литература 

 

1. Аникин, Б. и авт. коллективом. 1999 Ло-

гистика, Москва, Инфра-М. 

2.Димитров, И., Димитрова, А., 2015, Ло-

гистичен мениджмънт, Авангард Прима, Со-

фия. 

3. Dimitrov Iv., Mustafova, A. 2010, 

Logistic processes model within the framework 

of the faults identification system in supply 

logistics, „Збірник наукових праць”, Серія: 

Економічні науки, Випуск 26, ЧДТУ, Черка-

си, , 34-37. 

4. Митев, Н. 1998 Основи на логистиката, 

Свищов, Ценов. 

5. Mustafova, A., Dimitrov Iv., 2010, An 

approach for development of a logistics 

performance measures system and a fault three in 

supply logistics,  „Збірник наукових праць”, 

Серія: Економічні науки, Випуск 26, ЧДТУ, 

Черкаси, , 38-41. 

6. Mustafova, A.  2013, Concept of data 

base of system for supply logistics quality 

controlling, „Actual problems of economics and 

management in engineering, oil and gas industry 

in the innovation-oriented economy”, 

Conference Proceedings, Publisher Perm 

National Research Polytechnic University Perm. 

7. Павлова, М. 2001 Управленско счето-

водство, София, Ромина. 

8. Стоянов, Е. 2013 Теория на финансово-

стопанския анализ, Бургас, Либра скорп. 

9. Стоянов, Е. 2009 Финансов контрол, 

Бургас,Либра скорп. 

10. Стоянов, Е., С. Транев. 2014, Въведение 

в малкия бизнес, Бургас, Флат. 

11. Транев, С. 2014 Записки по управление 

(работна тетрадка), Бургас, Флат. 

12. Сток, Д., Д. Ламберт. 2005 Стратеги-

ческое управление логистикой. М., ИНФРА-

М, IV изд. 

13. Тодоров, Ф. 1992 Търговски връзки на 

промишлените фирми, София, УИ Стопанст-

во. 

14. Хатън, Д., 1998 Проектиране на склада 

или дистрибуционен център, в: Основи на 

логистиката и дистрибуцията, под общата 

редакция  на Джон Гаторна. Бургас, Делфин 

прес. 

15. Jonsson, P., 2008 Logistics and Supply 

Chain Management, McGraw-Hill.  

16. Harris, Ford W. 1915 ''Operations Cost'' 

(Factory Management Series), Chicago: Shaw. 

17. Miser H. J., 1989 "The Easy Chair: What 

Did Those Early Pioneers Have Uppermost in 

Mind, Model Building or Problem Solving?" 

Interfaces 19 (4), pp. 69-74 

18. Wilson R. H., 1934 "A Scientific Routine 

for Stock Control," Harvard Business Review, 

13, pp. 116-128 

 

 

Стоян Транев Транев 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. 

Бургас 

Катедра "Икономика и упарвление" 

Адрес гр. Бургас, бул. "Проф. Д. Якимов" № 1 
 

e-mail: tranev@abv.bg 

 
 

 

 

 



130 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM XI (2)  2015   VOL. XI (2)  2015 

                                                                                          

 

 

 

ЗА СЪВРЕМЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Стоян Транев 

 

FOR MODERN PRODUCTION 

 

Stoyan Tranev 

  
ABSTRACT: In the article presents some aspects of the manufacturing process. Attention is drawn to 

the production efficiency and the factors determining them. Raised issues concerning the quality and possibilities 

of its application in production. Proposed guidance for analysis of organizational situation. 

Key words: manufacturing, problems, efficiency, quality, organizational status  

 

Въведение 

 

Производството е сърцевината на бизнеса. 

Всеки бизнес преобразува определени ресур-

си в съответен производствен резултат. Пред-

лаганата статия фокусира върху производст-

вото и неговата ефективност. Представят се и 

някои виждания за анализ на организацион-

ното състояние. Целта е да се разкрият въз-

можности касаещи подобряване на производ-

ството и неговата ефективност. 

 

Производствен процес -- етапи и еле-

менти 

Производственият процес се състой от 

етапи (Димитров, 1987), чиято последовател-

ност зависи от основната организационна цел 

и взаимовръзките между технология, машини 

и съоръжения, суровини и материали, персо-

нал и желани резултати. 

Планиране - преди да се започване произ-

водство е необходимо неговото планиране 

(Ansoff, 1990). То включва прогнозиране на 

потребностите, общо и календарно планира-

не, определяне на необходимите машини и 

съоръжения и техните възможности, необхо-

димия човешки ресурс и разходите за произ-

водството. Основава се на разработения биз-

нес план, който следва да се актуализира. 

Правилното поставяне на оперативни цели и 

разработване на оперативни планове за тях-

ното постигане в стопанските организации е 

особено важна предпоставка за създаване на 

условия за нормално протичане на стопанс-

ките процеси и осигуряване на предимство 

пред конкурентите (Димитров и др. 2014). 

Подготовка - разработват се изделията. 

Технологична подготовка по последовател-

ност и продължителност на дейности, проце-

дури и операции. Определят се качествените 

стандарти, необходимите инструменти, конт-

ролно-измервателни прибори и апаратура. 

Уточнява се подредбата на машините по про-

изводствени помещения. 

Осигуряване с необходимите ресурси 

(Транев, 2014, с. 10), персонал, техническа 

документация, контролно-измервателна апа-

ратура и условия за тяхното ефективно изпол-

зване. 

Администриране - извършва се разпреде-

ляне на работите във времето, по работни 

места и по изпълнители. Определят се пот-

ребните материали и необходимите инстру-

менти. Доставяне на всичко необходимо за 

изпълнение на производствените задачи по 

работни места. Контролира се изпълнението 

на производствения план (Стоянов, 2010). 

Следи се водената отчетната документация.  

Оперативно управление - контролира се 

изпълнението на производствените наряди и 

окачествяването на продукцията. Следи се за 

отклонения от предварително зададения ход 

на производствения процес и при необходи-

мост се регулира (Стоянов, 2010, с. 20-21). 

Търсят се пропуски в графика с цел оптими-

зация на календарния план-график. 

Последователност на производствената 

дейност - доставка и съхранение на суровини, 

материали и полуфабрикати, обработка, мон-

таж, крайна обработка, контрол, опаковане и 

съхраняване на готовата продукция. Извърш-

ването на доставките включва определянето 



131 

на потребностите и размера на поръчките, 

количествата и сроковете за доставка, избора 

на доставчици, сключването и изпълнението 

на договорите за доставка, качеството и конт-

рола на доставките. Съхраняването е свързано 

с поддържането на определен "гаранционен 

запас". Определя се минимална и максимална 

граница за всеки запас и конкретен случай. 

Изборът на доставчици може да се извърши в 

следната последователност: определяне на 

целевата съвкупност от доставчици, събиране 

и оценка на предлаганите оферти, избор на 

доставчици. Заявяването на материалите за-

виси от времевите потребности по работни 

места в производството. Разработва се приемо 

– предавателна процедура установяваща реда 

на проверка на съответствието на доставката 

с поръчката - приемане/рекламации и връща-

не. За регистриране на запасите може да се 

ползват следните форми: приемателен акт, 

картон за регистриране на запасите, контрол-

на сметка, инвентаризационни документи и 

др. Наличностите се установяват с периодич-

ни инвентаризации. Преди непосредствената 

обработка, се извършва планиране на произ-

водствената дейност. Съставянето на произ-

водственият план става съобразно прогнозата 

за реализацията на продукцията (Суша, 2003). 

Анализират се производствените задачи и се 

определят необходимите материали, машини 

и персонал. В производствения план произ-

водствените задачи се определят с общи по-

казатели. Те се конкретизират в календарния 

план – уточнява се движението на полуфаб-

рикатите и материалите и се посочва времето, 

необходимо за извършване на всяка процеду-

ра и операция. Календарният план се детай-

лизира с наряди - поръчки за всяко работно 

място. Организацията на обработката следва 

да зададе производствен темп, който да оси-

гури производството на планираните изделия 

при оптимално равнище на запасите от из-

ходни материали, незавършено производство 

и готови изделия. Изискванията са за ефек-

тивност на производствената структура, оп-

тималност на натоварването на машините и 

съоръженията и рационално отчитане на 

движението на материалните потоци по ра-

ботните места. Разположението на машините 

и съоръженията, връзките между тях и връз-

ките им със складовете за изходни материали 

и готова продукция съставят производствена-

та структурата. На всяко работно място се 

описва типа и наименованието на машината, 

броя на обслужващите го работници, броя на 

смените. Завършваща фаза на обработката е 

монтажът. Представлява сглобяване на от-

делните части и получаване на крайното из-

делие. Определянето на монтажното време 

започва от датата на завършване и върви в 

обратен ред. Работата по изготвяне на дадено 

изделие започва от тези детайли, които са не-

обходими за монтаж на първите възли. При 

по-голямо количество детайли производство-

то започва с тези, чиято изработка изисква 

най-много време. Краят на обработката на 

останалите трябва да съвпадне с началото на 

операциите по монтажа на първия възел. В 

крайната обработка влизат работите по общо-

то оформяне на изделието. Контролът се 

осъществява на всички етапи - от момента на 

постъпването на суровините, материалите и 

покупните изделия и части до пълната завър-

шеност на крайното изделие (Стоянов, 2010, 

20-29). Възможни са стопроцентов или избо-

рен контрол. Контролът (Чоудхари, 2002) 

трябва да осигурява ефективно осъществява-

не на производството и да гарантира постига-

нето на резултата. С опаковането завършва 

производствения цикъл. Опаковката трябва да 

инициира продажбата, да съдържа инструк-

ции за ползването на продукта. 

Производствени ресурси - критериите за 

избор на суровините, материалите и полуфаб-

рикатите се извеждат от зависимостта между 

тях и другите елементи на производствения 

процес. Някои производствени проблеми са в 

резултат ползването на неподходящи сурови-

ни и материали. При избора им следва да се 

отчита съответствието на техните характе-

ристики с изискванията на техниката и техно-

логията. В голяма степен избора на характе-

ристиките на суровините, материалите и по-

луфабрикатите се отразява върху избора на 

доставчиците. 

В практиката често се налага наличните 

машини и оборудване да се заменят по раз-

лични причини с нови, по-съвършени. Това 

засяга рентабилността (Стоянов, 2010, с. 108-

109) на предприятието, състоянието на вече 

използваните машини и отношението към 

тях. Избора на машини и оборудване е свър-

зан с техните технически възможности, про-

изводителност, технологична съвместимост, 

ремонт и поддръжка, енергоемкост, еколо-

гичност и други. Експлоатацията на машини-

те и оборудването води до постепенното им 

износване. Освен физически, машините и 

оборудването се изхабяват и морално. При-

чините за това могат да са появата на нови, по 



132 

съвършени машини и оборудване, аналогични 

машини и оборудване, но с по-ниски цени, 

нови, по-съвършени технологии, изискващи 

използването и на нови, по-съвършени маши-

ни и оборудване. Обновяването на машините 

и оборудването се извършва съобразно физи-

ческото и моралното им изхабяване. Ефек-

тивното използване на машините и оборудва-

нето зависи във висока степен от структурата 

на работното време на предприятието. Анали-

зът на структурата на работното време дава 

ясна представа както за организацията на 

производството и технологията на работа, 

така и за качеството на машините и оборуд-

ването. Решението за закупуване на техника 

трябва да бъде функция от стратегическите 

цели на организацията. Осигуряването на 

производството може да се осъществява чрез 

закупуване, наемане от специализирани орга-

низации или възстановяване на налична тех-

ника. Поддържането на оборудването в ра-

ботно състояние и предотвратяване на нео-

чакваното му излизане от строя и свързаните 

с това загуби е изключително важно за орга-

низацията. Разходите за техническо поддър-

жане намаляват авариите и загубите от прес-

тои на съоръженията. Организациите плани-

рат текущите технически ремонти. Извърш-

ват се по предварително разработен план за 

профилактични прегледи и ремонти.  

Дейностите свързани с производствен пер-

сонал (Шопов, 2006) - определяне на необхо-

димия брой производствени работници, под-

бор, обучение и участие в производствения 

процес, оценка на производствената им дей-

ност и заплащане. Преди подбора на необхо-

димия персонал се определят дейностите за 

осъществяване на производствения процес, 

времето за изпълнение на всяка дейност и не-

обходимия брой изпълнители. Подбора се 

извършва чрез установяването степента на 

съответствие между изискванията и качества-

та на кандидата. Организацията на работните 

места включва разполагане на работните мес-

та, оборудване и създаване на оптимални ус-

ловия за работа. Оптималното разположение 

на работните места зависи от извършваната 

работа. Цели се елиминиране на всички не-

нужни премествания и движения, а с това 

съкращаване на времето за изпълнение на да-

дена работа, създаване на подходящи условия 

за работа, икономично използване на площи-

те. Оценката и усъвършенстването на квали-

фикацията на производствения персонал е 

важна задача. 

Производство и разходи  

Разходите влияят на ефективността на ор-

ганизационната дейност и рентабилността. 

Това провокира отчитането, контрола и пла-

нирането при извършването на производстве-

ните разходи. Стремежа е да се постигне тен-

денция на минимизиране производствените 

разходите и поддържане на високо качество.  

Разходи по икономически елементи - за 

материали, за амортизация, за външни услуги, 

за възнаграждения и осигуровки, други. Ин-

формацията за тези разходи дава възможност 

да се изчислят показатели като материалоем-

кост, трудоемкост и други, характеризиращи 

организационната ефективност (Стоянов, 

2013, с. 76). Вида на дейността влияе на раз-

мера на разхода от даден икономически еле-

мент. Въвеждането на иновативни техноло-

гии, както и на материали с подобрени потре-

бителни свойства и по-ниска стойност снижа-

ват производствените разходи. Информацията 

за относителната икономия или преразход на 

материали има решаващо значение за тяхното 

управление. Факторите влияещи върху разхо-

дите за материали са (Стоянов, 2013, с. 79) 

промените в обема на продукцията, в асорти-

ментната структура на продукцията, в цените 

на материалите и в разхода на материали в 

единица продукция. 

Всяка организация начислява амортизация 

на материалните и нематериалните си активи. 

Стойностният размер на амортизационните 

разходи се обуславя от амортизационната су-

ма и амортизационната норма. За отделните 

отчетни периоди, според амортизационния 

срок зависи от прилаганите амортизационни 

методи. Промяната в размера на амортизаци-

ите (Стоянов, 2013, с. 82) се отразява на об-

ръщаемосста на ДМА. Чрез информацията за 

обръщаемостта (обща, времетраене и ско-

рост) на ДМА се установява относителния 

дял на амортизациите в стойностния обем на 

продажбите. 

Разходите за производствения персонал 

включват работните заплати, осигуровките и 

платените отпуски. Информацията свързана с 

тях е за относителният им дял в общия размер 

на разходите на организацията/дейността, ре-

ализирана печалба с един лев разходи за жив 

труд и други. Структурите на работната зап-

лата и осигуровките разкрива относителния 

дял и тежеста на елементите, който ги съста-

вят. Нормирането на труда и стимулирането 

на работниците оказва изключително влияние 

върху производствената ефективност.  
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При производството на продукция органи-

зациите изразходват материални и парични 

средства. Тези разходи формират състава и 

величината на себестойността на продукция-

та. Структурата на себестойността разкрива 

мястото и относителните дялове на видовете 

разходи по производството и реализацията на 

продукцията. Планирането, организацията по 

обхващането на всички разходи формиращи 

структурата на себестойността, нейното из-

мерване и анализ са от съществено значение 

за управлението с цел осъществяване на ко-

ригиращи въздействия за нейното намаляне. 

При определяне на себестойността особе-

но важно е да се отчитат критичните фактори, 

свързани с нея и обуславящи ефективността 

на производствената дейност. Такива са из-

мененията в цените на суровините, материа-

лите, горивата, енергията, машините, съоръ-

женията, транспортните средства и други; 

изменението в транспортните тарифи, мето-

дите и нормите за определяне на амортизаци-

онните отчисления, в заплащането на труда и 

други; лихвените проценти по кредитите, 

броят и видът на останалите държавни регу-

латори върху стопанската дейност и други.  

Важен фактор е процентът на доставяните 

отвън части и комплектуващи изделия за 

производството на дадена продукция. Допус-

натият брак също оказва влияние на себес-

тойността. Производствения брак е загуба за 

производството. Непоправимият брак е пълна 

загуба. „Увеличава себестойността и намаля 

обема на продукцията” (Стоянов, 2013, с. 84). 

Спрямо поправимия се извършват допълни-

телни разходи по отстраняването му, което 

също утежнява себестойността. 

Административните разходи са по общото 

управление на организацията. Те са допълни-

телни разходи и не влизат в структурата на 

себестойността на продукцията. Важна е ин-

формацията за състава на елементите изграж-

дащи структурата на административните раз-

ходи. Оптимизацията на организационната 

структура съкращава разходите за управленс-

ки персонал и подобрява изпълнението на 

управленския процес. 

 

Еефективност на производствената дей-

ност - фактори, влияние, критерии 

Факторите обуславящи ефективността на 

производствената дейност са: технологията, 

машините и съоръженията, суровините и ма-

териалите, персонала, технико-

технологичните параметри на продуктовата 

структура, качеството и икономическите по-

тенциали на продуктовата структура (Цвет-

ков, 2006). Мениджъра следва да открива и 

отстранява предпоставките за несъответствия. 

С качественият анализ на несъответствията се 

търсят възможни решения. Важно е и опреде-

лянето на критерии за оценка на бъдещите 

решения. Елиминирането на несъответствия-

та оптимизира производствения процес. Ця-

лостното взаимодействие на факторите и вли-

янието им върху ефективността се получава с 

последователното оценяване на комбинации-

те между тях - всеки с всички останали до 

затваряне на цикъла. 

Несъответствия между технологията и 

другите основни фактори: 

- Технология - машини и съоръжения - 

последователността на машините и съоръже-

нията не съответства на регламентацията на 

технологичния поток; класа на машините и 

съоръженията е по нисък от технологичните 

изисквания; липса на уреди и апарати за пре-

цизно изпълнение на технологията; недоста-

тъчна прецизност в технологичната регламен-

тация. Възможни решения: Регулиране тех-

нологичната последователност на разполага-

не на машините и съоръженията; модернизи-

ране и подмяна на някои от ползваните ма-

шини и съоръжения; внасяне на корекции в 

настройките на технологията; прецизиране на 

технологичната документация; внедряване на 

иновативна технология. 

- Технология - суровини и материали. Фи-

зикомеханичните и химическите свойства на 

суровините и материалите не отговарят на 

технологичните изисквания; неподходящи 

смеси от синтетични и естествени материали; 

технологичните параметри и качеството на 

използваните суровини и материали се раз-

минава. Възможни решения: замяна на не-

подходящите суровини и материали с прите-

жаващи изискуемите свойства; оптимизиране 

съответствието между показателите на синте-

тичните и естествените материали. 

- Технология - производствен персонал. 

Разминаване квалификационното ниво на 

персонала с изискванията на технологията; 

висок относителен дял на ръчния труд; липса 

на необходимото метралогично осигуряване 

или неефективно използване; наличие на 

вредни за здравето процеси и продукти. Въз-

можни решения: привеждане на квалифика-

ционното ниво в съответствие с технологич-

ните изисквания; обезопасяване и оптимизи-

ране организацията на работните места; 
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окомплектоване с необходимите приспособ-

ления и подходяща екипировка; стимулиране 

на персонала за стриктно спазване на техно-

логичните параметри. 

- Технология - технико-технологични па-

раметри на продуктовата структура. Висока 

материалоемкост и енергоемкост на продук-

цията; ниска надеждност на изделията; неза-

доволителна ремонтопригодност на изделия-

та; непривлекателен външен вид на изделията 

(Дичев, 1993). Възможни решения: подмяна 

на материали с такива с по-ниска енергопог-

лъщаемост; усъвършенстване на конструкци-

ята на изделията; подмяна при възможност на 

част от използваните материали с по-

подходящи; усъвършенстване дизайна на из-

делията. 

- Технология - качество на продукцията. 

Незадоволително качество в резултат на: ос-

таряла или неподходяща технология; неспаз-

ване на стандарти и предписания. Несъответ-

ствие между производствените стандарти на 

продукцията и изискванията на пазара. Въз-

можни решения: доокомплектоване е техни-

ка, позволяваща целесъобразни изменения на 

технологичните параметри на продукцията; 

повишаване на технологичната и трудовата 

дисциплина; усъвършенстване на маркетин-

говата дейност. 

- Технология - икономически потенциали 

на продуктовата структура. Висок относите-

лен дял на (Белев, 1998): суровините и мате-

риалите в общите материални разходи; на по-

купните материали в общите материални раз-

ходи; помощните и обслужващите дейности в 

общите разходи. Възможни решения: подмя-

на на наличната техника с по-

производителна; доокомплектоване с по-

съвършена техника или цялостно обновление 

на техническата база; технологично обновя-

ване. 

Несъответствия между машини и съоръ-

жения и другите основни фактори: 

- Машини и съоръжения - суровини и ма-

териали. Качествата на суровините и матери-

алите се разминават с параметрите на маши-

ните и съоръженията; физикомеханичните 

качества на материалите не гарантират изиск-

ващата се проходимост през отделни възли на 

машините. Възможни решения: усъвършенст-

ване на технологията за предварителна под-

готовка на суровините; избор на суровини и 

материали с оптимални физикомеханични 

показатели; употреба на суровини и материа-

ли, съобразени с параметрите на оборудване-

то.  

- Машини и съоръжения - персонал. Раз-

минаване между изискванията на работното 

място и квалификацията; нерационално съот-

ношение между основни и спомагателни ра-

ботници; слабости в капиталните ремонти; 

ниска мотивация на работниците; неоптимал-

но натоварване на техниката по време и мощ-

ност. Възможни решения: Подобряване на 

квалификационната съвместимост с работно-

то място; усъвършенстване организация на 

работните места; усъвършенстване на систе-

мата за ремонт и поддръжка на оборудването; 

- Машини и съоръжения - технико-

технологични параметри на продуктовата 

структура. Нивото на техниката не осигурява 

разнообразие на асортимента; работа под 

производствения капацитет; слабости в конс-

труктивните и дизайнерски решения пораж-

дат несъответствия с параметрите на оборуд-

ването. Възможни решения: разработване на 

проект за закупуване на ново оборудване; до-

окомплектоване на наличните машини и съо-

ръжения с допълнителна техника; разкриване 

на допълнителни пазарни възможности за 

достигане на пълен производствен капацитет. 

- Машини и съоръжения - качество на 

продукцията. Техническото и технологичното 

ниво на машините и съоръженията не осигу-

ряват изискваните характеристики на продук-

та; техническите средства за контрол на тех-

нологичния процес не гарантират стриктно 

спазване на предписанията. Възможни реше-

ния: доокомплектоване със специализирани 

устройства, уреди, апарати и инструментална 

екипировка; привеждане на наличното обо-

рудване в необходимото състояние чрез ре-

конструкция и модернизация; внедряване на 

система за управление на качеството. 

- Машини и съоръжения - икономически 

потенциали на продуктовата структура. Тех-

ническото и технологичното ниво на маши-

ните и съоръженията не осигуряват заложена-

та рентабилност; незадоволително ниво на 

екстензивното и интензивното използване на 

оборудването; недостатъчна технологична 

проходимост на машинния парк. Възможни 

решения: разработване на технико-

технологични и икономически обосновки за 

необходимостта от закупуване на нова техни-

ка; усъвършенстване на управлението. 

Несъответствия между суровини, материа-

ли и другите основни фактори: 
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- Суровини и материали - персонал. Нее-

фективна подготовка причиняваща смущения 

в производствения процес и повишаване на 

отпадъците; в технологичната документация 

липсват показатели за използваните суровини 

и материали; неефективен входящ контрол на 

постъпващите суровини и материали. Въз-

можни решения: регламентиране процесите 

на съхранение, отлежаване и подготовка на 

суровините и материалите преди реализация-

та на технологичния процес; осигуряване на 

задължителна регламентация на технико - 

технологичните параметри на суровини и ма-

териали. 

- Суровини и материали - технико-

технологични параметри на продуктовата 

структура. Прилаганата технология не отчита 

зависимостите между характеристиките на 

суровините и тези на машините в различните 

етапи на производството; при внедряването 

на нов продукт се ползват суровини и мате-

риали различни от проектните характеристи-

ки за качество. Възможни решения: подбор на 

материали с по-добра технологична проходи-

мост; подмяна на материалите при необходи-

мост; влагане на суровини и материали с по-

широк диапазон на показателите им. 

- Суровини и материали - качество на про-

дукцията. Разминаване между качеството на 

суровините и материалите и на продукта; не-

осигуряване заложените характеристики на 

продукта в част от суровините и материалите. 

Възможни решения: регламентация на качес-

твените параметри на използваните суровини 

и материали; работа с материали с подходящи 

свойства. 

- Суровини и материали - икономически 

потенциали на продуктовата структура. Вло-

жени суровини и материали с характеристики 

различни от технологичните стандарти; висо-

ка доставна стойност на закупуваните суро-

вини и материали; заложени суровини и ма-

териали не осигуряват изискваната от пазара 

потребителна стойност. Възможни решения: 

разработване на правила за избор на достав-

чици, при разработване на нов продукт да се 

внедри система за управление на качеството; 

оптимизиране на системата за управление на 

стоково- материалните запаси в предприятие-

то. 

Несъответствия между персонала и други-

те основни фактори: 

- Персонал - технико-технологични пара-

метри на продуктовата структура. Не се оси-

гурява достатъчно информация за продукти с 

реални пазарни ниши; слаба актуализация на 

производствената система спрямо пазарните 

изисквания; не се спазват установената тех-

нология при производството на продукта. 

Възможни решения: информационно осигу-

ряване за пазарното търсене; повишаване 

изискванията при подбора; преквалификация. 

- Персонал - качество на продукцията. 

Липса на необходими умения и производст-

вен опит; липсват необходимите инструкции 

и правила за работа по работни места. Внед-

ряване на технологичната и длъжностна рег-

ламентация. 

- Персонал - икономически потенциали на 

продуктовата структура. Недостатъчна ком-

петентност и мотивация на персонала и висо-

ки разходи за труд, материали, енергия; неп-

равилна планировка и организация на работ-

ни места. Възможни решения: унифициране 

на проектните разработки при отчитане ниво-

то на изпълнителите; разработване на обвър-

зано с резултатите заплащане; усъвършенст-

ване инструкциите и правилата за работа и 

функционалните описания на работните мес-

та. 

Несъответствия между технико-

технологичните параметри на продуктовата 

структура и другите основни фактори: 

- Технико-технологични параметри на 

продуктовата структура – качество на про-

дукцията. Параметрите на конструкцията и 

дизайна обуславят ниско качество на продук-

цията; производство на изделия с техноло-

гично остарели параметри. Възможни реше-

ния: проектиране и усвояване на продукти с 

високо качество, актуален дизайн и по-ниска 

материална и трудова поглъщаемост. 

- Технико-технологични параметри на 

продуктовата структура - икономически по-

тенциали на продуктовата структура. Про-

дуктова структура обуславя ниска рентабил-

ност, съдържа продукти с качество и дизайн 

неадекватни пазара и предопределя необос-

новано високи разходи. Възможни решения: 

усъвършенстване на продуктовата структура 

съобразно пазарното търсене и възможности-

те за по-високи обеми. 

Несъответствия между качеството на про-

дукцията и икономическия потенциали на 

продуктовата структура: 

- Качество - икономически потенциали на 

продуктовата структура. Качеството на про-

извежданите продукти не съответства на па-

зарните изисквания; несъответствие на качес-

твото със заложените характеристики - пови-
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шава брака и създава допълнителни разходи 

за дообработка. Възможни решения: усъвър-

шенстване на съществуващото и закупуване 

на ново технологично оборудване; доокомп-

лектоване със специализирани машини, уре-

ди, апарати и инструментална екипировка; 

внедряване на система за управление на ка-

чеството. 

Критерии за оценка на резултатите от дей-

ността: 

- Технико-технологични критерии - произ-

водство, продукция, суровини и материали, 

персонал. Производство (Turner, 1987): сте-

пента на механизация и автоматизация на 

производството; степен на използване на обо-

рудването; натурална производителност на 

машините и съоръженията; степен на съот-

ветствие между технологичните възможности 

на оборудването и изискванията за качество 

на крайния продукт; ниво на коефициента на 

интензивно използване на технологичното 

оборудване; степен на осигуреност с подем-

но-транспортни средства, с инструменти, 

приспособления и техническа документация. 

Продукция (Ohno, 1988): ниво на технико-

технологичните параметри на продукцията 

спрямо нивото на конкурентите; степен на 

безвредност на продукцията; несъответства-

щи на изискванията за качество; степен на 

информационно осигуряване за търсените от 

пазара продукти; степен на съответствие 

между зададените и фактическите параметри 

на продукцията; ниво на технологичните па-

раметри на полуфабрикатите и готовите про-

дукти; степен на съвършенство на конструк-

цията - съответствие на водещи аналози. Су-

ровини и материали: параметри на използва-

ните материали - параметри на водещи про-

изводители; степен на съответствие на харак-

теристиките на суровините и материалите с 

параметрите на оборудването; целесъобраз-

ност при съчетаване на суровините и матери-

алите; процентно отношение между естестве-

ни и синтетични материали. Персонал: съот-

ветствие на параметрите на работната среда с 

нормативите за екологични норми и изисква-

ния; степен на образователно и квалификаци-

онно ниво на персонала; съотношение между 

основни и спомагателни работници; съотно-

шение между изпълнителски и управленски 

кадри; степен на информационна осигуреност 

на персонала; ниво на сменния фактор по 

групи работни места; относителен дял на за-

губите на работно време. 

- Техникоикономически критерии - съпос-

тавка на инвестираните средства със загубите 

от брак, повторни преработки, гаранционна 

поддръжка и след продажбен сервиз; относи-

телен дял на технологичния брак, на попра-

вимия брак и на непоправимия; натурална 

производителност; качество на продукцията; 

енерго и материалопоглъщаемост на продук-

цията (Транев, 2014, с. 47). 

- Икономически критерии - производител-

ност на труда на едно лице; изплатени обез-

щетения; разходи за повторни преработки; 

разходи за сервиз и гаранционна поддръжка; 

разходи на основни материали; разходи на 

спомагателни материали; материални разходи 

на 100 лв. произведена продукция; разходи на 

труд на 100 лв. произведена продукция; се-

бестойност на 100 лв. произведена продук-

ция; себестойност на 100 лв. реализирана 

продукция; разходи за дейността; приходи от 

дейността; печалба; рентабилност на 100 лв. 

произведена и реализирана продукция (Стоя-

нов, 2013). 

 

Качество на продукцията и услугите 

Организациите следят качеството на пред-

лаганите продукти и услуги; на използваните 

ресурси; на работа, на конкуренцията. Качес-

твото на продукцията зависи от вложените 

материали, енергоемкостта, ремонтопригод-

ността, надеждността, транспортабилността, 

безвредността и безопасността при ползване, 

срок на доставка и т. н. Качеството предпола-

га удовлетворяване на изискванията на конк-

ретен потребител или гарантиране на свойст-

ва, удовлетворяващи всички потребители. 

Качеството е обща грижа и отговорност 

(Ишикава, 1994). Инспекцията ръководи про-

цеса методически. Качеството на продукта 

или услугата не е по-високо от това на вло-

жените в него материали и комплектуващи 

части. Качеството е ориентирано към потре-

бителското търсене. Възприеманото качество 

отразява степента на одобрение на продукта 

от купувачите и е показател за конкурентос-

пособност. Повишаването на качеството сни-

жава производствените разходи поради нама-

ляне брака, разходите на труд и по-

икономичното използване на машините и съ-

оръженията. Утвърдени от практиката на ин-

спектиране са следните емпирични критерии: 

- Отношението между размера на разходи-

те за организиране и издръжка на инспекция-

та по качество и сумарната работна заплата 

на производствените работници. За организа-
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цията е добре показателя да влиза в границата 

между 5 и 6 %. 

- Отношението между разходите за изд-

ръжка на инспекцията по качество и произ-

водствените разходи. Добре е показателя да 

има стойности от 1,5 до 2 %. 

Оценката на качеството на услугите е по-

специфична. Потребителите освен възприе-

мането на резултата от нея, участват непос-

редствено в процеса на осъществяването й. 

Според стандартите на ISO качеството е 

степента в която съвкупността от присъщи 

характеристики удовлетворяват изискванията. 

Серията стандарти ISO препоръчва прилагане 

на процесен подход за разработване, внедря-

ване и подобряване ефикасността на система 

за управление на качеството. Системата за 

качеството се насочва към: разбирането и 

удовлетворяването на изискванията на потре-

бителите; разглеждането на процесите от 

гледна точка на добавената стойност; измер-

ване на резултатите по отношение на произ-

водителността на процесите и тяхната ефек-

тивност; непрекъснато усъвършенстване на 

процесите на база обективни измервания. 

Процесният подход включва и цикъла PDCA 

(Ишикава, 1994) (планиране, изпълнение, 

проверка, действие): 

- Планиране - поставяне на целите и създа-

ване на необходимите процеси за постигане 

на резултати в съответствие с изискванията 

на клиентите и политиката на организацията; 

- Изпълнение - внедряване на процесите; 

- Проверка - наблюдение и измерване на 

процесите и продуктите в съответствие с по-

литиката, целите и изискванията на продукта 

и докладване на резултатите; 

- Действие - предприемане на действия за 

по-нататъшно подобряване на работните про-

цеси. 

Организацията следва да определи проце-

сите, последователността и взаимодействието 

им, критериите и методите за качествен конт-

рол. Важна е осигуреността с налични ресур-

си и информация, необходими за: поддържане 

действието на процесите; тяхното наблюде-

ние, измерване и анализ; внедряване на дей-

ности, необходими за постигане на планира-

ните резултати; документиране на процесите. 

 

Анализ на организационното състояние 

Технологичното ниво се оценя (Ганчев, 

1994) по типа производство (единичен, масов, 

сериен), прекъснатост/непрекъснатост на тех-

нологичния процес, относителен дял на ръч-

ния труд, степен на автоматизация, съответс-

твието на предписаните с фактическите тех-

нологични параметри, относителен дял на 

субпродуктите, транспортна осигуреност, 

метрологична осигуреност, технологична бе-

зопасност и екологичност. 

Технологичното оборудване се оценя по 

физическо и морално състояние: оборудване-

то по първоначална и остатъчна стойност; 

машините и съоръженията с изтекъл аморти-

зационен срок; първоначален и фактически 

капацитет по групи машини; натоварване по 

време и мощност; технологичната пригод-

ност; ергономичност и безопасност на обо-

рудването. Сравнява се производителността 

на машините и съоръженията с аналогични 

ползвани от конкуренцията. 

Анализ на качеството на използваните су-

ровини и материали - анализира се (Ишикава, 

1994): съответствието на физикомеханичните 

свойства и технологичните показатели на су-

ровините и материалите спрямо конструктив-

но-технологичните предписания; степента на 

проходимост на материалите; структурата на 

материалите; относителният дял на покупни-

те комплектуващи части, детайли, възли и 

изделия; стойността на суровините, материа-

лите, комплектуващите части и изделия. 

Анализът на персонала включва (Павлова, 

2001): съответствие между квалификацион-

ното ниво и изискванията на технологията; 

съотношението между основни и спомагател-

ни работници; относителен дял на управленс-

кия персонал; на мотивацията; на производи-

телността; на сменността; на обособените ра-

ботни места и др. 

Анализът на технико-технологичните па-

раметри на продуктовата структура се извър-

шва на база сравнението им с параметрите на 

конкурентите (Зубик, 1995). Определя се фа-

зата на жизнения цикъл на продукта. Изслед-

ват се пазарните потребности и тенденции, 

продажбите, цените. Анализира се конкурен-

цията. Оценяват се възможностите за усъ-

вършенстването на продукта и тези за произ-

водство на нов в следните насоки (Стоянов, 

Транев, 2014): възможности усъвършенства-

нето да стане на база наличното оборудване; 

необходимост от нови производствени мощ-

ности и човешки ресурси; възможности за 

разработване на нов продукт на база използ-

ваните досега суровини и материали; др. 

Анализ на качеството на продукцията - 

върху потребителната стойност на продукци-

ята влияние оказват свойствата съставящи 
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качеството й. То лимитира както нейния жиз-

нен цикъл, така и конкурентоспособността й. 

Подготовката на инвестиционни решения 

изисква оценка на качеството. Извършва се 

оценка на (Ишикава, 1994): системата за кон-

трол на качеството; технологията за контрол 

на качеството и нивото на персонала, осигу-

ряващ контрола. Оценяват се веществените 

носители на качеството по цялата верига на 

производствения процес - от входа до изхода. 

Установява се процентното участие на всеки 

елемент на производството в качеството на 

крайния продукт. Определят се слабите места 

в материално-веществената структура на 

производството, които подлежат на усъвър-

шенстване. Оценяват се съдържащите се в 

продукта труд и материал, технологичното 

решение и цялостната технологична прера-

ботка. Измерва се (Стоянов, 2013) наукопог-

лъщаемостта на продукта, материалопоглъ-

щаемостта, трудопоглъщаемостта, машино-

поглъщаемостта, енергопоглъщаемостта. На 

база получените резултати се оценя потенци-

ала (Дрю, 1995) на продуктовата система. По-

лучената оценка е критерии за избор на вари-

ант за усъвършенстване на продукта или раз-

ширяване на асортимента, т.е. за обновление. 

 
Заключение 

 

Получените резултати от цялостния анализ 

се ползват за определяне на насоките за усъ-

вършенстване организацията на производст-

вото, икономическите параметри на продук-

цията, технологията и техниката. В разрабо-

тените алтернативни варианти се съдържат 

възможностите за ограничаване на съществу-

ващото производство, усъвършенстване на 

определени параметри на продукта, разширя-

ване на асортимента, частична подмяна на 

технологичното оборудване или цялостно 

преоборудване. Усъвършенстването, частич-

ната подмяна или цялостното преоборудване 

имат различна икономическа стойност. Тя е 

свързана с размера на инвестираните средства 

и с ефекта от реализацията на продукцията. 
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ABSTRACT: Agriculture and tourism are leading industries in Turkey. The agricultural sector in Turkey 

faces a number of important challenges. The number of population lived in rural areas and employed in the 

agriculture has decreased during the last decades. There is a need to create new sources of income and employ-

ment for rural residents.  This article argues whether or not agrotourism makes an effective contribution to rural 

development. It is concluded that the diversification option is a complex one with many constraints and public 

sector plays a critical role in promoting agrotourism development. Recommendations for stimulating the devel-

opment of agrotourism are put forward. 
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Introduction 

 

Turkey is located at the junction of Europe 

and Asia, occupying an area of 769 604 sq. km. 

In 1999, the European Union (EU) formally ac-

cepted Turkey as a candidate for membership. 

EU accession has become the driving force for 

economic and political reform. Turkey is a large 

country in terms of population, and has a large 

agricultural sector, measured by production value 

and agricultural GDP (Grethe, 2005, p 129). 

Although the country has made substantial pro-

gress in social and economic perspectives, Tur-

key is still accepted as a developing country with 

purchasing power party GDP per capita at about 

$10,404 in 2013 (UNDP, 2014). According to 

the “Human Development Index (HDI)” in 2013, 

which consisted of rankings of per capita income 

at purchasing power parity, life expectancy and 

education, Turkey ranked 69
th
 on the list of 175 

countries (UNDP, 2014).  

Population is estimated as 74,9 million in 

2013, an increase 31.6 million since 1975 (Euro-

pean Commission, 2014). The ratio of urban to 

rural population in Turkey has changed consist-

ently over the years. The number of people lived 

in the urban areas had increased to 60.3% in 

2004 while only 10.0% lived in the cities in 1970 

(SPO, 2007). Although the agricultural popula-

tion is declining over the years as a result of mi-

gration from poor rural areas to wealthier urban 

areas and loss of local jobs, a substantial amount 

of the population is still involved in agriculture. 

Agriculture is still the major employment source 

in the rural areas. Akpinar et al (2004, p 473) 

note that rural population in most of the develop-

ing countries is gradually diminishing and the 

agricultural lands are losing productivity, result-

ing in several problems such as deforestation, 

migration and poverty, which may affect rural 

population. 

On the other hand, tourism has proved to be a 

major contributor to economic growth and em-

ployment in Turkey, providing a quarter of ex-

port earnings and 5 percent of GNP. Tourism in 

Turkey has, until recently, been concentrated into 

specialist beach resort areas. However, Turkey’s 

coastlines become increasingly congested and 

environmental problems emerged. Therefore, in 

recent years, alternative forms of tourism have 

been developed in order to achieve a more bal-

anced and a sustainable development. In this 

respect, agrotourism as an alternative activity in 

the rural development is gaining prominence. 

There is an increasing interest in experiencing 

the activities of the farm or ranch for agricultural 

tourism in the world. Moreover, there is a steadi-

ly increasing demand for agricultural tourism and 

recreation in Turkey (Akpinar et al, 2004, p 

474). 

The development and promotion of 

agrotourism as a means of addressing socio-

economic problems of rural areas in general and 

the agricultural sector in particular, may also 
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help in protecting ecosystems, rural heritage, 

sustaining small-sized enterprises and creating 

opportunities for rural residents to financially 

sustain a rural life (Ramsey and Schaumleffel, 

2006). 

The aim of this paper is to identify whether or 

not agrotourism offers an opportunity for rural 

development in Turkey. In doing this, emphasis 

is placed on an integrative development of agri-

culture and tourism. This means, tourism cannot 

be developed without supporting for agriculture. 

As Fleischer and Tchetchik (2005) claim that 

agriculture production benefits tourism produc-

tion. Therefore, the support for agriculture indi-

rectly assists tourist activities. It is inevitable that 

there must and should be links to agriculture and 

tourism. Agriculture is a source of tourism and 

recreation as well. 

Few studies regarding agrotourism in Turkey 

can be found in the literature. Therefore, the 

paper makes a start at filling this. As agrotourism 

is a relatively new concept in Turkey, this study 

aims to explore potential issues and challenges in 

agrotourism development. 

 

Agricultural sector in Turkey 

 

Agriculture has played a dominant role in the 

Turkish economy. The agricultural sector con-

tributed 11.4% of GDP (TURKSTAT, 2007). 

However, the share of agriculture in GDP was 

20% in 1980 and 17.5% in 1990 (SPO, 2006). 

The agricultural sector had the largest employ-

ment in 1980, creating 9.0 million jobs or half of 

the total but agricultural employment is declining 

both in absolute and relative terms. The number 

of people employed in agriculture at present is 

about 6.0 million, accounting for 27.3% of the 

workforce (TUIK, 2007). When the share of the 

population employed in agriculture and the share 

of GDP generated by agriculture are compared, it 

appears that agricultural productivity is very low. 

Although the share of agricultural exports has 

been declining, the agricultural sector is still 

playing a significant role in the economy. Crops 

are the most important products with about 70% 

of the total value of agricultural production 

(EPC, 2006). Cereals are both import and export 

products in Turkish agriculture. Various types of 

fruit and vegetables are the leading sub-sectors 

of the agriculture in Turkey and represent about 

half of the agricultural exports. 

Agricultural productivity has been consistent-

ly falling over the decade due to important struc-

tural deficiencies, a lack of grass root farmer 

organisations, marketing problems, inefficient 

open-market pricing and fluctuations in interest 

rates (Dobos and Karaali, 2003, p 439). At pre-

sent, Turkey has lost self-sufficiency in food 

production. 

Agricultural land constitutes 36.0% of all land 

in Turkey as a whole. However, the rapid popu-

lation growth rate has been threatening agricul-

tural land (Tanrivermis, 2003). Size of parcels 

and their holdings also constitute a significant 

problem in Turkish agriculture. The size of par-

cels and the average farm are significantly small-

er when they are compared with EU countries’ 

level. Farms are small, fragmented and domi-

nantly family-owned and lack the capital for 

expansion. 

The population living outside larger towns 

and cities are relatively poor. Average income 

per employed household member in Turkish 

agriculture is less than 40% of the level for non-

agricultural workers (Oskam et al, 2004). Also in 

Turkey, the contribution of women to agricultur-

al production is very important. Women consti-

tute almost half of the agricultural work force. 

However, a major part of these women work as 

unpaid family labour. 

 

The CAP and rural development 

 

Agricultural and regional development is a 

high priority for the European Union (EU). In 

recent years the EU has broadened the scope of 

its regional and agricultural policies to support 

rural areas. The EU has a particular model of 

agriculture to meet the requirements of the popu-

lation. European Common Agricultural Policy 

(CAP) is the vehicle that delivers this. Currently, 

CAP is affecting rural areas significantly. 

The integration of the agriculture in Turkey is 

a major concern for the EU as well. First, with 

the accession of Turkey, the agricultural area of 

the EU is expected to increase 39 million ha 

(+23%) (Delegation of the European Commis-

sion to Turkey, 2006). Second, the considerable 

share of the agricultural population in the overall 

work force is another significant challenge. 

Third, agro-food enterprises in Turkey are much 

less competitive than those in the EU. In spite of 

its huge agricultural potential, Turkey needs to 

upgrade its quality scale.  As a EU candidate 

country, Turkey is required to make structural 

changes in agriculture and harmonise its legisla-

tion with EU legislation and implement EU regu-

lations. A sustainable rural development policy 

needs to be established. Currently, the new Rural 
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Development Plan in Turkey is being prepared 

with the collaboration of the European Commis-

sion. 

Kantelhardt (2006) emphasised that CAP re-

form offers a great challenges both agriculture 

and rural areas and fosters the multifunctional 

role of agriculture. The EU is aiming to achieve a 

balanced economic growth and technological 

improvement, and the creation of new jobs in the 

agricultural sector and in rural areas. Ru-

ral/agrotourism is considered as a crucial tool to 

decrease mass-out-migration and economic de-

cline (Hegarty and Przezborska, 2005). 

EU Agricultural Council adopted strategic 

guidelines for rural development on 20 February 

2006 (European Commission, 2007b). The recent 

Rural Development Policy (2007-2013) will be 

built around following three key axis: 

-Improving the competitiveness for agricul-

tural and forestry sectors 

-Improving the environment and country-

side 

-Improving the quality of life in rural areas 

and encouraging diversification of the rural 

economy 

A fourth implementation axis called ‘Leader 

axis’ introduces local development initiatives 

through bottom-up approaches to rural develop-

ment. The Leader support has been an important 

factor in the investment decision for agrotourism 

operators. Overall, the rural development policy 

includes a variety of activities such as supporting 

rural communities, protecting the environment 

and encouraging tourism. It may be expected that 

the new programming period will have signifi-

cant effects on rural areas. In particular, Axis 

three represents a crucial step forward in improv-

ing the competitiveness, sustainable development 

and diversification of the rural economy. Under 

axis three, a range of tourism opportunities is 

offered for rural areas. According to European 

Commission (2007b), tourism can build on cul-

tural and natural heritage and offer opportunities 

for on-farm diversification outside agriculture as 

well as development of micro-business in the 

broader rural economy in many regions. 

 

Agrotourism 

 

Concepts-Definitions and Examples 

 

Agrotourism (also known as agricultural tour-

ism, agritourism, farm tourism or agritainment) 

combines elements of two complex industries-

agriculture and tourism. 

Rural tourism and agrotourism are often used 

interchangeably (Hegarty and Przezborska, 2005; 

Pulina et al, 2006)). Rural tourism may be de-

fined as a concept which may include all tourist 

activity devised and managed by local people in 

rural areas. Agrotourism as a particular form of 

rural tourism is a concept which includes all 

different forms of tourism directly related to 

agrarian activities or off-farm diversification 

(Davidson, 1992). Among all types of rural tour-

ism, agrotourism may be accepted as the most 

localised one in the agricultural and mountainous 

areas. In other words, agrotourism is a source of 

complementarity between agriculture and tour-

ism. Agrotourism activity aims to attract people 

to visit agricultural operations and to increase 

farm income. It also incorporates visits to 

agrotourism farms for the purposes of on-site 

retail purchases, agricultural lodging, entertain-

ment, and educational experiences (Gregory et 

al, 2006). 

Within the context of agricultural tourism 

there are a range of agrotourism opportunities. 

Wicks and Merrett (2003) divide potential 

agrotourism activities into three broad categories 

as crops, livestock and machinery and facilities 

and land use. Common examples of agrotourism 

activities in this study include outdoor recreation 

(hunting and fishing, wildlife photography, corn 

maze, hiking, biking, fruit picking, etc.), agricul-

tural education (agricultural museums, living 

history farms, school tours, wineries, courses in 

organics, help work the ranch, cooking demon-

strations, etc.), agricultural entertainment (agri-

cultural festivals, fairs, children activities, horse 

riding, tractor pulls, etc.), agricultural lodging 

(rural bed and breakfast, country inn, camping, 

etc.) and farm retail (roadside stand, farm mar-

ket, u-pick farms, etc.).  

 

Benefits 

 

Agrotourism may provide both benefits and 

costs to the rural areas of Turkey. The possible 

benefits of agrotourism are vast. It may supple-

ment and diversify income. It provides rural peo-

ple with new employment opportunities. It cash 

flows can assist job retention. Job creation and 

retention can take place in transport and retailing 

as well as in farms. It may help preserving agri-

cultural lands and sustain heritage. It can also 

assist forestry by diversifying income sources for 

forest communities.  It may be a vehicle which 

helps focusing on community’s assets. It gives 

farms an opportunity to market products directly 
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to consumers. It also increases opportunities for 

social and cultural contact and exchange among 

people in the rural and urban areas. It increases 

the awareness of agricultural issues by the urban 

and rural communities. It also provides educa-

tional opportunities as well as meeting the de-

mand by visitors. Moreover, through agrotourism 

work can be maintained at home rather than 

working off the farm.  

Agrotourism enterprises are usually family-

based enterprises. Women in these enterprises 

play a key role. In this context, agrotourism may 

offer a crucial opportunity for rural women in 

Turkey. Women can combine their domestic 

tasks with agrotourism business and get an extra 

income for their family budget. It can also assist 

arts and crafts, both by recognising their im-

portance, and by purchasing craft products pro-

duced by rural women. Through agrotourism, the 

power of women within the family and the com-

munity can be strengthen. Tendency of women in 

rural areas in Turkey to participate tourism activ-

ities can be increased as a consequence of in-

crease in their income, education level and social 

interaction with visitors. Women can also edu-

cate visitors/guests who consumed their prod-

ucts. Overall, small-scale farming and preserva-

tion of the rural environment can be maintained 

as well as strengthening and stabilising the rural 

economic base. 

The differences between rural and urban areas 

in terms of the existence of infrastructure and 

superstructure such as education, health and so-

cial services may be significantly decreased as a 

consequence of appropriate policies encouraging 

agrotourism. Agrotourism may also help reduc-

ing out-migration of younger and better educated 

members of rural communities. 

On the other hand, agriculture provides food, 

nutrition and recreation to the population. Turk-

ish cuisine may also be a factor in the 

agrotourism equation. If local agricultural prod-

ucts combine with the culinary services, demand 

for products by rural people can be increased. 

This also encourages further demand for pro-

duce. Moreover, as long as local food products 

appear on the menus of regional and national 

hotel and restaurants, visitors may want to view 

the methods of production and preparation, etc.  

 

Challenges 

 

However, it is apparent that certain barriers 

exist to develop agrotourism. Rural communities 

may receive increasing costs due to excessive 

demands, increased costs of living for local resi-

dents and environmental damage although these 

challenges may not be all evident in every situa-

tion. Rural/agrotourism operate within sensitive 

natural environments. If the rural areas are not 

managed well, the peace, quiet and authentic 

nature of the countryside can be seriously dam-

aged (OECD, 1994). Moreover, way of life of 

the rural residents, their cultures and their identi-

ties can be affected negatively. 

Sharpley (2002) argues that rural/agrotourism 

contributes relatively little extra to farm incomes. 

He also states that seasonality factor may limit 

the potential economic returns. On the other 

hand, Ramsey and Schaumleffel (2006) claim 

that agrotourism systems can reverse negative 

economic trends in rural areas but it may not 

have the potential to create a massive amount of 

jobs for rural people. 

Land use and regulations may also be limiting 

factors. Lack of finance and experience is major 

challenge as well. In many cases the returns from 

agrotourism may not be sufficient to cover even 

the initial investment (Sharpley, 2002). 

Agrotourism enterprises may be claimed to re-

quire some different set of managerial skills and 

human resources. The product quality and ser-

vices provided by agrotourism farms should meet 

visitors/guests demand and expectations. Finally, 

it is also evident that a number of large tour op-

erators prefer to focus on primarily on the mass 

markets rather than agrotourism market. 

 

The Ecological TaTuTa Project 

 

The agrotourism project named ‘Eco-

Agrotourism and Voluntary Knowledge and 

Skills Exchange on Organic Farms’ in Turkey, 

launched by the Bugday Association (a non-

governmental organisation), is designed to offer 

visitors the experience of life on an organic-farm, 

the teaching models of organic production, creat-

ing an exchange of ecological knowledge, mod-

els and experience among visitors, farmers and 

other individuals concerned. At present, within 

the context of this project (this system is known 

as TaTuTa), there are about 62 ecological 

agrotourism farms located throughout the coun-

try. The project seeks to protect and conserve 

environment, preserves traditional lifestyle of 

rural people, increase the awareness of air, soil 

and water quality, strengthen environmentally 

friendly production and consumption models, 

increase biological diversity and facilitate the 
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socio-economic regeneration of rural communi-

ties in Turkey (Ekolojik TaTuTa Charter, 2007). 

However, it must be noted that the majority of 

these farms suffer from low occupancy levels 

and ineffective marketing and promotion efforts. 

The Bugday Association for Supporting Ecologi-

cal Living publishes an annual ‘TaTuTa Farm 

Guide’ since 2005 for distribution to the trade 

and general public but further marketing, finan-

cial and technical assistance should be provided 

with the assistance of the public and private sec-

tor. Further efforts need to be made to develop 

and promote agrotourism activities from the per-

spectives of supply and demand. 

 

Conclusions 

 

In this paper an analysis of agrotourism as a 

particular form of rural tourism has been carried 

out. Results of this study indicate that public 

sector has a critical role to promote agrotourism 

development and it may not always be a solution 

to the problems facing rural areas. 

Agriculture in Turkey is still an important 

sector for Turkey in terms of providing economic 

growth, creating job opportunities and rural de-

velopment. For the governments, the main goal 

is to ensure a stable income and living standards 

for the people in rural areas. According to Euro-

pean Commission (2003), the competitiveness of 

the agriculture sector is one of the major political 

and economic challenges for the future. Due to 

the lack of education of people working in agri-

culture, the high levels of women labour and 

their positioning in the countryside movement of 

agricultural labour to other sectors including 

tourism is facing difficulties. 

Akpinar et al ( 2004) point out that preserving 

and developing agricultural lands, creating new 

job opportunities in agricultural and non-

agricultural sector and ensuring the contribution 

of agricultural output to standards of living of 

rural people in Turkey should be a priority for 

the government.  Productivity in agriculture 

needs to be increased so that a smaller number of 

people working in agriculture can produce food 

and other agricultural products for a larger num-

ber of people. In this sense, current efforts of the 

Turkish government to support farm investments 

and marketing of agricultural products are also a 

crucial step but further policies need to be estab-

lished in the area of rural tourism including 

agrotourism. 

It is expected that the agricultural workforce 

in Turkey will continue to fall significantly dur-

ing the EU harmonisation process but it is the 

major challenge that how to provide employment 

for those leaving the agriculture sector. Sustaina-

ble employment and income opportunities out-

side or with agriculture need to be created. 

Organic agriculture, which constitutes a small 

portion in total agriculture at present, can give 

opportunities for Turkish traditional agriculture 

and can generate rural employment. In fact, de-

mand for organic agricultural products is increas-

ing significantly. Farmers need to be trained on 

organic agriculture. 

As an alternative option, agrotourism may 

have an important role in rural development and 

may often generate higher incomes but it should 

be noted that it may be of greater or lesser im-

portance depending on regional and local cir-

cumstances. It is also important to realise that all 

areas and all communities may not be suitable 

for agrotourism development. Moreover, 

agrotourism development in some areas may 

have to be limits to growth. The popularity of 

regions for agrotourism or tourism in general is a 

major influence on the success of agrotourism 

businesses. Agrotourism can be integrated into 

local economics and rural lifestyles in some re-

gions such as Aegean, Mediterranean, and Mar-

mara regions of Turkey more easily than other 

regions. These regions receive a substantial 

number of foreign visitors and have certain ad-

vantages such as infrastructure, agrotourism po-

tential and social capacity over the other regions. 

The Aegean and Mediterranean regions have also 

a relatively high number of larger and more spe-

cialised farms. On the other hand, in the future, 

through successful public sector policies 

agrotourism can become one of the leading sec-

tors of regional development in the Black Sea 

region, which has domestic tourism-dominated 

rural areas.  

In order to maximise benefits and minimise 

the problems, a sustainable agrotourism strategy 

should be employed. Economic development is 

important but environmental protection is also 

crucial for a sustainable agrotourism. However, 

tourism or agrotourism alone cannot solve all 

rural regeneration issues in Turkey although 

tourism can contribute to regeneration. There-

fore, a balanced development between agricul-

ture and tourism is required and in resource 

planning, a multisectoral and integrated approach 

to the rural economy should be taken into con-

sideration. From the analysis, some other rec-

ommendations can be summarised as: 
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-The notion of agrotourism should be clari-

fied in Turkey. For example, European Commis-

sion’s definition of agrotourism includes farmers 

who derive at least 25% of their total income 

from farming. There is no precise description of 

the term ‘agrotourism’ in Turkey. 

-Both public and private sector participation 

is necessary. Moreover, effective cooperation 

and partnership arrangements is necessary for 

marketing and development efforts of 

agrotourism among all responsible bodies includ-

ing the Ministry of Agriculture and Rural Af-

fairs, the Ministry of Culture and Tourism, the 

Ministry of Industry and Trade, the Ministry of 

Environment, the Agricultural Bank of Turkey 

and the Treasury. The support of the local popu-

lation is also necessary besides the cooperation 

of both public and private initiatives. 

-Educational programs may be carried out to 

assist farmers seeking to diversify into alterna-

tive farming enterprises such as agrotourism. For 

the agrotourism business, farmers need to be 

trained both in business skills and hospitality 

skills with the help of the public sector. Compat-

ibility should be set up between agricultural val-

ues and guest-service values. They need also to 

be trained to receive more visitors and more in-

come. 

-As a new sector in Turkey, government sup-

port (transportation facilities and services, guid-

ance, regulation, finance and grant aid) is re-

quired for the initial development of 

agrotourism. 

-Incentives should be provided for farmers to 

find alternative forms of income like tourism. 

-More incentives need to be given to farmers 

to use environmentally friendly practices as well 

as encouraging organic farming. 

-The motivations behind agrotourism and the 

factors critical to the success of these enterprises 

should be identified. 

-Viniculture may be developed for rural de-

velopment as a part of agrotourism activity in 

Central part of the country and Aegean regions, 

which have substantial vineyards. 

-Marketing in the agrotourism is vital. Ap-

propriate and sufficient marketing activities need 

to be created. A consortium or agrotourism mar-

keting group can be an effective tool to market 

the agrotourism business but in particular, word-

of-mouth recommendations are crucial. 
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ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА И РАЗВИТИЕ НА БЪРНАУТ 

СИНДРОМ ПРИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – СРЕЗОВО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧ-

ВАНЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Румяна Стоянова, Росица Димова 

 

INFLUENCE OF THE FACTORS OF WORK ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF 

BURNOUT SYNDROME IN NURSES – A CROSS-SECTIONAL STUDY IN BULGARIA 

 

Rumyana Stoyanova, Rositsa Dimova 

 
ABSTRACT: The aim of this study is to establish a work environment factors which influence the 

development of burnout syndrome in nurses. Cross-sectional study was carry out. An anonymous questionnaire 

was distributed in 490 random selected nurses (response rate 89%, n=435) working in outpatient or hospital 

medical health care in Central-South Region of Bulgaria. The questionnaire contains several panels questions: 

socio-demographics; personal self-assessment and satisfaction with organizational, socio-economic and psycho-

logical working conditions and the psychological test of Maslach. The study reveals that lower level of satisfac-

tion with wages (including equity); relationship at work and workplace safety; carrier and workload leads to a 

higher probability of developing burnout syndrome.  

Key words:  burnout, nurses, factors of work environment. 
 

 

Въведение 

 

Бърнаут синдромът се смята за една от но-

вите болести на модерния човек, който гради 

кариера. Това е психологичен синдром, който 

възниква в отговор на интензивно и продъл-

жително въздействие на стреса в работната 

среда. Най-често са засегнати хора, които 

работят с други хора – лекари, полицаи, учи-

тели, мениджъри, журналисти. Международ-

ни и наши изследвания потвърждават, че 

професията „медицинска сестра” е също сред 

рисковите професии, по отношение развитие-

то на бърнаут синдром [1, 2, 6, 8, 10].  

Основните фактори, които провокират 

развитието му са: физическото и умствено 

претоварване, липсата на подкрепа и адекват-

ни възнаграждения, заплахите и лошите усло-

вия на труд.  

На базата на задълбочени изследвания над 

20 години, Бистра Ценова стига до следният 

извод, че бърнаут синдрома е тясно свързан с 

неудовлетвореността от труда, но не е изяс-

нена посоката на корелационната връзка, а 

именно: дали бърнаут синдрома кара хората 

да се чувстват неудовлетворени от работата 

си или неудовлетвореността от работата про-

вокира появата на бърнаут синдрома. Друго, 

което провокира интереса на автора към те-

матиката е дали едновременно бърнаут синд-

рома и неудовлетвореността от работата се 

причиняват от други фактори, каквито са 

например: лошите условия на труд и ниското 

заплащане [4].  

В някои професии, включително и тази на 

медицинската сестра, при които естеството на 

работа е свързано с емоционално натоварва-

не, ниското заплащане и лошите условия на 

труд, повишават риска от допълнително нап-

режение и стрес при изпълняване на ежед-

невните трудови задължения.  

Позовавайки се на теорията на Фредерик 

Тейлър за “икономически рационалния чо-

век”, удовлетвореност от труда би могла да се 

постигне, единствено ако се предоставят доб-

ри условия на работа и адекватно заплащане 

на служителите, т.е. решаващо значение за 

удовлетвореността от труда имат възнаграж-

денията.  

Съществуват изследвания, които доказват 

силна положителна корелационна зависимост 

между удовлетвореността от труда и ниските 

равнища за развитие на бърнаут синдрома [4, 

11, 12, 13, 17, 18].  

Според проведено изследване сред меди-

цински специалисти в България (2008), сред 
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основните източници на напрежение на ра-

ботното място са: липсата на адекватно въз-

награждение от свършената работа, безопас-

ност на работното място (опасност от инфек-

ции) и липсата на признание за добре свър-

шена работа [3]. 

 

Цел 

 

Целта на изследването е да се установят 

факторите на работната среда, които оказват 

влияние върху развитието на бърнаут синд-

ром при медицински сестри, работещи в раз-

лични заведения и институции в системата на 

здравеопазването, независимо от техния про-

фесионален профил и образователно-

квалификационна степен. 

 

Материал и методи 

 

Проучването е срезово с представителен 

характер. За регистрация на първичната ин-

формация беше използван социологическия 

метод: анонимно анкетно допитване с по-

мощта на собствен оригинален въпросник и 

теста на Маслах за бърнаут синдром. 

За подбора на единиците е използвана дву- 

степенна гнездова извадка.  

На първият етап от проучването е опреде-

лен броят на анкетираните медицински сест-

ри, за всяка една от областите прилежащи на 

територията на Южен централен район на 

Република България, на пропорционален 

принцип на базата на статистическите данни, 

публикувани от НСИ (виж табл. 1) [19]. 

На втория етап от проучването е опреде-

лен броят на лечебните заведения (ЛЗ). Логи-

ката при определянето им е във всяка от об-

ластите да има поне по 1 ЛЗ от извънболнич-

ната помощ и общият брой на анкетираните 

лица в тях да не е по-голям от 20% от общата 

извадка (по данни на БАПСГ).  

Във всяко едно ЛЗ са обхванати по равен 

брой медицински сестри – по 30 за работещи-

те в болнични и друг вид ЛЗ (диспансери) и 

по 10 за работещите в извънболничната по-

мощ. Поради преобладаващият брой на прак-

тиките за извънболнична помощ и минимизи-

ране на разходите свързани с логистика на 

проучването, за структурни единици в извън-

болничната помощ бяха определени само 

ДКЦ-та и МЦ-та. 

Пълният списък на ЛЗ за изследваният ра-

йон е взет от НЗОК. На лотариен принцип са 

определени лечебните заведения за всяка 

една от петте области. Във всяко едно от изб-

раните лечебни заведения, от списъчният им 

състав, отново на лотариен принцип са изтег-

лени необходимият брой медицински сестри.

 

Таблица 1. Разпределение на обхванатите ЛЗ и медицински сестри по области. 

Области 

Общ бр. ре-

гистрирани 

мед. сестри по 

области (дан-

ни на НСИ 

към 

31.12.2013г.) 

Относ. дял от 

общата съв-

купност 

 

Бр. на ЛЗ 

от болнич-

ната и др. 

вид здрав-

на  помощ 

 

Брой на ЛЗ 

от извънболнич-

ната помощ 

Общ брой 

изпратени 

анкетни 

карти 

Пловдив 3242 53,84 8 3 270 

Пазарджик 885 14,7 2 1 70 

Хасково 832 13,82 2 1 70 

Смолян 479 7,94 1 1 40 

Кърджали 584 9,7 1 1 40 

  6022 100,00 14 7 490 

 

В хода на проучването бяха изпратени 490 

анкетни карти, с 22% повече от необходимият 

брой на медицинските сестри, за да сме си-

гурни, че ще успеем да прескочим границата 

за минимален брой анкетирани лица (n≥383). 

Възвръщаемостта на попълненият инстру-

ментариум е 88,77%(n=435). Броят на валид-

но попълнените анкетни карти е  391 бр., кое-

то представлява 6,5%-на извадка от всички 

медицински сестри на тази територия.  

Целта на така определеният равен брой 

анкетирани лица за всяко едно ЛЗ е да се 

елиминират субективните условия на труд в 

конкретното здравно заведение, за да могат 
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да се изведат общите фактори, свързани с 

развитието на бърнаут синдром. 

Анкетната карта съдържа 4 въпроса, свър-

зани с демографските характеристики на рес-

пондентите, както и въпроси, свързани с 

оценка на организационно-управленските, 

социално-икономическите и психологически-

те условия на труд.  

За оценка на наличието на бърнаут син-

дром е използван стандартизираният въпрос-

ник на Маслах съдържащ 22 въпроса [15], 

чрез които се оценяват нивата на трите при-

знака, характеризиращи синдрома – емоцио-

нално изтощение (включва 9 твърдения), де-

персонализация (5 твърдения) и намалена 

работоспособност (8 твърдения).  

За изследване на връзката между социал-

но-икономическите и организационно-

управленските фактори с развитието на бър-

наут синдром, бяха създадени четири групи 

въпроси, оценяващи удовлетворението или 

отношението на анкетираните лица към опре-

делени детерминанти, обединени в 19 твър-

дения, свързани с условията на труд в конк-

ретните лечебни заведения. 

Анкетните карти се разпространяваха по 

месторабота на анкетираните лица от Главни-

те медицински сестри и се събираха обратно 

от тях в анонимни, запечатани, непрозрачни 

пощенски пликове, след което бяха предоста-

вени на изследователите.  

Проучването е проведено в периода ок-

томври 2013 - януари 2014 г., сред 391 слу-

чайно подбрани медицински сестри на тери-

торията на Южен Централен Район в Бълга-

рия.  

Обработка на данните е извършена с по-

мощта на софтуерни продукти SPSS 17.0 и 

MS Excel for Windows. Резултатите бяха ана-

лизирани чрез дескриптивна статистика (брой 

и относителен дял, средна стойност и стан-

дартно отклонение) и представени във фор-

мата на таблици и диаграми. За сравняване на 

променливите беше приложен непараметри-

чен анализ, при ниво на значимост P < 0,05. 

За редуциране и открояване на факторите, 

свързани с развитие на бърнаут синдром, бе-

ше използван факторен анализ, по Метода на 

главните компоненти. 

 

Резултати 

 

Средната възраст на анкетираните меди-

цински сестри е 44,79±11,21 години. Средно 

респондентите имат стаж по професията 

21,25 ±11,95 години. 

Резултатите от проучването показват 

следните обобщени данни за трите признака, 

характеризиращи развитието на бърнаут син-

дром при анкетираните лица (вж. табл. 2).

 

Таблица 2. Оценка на признаците на бърнаут синдрома по въпросника на Маслах. 

Признак  Брой 

(N) 

% Ср. 

аритм. 

Стандарт. 

отклонение 

Емоционално  силно 126 32,2 37,33 7,552 

изтощение средно 131 33,5 19,76 3,823 

 слабо 134 34,3 7,52 4,129 

 общо 391 100,0 21,23 13,343 

Деперсонализация силно   32 8,2 13,78 3,066 

 средно   52 13,3 6,87 0,971 

 слабо 307 78,5 1,0 1,469 

 общо 391 100,0 2,83 4,149 

Намалена силно 145 37,1 24,81 6,633 

работоспособност средно   98 25,1 36,64 1,645 

 слабо 148 37,8 44,35 2,852 

 общо 391 100,0 35,17 9,612 

 

На фиг. 1 е представено разпределението 

на анкетираните лица, според броя на приз-

наците със силно ниво на проявлениe, харак-

теризиращи развитието на бърнаут синдрома. 
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Фигура 1. Разпределение на анкетираните според броя на признаците със силно ниво на 

проявлениe, характеризиращи бърнаут синдрома 

 

С помощта на хи-квадрат анализ прове-

рихме наличието на  връзка между нивото на 

бърнаут синдром в нашата извадка и упоме-

натите фактори - демографски, организаци-

онно-управленски и икономически.  

На табл. 3 са изведени всички променливи, 

при които се установи статистически значима 

връзка с развитието и нивото на бърнаут син-

дром. 

 

Таблица 3. Връзка между наличието/нивото на бърнаут синдром и някои демографски харак-

теристики, признаци на работното място и условията на труд при респондентите .  

 

N 

 

Променливи 

 

Непараметричен 

анализ 

χ
2
 Р< 

1.  Възраст на респондентите 

Н
ал

и
ч

и
е 

и
 н

и
в
о
 н

а 
б
ъ

р
н

ау
т 

си
н

д
р
о
м

 

44,479 0,001 

2.  Образование 17,547 0,01 

3.  Регион 117,786 0,001 

4. Взаимоотношения с ръководството 39,078 0,001 

5. Взаимоотношения с колегите 28,881 0,01 

6.  Безопасност на работното място 49,850 0,001 

7. Престижа на професията 27,432 0,01 

8. Възможностите за кариерно развитие 47,166 0,001 

9. Оценките, относно справедливостта при мето-

диката на заплащане. 

30,147 0,001 

10. Оценките, относно справедливостта при разп-

ределянето на ФРЗ. 

34,355 0,001 

11. Оценките, относно справедливостта при съот-

ношението заплащане-задължения. 

35,468 0,001 

12. Оценките, относно справедливостта при зап-

лащането, в сравнение с други квалифицирани 

професии. 

20,894 0,05 

13. Материално състояние. 64,134 0,001 

14. Лишаване от стоки и услуги. 79,042 0,001 

15. Удовлетвореността от заплащането, като цяло. 51,816 0,001 

16. Удовлетвореността от практикуването на про-

фесията. 

48,835 0,001 

17. Удовлетвореността от сменният режим на 

работа. 

31,414 0,01 
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За  да можем да редуцираме и откроим ос-

новните детерминанти, оказващи влияние 

върху развитието на бърнаут синдром, всички 

изброени в таблица 3 признаци, оценени с 

помощта на числови скали (изключение пра-

ви само “региона”, поради което е премахнат 

от анализа), бяха обработени с Факторен ана-

лиз по Метода на главните компоненти. При-

знаци с факторно тегло < 0,6, са премахнати 

от анализа. Останалите са подложени на ро-

тация по метода Varimax, който цели увели-

чаване на факторните им тегла за сметка на 

премахнатите, като по този начин наблюда-

ваната променлива, а именно бърнаут син-

дрома, се обяснява с помощта на възможно 

най-малък брой фактори, съдържащи логиче-

ски свързани по между си признаци.  

KMO тестът за адекватност на извадката е 

0,869 (т.е. >0,5) и Bartlett's test за сферичност 

на облака данни е Sig.=0,00, което доказва, че 

е приемливо прилагането на факторен анализ.  

Анализа на резултатите показа, че разви-

тието на бърнаут синдром се влияе предимно 

от черити фактора (виж фиг. 2).

Фигура 2. Фактори, свързани с развитието на бърнаут синдром. 

 

Първият фактор - “Удовлетвореност от 

заплащане” обяснява 35,55% от изследваната 

величина, вторият фактор “Взаимоотношения 

и условия на труд” обяснява 15,86%, третият 

фактор “Демографски характеристики” - 

9,32%, а четвъртия фактор “Сменен режима 

на работа”  – 7,57%. 

Първият фактор включва следните компо-

ненти - Оценките, относно справедливостта 

при методиката на заплащане (r=0,862); 

Оценките, относно справедливостта при 

съотношението заплащане-задължения 

(r=0,854); Оценките, относно справедливостта 

при разпределянето на ФРЗ (r=0,816); Удов-

летвореността от заплащането (r=0,803); 

Оценките, относно справедливостта при за-

плащането, в сравнение с други квалифици-

рани професии (r=0,787); Материално състоя-

ние (r=-0,712); Лишаване от стоки и услуги 

(r=-0,674); Кариерно развитие (r=-0,525). 

Вторият фактор включва следните компо-

ненти - Взаимоотношения с ръководството 

(r=0,814); Взаимоотношения с колегите 

(r=0,814); Безопасност на работното място 

(r=0,671); Престиж (r=0,536). 

Третият фактор включва следните компо-

ненти - Образование (r=0,786); Възраст (r=-

0,720). 

Четвъртият фактор включва единствено 

сменният режим на работа (r=0,836). 

 

Дискусия 

 

Ogresta et al. също измерват връзката меж-

ду бърнаут синдром и удовлетворението от 

работата, използвайки факторен анализ. Те 

стигат до извода, че удовлетворението от 

работата зависи на първо място от удовлетво-

реността от заплащането (λ1=7,34), следвано 

от удовлетвореността от взаимоотношенията 

с ръководителите и колегите (λ2=2,80), про-

фесионалното развитие (λ3=1,96) и работния 

климат (λ4=1,84), което в значителна степен 

се потвърждава и в настоящото проучване. 

Сменен 

режим на 

работа 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ogresta%20J%5Bauth%5D
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Техните  резултати доказват висока степен на 

корелация между емоционалното изтощение 

и удовлетвореността от заплащането. Според 

тях работниците, които са по-малко доволни 

от заплащането са показали по-висока степен 

на емоционално изтощение и нивото на зап-

лащане като външен мотиватор може да заси-

ли напрежението [17]. 

По отношение на другите независими 

променливи като пол, възраст, образование, 

семеен статус проучванията са много проти-

воречиви в своите резултати. Има данни, че 

по-младите [5], жените [18], по-високо обра-

зованите [16], несемейните [14] са с по-

високи нива на бърнаут. Но скорошни проуч-

вания не откриват връзка между социално-

демографските характеристики и нивата на 

бърнаут [7, 9], поради което можем да кажем, 

че получените при нас връзки са случайни и 

зависят от личностовите характеристики на 

извадката. 

 

Заключение 

 

Резултатите от проучването потвърждават, 

че съществува зависимост между бърнаут 

синдрома и факторите, свързани с работната 

среда. Колкото по-висока е неудовлетворено-

стта на работещият от ключови области на 

работната среда, като: възнаграждаване (в т.ч. 

справедливост); взаимоотношения и безопас-

ност на работното място; кариерно развитие и 

трудово натоварване, толкова по-голяма е 

вероятността от  възникване на бърнаут.  
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ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА  

РАЗВИТИЕ И ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА О-В СВЕТА АНАСТАСИЯ 

 

Никола Наумов 

 

TOURISM AND CULTURAL HERITAGE – DEVELOPMENT PERSPECTIVES AND  

POTENTIAL ISSUES IN THE ISLAND OF ST ANASTACIA 

 

Nikola Naumov 

 
ABSTRACT: Cultural heritage has widely been regarded as one of the key tourism products of both develop-

ing and developed countries. The spectacular growth of heritage tourism in the last few decades and the growing 

popularity of intangible heritage reveal the crucial importance of heritage and cultural assets in terms of eco-

nomic, socio-cultural and political dimensions. This paper analyses the importance of cultural heritage as a 

tourism resource in the context of St Anastacia – a small island close to the city of Burgas (Bulgaria) successful-

ly developed as a tourism attraction. Based on participant observation and content analysis of published adver-

tising materials, this paper critically analyses the perspectives of heritage development and further examines 

some potential issues that may negatively affect its level of conservation and authenticity. The research findings 

reveal a number of controversial strategies for heritage development and management. Although the island has 

a huge potential for development, an emphasis has been put on the economic value of heritage, thus neglecting 

its cultural importance. Moreover, the initial opening of the island and the proposed strategy for tourism devel-

opment do not adhere to the principles of sustainable tourism and fail to represent a long-term perspective about 

how heritage resources should be conserved, preserved and managed. 

Key words: Тourism, cultural heritage, St Anastacia, impacts of tourism development, sustainable tourism 

 

Въведение 

 

Развитието на културен туризъм е широко 

дискутирана тема през последните няколко 

десетилетия. Множество научни публикации, 

теоретични анализи и практически разработ-

ки свързани с тази тематика, свидетелстват за 

нарастващия интерес към културния туризъм 

и неговото икономическо, културно и поли-

тическо значение (Алексиева и Бокова, 2013; 

Воденска, 2010).  

Все повече туристически дестинации със-

тавят и развиват стратегии за икономическо 

развитие включващи културно-исторически 

забележителности, които отразяват материал-

ното и  нематериалното културно наследство 

на дадена дестинация. Въпреки ясно изразе-

ните положителни ефекти от развитието на 

културен туризъм, като  създаване на работни 

места, растеж на местната икономика и реви-

тализиране на  забравени културни традиции  

и обичаи (Timothy, 2011), използването на 

културно-историческото наследство като ту-

ристически продукт е обект на множество 

критични анализи свързани най-вече с прека-

лена комерсиализация, загуба на автентич-

ност на културните продукти, както и в ця-

лостната интерпретация на културни центро-

ве и дестинации (виж McKercher & Du Cros, 

2015; Park, 2014). 

Основната цел на тази доклад е да конкре-

тизира и анализира някои от наблюдаваните 

негативни ефекти свързани с развитието на 

културно-историческото наследство като ту-

ристически продукт. Фокус на представения 

анализ е промотирането и развитието на кул-

турен туризъм на о-в “Света Анастасия”, ма-

лък остров намиращ се до гр. Бургас, който 

наскоро прие първите си туристи. 

Докладът е разделен на няколко части, ко-

ито включват теоретична  обосновка и конк-

ретизация на положителните и негативните 

ефекти от развитието на културен туризъм в 

дадена дестинация, потенциални проблеми 

свързани с културно-историческото наследст-

во на о-в “Света Анастасия”, както и оценка 

на настоящата стратегия за развитие на ост-

рова като туристическа дестинации. Идеите 

заложени в този кратък анализ са базирани на 

научни трудове в сферата на туризма, кул-
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турно-историческото наследство и устойчи-

вото развитие, както и стратегии за развитие 

и добри практики от сходни дестинации. 

Лични наблюдения на автора върху марке-

тинговата кампания и рекламните материали 

свързани с отварянето на острова за туристи, 

както и няколко посещения преди, по време и 

след края на активния туристически сезон 

също формират съществена част от анализите 

заложени в настоящата разработка. 

 

Островите като туристически дестинации 

и обекти с културно значение 

 

Островите са често определяни като клю-

чови дестинации за развитието на вътрешен и 

международен туризъм. Кратък поглед върху 

туристическата карта на света показва, че ос-

тровите са предпочитани дестинации за ми-

лиони туристи, както организирани, така и 

индивидуални. Хавайските острови в САЩ, 

Балеарските и Канарските острови в Испания, 

Френска Полинезия и островите Галапагос са 

сред най-известните и посещаеми туристи-

чески дестинации по света, заемащи същест-

вен процент от международния туристически 

поток. Положителното влияние на туризма в 

повечето островни дестинации е широко дис-

кутирано с множество икономически и соци-

ални придобивки, както за местната иконо-

мика, така и за местните жители (виж напр. 

Gil, 2003; Lockhart, 1997). Създаването на ра-

ботни места, повишаване на жизнения стан-

дарт на местното население, чуждестранни 

инвестиции и възможности за развитие на 

малкия и среден бизнес, са само част от ико-

номическите придобивки наблюдавани в 

следствие на развитието на туристическата 

индустрия (Conlin & Baum, 1995). Развитието 

на международен туризъм е предпоставка и за 

опазване на културно-историческото наследс-

тво на дадена дестинация, като материалното 

и нематериалното културно наследство са 

обект на засилен туристически интерес (Graci 

& Dodds, 2010; Naumov, 2014). Въпреки това, 

огромен брой негативни аспекти съпътстват 

развитието на туризма в множество островни 

дестинации. Това до голяма степен се отнася 

за по-малките острови, които се намират в 

близост до големи туристически центрове и 

курорти. Негативните ефекти са свързани 

най-вече с комерсиализацията на туристичес-

ките продукти, загубата на автентичност и 

ясно изразената сезонност на туристическите 

услуги (виж McElroy, 2003). В отговор на тези 

негативни аспекти, в много островни дести-

нации се наблюдава развитието на културен и 

културно-познавателен туризъм, който да от-

говаря на принципите на устойчиво развитие 

като същевременно стимулира местната ико-

номика и социално развитие. 

 

О-в “Света Анастасия” като дестинация за 

културен туризъм 

 

Остров “Света Анастасия” е пример за ту-

ристически продукт с огромен потенциал за 

развитието на културен туризъм. Богатата 

история на острова, запазеното културно-

историческо наследство и непосредствената 

близост до гр. Бургас са предпоставки за за-

силен туристически интерес, както от страна 

на вътрешни и международни туристи, така и 

на местни жители.  

Историята на острова е основната причина 

за засиления туристически интерес. Намиращ 

се само на 6,5 км югоизточно от Бургас, о-в 

“Света Анастасия” е малък остров заемащ 

площ от близо 9 декара. Известен сред мест-

ните жители на Бургас като о-в Болшевик 

(име което носи в периода 1945-1990), това 

малко кътче земя e свързано с множество ис-

торически събития и легенди. Останки от 

средновековен манастир, три скални феноме-

на (Гъбата, Дракона и Вкамененият пиратски 

кораб) и Фарът са най-интересните забележи-

телности на острова (Карайотов, 2004). 

Въпреки че няма преки писмена свидетел-

ства за историята на манастира “Св. Анаста-

сия”, неговите останки и архитектурния стил 

свидетелстват за монашеска обител от XII – 

XIVв. През Средновековието манастирът е 

под управлението на созополския манастир 

Св. Йоан Предтеча, а през 1623г. е окупиран 

от казаци и в последствие разрушен от осман-

ските турци. По време на ранното Възражда-

не, манастирът е възстановяван няколко пъти 

благодарение на дарения от богати българи. 

Манастирският комплекс е разположен на 

най-високата част на острова и се състои от 

жилищни сгради и църква. Най-голямата 

сграда (т.нар. метох) е построена през 1802г., 

а църквата е строена на няколко етапа, които 

включват олтарна част (XII – XIVв.), наос с 

две конхи и иконостас (1802г.) и придвор с 

костница (1805г.). Стенописите намиращи 

място в църквата са сходни с тези в несебърс-

ката църква “Св. Стефан” и представляват 

фрагменти от четири евангелски сцени. 
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Друг интересен момент от историята на 

острова е неговото използване като затвор за 

политически затворници. В периода 1923-

1925г. са заточени малък брой комунисти и 

земеделци, на 29 юни 1925, 43 арестанти ус-

пяват да избягат от него, достигайки по късно 

пределите на СССР. През 1941г. о-в Света 

Анастасия е бил използван като изолатор, а 

след 1944г. и преименуван на о-в Болшевик, 

име което носи до промените през 1989-

1990г. В чест на тези исторически факти и 

събития, Св. Анастасия е обявен за природно-

архитектурен резерват през 1967г. и на остро-

ва са построени музей, къща за гости и малък 

ресторант. По същото време голямата сграда 

на манастира се използва за целите на общин-

ско предприятие “ Културен отдих и украса”, 

а на острова твори един от най-известните и 

почитани бургаски поети – Христо Фотев 

(Карайотов 2004). 

Въпреки огромния потенциал за развитие 

на туризъм, едва през 2010г. започна реконс-

трукцията на манастира и цялостното обновя-

ване на острова. В рамките на проект "Кул-

турно-историческото наследство на о-в Света 

Анастасия и град Бургас - атрактивна и кон-

курентоспособна туристическа дестинация", 

финансиран по ОП "Регионално развитие" 

2007-2013
1
 г., на острова бяха извършени ре-

дица дейности свързани с реставрацията на 

културно-историческото наследство: рестав-

рация на манастира, възстановяване на музея 

и отваряне на нови зали (включително такава 

с модерни интерактивни технологии), рестав-

рация на стар кладенец, възстановяване на 

ресторанта и др. Тържественото откриване на 

острова като туристически обект беше  в края 

на Май 2014 г. 

Като дестинация сравнително нова на ту-

ристическата карта, остров “Света 

Анастасия” е обект на множество коментари, 

анализи и очаквания свързани с развитието на 

острова като туристическа атракция и кул-

турна забележителност. Наред с огромните 

очаквания и интерес, трябва да отбележим 

потенциалните негативни ефекти в следствие 

на множеството промени и новата стратегия 

за развитие на туризъм на острова. 

 

 

 

                                                           
1
 Виж 

http://www.burgas.bg/index.php/bg/news/details/1/16
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Потенциални проблеми и негативни ефек-

ти 

 

Развитието на туризма като водеща 

индустрия в световен мащаб е от части 

продиктувано от глобализацията на 

туристическите продукти и услуги през 

последните години. В този контекст, 

множество автори споделят мнението, че 

туристическото предлагане трябва да бъде 

фокусиране върху културно-историческото 

наследство и неговите ценности (напр. Jamal 

& Robinson, 2009; Liburd et al., 2012). 

Понятието за културен туризъм вече не 

включва само посещения на културни 

паметници и други материални обекти, но и 

голям брой обекти свързани с 

нематериалното културно наследство – 

обичаи, традиции и др. (виж. Алексиева и 

Бокова, 2013; Park, 2014). В следствие на тези 

промени, наблюдаваме засилен туристически 

интерес към културните обекти, както и 

тяхното използване за различни цели касаещи 

икономическото, социално-културното и 

политическото значение на културното 

наследство. В днешно време, културното 

наследство може да бъде представени по 

различен начин с цел да се придържи към 

модерните тенденции и туристически 

търсене, но и да повиши нивото на 

конкурентноспособност на дадена 

дестинация. От тук идват и множество 

потенциални промени свързани с развитието 

на културното наследство като туристически 

продукт, интерпретацията на историческото 

минало и устойчивото развитие (Howard, 

2003). 

Потенциалите икономически ефекти от 

развитието на туризъм на о-в “Света Анаста-

сия” са свързани със създаването на работни 

места, възможности развитие на местната 

икономика и обогатяване на туристическите 

продукти предлагани на територията на Об-

щина Бургас. В предвид факта, че Община 

Бургас стопанисва острова, икономическите 

придобивки биха допринесли директно към 

общинския бюджет и биха създали възмож-

ности за работа на млади специалисти, в това 

число и студенти. Потенциален проблем е 

ярко изразената сезонност на туристическата 

услуга, която предразполага заестост основно 

през летния туристически сезон.  

От съществено значение е факта, че това е 

единствената по рода си атракция в България 

и може да бъде използвана като нов продукт, 
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който да се рекламира като една от визитните 

картички на страната ни на международни 

туристически изложения. Потенциалните 

проблеми тук идват от сезонния характер на 

тази дестинация. Сезонността е един от ос-

новните проблеми в туристическия бизнес и 

има ключово значение за местната икономи-

ка, население и туристите посещаващи такъв 

тип дестинации (Butler 1994, p.332; Butler, 

2001; Cuccia & Rizzo,2011). Въпреки факта, че 

културния туризъм може да привлича турис-

ти целогодишно, това не е валидно за о-в 

Света Анастасия, в предвид географското му 

разположение, климатични условия и ограни-

чените транспортни опции. В резултат на то-

ва, възможностите за комерсиализиране на 

туристическите продукти с цел привличане на 

повече туристи е потенциална заплаха за кул-

турното наследство на острова. Рекламните 

материали разпространявани в интернет 

пространството не израззяват ясно бъдещата 

концепция за развитие на острова. От една 

страна, инвестициите направени досега сви-

детелстват за развитието на културно-

познавателен туризъм с изразен интерес към 

историята на острова и неговото материално 

и нематериално културно наследство. Рестав-

рацията на голяма част от културното наслед-

ство (възстановяването на църквата, част от 

манастирския комплекс и музея) са доказа-

телства и за стратегия отговаряша на принци-

пите за устойчиво развитие. От друга страна, 

налице са предпоставки за комерсиализиране 

на културното наследство с цел привличане 

на допълнителни приходи. Възможностите за 

организиране на сватбени тържества, бизнес 

срещи и други организирани събития са в 

разрез с визията на острова като исторически 

обект с изразена автентичнност и културна 

идентичност 

Друг потенциален проблем е ролята на 

културното наследство за изграждане на 

идентичността на местното население. Поня-

тието за идентичност може да бъде разглеж-

дано от две отправни гледни точки. От една 

страна, идентичността представлява степента 

на автентичност на даден туристически обект, 

но от друга касае чувството за принадлежност 

и привързаност към дадено място и идеология 

(Ashworth & Tunbridge, 2012). По отношение 

на културно-историческото наследство, иден-

тичността се базира на факта, че всеки турис-

тически обект притежава автентични продук-

ти и запазено историческо минало, които 

привличат туристи, но и допринасят за изг-

раждането на културна идентичност на мест-

ното население (виж. Palmer 1999). 

В контекста на о-в Света Анастасия, тук се 

създава интересен парадокс по отношение на 

стратегията за привличане на туристи. В 

предвид сезонния характер на дестинацията, 

очаквания наплив от туристи са главно тези, 

идващи от курортните комплекси в близост 

до гр. Бургас – Слънчев бряг, Несебър, Созо-

пол, Поморие и др. което предполага, че тях-

ната основна мотивация не е тясно свързана с 

културен туризъм, а по-скоро с възможности-

те за съчетание на различни видове туристи-

чески продукти (Воденска, 2010). В предвид 

това, ролята на културните ценности и исто-

рическите обекти на острова може да остане 

на заден план в следствие на туристическото 

търсене. В резултат на това, е възможна про-

мяна в характера на дестинацията, от обект с 

ясно изразен културно-исторически характер, 

до дестинация за еднодневни пътувания с цел 

отдих и рекреация. 

Друг интересен аспект е свързан с интерп-

ретацията на културното наследство. В много 

случаи интерпретацията се базира на турис-

тическото търсене и се определя от местните 

органи отговарящи за развитието на културен 

туризъм (McKercher & Du Cros 2015). Най-

често интерпретацията се свързва с използва-

нето на културното наследство за целите на 

туризма и по-точно използването на култур-

но-исторически обекти като туристически 

атракции (напр. Apostolakis, 2003; Ashworth & 

Tunbridge, 2014; Howard, 2003). Следовател-

но, подходящата интерпретация се определя 

от нуждите на местното общество, което 

“създава културно наследство от което има 

нужда” (Graham, 2002, p.1004). В следствие 

на това, стигаме до извода, че културно-

историческото наследство в този контекст не 

е това, което сме наследили от нашето мина-

ло, а определена версия на миналото, която 

създаваме в настоящето (Ashworth & Tun-

bridge, 2005; Graham et al. 2007). 

По отношение на о-в Света Анастасия, 

интерпретацията на културното наследство 

засяга до голяма степен местните жители, 

които се очаква да бъдат една огромна част от 

посетителите на острова. Тук наблюдаваме 

една както добре развита, така и относително 

неясна стратегия за интерпретация. От една 

страна, легендите за Света Анастасия са 

заложени в маркетинговата стратегия на 

обекта и това е ярко изразено в рекламните 

материали. От друга страна, близкото минало 
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на Света Анастасия и по точно 

социалистическия му период не присъстват 

нито в музейната колекция, нито в каквито и 

да е било рекламни материали. Същото  се 

отнася и за периода 1923-1925г. , който е 

отразен в една единствена пластика в 

музейната колекция.  

В предвид факта, че о-в Св. Анастасия е 

неразделна част от историята на Бургас, 

социално-културните аспекти на това място 

могат да бъдат умело използвани като 

средство за изграждане на идентичност и 

самосъзнание. Въпреки развитието на града 

през последните години, Бургас все още няма 

ясно изградено място което бургазлии 

единодушно да определят за символ на 

града.
2
 При ясно изразена стратегия, о-в Св. 

Анастасия има потенциал да се превърне не 

само в културен център, но и визитна 

картична на града. 

 

Заключение 

 

Приложената разработка за развитие на о-в 

Света Анастасия като дестинация за културен 

туризъм показва огромния потенциал на това 

място и неговите възможности. Наличието на 

изключително природни и антропогенни ту-

ристически ресурси, богата история и тради-

ции са гаранции за просперитета на острова 

като културен феномен, туристическа атрак-

ция и любимо място за всички жители и гости 

на гр. Бургас. Развитието на острова като ту-

ристическа дестинации зависи от множество 

фактори и не трябва да се приемат само по-

ложителните ефекти. Планирането и страте-

гията за развитие на острова трябва да се ба-

зира на факта, че макар и нова туристическа 

дестинация, остров Св. Анастасия е истори-

ческо място с голямо значение за жителите на 

Бургас и част от тяхното минало, настояще и 

бъдещe. 
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