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ABSTRACT: Food&Beverage phenomenon is a continuously required life tool since the humanity exists to 

now lifetime. Food&Beverage phenomenon which is the main phase of Maslow’s hierarchy of needs has become 

a massive industry nowadays. It can be expressed that socializing instinct is such an efficient fact together with 

promoting eating outside habits to individuals which is main fact of being one of significant industries within 

Food&Beverage sector. Besides socializing instinct has triggered an increase in qualitative and quantitative 

dimension within Food&Beverage enterprises such as cafes and cafeterias.  

In this study, а research related to sociological effects of Food&Beverage phenomenon on individuals has 

been conducted. The study has focused the socializing effects of Food&Beverage phenomenon and conducted on 

684 consumers operating in Food&Beverage enterprises in the province of İstanbul. In this context, drawed a 

conclusion that Food&Beverage phenomenon is the foremost reason which contributes to socializing of individ-

uals. 

Key words: Food & Beverage, The Sociology of Food & Beverage 

 

Introduction 

 

Today, as social life evolves and becomes 

more complex, determination of policies, elimi-

nation of problems, briefly the information that is 

revealed as a result of a scientific study for any 

social activity is needed more and more. It is on-

ly possible to eliminate the need by the assimila-

tion and development of sociology in societies. 

The term sociology consists of a Latin word so-

cius and a Greek word logos. Sociology means 

togetherness, and logos means information. This 

is why the term sociology in Turkish means in-

formation of the society (Krieken et al. 2014; 

Scott&Marshall, 2009; Avcıkurt, 2006). 

Sociology is a positive field of science which 

deals with objective and observable facts, de-

scribes the causal relationship between facts in 

the form of generalizations, and enables people 

to make predictions about the future. Sociology 

is a science that examines social relations (indi-

viduals, groups, organizations, status, institu-

tions, social classes and societies), status and 

roles, alignments, the process of organizing and 

interactions of organizations between these so-

cial units, social structures which are aggregate 

of these interactions, and social transition pro-

cesses according to its own principles and meth-

ods. Sociology is to investigate causes and con-

sequences of social life, social transition and 

human behavior through scientific means. Soci-

ology is the main field of study for examining 

human interactions in groups, organizations and 

social structures. Sociology as studying differ-

ences between societies, also works for reaching 

out to a number of laws based on the similarities 

in different societies. Sociology as analyzing so-

cial life, human groups, social relationships and 

interactions of different societies, has a broad 

perspective from the epistemological point of 

view. Sociology aims to offer results of work on 

the factual level about detecting and resolving 

the problem in the social facts and events arising 

from human interaction (Ward et al. 2010; 

Avcıkurt, 2006; Doğan, 2000). 

As many elements of our daily life, food and 

beverage is one of the cultural elements that form 

the social structure. Both are affected by the so-

ciety, but also affects society. Contribute to the 

development of social structure. Food and Bev-

erage attracts sociology’s attention as factors 

causing social change by influencing society. 

Food and Beverage activity  as the oldest and 

one of the greatest pleasures of mankind, devel-
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oped in parallel with catering system, urbaniza-

tion and industrialization which are implemented 

since the Middle Ages, and has become an im-

portant part of the modern life. Food and Bever-

age activity in this context may occur as a socio-

logical change and interaction by bringing peo-

ple, societies and cultures face to face. 

 

The Current Situation and Development of 

Food&Beverage Sociology 

 

Eating habit is an obligation, an addiction, a 

pleasure fact and also a social phenomenon to 

maintain human’s life although it evokes on eve-

ryone differently. Average weekly working hours 

has been decreased to 40 hours from 60-70 hours 

approximately during Industrial Revolution and 

besides decreased working hours in several coun-

tries, annual paid leave, national days and ba-

jrams caused an increase within individuals’s 

free time. Industrial and technological develop-

ments has raised disposable incomes together 

with the emergence of an increase in free time 

and incomes. This fact has encouraged individu-

als to eat outside apart from their residence sites 

alongside an accomodation or a travel. Besides in 

Modern-day globalizing world, busy schedules 

and limited free times encourage people to eat in 

restaurants or diners (or cafes). It can be ex-

pressed that preliminary the purpose of eating 

outside habits of individuals stems from their 

physiological need, nowadays socializing is the 

main reason significantly (Kuzucu, 2015; Caro-

lan, 2012; Beşirli, 2012; Vany De, 2011; Esquiv-

el, 2010; Avcıkurt&Sarıoğlan, 2007; Baysal et 

al. 2005) 

Eating outside habits reveal various interac-

tions and also trigger the interaction levels be-

tween individuals. These interactions include 

many people such as from personnels to custom-

ers in enterprises. Therefore; individuals experi-

ence short term, periodic or long term relations 

with the others. Ultimately; individuals visit 

food&beverage enterprises in an attempt to not 

only meet their physological needs but also expe-

rience social interactions with other people. 

When considered from this point of view it can 

be stated that the phenomenon of food&beverage 

has positive effect on people that want to social-

ize. Turkey; due to becomes either a socio-

cultural structure coming from the depth of its 

history or located in a strategical position. As 

compared to other regions, Turkey is quite rich 

besides contains complicated facts at the same 

time. Food&Beverage phenomenon comes firstly 

on the top of prosperous and complicated facts. 

Turkish culture whose history based on immem-

orable times and has wide open spaces geograph-

ically, has influenced the food&beverage culture 

and been influenced as well. Especially it can be 

clearly understand that the food is not merely a 

nourishment method when the turkish culture is 

examined. Turkish food culture which ensures 

the social order is a significant fact. It has an im-

portant role on organising official ceremonies, 

neighbourhood relations, hosting guests and con-

stitutes the major parts of general customs of a 

country (Uzunağaç, 2015; Yerasimos, 2014; 

Gürsoy, 2014; Kuzucu, 2012; Beardworth&Keil, 

2011; Beşirli, 2010; Germoy&Williams, 2009). 

 

Method 

 

This study has been aimed to measure the ef-

fects of the eating outside habits of individuals to 

socialize in communities by the means of focus-

ing the basic motivation. So as to accomplish this 

objective, Questionairre which is quantitative 

data collection method has been used. A pilot 

study has been conducted before the final state of 

the form due to increase the efficiency of ques-

tionairre. In this context, The questionairre relat-

ed to the subject that the effects of 

food&beverage phenomenon on socializing has 

been conducted to 684 individuals that operating 

as a consumer in food and beverage enterprises. 

Obtained datas has been analyzed by the help of 

SPSS 22.0 Comp. Programme. 

 

Findings  

 

At this part of study; obtained datas as a result 

of study and included analysis have been evalu-

ated. Findings and analysis within the field 

search section has specified the tendencies of 

individuals with the food and beverage facts as a 

main fact sociologically.In this context; the de-

mographical analysis of individuals which are 

implicated to field search are demonstrated on 

Table 1.The major part of the individual atten-

tands who shows a tendency to eat outside are 

centered in the age range of 21-50. These month-

ly incomes of aggregated individuals in this cat-

egory are consisted of generally 500$ below and 

between 2000 dollars. 
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Table 1. The Demographical Profile Analyses of Attendants 

Variations Age Range  Frequency{n} Percentiles 

20 and below 75 10,98 

21 between 30 142 20,77 

31 between 40 217 31,74 

41 between 50 129 18,85 

51 between 60 95 13,87 

60 and above 26 3,79 

Total 684 100 

   

Average Monthly Incomes   

500$ and below 168 24,56 

500$-1000$ 214 31,29 

1000$-2000$ 171 24,98 

2000$-3000$ 102 14,91 

3000$-4000$ 23 3,37 

4000$ and above 6 0,89 

Total 684 100 

   

Profession   

Official 149 21,79 

Employer  167 24,43 

Student 154 22,51 

Merchant 187 27,32 

Businessman 16 2,34 

Other 11 1,61 

Total 684 100 

   

Average Eating at Outside (Montly)   

Once in a month 178 26,01 

2-5 times in a month 235 34,33 

5-10 times in a month 144 21,02 

10-15 times in a month 64 9,37 

16-20 times in a month 39 5,71 

21 times and above 24 3,56 

Total 684 100 

 

As a result of field research the information 

related to determining what kind of reasons en-

courage individuals with intention of eat and 

drink demonstrated in table 2.The first{1} propo-

sition asked to individuals has low positive an-

swer. So we can reach a conclusion that individ-

uals go outside due to not only specific meals 

cant be prepared at home. Besides second {2} 

proposition has low positive answers. Therefore 

these two are not considerable propositions based 

on f&b. The main conclusion; although the indi-

viduals are capable of preparing food and bever-

age that regarded as cant be prepared at home; 

they still go outside in an attempt to eat and drink 

for some reasons. 

The proposition “I eat out just because the 

foods which are produced in enterprises are more 

delicious than home-made foods” asked to indi-

viduals and attendance level is quite limited.  

Besides; the proposition that closely associated 

with the previous about “I drink out just because 

the drinks which are produced in enterprises are 

more delicious than home-made drinks” showed 

that the result is highly limited. These results 

shows that individuals do not eat or drink outside 

just because food&beverage which is produced 
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in enterprises is more delicious than homemade food&drinks. 

 

Table 2. Profile Analysis of Individuals Related To The Reasons of Eating Outside. 

Expressions Rates 

 

I eat outside just because the foods which are produced in enterprises can not be prepared at homes. 18,54 

I drink outside just because the drinks which are produced in enterprises can not be prepared at 

homes. 

25,42 

I eat outside just because the foods which are produced in enterprises are more delicious than 

home-made foods 

15,21 

I drink outside just because the drinks are more delicious than home-made drinks. 22,19 

I eat outside so as to socialize even though foods which are produced in enterprises could be pre-

pared at homes as well. 

51,68 

I drink outside so as to socialize even though drinks are produced in enterprises could be prepared 

at homes as well 

69,79 

 

As a result; in the proposition “I eat outside 

so as to socialize eventhough foods which are 

produced in enterprises could be prepared at 

homes as well.”; there is considerable attendance 

by over the half of the individuals. Besides; the 

proposition that closely associated with the 

previous about “I drink outside so as to socialize 

eventhough drinks are produced in enterprises 

could be prepared at homes as well” has a great( 

maximum) attendance within the overall 

propositions. 

 

Conclusions and Results 

 

The study was composed of two main parts; 

literature search and fieldwork. Literature search 

results showed that social and sociological 

factors are major events for the development of 

food and beverage industry and food and 

beverage business. During literature search it is 

tested that whether the socialization factor which 

is the main reason for individuals who go out for 

the purpose of eating and drinking outside the 

home and fieldwork are in the same direction. 

In consideration of the data obtained in the 

fieldwork which is made in order to identify the 

main reasons direct individuals to eat and drink 

outside the home, the assumption which defends 

that individuals decide to eat and drink outside 

because the product can not be made at home or 

is more delicious than the one at home is staved. 

As a result of the data it has been reached to a 

conclusion that socialization is the main factor to 

lead individuals going out. In accordance with 

the findings obtained from the study food and 

beverage business/industry are advised to 

increase their business practices which concern 

the socialization of individuals.  
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CORPORATE STRATEGY AS A FACTOR IN CHOOSING OF ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE MODEL 

 

Radmila Micić 

 

КОРПОРАТИВНАТА СТРАТЕГИЯ КАТО ФАКТОР ПРИ ИЗБОРА НА МОДЕЛ НА 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 

 

Радмила Мичич 

 
ABSTRACT: Establishing a strategy leading to the achievement of the objectives of the organization is a 

very complex and challenging task for managers. The strategy gives a basic direction for all activities in the 

company and the organizational structure is one of the assets in the hands of manager that leads to the 

accomplishment of the chosen strategy. The goal of this work is to give theoretical analysis of the influence of 

corporate strategy into the organization structure model choice. The research is of theoretical character and it 

will be used a method of analysis and synthesis. First, the fundamental charactheristics and types of strategy will 

be presented. Then, the functional and divisional model of organization structure will be presented. We can 

conclude that different types of strategy implicate different organizational structures. Establishing the coherence 

between strategy and structure represents the important prerequisite to realize high organization performance. 

Key words: Organization, Organization structure, Strategy, Types, Model.  

 

Introduction 

 

In order to meet the challenge of survival, 

contemporary organizations have to adjust their 

goals, strategy and organizational structure to 

changes in internal and external environment. 

Since the design of contemporary organization is 

created by the factors which disarrange coordina-

tion of the organization and its environment, in 

designing organization of high performance, 

managers must take into consideration a certain 

number of relevant factors. Among others, we 

will mention: age and size of organization, tech-

nology which organization uses, environment in 

which it completes its mission, leadership style, 

organization culture, strategy which is applied in 

realization of goals etc. 

In a changing and dynamic environment, it is 

not simple to define all strategic options. The 

choice of a certain strategy is mostly referred to 

adequate positioning of companies in a specific 

branch, so with the use of competition ad-

vantages in the area of business sphere the com-

pany does profitable business. The chosen strate-

gy should be consistent with the vision and goals 

of the company, with organization structure, 

available resources and the environment in which 

the company does business and broader social 

mission. In that way, the chosen strategy repre-

sents the guiding star towards the successful 

business of the company. 

Organization structure represents the back-

bone of every organization. All the resources of 

organization are arranged in it which should pro-

vide efficient and effective functioning of organ-

ization. With organization structure, division of 

work is done, working places are defined, job 

and task classification in organization units is 

done, authority is delegated, responsibility for 

decision making is taken, and mechanisms of 

coordination are established. 

The goal of this work is to give theoretical 

analysis of the influence of corporate strategy 

into the organization structure model choice. The 

work is of theoretical character and it will be 

used a method of analysis and synthesis. Starting 

from the reference literature in the area of organ-

ization and management, we will carry out quali-

tative analysis of earlier theoretical research. 

First, we will describe basic characteristics and 

typology of strategy. Then, we will expose func-

tional and divisional model of organization struc-

ture. Finally, we will explain the types of corpo-

rate strategies and propose the structure models 

which are most suitable. 

This article has to point out the need for fur-

ther theoretical and empirical research of strategy 
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influence on the choice of organizational struc-

ture model. 

 

The fundamental charactheristics and  

typology of strategy 

 

Strategy is mostly defined as “a basic way of 

achieving the goals of an enterprise” (Đuričin et 

al, 2012). The strategy represents top 

management plans for achieving results which 

are compatibile with organization's overall 

mission and objectives (Wright, Pringle and 

Kroll, 1992, pp. 3). Porter (1996) points out that 

„strategic positioning means performing different 

activities from rivals' or performing similar 

activities in different ways“ (p. 62). 

Strategy is, thus, a planned decision by which 

the goals of organization are defined, but also the 

basic ways of their achieving. While goals point 

to the situation or condition toward which 

organized activity of the company aspires, 

strategy points to the way of achieving goals. 

Strategy is seen as a set of activities that should 

result in bringing the organization into a desired 

state or situation, so, as a way of reaching goals 

which are set. 

In a dynamic, competitive environment, 

strategy reflects a relationship of organization to 

ward the business factors, includes broad 

spectrum of directions, methods and instruments 

which will be applied depending on the goals and 

circumstances. Since the environment gives 

chances and risks, the chosen strategy shows the 

competencies of the manager to use his 
advantages and to minimize weaknesses. 

Soundly chosen strategy sholud enable 

successful using and developing the 

potentials of the organization and its 

competitive advantages. 

When defining a strategy, we can rightly 

ask ourselves: what is in the focus of a de-

fined strategy, besides mentioned – achiev-

ing of business goals? With further analysis, 

we can see that its formulation is conditioned 

by the size of the company, stage of devel-

opment, degree of decentralization of com-

pany management, production program, that 

it depends on internal and external factors, 

that it is conditioned by circumstances which 

generate the chances and risks, that it de-

pends on the criterion for measuring efficacy 

of organization etc. (Micić, 2009, p. 60). 

Four key questions to which the strategy 

should give the answers are: 

1. What are the areas of business in which 

organization is and in which it aspires to be? 

2. What part of overall sources should allo-

cate on chosen business areas? 

3. How to make differential advantage in 

chosen business areas? 

4. How to provide synergy in the activities 

of business areas? 

In order for organization to provide longevity 

on the market, it should define the strategy which 

demands decisions in connection to the four 

basic elements: company goals, its environment, 

its resources and finally its corporate values, 

norms and ethics (Van B. Looy et al, 2003, p. 

453-456). Forming the strategy consists of deci-

sions concerning what the company wants to do 

and what it wants to accomplish. It means that 

the management should define desired future of 

the company. This desired future will be usually 

summed up in the company goals, its report on 

the mission and vision of the future. 

Strategy is of course, more than a simple list 

of wishes that management wants. It is necessary 

to determine if the wishes are consistent with 

what is happening on the market. Strategy also 

purports company environment analysis, which 

leads to defining what the company should ac-

complish, having in mind its environment. In the 

process of environment analysis, the central fo-

cus of attention will be buyers and their needs 

and preferences. Other elements refer to the ex-

isting competition, possible substitutes, negotiat-

ing position towards suppliers and buyers as well 

as regulation elements. 

Success of organization in realization of set 

goals depends on the available resources and ar-

rangement of these resources. It is important to 

mention when we talk about resources that be-

sides classic resources, there are two types that 

are getting more important each day. They are: 

1) knowledge, ability, image; 2) resources which 

the company doesn’t possess legally, but they are 

used in the process of product design, develop-

ment, providing services, marketing and sales. 

“Corporate norms, values and business ethics” 

are becoming more significant as the elements of 

strategy. 

The process of formulating the strategy 

consists of five sequential and continuous steps, 

namely (Certo, S. & Certo, T., 2008, p. 179): 

1)  enviromental analysis, 

2)  establishing organizational direction 

(mission, and objective), 
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3)  strategy formulation, 

4)  strategy implementation, 

5) strategy control. 

The essence of this process is illustrated by the 

following figure: 

 

 

STEP 1: 

Enviromental 
analysis 

General 

Operating 

Internal 

STEP 2 

Establishing 

organization

al direction 

Mission    

Objective 

 

STEP 3 

Strategy 

formulation 

STEP 4 

Strategy 

implement

ation 

  

strategije 

STEP 5: 

Strategic 

control  

FEEDBECK 

 
Fig. 1. Steps in the process of strategic management 
Source: Certo, S. C. & Certo, S. T. 2008. Modern Management. New Jersey: Prentice Hall, p. 179. 

 

In literature, there are different, more or 

less cognizable approaches to classifications 

and division of strategies. Group of authors 

have made a division starting from the goal, 

focus, area and method of realization 

(Todorović et al, 1998, p. 248): 

 according to the width of spacious 

horizon we can have a strategy for: local, 

regional, national and international market; 

 according to the market 

characteristics and branch development, we 

have strategies for: markets that arise, mature 

markets and markets which disappear; 

 according to the realization method, 

strategies are classified into: 1) strategies of 

inert growth, 2) strategies of external growth 

and strategies of combined growth; 

 according to direction of develop-

mental behavior, they can be: 1) strategies of 

intensive growth (market penetration, market 

development and development of product 

and 2) strategies of diversification (horizon-

tal, vertical and conglomerate); 

 for the needs of company recovery, 

we can speak of: strategy of cutting expens-

es, 2) strategy of decreasing assets, 3) strate-

gy of income increasing and 4) combined 

strategy; 

 for the purposes of control there are 

1) intentional and 2) strategy which has aris-

en in the meantime (emergent strategy) and 

 for the purposes of managing busi-

ness functions, we can speak of strategies of: 

marketing, development and research, fi-

nance, staff, production, etc. 
 

Models of organization structure 

 

A model of organization structure shows 

the way that the organization is structured 

according to its parts, the way they are inter-

related, what the lines of authority or the 

chain of command looks like, or the way the 

system for decision making is arranged. So, 

structure model represents a combination of 

structure parameters different configurations. 
In literature, there are several typologies of 

structure models, and the most common are two 

basic typologies based on different criteria. Ac-

cording to the first, there are three basic structure 

models: functional, divisional and matrix model. 

According to the second, Mintzberg's typology, 

there are five structure models: simple, bureau-

cratic, professional, divisional model and adhoc-

racy (Petković, et al, 2015, p. 44). For the needs 

of this work, we will explain functional and 

divisional model of organization structure. 

Functional organization structure represents the 

oldest form of organization structure, so it is of-
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ten called traditional or classic structure. This is 

also the most common model (Sikavica, 2011, p. 

381) because organizations start with this way of 

structuring, and over time, they transfer to other 

organization models. 

Functional structure is made when division of 

labor in organization, grouping and connecting 

similar jobs, as well as forming new organization 

units is done according to corresponding busi-

ness functions. 

At functional organization structure, high de-

gree of labor division and specialization is ap-

plied, with which economy of volume and inert 

efficacy is achieved. Decision making is highly 

centralized. Coordination is achieved through 

process standardization. In organization, firmly 

structured hierarchal system with firm bounda-

ries between business functions is established. 

According to Stanford, functional structure 

are effective when: there are stable and undiffer-

entiated markets with well-understood customer 

requirements; there is a successful, control-

focused enterprise culture; there is a small, single 

product line; there is scale or expertise within 

each function; there are long product develop-

ment and life cycles; the organization works to 

common standards (Stanford, 2007, p. 49). High 

degree of specialization, formalization and 

standardization, high degree of centralization 

decision show that it is a mechanical structure 

that creates bureaucratized, inflexible organiza-

tion without the potential for customizing the 

environment. 

The strengths of functional structure are: al-

lows economies of scale within functional de-

partments; enables in-depth knowledge and skill 

development; enables organization to accomplish 

functional goals; is best with only one or a few 

products. Weaknesses of functional structure are: 

slow response time to environmental changes; 

may cause decisions to pile on top, hierarchy 

overload; leads to poor horizontal coordination 

among departments; results in less innovation; 

involves restricted view of organizational goals 

(Daft, 2008, p. 104). 

Divisional organization structure is made as 

an answer of organizations to changed and un-

stable business conditions. With diversification 

of production, implementation of new products, 

conquering new markets and new target groups 

of buyers, it is necessary to go from functional to 

divisional organization structure. Nowadays, it is 

a dominant model of big companies which have 

relatively independent organization units (divi-

sions) all around the world, which produce dif-

ferent products for different categories of buyers. 

Divisional structure is characterized by selec-

tive vertical decentralization of making deci-

sions. The top of organization maintains work 

control of divisions via business plans. Division 

managers are independent in leading divisions, 

but also responsible for their work. The process 

of decentralization of business functions is also 

carried out so that the majority of business func-

tions or jobs of some functions are transferred to 

the levels of divisions. One part of performing 

business functions remains at the level of organi-

zation as a whole. Coordination is achieved 

through output standardization, business plans, 

direct manager control, and organization culture. 

Divisional organization structure is followed by 

processes of diversification, division and decen-

tralization. 

In divisional organization structure labor divi-

sion, grouping and connecting of similar jobs, as 

well as forming organization units are done ac-

cording to products, geographical areas or buy-

ers. Every division has its own structure which is 

almost always functional. We can name three 

forms of divisional structures (Sikavica, 2011, p. 

388), such as: 

 Objective – in which labor division, 

grouping of similar jobs and formation of subor-

dinated organization units are done according to 

products which are produced by an organization 

or according to the services it provides. This 

structure enables organizations to pay attention 

to products, specialize in production and on that 

base achieve better quality and competitive ad-

vantage. 

 Territorial – in which labor division in 

organization, grouping and connecting of similar 

or cognate jobs and establishing subordinated 

organization units are performed according to 

geographical areas or territory. 

 Organization structure oriented toward 

buyers – in which labor division, grouping and 

connecting of cognate or similar jobs and form-

ing smaller organization units are performed ac-

cording to the buyer category. 

Besides this division, in the literature are 

mentioned (Petković, Janiijević &Milikić, 2015, 

p. 182): 

 Pure divisional model – means that or-

ganization is divided into divisions, where each 

division performs all business functions inde-

pendently. With this, higher level of flexibility is 

achieved, but also duplication of resources and 

increasing of expenses. 
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 Combined divisional model – means that 

productive and selling functions are performed in 

divisions, and that on the level of organization, 

“infrastructure” functions are performed. Each 

division does production, sales, marketing, and 

finances for a specific territory, product or a 

buyer. Functions whose “services” are used by 

all of the divisions are performed at the level of 

organization. 

According to Daft, the main strengths of divi-

sional structure are: suited to fast change in un-

stable environment; leads to customer satisfac-

tion because product responsibility and contact 

points are clear; involves high coordination 

across functions; allows units to adapt to differ-

ences in product, regions, customers; best in 

large organizations with several products; decen-

tralizes decision making. The main weaknesses 

are: eliminates economies of scale in functional 

departments; leads to poor coordination across 

product lines; eliminates in-depth competence 

and technical specialization; makes integration 

and standardization across product lines difficult 

(Daft, 2008, p. 108). 

 

Influence of developmental strategy on the 

choice of organization structure model 

   
Strategy is mainly seen on three levels: func-

tional, business and corporate level. While func-

tional and business strategy create key compe-

tencies at the level of business function, or the 

market of a business unit, developmental strategy 

creates competence advantage of organization as 

a whole. Corporate strategies are (Mašić, 2010. 

p.186): 

 Strategy of concentration - is a strategy 

of organization appropriation to achieve its goals 

by doing one type of business. 

 Strategy of reduction and/or re-

orientation – represents decision of an organiza-

tion to adjust itself in order to survive. It is usual-

ly used in critical situations. 

 Strategy of growth – represents a number 

of strategies which are used for efficient realiza-

tion of developmental goals of an organization. 

Corporate strategy is basically developmental 

strategy and it determines general direction of 

organization development. This strategy is estab-

lished by the top management. With strategy, 

business area in which organization will perform 

its business activity is determined first. Accord-

ing to Ansoff, when choosing business area, it is 

possible to choose: strategy of market penetra-

tion, market development, product development 

or strategy of diversification (Ansoff, 1957, p. 

114). The choice of developmental strategy af-

fects the choice of model for organization struc-

ture of the company. 

This can be illustrated by the below matrix. 

 

Table 1. Strategy development and organizational structure 

 

             Product 

 

Markets 
CURRENT NEW 

CURRENT 
MARKET PENETRATION 

Functional model 

PRODUCT DEVELOPMENT 

Product model 

NEW 
MARKET DEVELOPMENT 

Customer model 

DIVERSIFICATION 

CONNECTED DISCONNECTED 

Mixed               Divisional 

model                 model 

 

Market penetration is developmental strategy 

which means increase in sales of the same prod-

uct on the same market. Since market is unsatis-

fied and the competition is not strong, organiza-

tion sees the sources of growth in the increase of 

production and sales to the existing market seg-

ment of buyers. For such an organization, func-

tional structure is most suitable. 

Market development purports that the organi-

zation starts selling its products or services at the 

new markets. The most common strategy of 

market expansion also purports geographical ex-

pansion. However, it can mean transition to the 

new group of buyers. Strategy of market expan-

sion demands change of organization structure – 

from functional to divisional model. Organiza-

tion establishes divisions at the new market and 

in that case, the most suitable for it is buyer 

structure model. 
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Product development purports a strategy in 

which organization provides growth through 

production and sales of new products and ser-

vices on the same market. This change demands 

changes in unit grouping in sales, but also in 

production. Production and sales of the new 

product group impose the need to be grouped 

together in autonomous organizational whole. In 

that way, organization will function in a most 

efficient way with product model of organization 

structure. 

 Diversification purports developmental strat-

egy in which organization produces and sells 

new products on the new markets. If organization 

expands product assortment with the products 

which are connected to the existing ones, we talk 

about connected diversification. Advantage of 

this diversification is the usage of existing 

knowledge and experience. Since the existing 

and new business areas are mutually connected, 

combined divisional structure model should be 

used. If, however, organization enters the new 

business area, we talk about disconnected diver-

sification. Organization has no experience and 

knowledge that can be used in new business area. 

The motives can be of financial nature, but also 

survival and future on the market. In that case, 

organization should apply pure divisional model. 

Organizations which apply this strategy are big 

and have numerous different divisions. 

 

Conclusion 
 

Starting from the ability of organization, sup-

portive and restrictive factors of growth and de-

velopment, with anticipation of challenges and 

imminence from the environment, it is expected 

from the management to choose a strategy which 

will lead to the realization of set goals. It is of 

crucial importance that the chosen strategy is 

consistent with the vision and goals of organiza-

tion, with available resources in the environment 

as well as with organization structure. In that 

way, chosen strategy represents a guiding star 

towards achieving high performance of organiza-

tion and strengthening of competence advantage. 

In this work, we have shown the strategy of 

functional and divisional model of organization 

structure. We have established that for the certain 

type of corporate strategy, a certain model of 

organization structure is suitable. The strategy of 

penetration is implicated by functional structure. 

For the strategy of market development, buyer 

model is suitable and for the strategy of product 

development product model is suitable. The 

strategy of connected diversification is best ap-

plied with combined model of organization struc-

ture. If organization applies the strategy of dis-

connected diversification, the most successful 

will be with creating pure divisional model of 

organization structure. So, organizations at a cer-

tain level of their development and expansion in 

accordance to chosen strategy, have the possibil-

ity to choose certain organization structures. We 

can conclude that a certain type of strategy de-

mands a certain model of organization structure. 

The chosen structure model is extremely im-

portant for creating value, organization perfor-

mances and competence advantage of organiza-

tion. Every fall of organization performances is a 

sign for the managers that it is necessary to coor-

dinate structure and strategy with the environ-

ment, because even though the strategy and 

structure significantly influence one another, 

their appearance in the bottom line depends on 

the environment. 

The article points out the need for futher 

research of strategy influence on organization 

design, but, future research should be empirically 

tested. 
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MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM 

 

Olena Hrechyshkina 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИЗЪМ 

 

Олена Гречишкина 

 
ABSTRACT: The relevance of research of sustainable tourism development in the regional aspect is justified 

in the article. The aim of the work is construction a mechanism for the management of sustainable development 

of regional tourism based on cooperation of authorities with tourism enterprises and increasing their innovative 

activity. The model of sustainable development of the Republic of Belarus for the period up to 2030 is described. 

Various aspects of sustainable tourism development are examined. In the article it is proposed to study sustaina-

ble tourism development as a set of quantitative and qualitative changes that allow the transition to a higher 

level of balance of economic, social and environmental development of tourism in the region. The conditions of 

tourism development in the western regions of the Pripyat Polesie are characterized.  

The factors of sustainable development of tourism enterprises are outlined. Mechanism of management of 

sustainable tourism development in the region is shown. Expediency of public-private partnership using is 

founded. Partnership of the authorities and the tourism industry enterprises should be focused on the manage-

ment of tourist market, the effective use of tourism resources and increase in tourist attractiveness of the region.  

Innovative activity is regarded as one of the ways of increasing the level of sustainable development of re-

gional tourism. Directions and kinds of innovations in tourism are given. Innovative activity should be aimed at 

increasing tourist attractiveness of the region through the introduction of new types of tourism and improvement 

of existing ones, creation of conditions for tourism infrastructure and new tourist centers development, realiza-

tion of effective marketing strategy for the development of domestic and inbound tourism, improvement of quality 

of accommodation and services in accordance with international requirements, introduction of new information 

technologies, creation of a single information resource of tourist area in different languages. 

Key words: Sustainable development, tourism, tourism enterprises, region, mechanism, public-private part-

nership, innovation, innovation activity.  

 

The current stage of mankind development is 

characterized by a high level of dynamism in the 

economic, political, social, environmental, inno-

vation, communication and cultural fields. With 

limited resources the problem of sustainable de-

velopment is becoming increasingly important, 

as it is aimed at balancing of social, economic 

and environmental development. A. Ursul notes, 

“Sustainable development strategy requires har-

mony between people and between society and 

nature” [14]. Tourism is an important part of the 

socio-economic and socio-natural development. 

The impact of tourism on regional development 

is due to the fact that tourism brings revenues to 

the budget, it is a catalyst of social and economic 

development as, it affects other important sectors 

of the economy, helps to create work places, to 

raise living standards, to level disparities in re-

gional development, integration of the country 

and certain regions in the world space. Tourism 

is closely connected with the natural and soci-

ocultural environment, it promotes spiritual and 

physical development of each person. 

On the one hand, the development of regional 

tourism is linked to the persistence of natural, 

historical and cultural heritage; on the other hand 

the effective functioning of this sector provides 

the maintenance and restoration of natural, his-

torical and cultural resources of the region. How-

ever, uncontrolled multiplication of tourism en-

terprises income may have a negative result in 

the form of harm to the environment, which is 

the basis for regional development. Therefore, 

the study of sustainable development of tourism 

is relevant and important for the state and the 

regions. 

The concept of sustainable development has 

become the guiding principle for a global long-

term development. “Sustainable development is 

development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future gen-

erations to meet their own needs” [5]. 
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In Belarus, in 2004 the National Strategy for 

Sustainable Socio-economic Development of 

Belarus for the period up to 2020 was developed 

in accordance with the principles of the “Agenda 

21” and other UN documents, taking into ac-

count the specifics of the country [12]. 

Sustainable development model is presented 

in the National Strategy for Sustainable Socio-

Economic Development of the Republic of Bela-

rus for the period up to 2030 [13, p. 13]. This 

model includes a set of principles and require-

ments for socio-economic and political systems 

of the state, for the mode of functioning and in-

teraction of their subsystems, which provide a 

harmonization of relations in the triad “man – 

environment – economy”. The basis of the func-

tioning of the model should become socially ori-

ented, economically efficient and environmental-

ly protected development of the country satisfy-

ing needs of present and future generations [19]. 

The integral component of sustainable devel-

opment is the sustainable development of tour-

ism. The UNWTO has given the full definition 

of sustainable tourism emphasizing the need to 

make tourism sustainable. In other words, sus-

tainable tourism is “tourism that takes full ac-

count of its current and future economic, social 

and environmental impacts, satisfying the needs 

of visitors, industry, environment and host com-

munities” [4]. 

According to The Global Sustainable Tourism 

Council (GSTC)  sustainable tourism  envisaged 

as leading to management of all resources in 

such a way that economic, social and aesthetic 

needs can be fulfilled with maintaining cultural 

integrity, essential ecological processes, biologi-

cal diversity, and life support systems [2]. 

Such scholars as L. Butowski, C. Aal, E. Ki-

yakbaeva, A. Zlotnikova, E. Lebedev etc. inves-

tigated in their works various aspects of sustain-

able tourism development. 

L. Butowski offers short-term model for sus-

tainable tourism [3]. This model is aimed at 

achieving balance between the needs of tourists 

and the needs of local community, while main-

taining the value of the natural and socio-cultural 

environment in the reception areas. 

C. Aal examines two different approaches to 

the “environment” and three different levels of 

environmental consciousness in studying the re-

lationship between the environment and tourism 

analyzing sustainable tourism. “Environment-

sensitive” tourism is aimed at reducing the im-

pact of tourism on the environment, while the 

“environment-dependent” tourism uses the envi-

ronment as a resource base for tourism [1, p. 

2565]. 

E. Kiyakbaeva understands the sustainable 

development of tourism as a long-term develop-

ment on the basis of harmonization of social, 

economic, environmental and cultural goals for 

the present and future generations [11, p. 23].  

A. Zlotnikova and E. Lebedev consider tour-

ism activities to be “sustainable” if there is total 

positive balance of environmental, socio-cultural 

and economic impacts [9, p. 246]. 

Thus, sustainable tourism development issues 

are widely covered in modern scientific works, 

but this problem still remains relevant. There-

fore, the aim of this study is to construct a mech-

anism of sustainable development management 

of regional tourism based on cooperation be-

tween authorities and tourism enterprises, in-

creasing their innovative activity. 

Sustainable tourism development should be 

considered as a component of sustainable devel-

opment in the region. On the one hand, the re-

gion is a comprehensive resource for tourism 

development, on the other hand, tourism has a 

direct and indirect impact on the infrastructure 

development, and it creates the preconditions for 

social and economic development of the region 

[7, p. 113]. 

Sustainable tourism development should be 

understood as a set of quantitative and qualitative 

changes that allow the transition to a higher level 

of balance between economic, social and envi-

ronmental development of tourism in the region. 

Dwell on certain aspects of tourism develop-

ment in the western regions of the Pripyat 

Polesie (Pinsk, Stolin, Luninets districts of Brest 

region, Belarus). The region has unique natural 

conditions, which include the marsh complex, 

small lakes in the watersheds, rivers, forests, me-

ows parks, unique flora and fauna etc [8]. There 

is rich and diverse nature in the Pripyat Polesie, 

so there are all kinds of protected areas, which 

are used in the nature protection practice of Bela-

rus: wildlife sanctuaries, national park, reserve 

[8, p. 12]. 

This region has the invaluable potential of 

historical and cultural heritage [6]. Pripyat 

Polesie is one of the richest ethnographic regions 

of Belarus. There are many original nooks that 

have already been recognized by the Belarusian 

and foreign lovers of ethnographic tourism. The 

eventful history of the region is revelation for 

many tourists visiting Pripyat Polesie. Among 

the monuments of history and culture of Polesie 

a lot of cult constructions are there. There are 
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real masterpieces of national wooden architec-

ture, many objects of religious pilgrimage sites in 

the Pripyat Polesie [15, с. 168]. Homesteads of 

the local aristocracy have survived wholly or 

partly. They were once the centers of both eco-

nomic and cultural life of the region. 

Unfortunately, the current state of tourism in 

western regions of Pripyat Polesie indicates that 

recreational resources are used inefficiently, so 

the main task on the way to sustainable devel-

opment of the region is to increase its attractive-

ness for tourists. The reasons hindering the de-

velopment of domestic and inbound tourism in 

the Pripyat Polesie are: ineffective promotion of 

regional tourism products in foreign countries; 

insufficient development of tourism and related 

infrastructure; low level of service; a small num-

ber of souvenir outlets; little information about 

tourism in the Pripyat Polesie; low innovation 

activity of tourism enterprises; radioactive of 

certain territories. 

From the point of view process approach sus-

tainable development of the tourism enterprises 

is a process of permanent harmonic changes in 

its economic, social and ecological environment. 

These changes are aimed at increasing the capac-

ity of the enterprise, achieving the strategic ob-

jectives, meeting the needs of tourists and sight-

seers, improving the quality of life and preserva-

tion of natural and cultural heritage. 

Since the main factors providing the devel-

opment of tourism in the region are tourism en-

terprises, let’s examine the main factors influenc-

ing their activity (Table. 1). 

Table 1. The factors of sustainable development of tourism enterprises 
Group Factors 

1. Factors of general environment - Economic factors; 

- Political and legal factors; 

- International factors; 

- Socio-demographic factors; 

- Scientific and technical factors; 

- Environmental, natural and geographical factors 

2. Factors of working environment - Consumers; 

- Partners; 

- Distributors; 

- Intermediaries; 

- Competitors; 

- Investors; 

- State and local authorities and others. 

3. Internal factors - Organizational factors; 

- Human factors; 

- Socio-psychological and ethical factors; 

- Factors of production; 

- Marketing factors; 

- Financial factors; 

- Investment and innovation factors 

 

In general, environment consists of factors 

that are not related to the company directly, but 

they affect the formation of the overall business 

atmosphere, create general economic conditions. 

Working environment is an environment of di-

rect contacts of tourism companies, including 

only those market participants they have a direct 

relationship with, or those who directly affect the 

organization. Internal factors are conditions that 

have been established in various areas of tourism 

businesses activity. When planning sustainable 

development ways for tourist enterprises we 

should identify the factors that influence their 

activity, assess the impact and develop appropri-

ate recommendations. 

The main objective of tourism development in 

Belarus for the period up to 2030 is becoming 

one of the top 50 countries in its level creating a 

highly effective and competitive tourist complex 

[13, p. 57]. Priority areas in the field of tourism 

include the following [13, p. 58]: 

• Development of domestic and inbound tour-

ism; 

• Forming favorable conditions for develop-

ment private sector and attraction of investors; 

• Support of development promising areas 

and tourism projects on the principles of public-

private partnerships; 

• Eco-tourism development; 

• Strengthening of the role of tourism in the 

education and formation of the cultural and mor-

al potential of the Belarusian citizens. 

Effective management of sustainable tourism 

development at the regional level requires the 
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cooperation of state and local authorities, tourism 

enterprises and tourism infrastructure entities. 

Combined, concerted actions of the above-

mentioned factors provide a more efficient work 

of each of them separately. The mechanism of 

sustainable tourism management at the regional 

level is shown schematically in Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Mechanism of management of sustainable tourism development in the region 

 

The aim of establishment of associations by 

type of public-private partnership is to manage 

the sustainable development of tourism by im-

proving the regional and national tourism com-

petitiveness, strengthening of innovation pro-

cesses, attracting of domestic and foreign in-

vestments, i.e. more efficient using of natural 

resources, increasing of social responsibility of 

all actors. Partnership of authorities and tourism 

industry enterprises should be focused on the 

management of the tourist market, the effective 

use of tourism resources and increase in tourist 

attractiveness of the region.  

In order to achieve sustainable development 

of the tourism sphere it is necessary to solve the 

following problems: state and regional regulation 

of sustainable tourism development, improve-

ment and implementation of appropriate strategy, 

promotion of economic entities in the implemen-

tation of activities aimed at the realization of 

strategic goals and objectives, continuous moni-

toring of the management of sustainable tourism 

development. This kind of monitoring should be 

carried out at the level of tourism enterprises and 

at the regional level and based on a specific sys-

tem of indicators. It is necessary to view the ef-

fect of all factors taken as a whole. According to 

the results of the monitoring strategic and tactical 

objectives and priorities for sustainable devel-

opment of tourism should be corrected through 

the use of set of methods (public, economic, ad-
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ministrative, environmental, marketing, innova-

tion). 

Functions of authorities in the management of 

sustainable tourism development in the Pripyat 

Polesie through public-private partnership should 

include the following: 

• Identification of the main priorities, goals, 

objectives and principles of public-private part-

nership in the tourism sector; 

• Comprehensive analysis of the level of so-

cio-economic and environmental development of 

the region in general and tourism in particular, 

the identification of factors that influence the 

development; 

• Creation and implementation of sustainable 

tourism development programs of Pripyat 

Polesie; 

• Integration of programs of investment and 

innovation development of the region with the 

objectives and activities of tourism enterprises; 

• Formation and implementation of the re-

gion's infrastructure improving programs to cre-

ate conditions conducive to the effective devel-

opment of tourism; 

• Motivation of tourism enterprises to conduct 

activities aimed at sustainable development of 

Pripyat Polesie. 

One of the main factors of sustainable devel-

opment, including tourism sector, is innovation. 

Market conditions of economic development are 

constantly placing high demands on the imple-

mentation of both quantitative and qualitative 

changes. 

There are a lot of decisive changes in the 

global system of innovation that significantly 

transform the system of relations in the sphere of 

tourism. This includes such changes as increas-

ing of the intensity of innovation processes, pro-

cess acceleration of innovation, emerging of new 

participants in innovative activity. Innovation 

interacts with many processes in economic, so-

cial, natural areas, provides a higher level of 

competitiveness of the tourism industry, influx of 

investment resources, improve the quality of life, 

and create a positive image of tourism enterpris-

es-innovators. 

Innovative activity is one of the ways to in-

crease the level of sustainable development of 

regional tourism. Sustainable innovation devel-

opment is associated with the creation of condi-

tions making it possible to improve the qualita-

tive and quantitative indicators of tourism 

sphere.  

The main areas of innovation in the tourism 

sector are [16, p. 30-31]: introduction of new 

tourist routes, release of a new tourism product 

and restaurant, providing new hotel services, etc, 

use new techniques and technologies, tourist re-

sources, ways and methods of organization of the 

business process, opening new direction and new 

markets, and others. 

Innovations in tourism could be classified into 

real and potential depending on the conditions of 

their implementation; into short-, medium- and 

long-term depending on the timing of implemen-

tation; into a completely new, improved, upgrad-

ed according to the degree of novelty. 

At present specialists of tourist business iden-

tify several basic classifications of innovation in 

tourism activities [17, p. 20]: 

• Origin of the idea (potential demand of tour-

ists, new scientific and technological discover-

ies); 

• Form of innovation (tourist product, tourist 

services, changes in the hospitality infrastruc-

ture); 

• Scale of dissemination (region, district, re-

gion, country, continent, world system); 

• Capital intensity (large, medium, small). 

As it was mentioned before, innovative activi-

ty is the criterion of innovation potential of the 

enterprise, where the evaluation of the quality of 

the potential, ability and readiness of the enter-

prise to carry out innovative changes according 

to the needs, interests and goals are formed [10, 

p. 28]. 

 

Conclusion 

 

Innovative activity of Pripyat Polesie should 

be aimed at increasing the tourist attractiveness 

of the region through the introduction of new 

types of tourism and improvement of existing 

species, creation of conditions for development 

of tourism infrastructure, new tourist centers, an 

effective marketing strategy for the development 

of domestic and inbound tourism, improving the 

quality of accommodation and services in ac-

cordance with international requirements, the 

introduction of new information technologies, 

creating a single information resource of tourist 

area in different languages. 

Thus, the sustainable development of tourism 

sphere is connected with the harmonious and 

balanced development of the economy, socio-

cultural and natural environment, and it is vitally 

important. The proposed mechanism for the 

management of sustainable tourism development 

in the region justifies the need for close coopera-

tion between all parties (authorities, tourism en-
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terprises and tourist infrastructure) in the form of 

public-private partnership. Innovation activities 

should be the basis for sustainable tourism de-

velopment in the Pripyat Polesie. 
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ABSTRACT: The aim of this paper is to present the food service chains in Poland. This paper presents the 

development of the gastronomic market in Poland and the development of chains in this sector. Despite the 

decreasing total number of catering establishments, the number of restaurants in 2014 increased by 16,58% 

compared to 2010. 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. The chain catering market is developing rapidly in recent years, it is a business 

where everybody can become a customer, but the business is highly competitive.The number of catering brands 

that want to operate in the Polish market and develop through chains programmes is still on the rise. Economy 

of scale is the main reason why entrepreneurs decide to cooperate in chains regardless of the situation of the 

market, eg. in the form of better conditions of supply. Analysts forecast further expansion of restaurant facilities 

and gastronomic franchise chains especially in shopping malls, city centers, high streets and along important 

communication routes. 

Key words: food service, chains, restaurants, management, business.  

 

Introduction 

The food service business is one of the most 

vigorous sectors of the Polish economy. The 

food service sector in Poland is relatively young 

and has a lot of potential. The development of 

catering services is undoubtedly related to the 

social and economic changes taking place in 

recent years in our country, the development of 

civilisation, globalisation, accelerating the pace 

of life, the invasion of new products and patterns 

of behavior, and change in the economic and 

socio-demographic in the country, etc (Gheribi, 

2013). In Poland during the last 10 years, the 

conditions of food preparation and consumption 

have changed significantly (Gheribi, 2013). As 

Poles are changing their lifestyle and tastes and 

becoming more affluent, they visit restaurants, 

cafes, pubs or trendy clubs more and more often. 

Food service in Poland is a quickly developing 

branch of the national economy. The economic 

crisis has not spared any sector in Poland. Still, 

the food service sector was able to overcome it 

much better than other industries.  

The aim of this paper is to present the 

development of the gastronomic market in 

Poland and the development of chains in this 

sector. 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 – 2015. A 

comparative method was applied for the analysis 

of collected data and materials. 
 

Characteristics of the food service sector 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.  

One of the indicators characterizing the de-

velopment of the food service sector is the num-

ber of enterprises (tab. 1). According to CSO 

data, in 2014 there were 66 345 catering estab-

lishments, compared to 70 483 in 2010. Accord-

ing to the data, the number of catering enterpris-

es gradually increased in Poland in the period of 

2000-2007 (the economic boom period) and after 

2007 gradually decreased (the economic crisis 

period). 
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The economic crisis has not spared any sector 

in Poland. Still, catering was able to overcome it 

much better than other industries.  

 

Table 1. Number of catering establishments in Poland in the years 2000-2014. 

 
Specification 2000 2007 2010 2014 Change 

(increase/de

crease) 

2014/ 2000 

(in %) 

Change 

(increase/

decrease) 

2014/2010 

(in %) 

 Total 84342 88995 70483 66345 - 21,33 - 5,88 

Restaurants 8519 10927 14937 17414 + 104,41 + 16,58 

Bars 36436 38391 27145 23514 - 35,46 - 13,38 

Food stands 32377 33717 23892 21493 - 33,61 - 10,04 

Canteens 7010 6576 4509 3924 - 44,02 - 12,97 

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 (35,44% of the 

total number) and eating facilities – food stands 

(32,40% of the total number). The next largest 

group consists of restaurants (26,25% of total 

number), while canteens comprise only 5,91% of 

the total number of catering establishments. 

According to CSO data, in 2014 there were 17 

414 restaurants, compared to 8 519 in 2000, 10 

927 in 2007 and 14 937 in 2010. 

The restaurant industry shows 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 2014 

in % 

Source: Own calculations based on CSO (GUS) 

data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2. Catering establishments in Poland in 2000 

in % 

Source: Own calculations based on CSO (GUS) 

data 
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Table 2. Revenues from catering activity (current prices) in mln zl in the years 2000-2014 in Poland 
Specification 2000 2007 2010 2014 Change 

(increase/decrease) 

2014/2000 (in %) 

Change 

(increase/decrea

se) 2014/2010 

Revenues from catering 

activity (current prices) in 

mln zł 

15 381 20 220 21 683 28 273 +83,81 +30,39 

From catering production 7 740,5 12 286 15 022,0 22 068 +185,09 +46,90 

From sales of trade 

commodities 

6 967,0 7 369 6 043,2 5 711 -18,02 -5,49 

From the sale of alcoholic 

beverages, tobacco 

4 296,5 4 862,3 4 199,6 4 118,6 -4,14 -1,92 

 

From other activity 673,5 565 617,6 493,9 -26,66 -20,02 

Source: Own calculations based on CSO (GUS) data 

 

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 2014, own production generated 78,05% of 

total catering activity revenue (tab. 2). 

Preliminary results indicate that in 2015 

spending on gastronomy were comparable to 

those of 2008, that is, to the time before the 

crisis. Industry received a good signal. Its 

influence extended to the companies that 

survived the downturn time achieving stable 

development, among others, through franchising.  

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 of individuals, 

 extension in 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, 

 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. 

 

Foreign and domestic food service chains in 

Poland 

Chain catering is a business type of running a 

catering business. It differs from other 

independent restaurants by running many stores 

sharing the same brand, menu and business 

culture in many places. The stores are more or 

less the same - like being copy and pasted in 

many locations. The products of the chain 

catering business can be from restaurants, bars, 

food stands, ice cream, coffee, fast food. 

Chain catering business started first at the mid 

19st century in the USA. The KFC fast food 

chain was started in 1930 in Kentucky by 

Colonel Sanders but it’s first franchise was only 

started in 1952.  It is the world’s second largest 

restaurant chain in terms of sales, only behind 

McDonald’s. McDonald’s is the world’s largest 

fast-food chain. It was started in 1937 in 

California by brothers Richard and Maurice 

McDonald and it soon spurned into the world’s 

largest fast-food empire.  Most international 

network catering originated in America. 
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Telepizza is a pizza restaurant chain that operates 

in Spain, some Spanish-speaking countries and 

in countries of the European Union.  

Telepizza was created by Leopoldo Fernández 

Pujals. In 1986 he inaugurated the first Telepizza 

in the Barrio del Pilar neighbourhood in Madrid. 

During the 1990s chain operations were 

generated in the Polish society after the political 

transformation and McDonald’s, Burger King, 

Pizza Hut and Dunkin Donuts arrived. One of the 

first network in the catering industry in Poland 

was McDonald's, which opened the first 

restaurant in 1992 in Warsaw. Currently in 

Poland McDonald's has 367 outlets in more than 

150 cities, of which 249 are franchise outlets. For 

comparison, in 2011 it had 279 outlets, of which 

143 were franchises (ARSS, 2011). 

The first Burger King restaurant was also 

opened in Warsaw in 1992. In 1994 there was a 

dispute between the operator brand in Poland 

(International Fast Food Poland) and Burger 

King. The company has not fulfilled its 

contractual obligations and the Polish contractor 

has filed a lawsuit in the United States for about 

$ 20 million compensation. The warring parties 

agreed to the settlement and the new terms of the 

agreement, by which the process was not 

affected. Until 2001 they operated 23 units in 

Poland. In the same year, Burger King withdrew 

from the Polish market due to price competition 

(McDonald's), and due to its acquisition by 

AmRest International Fast Food Poland in 

November 2000, who was the operator of Burger 

King in Poland. 6 of 23 premises were closed, 

and the remaining 17 turned into a KFC 

restaurant. 

In 2007 the same company that put an end to 

Burger King six years earlier (AmRest Holdings) 

decided to revive the brand in Poland through the 

signing of a franchise agreement with the 

European branch of the company. 

In 2015 AmRest managed nearly 43 bars 

Burger King in 22 cities in Poland.  

The opening of the first KFC restaurant took 

place on 17 November 1995 in Szczecin. 

Currently, KFC has 206 outlets in 21 Polish 

cities.  

At the present time, the industry’s leading 

brands all operate internationally and 

indigenously. But the largest network is still 

McDonald’s. The number of catering brands that 

want to operate in the Polish market and develop 

through chain programmes is still on the rise. 

Currently in Poland in the catering industry 

there are 90 brands of network (Raport ARSS, 

2016).  

The Dairy Queen® system, part of Berkshire 

Hathaway, has opened a new DQ® Treat store at 

Wola Park Mall in Warszawa, Poland. The 

opening of this location in Poland represents the 

28th country outside of the U.S. and Canada with 

a DQ brand presence. 

For nearly a decade, its development took 

place in middle-sized and large cities. Meanwhile 

the economic situation is improved in Poland, 

and imported brands producing fast foods like 

KFC and McDonald’s are becoming popular 

among the new generations. During this time 

period, the chain catering business was rapidly 

growing and since there was less competition in 

the market, the chains were making a strong and 

unique brand image in the society by advertising, 

products, services, and chain business 

operational methods. 

 

Table 3. Leading food service chains in the world   

 
Food service 

company 

Year of 

opening 

Country of 

origin 

Started first 

franchise 

In how many coun-

tries there are net-

work 2015 

Since when they operate 

in Poland 

KFC 

MCDonald’s 

Dairy Quenn 

Dunkin Donuts 

Burger King 

Pizza Hut 

Domino’s Pizza 

Subway 

Sturbacks 

Telepizza 

1930 

1937 

1938 

1946 

1954 

1958 

1960 

1965 

1971 

1986 

USA 

USA 

USA 

USA 

USA 

USA 

USA 

USA 

USA 

Spain 

1952 

1953 

1940 

1955 

1957 

1959 

1967 

1974 

1987 

1988 

118 

120 

28 

43 

75 

110 

80 

110 

70 

15 

1992 

1992 

2015 

1992-2002, 2016* 

1992-2001, 2007* 

1992 

1994 

2004 

2009 

1992 

Source: Own calculations 

*return to the market
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Fig. 3. Brand value of the 10 most valuable fast food brands worldwide in 2015 (in million U.S. 

dollars) 

Source: www.statista.com 

 

Table 4. The largest catering chains in Poland in 2015 

Specification 
The number of franchise 

units 

The number of own 

units 

The total number of 

outlets 

McDonald’s 249 118 367 

Fornetti 200 54 254 

Ice-cream Bonano 217 2 219 

KFC 0 206 206 

Da Grasso 200 3 203 

Café Sowa 139 11 150 

Telepizza 85 30 115 

Sphinx 97 13 110 

Biesiadowo 93 7 100 

Subway 100 0 100 

Piwiarnie Warka 78 0 78 

Lody Marsjano 63 12 75 

Gusto Dominium Pizza 3 70 73 

Pizza Hut 0 67 67 

So! Coffee 54 0 54 

Burger King 10 33 43 

Gruby Benek 40 2 42 

Café Starbucks 0 41 41 

Green Way 24 10 34 

A.Blikle 2 27 29 

Berlin Döner Kebap 13 8 21 

Pijalnie Czekolady E. Wedel 7 13 20 

Sushi Bar Nigiri 16 1 17 

Source: Own calculations  

 

The statistic shows the brand value of the 10 

most valuable fast food brands worldwide in 

2015 (fig. 3). In that year, the brand value of 

Starbucks amounted to 29.31 billion U.S. dollars. 

McDonald's was the most valuable fast food 

brand in the world with an estimated brand value 

of about 81.16 billion U.S. dollars.  

81.162
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8.511
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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http://www.statista.com/
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Nearly 140 networks catering offering 

franchise have been operating in the Polish 

market. Most segment cafes, pastry shops and ice 

cream parlors are in the fast food segment. A 

wide range of concepts are also those who want 

to open a pizzeria. Most networks have both its 

own local, and the franchise, though it is easy to 

find the ones that so far have only their own or 

just the franchise. The latter case is, however, 

rare. The largest catering chains in Poland was 

shown in tab. 4.  

Catering brands, which are already present on 

the Polish market and want to develop further by 

franchise, have made more than 140 declarations, 

however, they often do not go hand in hand with 

the implementation of the principles in practice. 

Unit franchise has currently only 90 networks. 

This means that more than 50 franchise models 

are still in the realm of theory. We can 

distinguish three main reasons for this state of 

affairs. 

The first is the lack of attractiveness of the 

concept to potential franchisees. This may be due 

to the fact that the franchisor has too little 

experience – it is not unknown for the 

announcement of the development of the 

franchise by entities which have only operated 

locally for a few months. Underlying the lack of 

interest from franchisees may be the fact that the 

concept is too expensive for projected profits or 

other similar concepts on the market. 

The second reason is the lack of suitable 

candidates for franchisees. Gastronomy is a 

complicated industry, and therefore a responsible 

franchisor would not choose to cooperate with 

just anyone who wishes to, but must thoroughly 

verify his preparation for the conduct of such 

business, as well as the approach to the franchise 

and mutual cooperation. Many networks, despite 

having an attractive offer of a franchise and 

brand, will grow more slowly, but on their own 

and in cooperation with reliable partners rather 

than too quickly, exposing themselves to any 

subsequent problems. Examples provide even 

Pijalnie Czekolady E. Wedel and A.Blikle - both 

networks are already franchised units, but their 

development is slow and steady. 

The third reason for the lack of franchise units 

in many networks is the short length of their 

actions as potential franchisors. Many of them 

announced a desire to develop through franchise 

in 2010-2011. The period of their offer was too 

short to be able to translate into attracting the 

right people to work. 

DaGrasso is among the largest players in 

Poland’s fast food industry, competing with 

McDonald’s and KFC. As Poland’s largest 

franchise pizza chain, DaGrasso’s popularity 

surpasses its competitors, including PizzaHut and 

TelePizza. The first restaurant Da Grasso was 

founded in Lodz in 1996. 

DaGrasso has 203 restaurants in 150 cities, 

and unlike the competition DaGrasso has many 

locations in smaller towns as well. 

As a market leader, DaGrasso is committed to 

customer satisfaction, continually improving 

upon service and quality, and maintaining its 

position as Poland’s first-choice brand of pizza. 

The roots of the company Multi Ice date back 

to 2003, in which it created the first ice-cream 

parlour, Lody Bonano, in Bialystok. From the 

beginning, the main goal was to conquest the 

palates of customers, providing them with the 

highest quality ice cream and unusual taste. The 

concept of an ice cream shop proved so popular 

that was decided to prepare an offer for 

franchise. The original idea was to create a 

network of ice cream parlors in the province of 

Podlasie. But the thriving ice cream outlets 

aroused more and more interest, so that evolution 

quickly covered the whole country. Within a few 

years there were more than 200 outlets under the 

name Ice Bonano and thus achieved first place in 

the ranking of the ice cream shop franchise in 

Poland. 

Ice cream Grycan is another Polish catering 

brand, which has more than 130 outlets. It 

develops only its own brands and for now does 

not want to grow through franchising. The 

Grycan brand was created in 2004, but under a 

different brand name were also known before the 

Second World War. 

Sfinks Polska continued to lead full-service 

restaurants in terms of both number of outlets 

and value sales in 2014. The leading position was 

achieved thanks to a diversified brand portfolio 

as the company is running three chains with 

different concepts. Sfinks Polska is present 

within Middle Eastern full-service restaurants 

with the Sphinx brand, European full-service 

restaurants with the Chłopskie Jadło brand and 

Asian full-service restaurants with the Wook 

brand. Sphinx serves oriental and international 

food. It is the largest chain of casual dining 

restaurants in Poland and one of the largest ones 

in Europe. The first Sphinx was opened in 1995. 

Today there are 100 restaurants of the brand all 

over Poland. They are present in shopping malls, 

along the main streets of cities and in popular 
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tourist destinations. Chłopskie Jadło is a 

restaurant chain serving Polish “home-cuisine” 

dishes made of fresh ingredients. The first 

restaurant of the brand was opened in 1995 and 

in 2006 the chain was bought by Sfinks Polska. 

Currently there are 10 Chłopskie Jadło 

restaurants in Poland. They can be found mostly 

in the city centres and popular shopping malls. 

The majority of Chłopskie Jadło restaurants is 

present in Cracow and its surroundings as well as 

in Warsaw. WOOK is a casual dining restaurant 

chain specializing in Asian cuisine. The first 

restaurant of the brand was opened in 2005. 

Three years later WOOK joined the Sfinks 

Polska company and today the chain comprises 5 

restaurants located in Warsaw, Lodz, Gdansk, 

Wroclaw and Poznan. The offer of WOOK 

includes the abundance of flavours typical for 

different regions of Asia. There are also 

European dishes on the menu as well as steaks, 

fish or salads – prepared in an oriental style. 

The number of catering brands that want to 

operate in the Polish market and develop through 

franchising programmes is still on the rise. 

Economy of scale is the main reason why 

entrepreneurs decide to cooperate in franchising 

regardless of the situation on the market, eg. in 

the form of better conditions of supply. 

 

Conclusion 
 

In conclusion, we can say that recent decades 

have seen a dynamic development of catering 

enterprises in Poland.  The catering industry, and 

in particular the fast food sector, have been key 

areas for business format chains. Chains are 

growing in significance in Poland. Consequently, 

franchising has become an established way of 

carrying out business. Although by no means a 

new concept, business format franchising has 

become an established global enterprise trend 

within the service sector, in general, and 

specifically within the catering services sector. 

At present, more and more frequently we eat in 

restaurants, bars, food stands etc. 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 the 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 

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: This study aims to analyze literature on logistics and mathematical models. To achieve this 

aim, firstly 91 articles were downloaded via internet database (ScienceDirect) and reviewed in accordance with 

their direct relevance to mathematical modelling and logistics issues. Selected 89 papers were identified and 

categorized according to keywords and particular statistics. This paper thus presents an academic literature 

review of the mathematical models in logistics. Findings of this study include that most of the analyzed paper 

uses single objective models for minimizing total costs of logistics issues and reverse logistics keyword is the 

most popular one.      

Keywords: Logistics, Mathematical Models, Literature Review  

 

Introduction 

 

Logistics is an interdisciplinary and cross 

functional field, and it offers an appealing and 

efficient source for researchers to develop math-

ematical models. Mathematical models are 

widely used in many areas in social sciences as 

well as natural sciences. In this study, authors 

aim to classify the articles published during the 

last eleven years period (from January 2005 to 

March 2016) containing the words of both “lo-

gistics” and “mathematical model” in their ab-

stracts. All articles which are most suitable to be 

categorised are reviewed in accordance with 

main logistics issues such as; supply chain man-

agement, transportation and etc., and mathemati-

cal perspective such as; single objective and 

multi objective.  

The most important contribution of this study 

arises by representing a source of literature on 

the subjects of mathematical models for logistics. 

So it is hoped that this literature review should 

help researchers to develop new ideas and view-

points for mathematical models in logistics ap-

plications.  

 

Methodology and Findings 

 

As the nature of research in logistics and 

mathematical models are difficult to enclose to 

specific disciplines, the related resources are 

spread through several journals. Therefore, Sci-

ence Direct (www.sciencedirect.com) online 

journal database is searched to provide a com-

plete bibliography of the literature on logistics 

and mathematical models. 

The literature searching process was rooted in 

the terms of both “logistics” and “mathematical 

model” in the abstracts. During the selection pro-

cedure of articles; first of all, books and pub-

lished papers before 2005 were excluded and 

totally 91 articles were reached. As second selec-

tion criteria, the full text of each article was re-

viewed to eliminate those that were not actually 

related to application of mathematical model in 

logistics. So two of them were removed and to-

tally 89 papers were taken apart of the study. 

Then each article was reviewed and classified in 

terms of their logistics and mathematical types 

and analysed by using variables such as author 

number, publication year, number of pages, pub-

lished journal name. 

   

Statistics involving publication by author: 

Fig.1. shows the distribution of publications by 

number of authors. The highest amount of the 

articles were written by two, three and four au-

thors, in other words 88% of total articles were 

written by between two and four authors. 
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Fig. 1. Distribution of publications by number of 

authors. 

 

Statistics involving publications by year: The 

distribution of number of articles by year is given 

in Fig.2. One can see that since 2012 authors 

have more interest on studies related to this 

search. The highest publication number is 

reached in 2014 with seventeen articles. Surpris-

ingly we see that in 2009 there is a remarkable 

progress comparing to the papers published in 

2008. Another interesting result of the statistics 

stated in Fig.2. is the number of published article 

differences between the year 2009 and 2010. 

That difference may be explained in future works 

after extending the same search using the other 

databases. 

 

Fig. 2. Distribution of publications by year. 

 

Statistics involving size of publications: 
Fig.3. shows the distribution of articles by num-

ber of pages.  Approximately 79% of articles 

have pages between six and sixteen.  

According to Fig.3. only 39% of the articles 

are between six and ten pages in length.  
 

  

Fig. 3. Distribution of publications by number of 

pages. 

 

Statistics involving publications by journal: Ta-

ble 1. lists the journal names that have published 

more than three articles. According to Table 1. 

Computers & Industrial Engineering published 

the greatest number of papers searched in our 

study.  

European Journal of Operational Research 

and International Journal of Production Eco-

nomics follows Computers & Industrial Engi-

neering with nine articles each. We see that there 

is only one mathematical journal in the table. 

Applied Mathematical Modelling published eight 

articles. 
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Table 1. List of Top Journals 

Journal No of papers % of papers 

Computers & Industrial Engineering 11 12 

European Journal of Operational Research 9 10 

International Journal of Production Economics 9 10 

Applied Mathematical Modelling 8 9 

Expert Systems with Applications 5 6 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 4 5 

Procedia CIRP 4 5 

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 4 5 

Biomass and Bioenergy 3 3 

Other journals 32 35 

 

Classification of logistics keywords and 

mathematical models: Classification of papers in 

terms of their “logistics” keywords is shown in 

Table 2. Within the context of “logistics” totally 

number of 69 related keywords is obtained. To 

make it more understandable and clear data, all 

keywords were separated into five general issues 

as; logistics, supply chain management, transpor-

tation, warehousing and inventory management, 

delivery and distribution. Frequencies of these 

five groups were calculated regarding to their 

repetitions. The most of keywords are collected 

under the logistics and supply chain management 

issues as the totally 62%. On the other hand, 

among the keywords the most repetitive one is 

“reverse logistics” with frequency of 11. This 

result should show us, it is much important to 

develop a mathematical model for reverse logis-

tics issues in logistics field.  

 

Table 2. Classification of “Logistics” Keywords 

GENERAL “LOGISTICS” KEYWORDS 
No of 

Keywords  
Frequency  

% of  

Frequency 

Logistics 

Issues 

Logistics - Reverse Logistics - Humanitarian 

Logistics - Green Logistics - Logistics Ser-

vice Provider - Trade-off Logistics - Urban 

Logistics - City Logistics - Heuristic Logis-

tics - Logistic Platform - Healthcare Logistics 

-  In-store Logistics - Collaborative Logistic - 

Hub Network  - Logistics Cost - Biomass 

Logistics - Commercial Logistics - Postal 

Logistics – Feed Logistics 

19 47 32 

Supply Chain  

Management 

Issues 

Supply Chain Management - Green Supply 

Chain - Supply Chain Model/Design-Supply 

Chain Logistics - Cooperative Supply Chain - 

Green Supply Chain Network - Recycling - 

Supply Chain Education - Closed Loop Sup-

ply Chain - Bioenergy Supply Chain - Re-

manufacturing - Just in Time – Supplier Se-

lection – Supply Planning - Rework 

15 44 30 

Transportation  

Issues 

Vehicle Routing Problem - Intermodal 

Transportation - Vehicle Scheduling - Road 

Safety - Rail and Barge Transport - Container 

Transport -Freight Consolidation - Empty 

Container - Transport Operation Management 

- Freight Forwarding Industry – Full Truck-

load – Hazardous Material – Intermodal Hub 

Disruption - Terminal Operations -  Material 

Handling Systems 

15 23 16 
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Warehousing 

and Inventory  

Management 

Issues 

Warehouse – Inventory Management - Satel-

lite Storage - Shelf-replenishment - Packag-

ing -Packaging Design - Inventory environ-

ment modelling - RFID - Production Inven-

tory 

9 17 11 

Delivery and 

Distribution 

Issues 

Order Collection – Order Picking - Distribu-

tion Center - Expedited Shipment - Delivery 

Cost –Multi-temperature Joint Distribution - 

Distribution Networks - Perishable Food De-

livery - Hazardous Material - Cross Docking 

- Network Designs 

11 17 11 

TOTAL  69 148 100 

 

Table 3. Classification of “Mathematical Model”  

 
Type of Mathematical Model  No  %  

Single objective  58 65 

Multi objective 23 26 

Non  8 9 

TOTAL  89 100 

 

Table 3 shows the classification of papers re-

garding to their mathematical models. Only 9 % 

of them are review articles and they don’t cover 

a new model. The biggest amount of articles is 

based on single objective models.  

 

Conclusion 

 

This study aims to analyze logistics literature 

using mathematical models. To achieve this ob-

jective, we classified specific papers on logistics 

containing mathematical models and published 

from beginning of 2005 till the end of March 

2016 which are indexing in Science Direct data-

base. Articles are obtained via searching the 

terms of both “logistics” and “mathematical 

model” included in their abstracts. First, articles 

are classified by considering quantitative data. 

Then the articles are categorized according to 

mathematical model types, single objective and 

multi objective models, and logistics issues un-

der five fields. The majority of the papers de-

pends on single objective models and especially 

focused on minimizing the total costs of logistics 

issues. 

This study is considered as an initial work to 

understand the phenomena of previous studies in 

logistics which deals with mathematical models. 

Therefore we limit our study with only one data-

base (Science Direct) search. Further studies can 

be developed by much detailed content analysis 

and providing more information by using other 

databases. 
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ABSTRACT: This article analyzes the role and importance of the transport for the quality of Bulgarian 

tourism product. The concepts of transport, tourist product and the phenomenon “tourism” are being dis-

cussed. The common grounds between quality and tourism are being defined. Finally concludes that road 

transport will remain leading to Bulgaria in relation to carriage of goods and passengers, therefore, the de-

velopment of the road network will continue to be a priority and a major challenge for ports and airports in-

frastructure in our country remains finding private investors. 
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TRANSPORT – ESSENCE AND  

CHARACTERISTIC 

 

Transport is one of the main branches of eve-

ry country`s economics. It is the circulatory sys-

tem and vital nerve in the organism of society. 

The transport is a branch in national economy 

designed to carry passengers and is in constant 

touch with the main sectors - industry, agricul-

ture, construction and trade.  

In the most general sense is a movement of 

people and goods from one place to another. As a 

specific manufacturing sector continues and ends 

the production process of other industries in the 

sphere of circulation, delivering production to 

the place of its consumption. Overcoming spatial 

distance of production to consumption is also 

objectively necessary as the very production of 

material goods is. The transport process is differ-

ent from the manufacturing processes of other 

industries. The main difference lies in the fact 

that transport is not creating a new product in a 

tangible form. The work of employees in 

transport affects the means of labor, rolling stock 

- wagons, locomotives, ships, cars, airplanes.  

As a result of this impact is amended their lo-

cation, and with it and the location of the goods 

advertised on them, respectively passengers.  

Relocation is essentially a special material 

change - amend the spatial existence of the 

goods, and thus is subject to change and their 

use-value. As a result of this change increases 

the exchange value of the goods with the same 

amount of lives and social work which was nec-

essary for the implementation of spatial change. 

This way transport creates a new value which is 

added to the value of transported goods. (11, pp. 

338) 

As a branch of material production, transport 

is characterized by a number of specific features. 

Unlike other industries, where a new product is 

been created and the subject of labor is been pro-

cessed and consequently receive new properties 

and have a substantial form, for transport produc-

tion is not been created a product with new prop-

erties neither objects receive new substantial 

form. 

Between transport and other sectors of the na-

tional economy, particularly tourism, there are 

many similarities and differences, which basical-

ly can be summed up as follows: 

 First - transport process has a production 

nature. It is a necessary sequel for the production 

in the sphere of circulation. In it, as in tourism 

also is been created a new value in the sphere of 

circulation; 

 Second - transport production process 

takes place in the sphere of circulation. Transport 

represents the basis of the exchange; 

There is no other industry that is associated 

with so narrow and numerous links to all other 

sectors, especially tourism, like transport. There-

fore, it is strongly influenced by their develop-

ment, but itself affects them. 



  41 

The formed tourist transport system is the re-

sult of the impact of European transport policy. 

This influence is based on two mutually subordi-

nating economic principles: 

 Determining efficiency - the use of re-

sources and price mechanisms to achieve effi-

cient access to transportation and travel. 

 Political responsibility - the need to pro-

tect public interests by the country in transporta-

tion projects. These principles have a determin-

ing effect on both the development of transport 

and travel, as well as on the expansion and regu-

lation of transport accessibility to tourism re-

sources and destinations. (4, pp. 348/9)  

 

ROLE AND IMPORTANCE OF 

TRANSPORT 

 

The role of transport in social development 

can be viewed from different perspectives: eco-

nomic, political, cultural, military defensive.  

In economic terms the role of transport is lim-

ited primarily to the fact that it is very important 

for the development of the national economy, 

realizing the economic links between different 

sectors and different regions of the country. 

Through rapid transport and relatively small 

costs the mechanized transport contributes to 

climate conditions of the territorial distribution 

of productive forces, and hence completes turna-

round in the economy of various countries and 

continents. 

It makes it possible to carry out more accurate 

spatial distribution of the productive forces and 

the various types of resources to be used in geo-

graphically as efficiently as possible, depending 

on the environmental and economic characteris-

tics in each region. 

Transport construction creates a need for huge 

amount material resources, which has a stimulat-

ing effect on the respective industries. 

In political terms, the role of transport is ex-

pressed in the fact that through it to create the 

necessary conditions for control of the country 

and the development of socio-political life of the 

peoples of all its fullness and variety. 

Culturally, it provides fast movement of peo-

ple and their acquaintance with cultural and his-

torical monuments. 

Transport has a crucial role in the field of re-

search - research by providing movement of the 

expedition, but also through direct participation 

in research in space, the depths of the seas, etc. 

Transport`s role is huge in military defense as 

well.  It determines the fast movement of man-

power and military equipment to the point of 

destination in peacetime and wartime. (8, pp. 10-

15) 

 

ESSENCIAL CHARACTERISTIC OF THE 

PHENOMENON “TOURISM” 

 

There are many definitions of the nature of 

tourism. Best idea gives the following widely 

accepted definition: "Tourism is the temporary 

movement of people outside their normal place 

of residence and place of work, the activities dur-

ing their stay in these places and facilities de-

signed to meet their needs." (10, pp. 8) 

Other known definitions focus on other fea-

tures of tourism. Comparing various definitions 

shows that there are four basic approaches to de-

fining the phenomenon of tourism: 

-As a human activity carried out in his free 

time. 

-As an economic sector, bringing together dif-

ferent businesses and activities designed to meet 

the needs associated with the travel and the stay 

of tourists 

-As a movement in space and overcome con-

siderable distances. 

-As a system, including all the above items, 

united by a common function - meeting the needs 

of tourists. (7, pp.12) 

It could be said that tourism is the temporary 

movement of people outside their place of per-

manent residence, the implemented activities 

carried out by them and the necessary facilities to 

meet all needs, without people working as a re-

sult of which generate income. 

Today tourism is creating prerequisite for the 

development of related sectors such as agricul-

ture, food industry, construction, transport, 

healthcare and others. According to the analysis 

of the World Tourism Organization, tourism is 

valued as one of the five major export sectors 

and one of the most - important sources of for-

eign exchange. 

Tourism as a mass phenomenon has many 

positive sides - provides a large number of work-

places, it`s a source of substantial income and 

contribute to the expansion and improvement of 

the material - technical basis, allocating funds for 

the preservation of natural and cultural resources, 

promote the cultural heritage monuments, con-

tributes to integrated land use in tourist centers 

and regions, also helps to the improvement of 

transport and technical infrastructure at tourist 

destinations and others. At the same time has a 

negative impact on the environment and society - 
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connects with appreciation of life in the major 

tourist centers, depletion of tourism resources 

and their not timely return and sometimes their 

irreversible disposal, deterioration of the envi-

ronmental situation in the major tourist destina-

tions, seasonality in employment of staff, nega-

tive socio-cultural effects and negative attitude of 

tourists to standardized mass travel. 

On the one hand, tourism is an economic ac-

tivity subject to economic laws. On the other 

hand are the leading motives for vacant trips rep-

resenting a major part of tourism are more psy-

chological in nature.  

Tourism as a phenomenon is related to the 

question "why do people travel?" The answer to 

this question requires clarifying a number of so-

ciological and psychological features such as 

leisure and budget time travel, motivation for 

travel, psychological benefits, fashion and more. 

Tourism is a socio - economic and cultural phe-

nomenon that has multiple manifestations. It is 

one of the factors and driving forces of globaliza-

tion. It`s operation and development leads to the 

emergence of different economic, socio-cultural, 

environmental, political and health effects, mak-

ing it an indispensable part of modern life. 

Tourism, as an economic activity, is a sector 

of the global and national economy and a kind of 

business enterprises dealing with it. It is associ-

ated with the demand and supply of tourism 

products, methods of creation and patterns of 

consumption, the economic categories such as 

income, employment, unemployment, exchange 

rate, inflation. 

For countries - active tourism destinations 

stabilize the balance of payments, forms a posi-

tive trade balance and is the driving force of eco-

nomic development. It has a multiplier effect, 

forming clusters and contribute to the rise of a 

number of other sectors of the economy. It has a 

positive impact on the development of different 

regions, municipalities and settlements through 

the provision of employment of the population 

and development of human resources. 

Considering the nature of tourism, it is neces-

sary to note that it is associated with the notion 

of free time. Leisure includes activities in which 

the person is given free will, to rest, to have fun, 

develop awareness and  to participate voluntarily 

in the entertainment and extreme experiences 

after release from his professional , family and 

social obligations. But according to Velina Ka-

zandjieva (3, pp. 220) there are differences be-

tween breaks during leisure time through tour-

ism, which can be divided into the following 

main areas: 

 The consumer carries out activities 

outside the his domicile;  

 The implementation of these activities 

requires a trip to a certain destination ; 

 Depending on the objective pursued 

some actions can be as a distinct typical mainly 

for tourism - religious, spa, business and others. 

The stay at the tourist spot is limited in time 

and in most cases is longer than the time needed 

for activities falling within the content of the lei-

sure industry. The main components of this in-

dustry are organizations, companies and institu-

tions from the public, private and voluntary sec-

tor which provide services and goods, intended 

for use during free time.  

Sn. Kadieva highlights some key features and 

characteristics of leisure (2, pp. 21): period of the 

day, week, year; subsystem time budget; activity 

/ voluntarily and freely chosen / selected by each 

individual, according to his lifestyle and personal 

interests; type of industry, offering products to 

meet the specific needs of individuals in their 

spare time; time for positive stress, fun, and 

sometimes boredom and anxiety; free state of 

mind; time used for relaxation, enjoyment, self-

expression, creativity and personal satisfaction. 

 

TOURISM AND TRANSPORT 

 

When it is considered to be a special case of 

travel, tourism is a set of relations and phenome-

na arising during the trip between tourists and 

local people. 

Traveler is anyone who travels for some rea-

son (work, study, shopping, tourism, etc.). Tour-

ist is temporary visitor to the area in their own 

country or another, regardless of nationality, citi-

zenship, sex, language or religion, located in an 

area not less than 24 hours and not more than six 

months during the year in order leisure - recov-

ery, rest, health promotion and enrichment of 

knowledge, participation in religious or sporting 

events, doing business contacts, appointments, 

tasks, etc. Finally tripper is a temporary visitor 

who stays on - less than 24 hours outside loca-

tion. 

The trip is a travel service that provides an 

organized way to travel on the tourist route. 

Traveling contributes to improving the quality of 

vehicles, increasing their transport capacity and 

reducing transport prices. 
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Transport largely reflects the level of socio-

economic development of the country. It creates 

conditions for the normal functioning and devel-

opment of the whole economy and has a signifi-

cant influence on the results in all sectors of the 

national economy. So it is an important factor in 

increasing the efficiency of social production. 

Development of transport  depends on the 

workload and the development of other indus-

tries, but in turn the development of transport 

affects the growth of other sector, most - particu-

larly that of tourism. Tourism is a result of the 

traveling of people, so the development of 

transport is a key factor for the growth and orien-

tation of tourism development. The provision of 

adequate, safe, convenient, fast, profitable and 

cheap public transport precedes mass tourism. 

Accessibility of the tourist resort is mostly the 

result of two factors: the price ( in absolute terms 

and in comparison with competing resorts ) and 

time (the time taken to move from your home-

place to the desirable one ). In particular, air 

transport, especially the last two decades made 

further places available. This transport has con-

tributed to the phenomenon of mass marketing of 

international tourism, with all the economic and 

social advantages and disadvantages that this 

involves. 

Public transport is an important part of the 

tourism industry, but must also provide services 

which are not entirely dependent on tourism de-

mand. The railway and air transport due to its 

origin state postal orders and transfer of goods, 

whether individually or together with passengers 

and make an important (and sometimes vitally 

important) contribution to the revenue of the car-

rier. It should also be noted that many carriers 

offer commercial or social services that depend 

less on tourism demand. Road and rail carriers, 

such as providing key transport services for 

workers who travel between destinations of their 

residence and employment. These carriers pro-

vide vital social and economic services, linking 

and identified important areas of industrial cen-

ters, thereby providing a communication link for 

the locals. 

Tourism is temporary movement and resi-

dence outside the domicile, driven by different 

motives that determine the purpose of the jour-

ney without gainful employment as a result of 

which generate income. (5, pp.11) Tourist prod-

uct is a result of tourism industry and represents 

diverse set, including insured and used by tour-

ists entertainment, services of public-utility na-

ture, shelter, food and transportation, and many 

other goods that are free and are often the cause 

and purpose for tourist travel - clean air and wa-

ter, warm sun, security and peace, creating an 

atmosphere, beautiful landscapes, architectural 

and historical landmarks. (6, pp. 194) 

 

QUALITY AND TRANSPORT IN THE 

FIELD OF TOURISM 

 

The quality of the tourist product is a com-

plex synthesis of properties and characteristics 

that determine its ability to meet specific travel 

needs against the manufacturer (seller) expects to 

achieve competitively price, maximum volume 

and high efficiency of marketing of the product. 

(9, pp.22) 

The main task of the process of improving the 

quality of transport is continuous modernization 

of the transport infrastructure and vehicles. Lack 

of investment in maintenance and infrastructure 

development in recent decades, and the increased 

demand for transportation travel services require 

new and improved, long-term planning of its fu-

ture development. We need a substantial period 

of time to create such a modern transport infra-

structure, as well as long term planning, provid-

ing a sound and steady flow of financial re-

sources and interest of all institutions and organ-

izations involved in this process. 

Attention should be drawn to the purposes 

and means of overcoming problems such as ex-

panding the use of cleaner fuels; promote the use 

of rail transport; expansion of the electrification 

of the railways; expanding the use of inner elec-

trical. The next area of intervention is to encour-

age the use of cars, corresponding to the modern 

environmental requirements. It should be noted 

that the transition to special interest tourism, new 

patterns of travel and products / services that 

meet greater individual choice, creating many 

new risks for the environment and consumers. (1, 

pp.909) Nowadays  transport as a whole, espe-

cially road transport, negatively affect the envi-

ronment by polluting and damaging the air quali-

ty in urban areas, the global climate, landscape 

and agricultural land (building major transport 

infrastructure projects), creating noise and waste. 

Modernization of road infrastructure is one of 

the most important conditions to ensure quality 

development of the transport sector. There are 

many problems of this kind in Bulgaria. Motor-

way coverage throughout the country, with a 

road three or four bands is quite fragmented. 

Roads passing from east to west, are usually bet-

ter developed than those going from north to 
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south, with unsatisfactory service in the periph-

ery, namely the southern border, along the Dan-

ube, and those located between the Trans-

European Transport Corridors IV and IX. 

International passenger transport is increas-

ingly preferred by tourists. International bus pro-

vides direct links to all the Balkan capitals and a 

large number of countries to the west of Bulgar-

ia. Despite the obvious inconvenience of long 

trips, bus transport takes good positions on the 

market of transport services, offering competitive 

prices and acceptable quality of service. Over the 

years, the number of people traveling by bus to 

distant destinations abroad has declined signifi-

cantly due to the market entry of low cost air-

lines. In general, the development of passenger 

transport is oriented to: liberalization of the 

transport market; increasing the safety of road 

transport; promoting clean transport; improve 

quality control and efficiency of public transport. 

The introduction of modern management for 

the transport process is mainly in the construc-

tion and management of intermodal transport 

system. Such a system operates in this country 

and is in the process of modernization and im-

provement. Bulgarian intermodal system needs 

technical improvements to take advantage of all 

opportunities for growth of transport demand in 

the Balkan region and to participate in building a 

more sustainable transport system. 

European transport policy emphasizes the de-

velopment of sea transport and inland water-

ways, which are two key components of inter-

modality which must provide the means to re-

duce the growing congestion of road and rail in-

frastructure and air pollution. So far, these two 

kinds of transport have been underused in Bul-

garia. They develop through the construction of 

transport links and services on inland waterways, 

sea freight short distances (motorways of the sea 

) and more efficient port services. Most of the 

passengers who provide services in the Bulgarian 

seaports are cruise passengers visiting seaside 

resorts. The country has the potential to become 

a regional leader in terms of transport, but the 

lack of modern infrastructure does not allow it. 

Investment in infrastructure is one of the few 

ways to apply employment in the current eco-

nomic environment, and building good transport 

links underlies every major investment. 

 

CONCLUSION 

 

Today, the construction of Bulgarian infra-

structure depends almost entirely on the absorp-

tion of EU funds, which replace the declining 

share of investments in state and municipal 

budgets. At the same time there is no significant 

private investment in infrastructure. One of the 

main reasons for this is the fact that the Bulgari-

an market is relatively small and it is not attrac-

tive enough to investors. Development of 

transport infrastructure in Bulgaria by 2020 will 

depend largely on the EU, as the time of Europe-

an funding is the main source of funds for infra-

structure. Priority will be projects that lead to a 

deepening of territorial cohesion between Mem-

ber States, reducing congestion, improving safety 

and promoting smart and environmentally friend-

ly transport. European funds to which Bulgaria 

can rely on to 2020, will come in two areas: op-

erational programs and fund Connecting Europe. 

Road transport will remain leading to Bulgar-

ia in relation to carriage of goods and passengers, 

therefore, the development of the road network 

will continue to be a priority. 

The bulk of investment in railway infrastruc-

ture is provided by the EU operational programs 

and fund Connecting Europe, according to vari-

ous estimates, the total amount will be EUR 2 

billion.  

However, it is insufficient to achieve the ob-

jective set, which provide increased rail traffic at 

the expense of road. Thus hard to solve one of 

the major problems of the railway infrastructure 

and the lack of continuity of transport networks 

that provide rapid movement over long distances. 

Today, the involvement of private capital in the 

construction of railway lines is not possible, 

which means that the development of the rest of 

the network will depend on state funding. 

A major challenge for ports and airports in-

frastructure in Bulgaria remains finding private 

investors. Attempts concession of strategic sites 

in these areas will continue, with the greatest 

hopes were at Sofia Airport and the port of Var-

na. However, converting this interest into real 

investment will depend largely on the design of 

concession contracts and condition within in. 
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ABSTRACT: This paper aims at validating the measurement instruments of Logistics Service Quality (LSQ) 

Scale in Bulgarian courier sector. The objective of this paper is to explore by LSQ how customer satisfaction is 

generated. The theoretical model is tasted on data collected through an online questionnaire survey of 423 

individual customers of courier services in Bulgaria. The findings demonstrate that courier service providers in 

Bulgaria can use LSQ scale to understand better the expectations and perceptions of the customers. The study 

also found that LSQ should be conceptualized as a process, rather than merely as a single concept or second-

order construct 
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Introduction 

 

In the recent years, the courier service sector 

worldwide underwent through radical changes, to 

become a significant factor in the exchange of 

goods and communications in present era of 

global connectivity and mass internet 

penetration. Both the supply and demand are 

transformed. 

The global courier service delivery industry 

generates revenues of about $220 billion with the 

US being the largest market followed by growing 

markets such as China, India, Europe, and Latin 

America. E-commerce trade is one of the major 

drivers of the global courier service industry. The 

market is expected to generate huge volumes and 

could garner revenues of about $2.4 trillion by 

2018 (Marketrealist, 2016). 

The courier industry in Bulgaria had a stellar 

performance in the past six years, posting im-

pressive growth and experiencing a complete 

recovery from the slowdown caused by the glob-

al financial crisis. Now the market is becoming 

increasingly competitive, with local companies 

competing with multinational companies for 

market share. 

Traditional courier services are increasingly 

affected by competitive pressure of Information 

and Communication Technologies and the pro-

cess of globalization. Apart from getting adapted 

to the rapidly changing environment, courier 

companies strive to become a driving force for 

change by offering more specific and diverse 

services. This gives unprecedented possibilities 

to the customers to express their specific needs 

and to request an adequate response from the 

companies. 

Courier companies compete primarily on the 

basis of price, service quality, and breadth of 

service offerings. Courier providers strive to dif-

ferentiate themselves by highlighting their firm’s 

relative strengths and by offering new, value 

added services to their customers. In the follow-

ing period survival and success at the courier 

market will depend on flexibility and effective-

ness in all aspects of activities, including superi-

ority over global competition at technology ap-

plication to reduce expenses and dramatic im-

provement of service quality. 

Taking into consideration this the paper at-

tempts to test the Logistics Service Quality Scale 

in Bulgarian courier service sector. 

 

Logistics Service Quality 
 

Logistic excellence has clearly been 

recognized as an area, in which companies can 

create competitive advantage (Feng, Zheng & 

Tan, 2007). The service quality approach is an 

attempt to understand customer satisfaction from 

the perspective of the differences between 

customer perceptions and actual customer 
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service on various attributes (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry 1985). Researchers have 

begun to examine whether the service quality 

models can be used to measure logistics service. 

Valuable contribution to the area of LSQ 

came from Mentzer and his colleagues (Mentzer, 

Gomes & Krapfel, 1989; Mentzer, Bienstock, & 

Kahn, 1993; Bienstock, Mentzer & Bird, 1997; 

Mentzer, Flint & Kent, 1999; Mentzer, Flint & 

Hult, 2001). Most of the studies focusing the 

LSQ were examined using the operational 

parameters whereas the customer perspectives 

got relatively little recognition. Mentzers` study 

place more importance on the customer 

perspective rather than the operational 

dimensions of the service. Deriving from the 

work of Grönroos (1984) in the service quality 

area where technical quality refers to the service 

outcomes and functional quality refers to the 

process of service delivery, they aligned the 

physical distribution aspects as the technical 

service parameters and customer service aspects 

as the functional service parameters. Mentzer, 

Flint & Kent (1999) conceptualized and tested 

LSQ as a second order construct with eight 

dimensions: information quality (IQ), ordering 

procedures (OP), order release quantities (OQ), 

timeliness (TM), order accuracy (OA), order 

condition (OC), order discrepancy handling 

(OD), and personnel contact quality (PQ). 

Process conceptualization of LSQ that 

included all the dimensions is presented in 

Figure 1. Specifically, it is generally understood 

that customers place orders, orders are processed, 

orders are shipped and orders are received. 

Customers have contact with this process when 

placing and receiving orders. When order receipt 

is not as expected, customers stay engaged in the 

logistic process thought discrepancy handling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Logistics Service Quality as a process 

First, order placement components include 

perceptions of interactions with courier company 

personnel when customer place order (i.e. 

personnel contact quality), order release 

quantities, ordering information quality and 

ordering procedures. This stage includes what is 

traditionally referred to as availability. Order 

receipt stage includes order accuracy and order 

condition. These two components compose what 

is traditionally referred to as order fulfillment. 

However, timeliness is also part of the order 

receipt. This is the first time customer can really 

assess the timeliness of the logistic process. The 

perception of the timeliness fit within the order 

receipt stage. Perceptions of these three order 

receipt components (i.e., order accuracy, order 

condition and timeliness) are driven by the other 

placement components. Dealing with service 

providers about orders not received as expected 

(i.e., order discrepancy handling) is still part of 

order receipt activities but follows an evaluation 

of accuracy and condition. When discrepancies 
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need to be addressed, timeliness is affected. 

Orders are not considered on time until they are 

received as ordered. Thus, timeliness is driven by 

the process of placing orders (i.e., personnel 

contact quality, order release quantities, 

information quality and ordering procedures). 

Mentzer, Flint & Kent (1999) developed and 

validated their Logistics Service Quality Scale 

using a single large logistics service provider 

firm in the United States, which provides 

services to internal customers. This study has a 

number of limitations: 

1) the scale employs a 5-point Likert scale 

which may have limited the range of responses; 

2) the development of the scale was based on 

one local organization with an in-house logistic 

function providing logistics services to internal 

customers. 

Taking into account these limitations LSQ 

scale was modified and validated in China 

logistic industry (Feng et al., 2007), Spain 

logistic industry (Saura et al., 2008), Indian 

logistic industry (Kamble, Raut & Dhume, 2011) 

and courier service industry in Malaysia (Ho et 

al., 2012). 

 

Metodology 

 

The research was accomplished by 

conducting a structured online questionnaire, 

administered by Survey Gizmo software. Due to 

the inability to create a sample that meets the 

requirements for a complete random selection 

two types of non-random sample were used - 

volunteers who agree to participate and snowball 

sample. 

Individual customers of courier services in 

Bulgaria are the main units of the study. 

According to the National Statistics Institute 

at the beginning of March 2016 the population of 

Bulgaria is N=7 066 666 people. Using the 

apparatus of mathematical statistics at 

significance level α=0,05 and margin of error 

ε=0,05 minimum sample size determined to be 

384 (Creative Research System). The number of 

returned and valid questionnaires is 423. 

LSQ scale introduced by Mentzer, Flint & 

Kent (1999) was employed. The scale was 

adapted for the courier services. The 

measurement instrument had a total of 24 items: 

three for IQ, three for OP, three for OD, four for 

PQ, two for OQ, three for TM, three for OA, 

three for OC. All items used a standard 7-poin 

Likert scale ranging from “strongly disagree” (1) 

to “strongly agree” (7). 

Confirmatory factor analysis (CFA) was 

conducted to examine the research hypothesis. 

 

Resuls 

 

Due to the key role of logistics for the 

competitive development of courier providers, in 

the present study the LSQ scale is tested for its 

validity in Bulgarian courier sector. 

In order to examine the reliability of the scale 

Cronbach’s α was computed. Alpha was 

developed by Lee Cronbach in 1951 to provide a 

measure of the internal consistency of a test or 

scale; it is expressed as a number between 0 and 

1. Internal consistency describes the extent to 

which all the items in a test measure the same 

concept or construct and hence it is connected to 

the inter-relatedness of the items within the test. 

A commonly accepted rule for describing 

internal consistency using Cronbach's alpha is as 

follows: 

 

Table 1. Cronbach`s alpha interpretation 

 

Cronbach's alpha Internal consistency 

α ≥ 0.9 Excellent 

0.9 > α ≥ 0.8 Good 

0.8 > α ≥ 0.7 Good for practical use 

0.7 > α ≥ 0.6 Acceptable 

0.6 > α ≥ 0.5 Poor 

0.5 > α Unacceptable 

 

As a result of Table 2, all the items` α values 

were above 0.6, showing that the scale reliability 

was acceptable. Item to item correlation 

presented in Table 2 suggest a reasonable fit on 

the latent factor to data. Item loadings on factors 

are all acceptable i.e. > 0.4. 
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Table 2. Reliability Test Findings 

 

 

The findings of the reliability test were 

further support by CFA. Confirmatory factor 

analysis is a multivariate statistical procedure 

that is used to test how well the measured 

variables represent the number of constructs. By 

applying CFA it is possible to the number of 

factors required in the data and which measured 

variable is related to which latent variable. A 

model is regarded as acceptable if: Normed Fit 

Index (NFI), Goodness of Fit Index (GFI) and 

Comparative Fit Index (CFI) exceed 0.90 

The factor loading and the p-value for all the 

measurement items are presented in Table 3. 

The second order model, testing the LSQ 

model as a higher order latent factor of IQ, OP, 

OD, PQ, OQ, TM, OA, OC is 0.829; 0.860; 

0.857; 0.620; 0.786; 0.706; 0.726 и 0.843, with 

GFI, NFI and CFI well above the 0.90 

benchmark (See Figure 2 for details). 

It may be therefore generalized that the 

factors of quality of information, order 

procedures, order discrepancy handling, 

personnel contact quality, order release 

quantities, timeliness, order accuracy and order 

condition have influence on the quality of courier 

services in Bulgaria. 

 

Conclusions 

 

The contributions of this study are that couri-

er service providers in Bulgaria can use LSQ 

scale to understand better the expectations and 

perceptions of the customer and, as a result im-

prove the service quality.  

Examination of these issues can contribute to 

firm`s efforts at using service quality to differen-

tiate themselves in the marketplace. The study 

point out eight potentially important components 

of service quality. These eight components re-

veal that LSQ is a complex concept demanding a 

great deal of attention from courier service pro-

viders. 

The study also found that LSQ should be con-

ceptualized as a process, rather than merely as a 

single concept or second-order construct. When 

viewed as a process, courier companies can iden-

tify the drivers of various LSQ perceptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factors No of items Mean 
Standard Devia-

tion (SD) 
Cronbach’s α 

Range of Item to 

Item correlation  

Information Quality 3 5.591 1.539 0.803 0.547 – 0.584 

Ordering Procedures 3 5.894 1.284 0.723 0.508 – 0.562 

Order Discrepancy 

Handling 
3 5.865 1.295 0.704 0.527 – 0.600 

Personnel Contact 

Quality  
4 5.725 1.372 0.712 0.517 – 0.591 

Order Release Quanti-

ties 
2 6.171 0.949 0.698 0.478 – 0.537 

Timeliness 3 5.967 1.225 0.738 0.523 – 0.598 

Order Accuracy 3 6.071 1.231 0.749 0.512 – 0,597 

Order Condition 3 6.026 1.194 0.839 0.445 – 0.563 
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Table 3. Measurement instrument 

 

 

 

 

Dimension / Dependent Latent Dimensions 
Standardized 

Path 

Coefficient 

Р value 

IQ Information Quality 

IQ1 Courier operator provides easy access to information and alternative forms of its 

provision 
0.753 0.000 

IQ2 The information provided by the company is accurate, clear, understandable and 

relevant 
0.868 0.000 

IQ3  The operator keeps communication with its customers through the entire process 

of sevice delivery 
0.876 0.000 

OP Ordering procedures 

OP4 Order placement procedures are understandable and easy to use 0.862 0.000 

OP5 Orders are handled quickly and efficiently 0.691 0.000 

OP6 The operator offeres alternative options for ordering 0.626 0.000 

OD Order Discrepancy Handling 

OD7 The operator provides reasonable compensation in case of discrepancy with the 

commitments has occured 
0.654 0.000 

OD8 Users' complaints are handled and resolved appropriately and at a time 0.679 0.000 

OD9 The employees of the courier company are always ready to help customers in case 

of discrepancy with the commitments have occured 
0.501 0.000 

QP Personnel Contact Quality 

QP10 The staff of the courier company has services quickly and efficiently 0.591 0.000 

QP11 The employees of the courier company are always ready to help customers 0.520 0.000 

QP12 Employees of the courier company have the competence to answer any questions, 

and also inspire customer confidence and trust 
0.546 0.000 

QP13 Company employees perceived customers` desires as theirs 0.579 0.000 

OQ Order Release Quantities 

OQ14 Quantitative restrictions of the operator (minimum/maximum quantity) meet the 

customers` needs 
0.499 0.008 

OQ15 Courier operator offers alternatives to meet the customers` needs in respect of 

the quantity 
0.541 0.000 

TM Timeliness 

TM16 Orders arrive at the customer location when promised 0.651 0.000 

TM17 Time delivery of shipments is adequate to distance and the specific conditions of 

delivery 
0.748 0.000 

TM18 Time for order placement is in line with consumer requirements 0.786 0.000 

OA Order Accuracy 

OA19 Courier operator delivers shipments in accordance with the agreed conditions 

and in the form of submission 
0.503 0.000 

OA20 The pricelist and General Terms and Conditions of contract with users of courier 

services put  on accessible and visible place in the office of the operator, as well as on 

its website 

0.731 0.000 

OA21 Transport and financial documents issued by the courier operator are precisely 

and correctly formed 
0.764 0.000 

ОС Order conditions 

OC22 Courier operator delivers shipments in accordance with the agreed parameters of 

the service 
0.695 0.000 

OC23 The company guarantees the confidentiality and security of shipments and the 

information 
0.627 0.000 

OC24 The company has an individual approach to every customer 0.564 0.000 
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Figure 2. Logistics Service Quality Model 
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MARKETING INTERACTION OF THE ENTERPRISES AND FORMATION OF QUALITY 

OF EDUCATIONAL MANAGEMENT 

 

Svitlana Y. Khaminich, Serhii Y. Kasian 

 
ABSTRACT: Quality of the higher education is defined as the main component of the all-European space of 

the higher education & science. In an article theoretical and methodological actions of marketing interaction of 

the enterprises and formation of quality of educational management in modern dynamic conditions in Bulgaria 

and Ukraine are improved. The relation of society to education is the first indicator of his spirituality, develop-

ment, intellectual potential, ability to development and improvement. The importance of application of the mar-

keting concept in management of higher educational institutions increases in the conditions of an intensification 

of business interaction, commercialization of educational and scientific services. 

The global economy creates the uniform marketing space erasing borders between the countries and conti-

nents. Development of the personality, increase of material, cultural and spiritual levels of persons define devel-

opment of economy and society. Transition to a new post-industrial state of peace is the qualitative change in 

development of a human civilization connected with gradual change of her economic basis. In this article the 

understanding of integrated interaction of business processes in the context of evolution of economic systems 

and development of marketing of educational services is expanded. It is created an innovative vector of devel-

opment of marketing business interaction and accumulation of educational capacity of society. In scientific work 

it is created a humanization and quality of education, carried out marketing ensuring social development of 

higher education institution. Marketing scenarios of behavior of customers and development of labor markets, 

educational, scientific services are defined. Information determinants of civilization progress on the basis of 

development of global economy and system distribution of innovative knowledge are described. 

The interrelation of process of intellectualization and informatization, providing new contents to structural 

formations, active inclusion in the international division of labor promotes accumulation of the intellectual capi-

tal of the nation. Generation of new knowledge in interrelation with the state and business promotes develop-

ment of information economy or economy of knowledge when process of marketing business interaction receives 

an innovative vector of development more. 

Key words: education humanization, quality, economy of knowledge, marketing interaction, behavior of 

customers, market, innovations, educational potential, society, marketing of educational services. 

 

Введение 

 

Роль фактора управления, управленческой 

культуры, управленческой философии в ус-

ловиях современного темпа жизни значи-

тельно возросла. Поэтому проблема управле-

ния процессами взаимодействия во внутрен-

ней среде организации, как и многих других 

сторон маркетинговой деятельности, требует 

постоянного изучения и решения. 

Действительно, сегодня при координации 

процессов маркетингового взаимодействия 

необходимо придерживаться принципов эти-

ки деловых отношений, норм и правил 

рыночного поведения. Управление как про-

цесс оказания влияния субъекта на объект 

справедливо основывается на иерархии, орга-

низации динамического взаимодействия во 

внутренней среде организаций. 

В современных рыночных условиях для 

получения и поддержания желаемых конку-

рентных преимуществ следует проявлять 

быструю реакцию на динамические измене-

ния процессов как вне так и внутри организа-

ций. 

 

Анализ последних научных  

исследований 

В начале третьего тысячелетия изучение и 

разработка вопросов науки и образования, 
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знаний и инновационного потенциала в усло-

виях современной информационной экономи-

ки стоит очень остро, актуально и глобально. 

Финансовое богатство страны сегодня не 

влияет на повышение уровня жизни многих 

слоев населения. Проблема социализации че-

ловека в глобальном мире, а также новое ка-

чество жизни должны базироваться на таких 

глобальных факторах развития государства и 

общества как фактор развития образования и 

науки, информатизации, глобальной эколо-

гии, развитие механизма регулирования пол-

ной свободы транснациональных корпораций. 

Сложному комплексу вопросов маркетин-

гового коммуникационного бизнес-

взаимодействия предприятий в динамической 

среде посвящены труды известных ученых-

маркетологов, экономистов, таких как: 

О. Г. Билоус, С. С. Гринкевич, А. В. Зозулёв, 

О. И.Иляш, Н. С. Кубышина, П. М. Леоненко, 

Д. Г. Лук’яненко, В. О. Пекар, Майкл Портер, 

С. А. Солнцев, А. А. Чухно, П. И. Юхименко. 

Исследование формирования качества обра-

зовательного менеджмента отображено в ра-

ботах следующих исследователей: 

О. Бабкина, В. С. Будкин, 

А. С. Гальчинський, Ю. Капица, Л. Корнеева, 

В. Г. Кремень, Б. К. Лисин, А. Нестеренко, 

Е. Панченко, А. С. Филипенко. Наряду с та-

ким массивом исследований остаются недос-

таточно проанализированными сложные 

вопросы взаимосвязи маркетинговой дея-

тельности предприятий и обеспечения качес-

твенных детерминант организации учебного 

процесса в вузах. 

 

Цель, задачи, объект и предмет 

 исследования 

Соответственно главной целью данной 

работы является усовершенствование теоре-

тико-методологических положений в области 

маркетингового взаимодействия предприятий 

и повышения качества образовательного ме-

неджмента учебных заведений как в Украине, 

так и в Болгарии. При такой цели в работе 

поставлены следующие задания: 

– сформировать гуманизацию и качество 

образования, маркетинговое обеспечения со-

циального развития вуза; 

– определить маркетинговые сценарии по-

ведения потребителей и развития рынков 

труда, образовательных, научных услуг; 

– описать информационные детерминанты 

цивилизационного прогресса на основе раз-

вития глобальной экономики и системного 

распространения инновационных знаний; 

– разработать инновационный вектор раз-

вития маркетингового бизнес-взаимодействия 

и накопления образовательного потенциала 

общества; 

– расширить понимание интегрального 

взаимодействия бизнес-процессов в контексте 

эволюции экономических систем и развития 

маркетинга образовательных услуг. 

Объектом работы является процесс мар-

кетинговой деятельности предприятий и ор-

ганизация учебного процесса в вузах. 

Предмет работы – теоретико-

методологические аспекты усовершенствова-

ния маркетингового взаимодействия предп-

риятий и формирования качества образова-

тельного менеджмента в современных дина-

мических условиях. 

Методология. Для решения заданий 

исследования использовано комплекс обще-

научных и специальных методов научных 

исследований, а именно: системный подход, 

методы логического обобщения, сравни-

тельного анализа, научной абстракции, мар-

кетинговый статистический анализ, проце-

дуры и инструменты маркетинговых исследо-

ваний, законы экономии времени, повышения 

экономической эффективности, теория чело-

веческого развития, закон убывающей полез-

ности дохода. 

 

Изложение основного материала 

Гуманизация и качество образования, 

маркетинговое обеспечение развития вуза 

Социализация маркетинговых процессов 

тесно связана с гуманизацией формирования 

компетенций. Гуманизация образования – это 

тенденция, которая утверждает ценность и 

достоинство человека, а гуманитаризация об-

разования – это демократизация отношений в 

коллективе, способ гармонизации реального и 

виртуального типов человеческого существова-

ния. В условиях маркетингового взаимодействия 

на рынках труда и образовательных услуг гума-

низация образования связана с развитием 

личности, утверждением человеческого дос-

тоинства, любви и уважения к людям. В связи 

с этим гуманитаризация образования – это 

углубление социальных, культурных взаи-

мосвязей образования с обществом в процес-

се взаимодействия, человека и культуры, гар-

монизация общества с природой. 

Анализируя теоретические подходы к 

проблемам нового глобального человека в 
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контексте мирового развития, следует отме-

тить, что «показателем глобальной моби-

льности человека будет образование и спо-

собность напрягаться, двигаться и учиться 

всю жизнь» (Билоус и др. 2001). Экономичес-

кая демократизация общественной жизни 

способствует углублению мировых интегра-

ционных процессов, которые объективно 

повышают актуальность проблемы развития 

конкурентных преимуществ национальной 

экономики. Это объясняется не столько сте-

пенью нерешенности проблемы, сколько раз-

витием науки и распространением современ-

ных знаний, инновационной политики в про-

изводстве и жизни. Кроме того, в динамичес-

ком обществе часто происходят изменения в 

производственных отношениях и окружаю-

щей среде. На наш взгляд, такие изменения 

ставят новые маркетинговые задачи, которые 

в совокупности требуют принятия соответст-

вующих управленческих решений. 

В связи с этим все более актуальными ста-

новятся вопросы усовершенствования мето-

дических и методологических основ управле-

ния предприятиями на базе повышения тре-

бований к качеству образования, высшей 

школе и науке в целом. Именно в современ-

ных условиях разработка проблем образова-

ния приобретает принципиальной актуа-

льности. Роль образования в социальном раз-

витии общества возрастает в условиях пере-

хода человечества к постиндустриальной ста-

дии цивилизации. Поэтому именно образова-

ние, знание, наука становятся ведущим фак-

тором общественного и экономического 

прогресса, выступают значимой предпосыл-

кой создания научного, экономического и ду-

ховного потенциала современного общества. 

Значимость применения маркетинговой 

концепции в управлении высшими учебными 

заведениями повышается в условиях интен-

сификации бизнес-взаимодействия, коммер-

циализации образовательно-научных услуг. 

Особенное значение приобретает маркетин-

говое обеспечение развития вуза на рынке 

образовательных услуг. Наиболее необхо-

димым является исследование составляющих 

маркетингового микса для сферы услуг 

высшего образования и науки в условиях 

экономики знаний. Принятие обоснованных 

управленческих решений относительно ор-

ганизации учебного процесса и научной дея-

тельности вуза является возможным благо-

даря анализу конъюнктуры рынка образова-

тельных и научных услуг, дополнительного 

сервиса. 

Отметим, что определенные свойства ев-

ропейского высшего образования – это качес-

тво и конкурентоспособность вузов Европы, 

взаимное доверие государств и вузов, совмес-

тимость смысловой структуры образования и 

квалификации на двухступенчатом и после 

ступенчатом уровнях, академическая моби-

льность студентов, рыночная и культурная 

привлекательность образования. Практичес-

кая плоскость реализации основных болонс-

ких договоренностей охватывает широкий 

круг научно-методологических вопросов, 

связанных со стратегическими ориентирами 

развития образования в XXI веке. Такая плос-

кость включает формирование единой норма-

тивно-правовой базы с целью универсализа-

ции социально-педагогического и культуро-

логического содержания образования. 

Многие экономисты справедливо считают, 

что функционирование образовательных уч-

реждений в рыночной среде – динамичный, 

сложный, многоплановый процесс, который 

затрагивает многочисленные интересы, 

связанные с преобразованием высшего обра-

зования с элитарного на массовое. Измене-

ния, перед лицом которых стоят сегодня сов-

ременные европейские университеты, можно 

поделить на ряд взаимосвязанных категорий. 

Преобразование образования из общест-

венного блага, которое не имеет рыночной 

цены и не является предметом купли прода-

жи, должно осуществляться в определенный 

товар. При этом иногда происходит испо-

льзование системы образования в качестве 

средств легитимизации новых форм социа-

льного расслоения общества. Также в новых 

условиях образование становится ключевым 

элементом индивидуального успеха и однов-

ременно важным условием успеха отдельных 

стран в конкурентной борьбе на мировых 

рынках (Petrella 2000-2001). 

Качество высшего образования определя-

ется как главная составляющая общеевро-

пейского интегрированного пространства 

высшего образования (ЕНЕА). Обеспечение 

качества учебного процесса, аккредитация и 

признание квалификаций – это основные кон-

трольные механизмы функционирования 

ЕНЕА. Согласно положений такого образова-

тельного пространства предполагается орга-

низация независимых от национальных пра-

вительств и международных организаций 

аккредитационных агентств, результаты дея-
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тельности которых станут основанием для 

создания стандартов транснационального об-

разования. 

Ученые целесообразно отмечают, что рас-

хождения в качестве и себестоимости про-

фессиональной подготовки могут существен-

но повлиять на конкурентоспособность вузов 

на национальных рынках труда и обусловить 

не контролированные оттоки квалифициро-

ванных трудовых ресурсов (Корнеева и др. 

2006, с. 87). 

В Европе применяются многочисленные 

механизмы и инструменты, которые включа-

ют ассоциации и сети, при разработке сов-

местных критериев и подходов в разных 

предметных отраслях, например, Европейское 

общество инженерного образования (SEFI), 

Аккредитация – это пока что новое явление в 

европейской образовательной культуре, но 

процесс формирования аккредитаций этих 

органов в Европе осуществляется достаточно 

эффективно (Бабкина 2006, с. 91-94). 

С учетом важности отмеченных проблем 

возрастает роль образования, которое в сов-

ременном мире рассматривается как объект 

высокоэффективных инвестиций и домини-

рующий фактор в управлении высокотехно-

логическим предприятием. Отношение об-

щества к образованию является первым пока-

зателем его духовности, развитости, ин-

теллектуального потенциала, способности к 

развитию и усовершенствованию. 

Под влиянием трансформации и преобра-

зований в обществе современное транснацио-

нальное образование претерпевает глоба-

льных изменений, которые характерны не 

только для развития и усовершенствования. 

Рост уровня образования обусловлен темпами 

развития производительных сил общества. 

Состояние и уровень высшего образования 

зависит от внимания и влияния государства, 

оно стает интернациональным. На сегодня 

высшее образование выступает составляю-

щей системы образования Украины, которая 

интегируется в ЕС. Отметим, что развитие 

высшего образования осуществляется в усло-

виях информационно-компьютерной револю-

ции, проникновения новых технологий – 

коммуникационных, информационных ком-

пьютерных, биологических – во все сферы 

деятельности человека. 

То есть, высшее образование распростра-

няется во всех странах мира как главный фак-

тор стабилизации экономических и полити-

ческих систем, а также международных от-

ношений, фундамент роста благосостояния и 

детерминанта культурного развития людей. В 

ближайшее время высшее образование станет 

обязательным для осуществления карьеры во 

всех экономически развитых странах, а затем 

– и во всем мире. Развитие высшего образо-

вания будет основываться на использовании 

уже достигнутых научных знаний и техни-

ческих достижений, временной последова-

тельности развития научных исследований и 

разработке новых технологий, интеграции 

образовательных, научных, культурных дос-

тижений высших школ мира. 

Таким образом, на основе рассмотренного 

можно сделать вывод, что современное соци-

альное состояние в Болгарии и Украине сви-

детельствует о повышении интереса как к те-

оретической так и прикладной экономике 

знаний не только в контексте национальной 

конкурентоспособности, но и в условиях ин-

теграции Болгарии и Украины в европейское 

образовательное и научное пространство. Ос-

новными направлениями развития образова-

тельной деятельности должны быть качест-

венное образование на всех уровнях подго-

товки, социальная защита работников образо-

вания, демократизация и автономия вузов, 

инвестиционное и инновационное развитие 

образования. 

 

Маркетинговые сценарии поведения 

потребителей и развития рынка труда, об-

разовательных и научных услуг 

Становление Украины как суверенного 

государства осуществляется в период расши-

рения мировой тенденции интеграции и воз-

растания роли образования, маркетингового 

менеджмента в развитии общества и каждой 

личности в частности.             В этих условиях 

обострилась проблема поиска путей усовер-

шенствования и обновления образовательной 

и научной системы, внедрения концепции 

экономики знаний, оптимизации управления 

данным процессом с учетом как мировых 

тенденций так и национальных традиций 

Болгарии, Украины. 

На современном этапе социально-

экономического развития и в условиях уско-

рения в Украине процессов интеграции в ми-

ровое экономическое и информационное 

пространство необходимо исследовать общее 

состояние рынков труда, образовательных, 

научных услуг, его тенденций, формирования 

на этой основе маркетингового сценария бу-

дущего. 
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Отметим, что теоретические и методоло-

гические аспекты исследований бизнес-

взаимодействия потребителей разрабатывают 

украинские ученые-маркетологи 

(А. В. Войчак, Е. В. Крикавский, 

А. В. Федорченко, Н. И. Чухрай) и зарубеж-

ные маркетологи (Ф. Котлер, Г. А. Черчиль). 

Многие исследователи справедливо счи-

тают, что наука – это сфера человеческой де-

ятельности, функция которой – разработка и 

теоретическая систематизация объективных 

знаний о действительности. Безусловно, не-

посредственными целями науки являются 

описание действительности, формулирование 

понятий и предвидение процессов и явлений, 

составляющих предмет ее изучения на основе 

открытых наукой законов (Большой энцикло-

педический словарь 1997, с. 1192, 1456). 

Результаты маркетинговых исследований 

поведения потребителей – это не только го-

товые ответы на вопросы, что и как необхо-

димо делать для завоевания внимания потре-

бителей, но и значимое поле для размышле-

ний для маркетологов, менеджеров предприя-

тий, поскольку именно они выбирают опти-

мальные маркетинговые стратегии и сцена-

рии предприятий (Гуменна 2004, с. 5-9.). 

Относительно поведения потребителей, то 

следует учитывать, что потребители – это 

люди, группы людей, а также организации, 

разные по масштабу и сфере деятельности, 

пользующиеся товарами, услугами и идеями. 

Также сценарии поведения потребителей в 

процессе маркетингового взаимодействия 

следует понимать как деятельность, направ-

ленную непосредственно на получение, пот-

ребление и распоряжение продуктами и услу-

гами, включая процессы принятия решений, 

предшествующие этим действиям (Пекар 

2002, с. 18-22). 

Процесс развития единого европейского 

экономического пространства, участие в этом 

Украины сопровождается формированием 

общего образовательного и научного прост-

ранства, разработкой единых критериев и 

стандартов в этой области, где сценарии фор-

мирования качества высшего образования 

является основой создания этого процесса. 

Действительно, вопросы достижения качества 

образования в Украине и других странах 

Юго-Восточной Европы имеют важное зна-

чение в контексте развития социально-

ориентированного управления предприятия-

ми. Выдвижение проблемы построения сце-

нариев качества образовательных процессов 

на первый план обусловлено такими объек-

тивными факторами: 

– качество организации образовательного 

процесса влияет на социально-экономический 

уровень развития страны и ее образ в мире; 

– качество образования содействует более 

активному маркетинговому взаимодействию 

участников процессов международного эко-

номического обмена. 

Анализ приведенных выше экономических 

доводов позволяет обобщить методологию. 

Сценарий формирования качества образова-

ния – это использование современных меж-

дисциплинарных методов обучения человека, 

которое отображает его профессиональную 

компетентность, инновационное мировоззре-

ние, социальную направленность и предопре-

деляет способность быть активным участни-

ком современных деловых процессов. А изу-

чение сценариев управления качеством обра-

зования – очень широкая проблема, которая 

требует своего решения в течение многих лет, 

усилий многих ученых, практиков. Решение 

этой проблемы возможно в рамках различ-

ных, в том числе новых междисциплинарных 

областей научных знаний, которые развива-

ются. 

 

Информационные детерминанты циви-

лизационного прогресса на основе разви-

тия глобальной экономики и системного 

распространения инновационных знаний 

Однако, с одной стороны, можно говорить 

о локальной экономике отдельно взятой 

страны, а с другой о «глобальной экономике, 

интегрирующей маркетинговые информаци-

онные потоки». Такая глобальная экономика 

создает единое маркетинговое пространство, 

стирающее границы между странами и кон-

тинентами. И этот процесс взаимопроникно-

вения культур и маркетинговых потоков цен-

ностей происходит во всем мире. Он осущес-

твляется в соответствии с действием законов 

экономии времени, повышения экономичес-

кой эффективности и других экономических 

законов. 

Многим растущим странам необходимо 

интегрироваться в глобальную экономику, 

питаться от нее, не отставая от других веду-

щих стран в своем развитии (Филипенко и др. 

2002). Сегодня происходит компьютеризация 

стран, растет роль Интернета, мобильной свя-

зи, взаимодействия в соцальных сетях и чатах 

и т.д. Речь идет не только об использовании 

новой техники и технологий в маркетинге, но 
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и о других технологических процессах. Так, 

отношения в мире интеллектуальной собст-

венности начали новое общество, что ос-

новывается на информации, знаниях (Чухно 

2005, с. 6). 

Следует заметить, что современная эпоха 

характеризуется тем, что развитые страны 

перешли на новую, высшую стадию цивили-

зационного прогресса – информационную 

(постиндустриальную). Если второе название 

говорит об историческом месте, периоде раз-

вития общества, то есть о том, что она насту-

пила после индустриальной эпохи, то первая 

указывает на ее главную и определяющую 

особенность. Веками человеческое производ-

ство базировалось на трех основных факто-

рах: земли, капитала и труда. Новая экономи-

ка связана с возникновением и действием ка-

чественно нового фактора производства – 

информации и знаний, а также предпринима-

тельских способностей. Отличительная черта 

координирования информационных потоков 

заключается в том, что создание высо-

коэффективного конкурентного окружения 

влияет на развитие производительных сил 

общества, развивает их, существенно 

повышая экономическую и социальную 

эффективность функционирования предприя-

тий. 

Человек, который передает знания, сам не 

теряет, они становятся достоянием многих. 

Наконец новый фактор производства меняет 

положение человека и в процессе производс-

тва, и в обществе. Если в индустриальной 

экономике индивиду противостоит огромная 

масса средств производства, которые, будучи 

частной собственностью, используются для 

эксплуатации людей, то в процессе распрост-

ранения информации и знаний в человеке ор-

ганично сочетаются и его труд и знания, и 

опыт. Поэтому только развитие личности, 

повышение ее материального, культурного и 

духовного уровней определяют развитие эко-

номики и общества. 

Переход к новому постиндустриальному 

состоянию мира – это качественный перелом 

в развитии человеческой цивилизации, 

связанный с постепенной сменой ее экономи-

ческой основы. Это объективный и необра-

тимый процесс превращения в информацион-

ную цивилизацию. Для него характерны мно-

говариантность и неоднозначность, отра-

жающие противоречие между рынком и чело-

веком в ходе глобализации потоков капитала 

и мировой политики – правовой системы. 

Глобализация рассматривается и как источ-

ник новых возможностей, и как причина мно-

гих бед, она вызывает болезненные процессы 

потери национально-государственной само-

достаточности и неизбежно делегирование 

странами ряда своих полномочий междуна-

родным надгосударственным структурам. За-

метим, что такое делегирование, осуществля-

емое в демократическом экономическом 

пространстве, является нормальным подхо-

дом к распределению ресурсных потоков. 

М. Портер справедливо считает, что «ус-

пех в международной конкуренции опреде-

ляют не столько сами факторы (производст-

ва), сколько то, где и насколько продуктивно 

они используются» (Портер 2003, с. 33, 98), а 

это значит, что доминантой конкурентоспо-

собности товаров и товарного производства 

является фактор роста эффективности испо-

льзования имеющихся ресурсов, потенциала 

фирм, в том числе образовательного и марке-

тингового. 

Рост Украины в экономическом плане 

возможен только на основе повышения ка-

чества человеческих и информационных ре-

сурсов и активизации включения их к про-

дуктивной экономической деятельности. 

Учитывая важность указанных проблем, воз-

растает роль междисциплинарного образова-

ния, которая в современном мире рассматри-

вается как объект высокоэффективных инвес-

тиций и доминирующий фактор в маркетин-

говом управлении предприятием. Отметим, 

что отношение общества к образованию явля-

ется первым показателем его духовности, 

развитости, способности к дальнейшему раз-

витию и совершенствованию. 

Интеллектуальный потенциал общества 

выполняет одновременно несколько функций. 

Одна из них связана с квалификацией и про-

фессиональной подготовкой населения к 

практической продуктивной деятельности. 

Другая фунция – с развитием творческих 

навыков, в том числе теоретического мышле-

ния. Научные разработки, которые соответст-

вуют технологическому укладу производства 

и системы управления, основанной на ин-

формационно-коммуникационных технологи-

ях, будут производительной силой только в 

случае непрерывной массовой трансформа-

ции на обыденное знание, а также, когда ста-

нет массовым обычаем обыденная дея-

тельность за счет накопленных научных зна-

ний, освобождая тем самым пространство и 

ресурсы для приобретения новых (Капица и 
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др. 2002, с. 38-45). Важная функция ин-

теллектуального потенциала человечества 

связана с противостоянием процессам разру-

шения общественного сознания, вследствие 

чего прогрессирует преступность, терроризм, 

насилие и другие негативные социальные яв-

ления (Кремень 2006; Лисин 2002). 

К составляющим, определяющим ин-

теллектуальный уровень и образовательный 

потенциал общества, включены ресурсы зна-

ний, материализованные в основном, ин-

теллектуальном капитале (Нестеренко 2003; 

Панченко 2005; Ревва 2004). Они устанавли-

вают, с одной стороны, материальную ку-

льтуру производства и распределения, а с 

другой – уровень и культуру потребления 

производимых товаров. Немаловажной 

частью ресурсов знаний является уровень ку-

льтуры и духовности населения, которое мо-

жет быть задействовано в создании, освоении 

и применении современных технологий, осо-

бенно техногенно опасных. Последнее изме-

рение достаточно важно, поскольку передача 

общественно опасных технологий для широ-

кого пользования населению с низким уров-

нем материальной и духовной культуры 

чрезвычайно рискованное в современных ус-

ловиях (Геець 2005). 

 

Инновационный вектор развития мар-

кетингового бизнес-взаимодействия и на-

копления образовательного потенциала 

общества 

Роль современного междисциплинарного 

образования в обеспечении экономического 

прогресса общества можно оценить минимум 

по трем аспектам. Во-первых, образование 

является фактором решения социальных 

проблем, поскольку, чем лучше образова-

тельная подготовка, тем выше роль человека 

в производстве, управлении, тем меньше со-

циальных проблем, связанных с занятостью, 

бедностью, преступностью. Так, в странах ЕС 

жители с высшим образованием в возрасте 

30-44 лет в среднем зарабатывают на 60% бо-

льше, чем жители с полным средним, и 85% – 

с неполным средним образованием. Действи-

тельно, снижение образовательного потенци-

ала страны повышает вероятность появления 

феномена так называемой «унаследованной 

бедности», что проявляется через связь меж-

ду уровнем образования родителей, благосос-

тояния семьи и успеваемостью детей. Во-

вторых, системное образование является зна-

чимым фактором экономического роста за 

счет повышения производительности труда, 

повышения уровня экономической культуры 

и т.д. Кроме того, наращивание производи-

тельности труда содействует формированию 

конкурентоспособности национальной эко-

номики. 

Заметим, что для обеспечения процесса 

развития образовательного потенциала об-

щества необходимы свобода творчества, неп-

рикосновенность интеллектуальной собст-

венности, согласование интеллектуализации 

общества общему ходу прогрессивных изме-

нений, их синхронизация и взаимодополне-

ния. Взаимосвязь процесса интеллектуализа-

ции и информатизации, предоставление ново-

го содержания его структурным образовани-

ям, активное включение в международное 

разделение труда содействует накоплению 

интеллектуального капитала нации. 

В процессе повышения образовательного 

потенциала населения в эпоху информатиза-

ции важно не допустить или сознательно ог-

раничить накопление сомнительной инфор-

мации или знаний. Последние при наличии 

контролируемости и нормируемого количест-

ва информации могут разрушать реальность 

мировосприятия и мировоззрение, дезориен-

тировать поведение человека в его творчес-

ком поиске и активности. 

В последнее время в нашем обществе ос-

новными ценностями становятся все более 

человеческий капитал, получения знаний и 

умение их эффективно применять как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке (Підви-

щення ефективності вищої освіти 2006). Об-

разование и наука должны обеспечивать 

формирование интеллектуального потенциа-

ла, поскольку именно они формируют страте-

гию развития нации. 

Информационно-телекоммуникационные 

технологии, присущая им компьютерная тех-

ника является умножением и продолжением 

человеческого разума, в отличие от индуст-

риальной машинной техники, которая умно-

жает в основном человеческие физические 

силы, связанные с операциями, различными 

действиями. Они превращают систему миро-

воззренческих ценностей и установок людей, 

участвующих в процессах маркетингового 

обмена. 

История свидетельствует, что в современ-

ных процессах бизнес-взаимодействия воз-

растает роль факторов производства. Такая 

роль становится определяющей не только в 

экономике, но и в развитии общества, что 



  60 

опосредует развитие научного направления 

социального маркетинга. Важно исследовать 

движение и накопление капитала, который 

все больше получает информационные, ин-

теллектуальные атрибуты, поэтому экономи-

ка и общество получают все больше потоков 

инновационной информации и новых знаний. 

То есть генерация новых знаний во взаи-

мосвязи с государством и бизнесом способс-

твует развитию информационной экономики 

или экономики знаний, когда процесс марке-

тингового бизнес-взаимодействия все больше 

получает инновационный вектор развития. 

Особую роль среди субъектов маркетинга 

в сфере бизнес-взаимодействия играет лич-

ность потребителя, посредника, менеджера, 

маркетолога. Именно эта личность, персони-

фицированный носитель, обладатель, пользо-

ватель или конечный потребитель товаров 

или услуг осуществляет свой потреби-

тельский выбор, оценку места, цены и време-

ни покупки (Зозулёв и др. 2011). В процессе 

бизнес-взаимодействия важно определять ха-

рактеристики контактного персонала, 

участвующего в обслуживании. При этом 

сотрудники должны обладать такими харак-

теристиками, как: общительность, доброже-

лательность, умение владеть собой, вызывать 

доверие. 

На наш взгляд, инновационную стратегию 

развития бизнес-взаимодействия можно обес-

печить путем внедрения всеобъемлющей 

концепции тотального управления образова-

тельными и бизнес-процессами. Поэтому не-

обходимо развивать социальные детерми-

нанты развития науки и культуры, коммуни-

кативные технологии взаимодействия. Расп-

ространение инновационных знаний содейст-

вует повышению обоснованности в принятии 

решений, критичности и культуре мышления, 

развитию информационных подходов социа-

льного взаимодействия. К таким подходам 

побуждает главная педагогическая идея сов-

ременности – образование в течение жизни. 

 

Интегральное взаимодействие бизнес-

процессов в контексте эволюции экономи-

ческих систем и развития маркетинга об-

разовательных услуг 

Активизация бизнес-процессов наблюда-

ется в процессе перехода от индустриального 

к постиндустриальному обществу. Так, 

М. Портер целесообразно определяет процесс 

производства как интегральное взаимодейст-

вие бизнес-процессов, выходящих за границы 

нескольких традиционных подразделений 

предприятия (Porter 1990). 

С. С. Гринкевич, О. И. Иляш анализируют 

эволюцию экономических систем, руководст-

вуясь стадиями экономических изменений по 

Р. Ростоу. В этой связи справедливо выде-

ляются такие стадии: традиционное общест-

во, переходное общество, экономическая сис-

тема сдвигов, общество высокого массового 

потребления, общество экономической зре-

лости (Гринкевич и др. 2015, с. 57). Ученые 

акцентируют на важности в современном об-

ществе знаний, которые все чаще принимают 

жизнеутверждающий характер. Гуманизация 

экономики предусматривает развитие спо-

собностей человека, возрастание производи-

тельности труда, повышение степени челове-

ческих свобод и прав, улучшение окружаю-

щей человеческой среды проживания (Грин-

кевич и др. 2015, с. 58). 

Динамическое взаимодействие на рынках 

образовательных услуг и труда обеспечивает-

ся определенными разделами трудового пра-

ва, имеющие определенные схожести и раз-

личия в Болгарии и в Украине. При этом ве-

сомое значение имеют предметы и субъекты 

трудового права, содержание и структура 

коллективного и трудового договоров, соб-

людение трудовой дисциплины. В контексте 

бесконфликтного взаимодействия необходи-

мо соблюдать порядок разрешения индивиду-

альных трудовых споров, правильно запол-

нять события в трудовой книжке работника. 

Работники предприятий, участвующие в 

маркетинговом взаимодействии, должны пос-

тоянно повышать свой образовательный по-

тенциал, изучая темы, связанные со специа-

льностью, научной деятельностью, достиже-

ниями в науке. Необходимо продолжать изу-

чение профессиональной тематики на более 

широкой лексической основе. В этом аспекте 

целесообразными являются компетенции, 

связанные с использованием сложных грам-

матических и лексических конструкций, раз-

витие умений и навыков перевода професси-

ональных текстов в области маркетингового 

взаимодействия. 

Следует проводить поэлементный анализ 

сущности маркетинга образовательных услуг 

и труда, учитывать взаимосвязи между эле-

ментами и направленность этих взаи-

мосвязей. Безусловно, согласно теории чело-

веческого развития достижение равномерного 

распределения доходов на основе закона 

убывающей полезности дохода содействует 
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экономическому развитию. Такое развитие в 

условиях становления маркетингово ориен-

тированного общества дает возможность 

формировать демократического, социального 

сознательного потребителя – как главного 

экономического агента рыночной экономики 

(Чухно 2010). Данное умозаключение под-

тверждается успешной практикой экономи-

ческих реформ и маркетинговой деятельности 

таких стран как Польша, Швеция, Чехия, 

Япония, Китай. 

 

Заключение 

 

Политические и экономические изменения 

в Украине коснулись и высшего образования 

как неотъемлемой составной части национа-

льной экономики и общественной жизни. 

Внедрение новых программ и технологий 

обучения, расширение доступа молодежи к 

бесплатному высшему образованию и науч-

ным исследованиям, улучшение уровня соци-

альной защиты всех участников учебно-

воспитательного процесса, безусловно, стали 

весомым вкладом в реализации политики со-

циально-экономического роста государства. 

В научной работе сформировано гумани-

зацию и качество образования, проведено 

маркетинговое обеспечения социального раз-

вития вуза. Определено маркетинговые сце-

нарии поведения потребителей и развития 

рынков труда, образовательных, научных ус-

луг. Описаны информационные детерми-

нанты цивилизационного прогресса на основе 

развития глобальной экономики и системного 

распространения инновационных знаний. 

Разработано инновационный вектор развития 

маркетингового бизнес-взаимодействия и на-

копления образовательного потенциала об-

щества. В данной статье расширено понима-

ние интегрального взаимодействия бизнес-

процессов в контексте эволюции экономичес-

ких систем и развития маркетинга образова-

тельных услуг. 

Таким образом, характерным признаком 

современного общества и создания экономи-

ки знаний является то, что генерирование 

новых знаний и расширение информационно-

го пространства приобретает статус приори-

тетной стратегической деятельности, в ходе 

которой производится конкурентоспособный 

продукт в виде не только новых технологий, 

открытий, изобретений, товаров, услуг и т.п., 

но и оригинальных подходов в управлении, 

политике, культуре. 
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ABSTRACT: The present article deals with the theoretical contexts of the conception of city brand, analyses 

the development tendencies of city marketing, and discusses the conception of city brand. In scientific literature 

city marketing is a rather broadly analysed topic, however, there are some discussions concerning different ap-

proaches towards city marketing, different terms are given (for instance, destination marketing, location market-

ing, or place marketing). Cities and territories are increasingly seeking to introduce themselves to the general 

public, to participate in fierce competition not only for the investments, but also for the revenue from tourism 

and other services which the city can offer to its visitors.  

It can be summarized that city marketing is basically a process of selling a location during which various or-

ganizations operating in a particular geographically determined area are trying to sell it by making it more at-

tractive, etc. It is important to clearly identify the value of the location, i.e. to emphasize specifically useful and 

attractive characteristics of the location taking into account the promotion of the location (purposeful attempts 

to emphasize the advantages of the location). 

Both residents and companies should contribute to city development, because only this way city’s develop-

ment will become purposeful and will satisfy the stakeholders. However, such development will not bring results 

within a short period of time, but in the long run it will prove to be successful by attracting the desired new resi-

dents, enterprises and tourists. A significant part of city marketing is target audiences which are divided into two 

groups: internal (permanent residents, workers and enterprises, which already operate in the area) and external 

(temporary residents, enterprises, not yet operating in the area, business visitors, and tourists). 

Researchers of city marketing note that some instruments of this type of marketing are used by the cities more 

often than others. Recently, one factor is becoming the most visible and best-known instrument of city marketing, 

i.e. city brand. It is a unique, multidimensional set of elements of a city (area) reflecting its promised value. In 

city brand models provided in scientific literature the elements of city brand summarize and group all the crite-

ria which can be used in defining the city. Various interpretations of the criteria are possible, depending on the 

direction towards which the brand is to be analyzed but, in one way or another, they belong to one of these com-

ponents. 
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Introduction 

 

Relevance and novelty of the present article 

are linked to insights about city marketing as a 

separate branch of science which has been in-

creasingly popular over the last few decades. 

One of the major factors having influenced the 

application of marketing practice to cities was 

globalization, which induced competitiveness 

when even the smallest towns or places can in-

troduce themselves to the society. Another factor 

which has influenced the development of market-

ing methods was the growth of internet possibili-

ties, when information about the most remote 

places on Earth has become available to every-

one.  

One of the main objectives of city marketing 

is to reveal the uniqueness of a city, its cultural 

and historical heritage. Prerequisite for the city to 

function successfully is improving the quality of 

the provided services and focusing on attracting 

consumers. For successful implementation of 

city marketing, first of all, city marketing must 

become a strategic tool of the city. Only then the 

possibilities provided by marketing and its suc-

cessful implementation will not only provide the 

cities with opportunity to attract tourists and in-

vestments, but also to further develop and be 

competitive in global world. 
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The article deals with theoretical contexts of 

the conception of city brand, analyses the devel-

opment tendencies of city marketing, and dis-

cusses the conception of city brand. 

Since 1996, when S. Anholt first mentioned 

the conception of city brand, the number of arti-

cles and pieces of research dealing with the topic 

of branding has been constantly increasing. 

S. Anholt himself has considerably contributed 

to the analysis of city brand. City brand was also 

actively explored by B. Baker (2007), D. Aaker 

(2006), M. Kavaratzis (2005), P. Van Ham 

(2008) and other practitioners.  

Aim of the article: to discuss the conceptions of 

city marketing and city brand. 

To achieve the aim the following objectives 

have been set: 

1. To discuss the theoretical conception of 

city marketing. 

2. To identify the conception of city brand. 

Methods of research: comparative analysis 

of scientific literature has been conducted. 

 

Conception of city marketing 

In scientific literature city marketing is a ra-

ther broadly analysed topic, however, there are 

some discussions concerning different approach-

es towards city marketing, different terms are 

given (for instance, destination marketing, loca-

tion marketing, or place marketing), yet the sci-

entists often name the same phenomenon differ-

ently. J. Piliutytė (2005) has structured and in-

troduced the concepts of city marketing used in 

scientific literature (see Table 1), which distin-

guish/ emphasize different aspects. Table 1.  

Table 1. Genesis of the Concept of City Marketing 

 

Concept  

Comment 

Geo mar-

keting 

Usage of geographical information for planning and implementing marketing activities. 

Geographical marketing is based on the peculiarities of a certain geographical place, sys-

tems of geographical information and geographical data are actively used. 

Place 

marketing 

Marketing activity designed for promoting and creating positive opinion about a certain 

place or a region. 

Territorial 

marketing 

In a broad sense, it means coordinated actions of different parties seeking to broadly 

promote unique factors of the place or its competitive elements. 

Regional 

marketing 

As far as the impact of separate places in a fierce competition between them is decreas-

ing, more and more often they get united into joint structures which reinforce their com-

petitiveness. Forms of such reunions are diverse: collaboration between regions, regional 

associations, networks of cities, etc. 

City/urban 

marketing  

General strategy of city development. Public relations and coordination of individual in-

terests is the basis for an integral development of the city. The object of city marketing is 

various groups of people which make “city audience”. 

Source: J. Piliutytė (2005) 

 

Besides these concepts of city marketing we 

should also add the concept of country marketing 

which is defined by N. Papadopoulos (2004) as 

clear attempts of state government and branches 

of industry to create an image of the country us-

ing means of marketing in order to achieve four 

aims: to increase country’s export, to protect lo-

cal business from foreign competitors, to attract 

and sustain direct foreign investments and, in the 

most general case, to present city’s advantages 

from an economic, political and social view-

points. 

M. Kavaratzis (2004) pursues traditional ap-

proach towards marketing applied for commer-

cial goods and services; therefore, the fundamen-

tal conception of city marketing introduced by 

him is that city marketing is a terminology based 

on the laws, meaning that the whole methodolo-

gy, philosophy and principles of traditional mar-

keting for commercial goods and services can be 

also applied to places. A. Deffner and Ch. 

Liouris (2005) suggest defining the process of 

city marketing as a part of city governance, be-

cause the process of city’s strategic planning in-

cludes a research on city’s internal and external 

environments (SWOT and PEST analyses) and 

the analysis of city’s internal relations. 

In the opinion of K. Inn (2004), city market-

ing is a process of selling a place during which 

the representatives of public and private institu-

tions are seeking to sell a particular geograph-

ically determined location by making it more 

attractive to business organizations, tourists and 

the residents of other cities. According to this 

author, place marketing is comprised of two 

parts: distinguishing the value of a place and 
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promotion of a place. Distinguishing the value of 

a place is a process during which specifically 

useful and attractive features of a place are high-

lighted, while the promotion of a place is at-

tempts to highlight the advantages of a place.  

To sum up these considerations, it is worth 

noting that place is a feature uniting / connecting 

different conceptions. Marketing theoretician 

P. Kotler et al. (1999) names the basic principles, 

that place (as well as city) marketing indicates 

procedures of planning related to satisfying the 

needs of target groups, which can be successful 

if they satisfy two main criteria: 

1. Satisfaction of residents and companies 

from acquiring commercial goods and services 

provided by the city;  

2. Satisfaction of expectations of potential 

target groups when commercial goods and ser-

vices provided by the city are exactly what they 

expect to receive. 

J. Vernon et al. (2005) define city marketing 

as collective attempts and joint actions by vari-

ous organizations and companies in a restricted 

geographical area to achieve a common goal. 

Thus, in this case city marketing covers not only 

the satisfaction of the stakeholders’ needs, but 

also a continuous collaboration of these persons 

in achieving common goals. 

As S. Rainisto (2003) puts it, the creation of 

the city’s added value processes covers four 

marketing steps: 

1. The most important services should be 

provided and maintained with the infrastructure 

in a way which satisfies the residents, companies 

and guests of the city; 

2. City might need new means of attraction in 

order to maintain existing business and public 

support, to attract investments, companies and 

people;  

3. City should convey its strongest features 

and provided benefits through a strong image 

and means of communication; 

4. City must receive support from the resi-

dents, leaders and institutions in order to attract 

new companies, investors and visitors. 

To sum up, it can be stated that city marketing 

is, in general, a process of selling the place, dur-

ing which various organizations operating in a 

particular geographically determined location are 

trying to sell it by making it more attractive, etc. 

It is important to clearly identify the value of 

location, i.e. to highlight specifically useful and 

attractive features of the location taking into ac-

count the promotion of the location (purposeful 

attempts to highlight the advantages of the loca-

tion). 

 

Basic guidelines for the development  

of city marketing 

Application of marketing practice to cities comes 

from two different trends (Kavaratzis, 2005). 

According to M. Barke (1999), the first trend is 

theoretical and related to the development of new 

marketing methods, especially with the organiza-

tions of non-commercial sector and non-profit 

organizations. The possibility to develop the the-

ory of city marketing emerged when “Kotler and 

Levy revealed that marketing and customer be-

haviour cover many aspects of a product, which 

are not included in the traditional definition of 

commercial goods and services” (Holbrook, 

1996). Moreover, G. J. Ashworth and H. Voogd 

(1990) link the theoretical emergence of city 

marketing to all three trends of marketing devel-

opment, which helped to solve issues related to 

conveyance of marketing knowledge and its ap-

plication to places: it is the development of mar-

keting in non-profit organizations, social market-

ing and image marketing, which have influenced 

a more liberal approach towards traditional mar-

keting. The second wave has risen from the prac-

tice of city governors, who encountered “city 

crisis” which induced searching for a new role of 

the cities and a new way to manage problems 

(Barke 1999).  

G. J. Ashworth and H. Voogd (1990) attrib-

ute the theoretical emergence of place market-

ing to three trends of the development of mar-

keting disciplines: marketing in non-profit or-

ganizations, social marketing and image mar-

keting which have contributed to liberalising 

traditional marketing, but retained the initial 

aims and activities typical of marketing. 

Meanwhile entrepreneurship induced a sim-

ilar management of business cities, authorities 

began to act adventurously, resourcefully, en-

couraging promotion and profit (Hubbard, 

Hall, 1998), they started using means of mar-

keting for competing in the global market 

(Kavaratzis, Ashworth, 2010). According to 

some scientists, application of marketing prin-

ciples was only a natural consequence of such 

entrepreneurial governance. 

It was originally a simple application of 

means for promoting the city and its attrac-

tions, thus gradually in some places this prac-

tice developed into more subtle marketing ac-

tivities (Barke, 1999) which paid much attention 
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to composing a complex of marketing, market 

research, etc., in pursuance of strategic goals 

(Ashworth, Voogd, 1990). The scientists have 

also suggested a complex of geographical mar-

keting, which “unlike the complex of the tradi-

tional marketing, can be defined as a combina-

tion of instruments from these complexes: means 

of support, spatial-functional means, financial 

means, the choice of which largely influence the 

efficiency of city marketing.” P. Kotler et al. 

(1999) have suggested an adapted complex of 

traditional marketing for places, combined from 

four different improving strategies influencing 

competitive advantage: 

 design (place as character),  

 infrastructure (place as fixed environment),  

 basic services (place as service provider); 

 attractions (place as entertainment and rec-

reation). 

In parallel with the theoretical suggestions 

there have been attempts to identify the methods 

which are actually used in the cities. P. Hubbard 

and T. Hall (1998) describe a general model of 

entrepreneurial city governance. The aims distin-

guished in this model – recreating the images of 

a place and transforming productive cities into 

impressive cities of consumption – according to 

the authors’ suggestion, are achieved by imple-

menting specific policies: advertising and pro-

motion; large-scale physical redevelopment, pub-

lic art and civic statuary; mega-events; cultural 

regeneration, and public-private partnerships. 

Kavaratzis and Ashworth (2008) introduce in 

a summarized manner three phases of city mar-

keting, which have no strict temporal or geo-

graphical boundaries, it is a stage of encouraging 

the city, stage of planning instruments and stage 

of a corporate branding. Transition from one 

stage to another has been determined by a grow-

ing understanding and acquired knowledge about 

the application of marketing to cities. Moreover, 

none of the stages has been replaced by the suc-

cessive one, but coexisted one besides the other, 

in such a way that several different stages of city 

marketing development can be found in one 

place. 

A. Bakanauskas and E. Gavėnas (2012) dis-

tinguish an integrated place branding – the latest 

tendency of place branding, which uses branding 

as a means of integrating and determining the 

organizational principles for place management. 

This trend has brought the traditional techniques 

and ideas of branding into place marketing 

(Kavaratzis, 2004). Integrated place branding is 

based on the conception of corporative branding 

and the implementation of its methodologies in 

place marketing. In the authors’ opinion, the 

trend of integrated place branding is most suita-

ble for analysing the processes of creating and 

developing city brand as it covers a broad range 

of stakeholders and provides a basis for the anal-

ysis of city’s identity and distinguishes cultural 

dimensions for formulating the values of a city. 

F. Bianchini and L. Ghilardi (2007) claim that 

for a successful city marketing it is important to 

identify the unique cultural source, or, in case of 

its absence, to create one. Moreover, a city, in 

principle, cannot be regarded as equal to a prod-

uct, as the city is a complex and multidimension-

al organism which can be defined as an area de-

termined by clear geographical limits with par-

ticular distinctive characteristics. Therefore, is 

this case, it is more reasonable to regard a city 

not as a product but rather as a producer of prod-

ucts and services. Thus, a city is rather compara-

ble with a company offering its products to its 

target audiences. So, with reference to generali-

sation of local marketing elements introduced by 

Kotler et al. (2002), it can be seen that city mar-

keting covers target markets (desirable segments 

and consumers chosen for sending marketing 

messages), marketing factors (attracting desira-

ble target groups and city infrastructure, its peo-

ple, the city’s image and quality of life) and 

planning group responsible for planning and con-

trolling the process of city marketing. 

According to Rainisto (2004), in order to have 

a purposeful and successful city development, it 

must become an object of responsibility of the 

highest authorities and cover all levels and 

stakeholders of the city. The city can benefit 

much more from a guided growth than from an 

uncontrolled development. Good governance 

foresees alternative strategies for an indefinite 

and unknown future in advance. Successful city 

marketing requires professional governance as it 

can be governed like business projects in private 

companies. Thus, without skilful governance a 

city cannot take advantage of its recourses and 

possibilities and risks of losing its positions of 

market and development. Moreover, as P. Kotler 

puts it (2004), it is necessary that its residents 

and companies want to contribute to city devel-

opment, as only in this way, city development 

will become purposeful and will satisfy the 

stakeholders. However, such development will 

not bring results overnight, but in an adequate 

period of time it will work well by attracting new 

residents, business enterprises and tourists.  
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Target markets of city marketing 

Just like business organizations operating in a 

competitive market, the cities must identify the 

needs and desires of their target groups and try to 

satisfy them better that their competitors 

(Gertner, 2004). In order to create and develop 

efficient city marketing, it is necessary to define 

what target groups are to be attracted, as segmen-

tation, according to S. Rainisto (2003), is one of 

the main tasks for successful city marketing. 

E. Ancarani (2001) distinguishes two preliminary 

target groups of a city:  

1. Internal, comprised of permanent residents, 

workers and companies, already active in the 

area. 

2. External, comprised of temporary resi-

dents, companies not yet active in the area, busi-

ness visitors and tourists. 

V. Praude and J. Voznuka (2008) also main-

tain that target groups are divided into internal 

and external ones; they further divide both 

groups into subgroups (Figure 1). 

 

 
Fig. 1. Target markets of city marketing 

Source: V. Praude and J. Voznuka (2008) 

 

However, P. Kotler et al. (1999) introduce a 

rather different classification and definition of a 

target audience which covers four main groups: 

1. Guests: business guests (participating in 

conferences, exploring the city, arriving for buy-

ing of selling) and non-business guests (tourists 

and travellers). 

2. Permanent residents and workers: profes-

sional (scientists, medical doctors, etc.) white-

collar workers, qualified employees, the ones 

working at home, wealthy persons, investors, 

businessmen, non-qualified workforce. 

3. Business and industry: heavy industry, 

companies of modern technologies and services, 

businessmen. 

4. Export markets: other markets of the city 

including local markets, international markets.  

A. Mikalauskienė (2009) has also structured 

the main target groups: residents, investors and 

tourists (see Table 2). 
 

Table 2. Four main factors influencing the competitiveness of a city  
Factor Features 

Guests of the Place  Businessmen (participating in business meetings, visiting exhibitions or making 

business contracts) 

 Tourists and other guests of a place 

Residents  Professionals 

 Qualified workforce 

 Wealthy people  

 Investors 

 Business innovators 

 Non-qualified workforce 

 Elderly residents and pensioners 

Business and Indus-

try 
 Heavy industry 

 Light industry 

 Industry of innovations 

Export markets  National market 

 International markets 

Source: A. Mikalauskienė (2009) 
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S. Zenker et al. (2013), besides these target 

groups, distinguishes one more and calls it “crea-

tive class”. As far as hiring talented and qualified 

employees is becoming an extremely tough task 

for many companies, the main aim of city mar-

keting, according to S. Zenker (2009), is to at-

tract talented and creative people to the city in 

order to improve the attractiveness of the city in 

respect of investors and companies. 

 

 

 

Perception of city brand 

Researchers of city marketing (Anholt, 

(2009a, 2009b, 2009c), Ashworth, Kavaratzis, 

(2009), Hankinson, (2006, 2009), et al.) note that 

some instruments of city marketing are used by 

the cities more often than others. Recently, one 

factor is becoming the most visible and best-

known instrument of city marketing, it is also 

called brand. According to B. Baker (2012), even 

nowadays it may still seem odd, that cities or 

other places can be understood and create their 

value as brands. 

 

Table 3. Variety of conceptions of a city as a brand 

Definition Author 

City brand must determine a realistic, competitive and convincing strategic vision of a 

city.  

S. Anholt, (2008) 

City brand is the image of the city, integrating political, economic, cultural, historical 

and other aspects. 

Y. Fan,(2006) 

 

City brand is a unique multidimensional blend of the elements of a city or location with 

culturally based differentiation and is important to the whole target audience. 

K. Dinnie,(2008) 

 

City brand describes the promised value of the city. K. Korelin, 

E. Shneider,(2009) 

City brand is a network of associations in the consumers’ mind based on the visual, 

verbal, and behavioural expression of a place, which is embodied through the aims, 

communication, values, and the general culture of the place’s stakeholders and the over-

all place design. 

S. Zenker, 

E. Braun, (2010) 

City brand belongs to public domain. It includes general image of a city, including po-

litical, economical, social, environmental, historical and cultural aspects. 

M. Fetcherin, 

(2010) 

Source: Hankinson G., (2009) 

 

City brands create differentiation and image. 

The brands of this field gradually reach the level 

where it is impossible to participate successfully 

in a fierce competition, to express city’s identity 

or its personality without becoming an equivalent 

of brand (Hankinson, 2004). 

The significance of brands and the reached level 

is supported by the statement of C. Cozmiuc 

(2011), that city brands have no clear steps. Hav-

ing a scarce understanding of city brand in a par-

ticular field, means having no understanding of it 

at all. Having a strong and significant city brand 

means power and path to success. 

However, simply having a brand does not 

guarantee success neither in the local nor in the 

international market. Practitioners (Anholt, 

(2008); Cai, (2001); Lee, (2009)) discuss, what 

are the functions, associations, who and to what 

extent must be responsible for creating a city 

brand, as well as for its development and man-

agement in the future.  

In G. Allen’s (2007) opinion, brand is necessary 

for all cities without exceptions. It is worth not-

ing that city becomes a brand only when its slo-

gan is not only claptrap, a special and attractive 

word or a colourful logo which becomes its 

brand. There must always be something more. In 

most cases brand is still associated with a partic-

ular tangible item, a commercial good or service 

offered by a famous, certified company. Brands 

are just like people: they have their physical 

structure, name, personality and reputation 

(Baker, 2007). They can be respected and even 

loved, cute, understood as a part of our lives or 

only as pleasant supplements to it. All of them 

can be irreplaceable.  

M. Kavaratzis (2009) states, that the object of 

city marketing is not the city, but its image, 

which is formed in the mind of a consumer 

through visual aids and perception. The city’s 

image is the identity of a city perceived by a con-

sumer (Aaker, 1996). 

The present model incorporates six elements 

of city brand which summarise and group all the 

criteria which can be used in defining a city.  
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Figure 2: Elements of city brand 

Source: S. Anholt (2006)  

 

Various interpretations of the criteria are pos-

sible, depending on the direction towards which 

the city brand is to be analysed, but, in one way 

or another, they belong to one of the following 

components (see Table 3). 

 

Table 3. Elements of city brand 
Criterion Comment 

Location 

 

Reflects the perceptions of the city by the stakeholders, considering physical aspects, such as air 

quality, cleanliness of the city, attractiveness of architecture, condition of streets and parks. 

People 

 

Means opinion about local residents, their social diversity, personal traits, characteristics, such as 

hospitality, friendliness. Also, whether it is easy or not to integrate into the society for a new-

comer. Traits of local people in the analyses of city brands were also used by Kolb (2006), 

Govers and Go (2009), who claimed that in the process of branding it is important to draw atten-

tion to the internal factors of a place, which, in case of a city, are its residents. 

Rhythm 

 

Also called the pulse of the city. It is an element revealing the opinion of stakeholders about what 

one can do in the city, what form of leisure prevails, how many activities are offered to the local 

residents and the tourists, what is the daily life in the city like (Anholt, 2006). 

Potential Reflects perception of how many opportunities of economic, social, scientific development is 

provided by the city, what perspectives are available. How quickly one can find a job there; 

whether it is or not good for tourism, visiting, studying, living, investing, etc.  (Kavaratzis, 2009). 

Status General understanding and perception of a city, its place in the country and the world. Reflects 

the achievements of a city, what it is famous for in the fields of science, economics, politics, tour-

ism, history, etc. 

Assumptions Element summarizing the opinion of stakeholders and their qualitative expectations, related with 

the city in many senses. It can be the quality of services provided by schools, institutions of med-

icine and communication, accommodation and catering and other public services, their conformi-

ty with their expectations (Anholt, 2006). 

In accordance with the characteristics of 

brand introduced by S. Anholt (2006), we can 

assess many aspects of the city which has been 

conveyed only through an emotional prism and 

have not been discussed properly. It caused trou-

ble to both specialists of marketing creating the 

image of city brand and the consumers, i.e. the 

target groups of the brand.  

The distinguished elements of city brand re-

veal the city / area as a kind of puzzle put togeth-

er from separate pieces (for example, a place 

(geographical aspect, aspect of people, rhythm, 

etc.). 

To sum up the opinions of scientists, it can be 

stated that enormous competition between the 

cities is one of the main factors, with encourage 

to regard a city or an area as a brand – to create it 

actively in accordance with all the essential prin-

ciples of marketing. City must have a clear vi-

sion based on actual analysis and shall introduce 

it to its target audiences creatively and efficient-

ly. 

 

Conclusions 

 

In general, it can be stated that city marketing 

is a rather broadly analysed topic, there are some 

discussions concerning different approaches to-

wards city marketing, different terms are given, 

yet different perceptions share one common trait 

which unites/ connects them; it is a place. City 

marketing can be defined as a process of selling 

a place, during which various organizations op-

erating in a particular geographically determined 

area are trying to sell it by making it more attrac-

tive, etc. It is necessary to clearly identify the 
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value of a place, i.e. to highlight the traits of a 

specifically useful and attractive place taking 

into account the promotion of the location (pur-

poseful attempts to emphasize the advantages of 

the location). In the process of city marketing 

two target audiences are distinguished: internal 

(permanent residents, workers and enterprises, 

which already operate in the area) and external 

(temporary residents, enterprises, not yet operat-

ing in the area, business visitors, and tourists). 

City brand is a unique, multidimensional set 

of elements of a city or place, network of associ-

ations formed in the minds of people, based on 

visual, verbal and behavioural impressions about 

an existing place, which is expressed through 

interacting, communication, values and a shared 

culture of the residents. 

The characteristics of city brand given in the 

scientific literature enable us to assess many as-

pects of a city which, so far, have been conveyed 

only through an emotional prism and have not 

been discussed properly.  

The distinguished elements of city brand re-

veal the city / area as a kind of puzzle put togeth-

er from separate pieces (for example, a place 

(geographical aspect, aspect of people, rhythm, 

etc.). To sum up the opinions of scientists, it can 

be stated that enormous competition between the 

cities is one of the main factors, with encourage 

to regard a city or an area as a brand – to create it 

actively in accordance with all the essential prin-

ciples of marketing. City must have a clear vi-

sion based on actual analysis and shall introduce 

it to the target audiences creatively and efficient-

ly. 

 

References 

 

1. Aaker, D., 1996. Building Strong Brands. 

The Free Press, New York.  

2. Allen, G., 2007. Place branding: New 

tools for economic development, Design Man-

agement Review, 18 (Spring), pp. 60 - 69.  

3. Anholt, S., 2007. Competitive Identity: 

The New Brand Management for Nations, Cities 

and Regions. Palgrave Macmillan, Basingstoke.  

4. Anholt, S., 2008. Place branding: Is it 

marketing or isn’t it?, Place Branding and Public 

Diplomacy, 4 (1), pp. 1-6. 

5. Anholt, S., 2009a. Is this about me? The 

critical issue of relevance, Place Branding and 

Public Diplomacy, 5 (4), pp. 253-260. 

6. Anholt, S., 2009b. Should place brands be 

simple?, Place Branding and Public Diplomacy, 

5 (2), pp. 91 – 96. 

7. Anholt, S., 2009c. The media and national 

image, Place Branding and Public Diplomacy, 5 

(3), pp. 169-179. 

8. Ashworth, G. J. and Voogd, H., 1990. 

Selling the City: Marketing Approaches in Public 

Sector Urban Planning. Belhaven Press, London.  

9. Ashworth, G., Kavaratzis, M., 2009. Be-

yond the logo: Brand management for cities, 

Journal of Brand Management, 16 (8), pp. 520-

553. 

10. Bakanauskas, A., Gavėnas, E., 2012. 

Miesto prekės ženklo kūrimo modelis. Organi-

zacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 63, pp.7-17. 

11. Baker, B., 2007. Destination branding for 

small cities: the essentials for successful place 

branding. Portland (Or.): Creative Leap Books. 

12. Baker, B., 2012. Destination Branding for 

Small Cities. (2nd ed.). Portland, Oregon: Crea-

tive Leap Books. 

13. Barke, M. 1999. City Marketing as a Plan-

ning Tool. In Pacione, M. Applied Geography: 

Principles and Practice. Routledge. London. 

14. Bianchini, F., & Ghilardi, L., 2007. Think-

ing culturally about place. Place Branding and 

Public Diplomacy, vol. 3(4), pp. 280-286. 

15. Braun E., Kavaratzis M. and Zenker, S., 

2013. My city – my brand: the different roles of 

residents in place branding. Journal of Place 

Management and Development, Vol. 6, Iss: 1, 

pp.18-28.  

16. Cai, L., 2002. Cooperative branding for 

rural destinations. Annals of Tourism Research, 

Vol. 29, No. 3, pp. 720-742.  

17. Cozmiuc, C., 2011. City branding – just 

compilation of marketable assets? Economy 

Trandisciplinary Cognition, Vol. XIV, Issue 

1/2011, pp. 428-436. 

18. Deffner, A., Liouris, C., 2005. City Mar-

keting: a Significant Planning Tool for Urban 

Development in a Globalised Economy. 45th 

ERSA Congress. Land Use and Water Manage-

ment in a Sustainable Network Society. Vrije 

Universiteit, Amsterdam : http://econpapers. re-

pec.org/paper/wiwwiwrsa/ersa05p395.htm 

19. Dinnie, K., 2009. Destination branding for 

small cities: The essentials for successful place 

branding. Management: Branding European Cit-

ies and Regions, 17, pp.15-35. 

20. Fan, Y., 2006. Branding the nation: What 

is being branded? Journal of Vacation Marketing 

January, Vol. 12, pp. 5-14.  

21. Fetscherin, M., 2010. The determinants 

and measurement of a country brand: the country 

brand strength index. International Marketing 

Review, Vol. 27 Iss: 4, pp.466-479. 

http://econpapers/


  71 

22. Hall, T., Hubbard, P., 1998. The Entrepre-

neurial City: Geographies of Politics, Regime 

and Representation. John Wiley.  

23. Hankinson, G., 2004. Relational network 

brands: Towards a conceptual model of place 

brands, Journal of Vacationing Marketing, 10 

(2), pp. 109-121. 

24. Hankinson, G., 2009. Managing destina-

tion brands: Establishing a theoretical founda-

tion, Journal of Marketing Management, 25 

(1/2), pp. 97-115. 

25. Holbrook, M., 1996. On Eschatology, 

Onanist Scatology or Honest Catology? In: 

Brown, S., Bell, J. and Carson, D. Marketing 

Apocalypse: Eschatolgy, Escapology and the 

Illusion of the End. Routledge. London.  

26. Inn, K., 2004. Plan for city identity estab-

lishment and city marketing the case of Kimpo 

City. Dela, 21(1), pp. 233-240. 

27. Kavaratzis, M. Ashworth, G. J. (2008). 

Place Marketing: How did We Get Here and 

Where are We Going?, Journal of Place Man-

agement and Development, Vol. 1. No.2, pp. 

150-165. 

28. Kavaratzis, M., 2004. From city marketing 

to city branding: Towards a theoretical frame-

work for developing city brands, Place Brand-

ing, 1 (1), pp. 58-73 . 

29. Kavaratzis, M., 2009. Cities and their 

brands: Lessons from corporate branding, Place 

Branding and Public Diplomacy, 5 (1), pp. 26-

37. 

30. Kavaratzis, M., Ashworth G. J., 2006. City 

Branding: An Effective Assertion of Identity or a 

Transitory Marketing Trick?, Place Branding 

and Public Diplomacy, Vol. 3, No. 2, pp.183-

194.  

31. Korelin, K. and Schneider E., 2009. City 

Branding An oulook of four international cities. 

http://www.diva-

por-

tal.se/smash/get/diva2:226580/FULLTEXT0.pdf 

32. Kotler, P. (2004). Opinion Pieces: Where 

is Place Branding Heading? // Place Branding. 

Vol.1 

33. Kotler, P., 2004. Where is place branding 

heading?, Place Branding, 1 (1), pp. 12-35. 

34. Kotler, P., Asplund, C., Rein. L., Heider, 

H.D., 1999. Marketing Places Europe: How to 

Attract Investments, Industries, Residents and 

Visitors to Cities, Communities, Regions and Na-

tions in Europe. Prentice Hall. 

35. Lee, H.J., Jain, D., 2009. Dubai’s brand 

assessment success and failure in brand man-

agement. Place Branding and Public Diplomacy, 

5 (3), pp. 234-246. 

36. Mikalauskienė, A. (2009). Miesto veidas –

suvokimas – viskas, realybė – niekas? 

Marketingas, 4, pp. 40-44.  

37. Papadopoulos, N., 2004. Place branding: 

evolution, meaning and implications. Place 

Branding, 1(1), pp. 36-49. 

38. Piliutytė, J., 2005. Rinkodaros metodų 

taikymo teoriniai aspektai miestų plėtros kontek-

ste, Viešoji politika ir adminsitravimas, Nr. 11, 

pp. 95-101.  

39. Praude, V., Voznuka, J., 2008. Classifica-

tion of Target Markets and Features of Segmen-

tation in Marketing Places.  

40. Rainisto, S. K., 2003. Success Factors of 

Place Marketing: A Study of Place Marketing 

Practices in Northern Europe and the United 

States. PhD dissertation, Helsinki University of 

Technology, Institute of Strategy and Interna-

tional Business.  

41. Rainisto, S., 2004. Opinion Pieces: Where 

is Place Branding Heading?, Place Branding, 

Vol.1, No. 1, pp. 12–35.  

42. Valdani, E., Ancarani F., 2001. Marketing 

places: A Resource - Based Approach and Em-

pirical Evidence from the European Experience. 

SDA Bocconi, Research Division Working Pa-

per, No. 01/55.  

43. van Ham, P., 2008. Place branding: the 

state of the art. Annals of the American Academy 

of Political and Social Science, Vol., 616, No. 1, 

pp. 12-49. 
 
 

 

Lina Bivainienė 

Šiauliai University 

Department of Management  

Architektų St. 1, LT-78366 Šiauliai, Lithuania 

lina.bivainiene@su.lt 

 

Teodoras Tamošiūnas 

Šiauliai University 

Department of Public administration 

Architektų St. 1, LT-78366 Šiauliai, Lithuania 

e-mail: teo@smf.su.lt 

 



72 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

 TOM XII  (2)  2016  VOL. XII  (2)  2016 

   

 

 

 

ВИНЕНИТЕ ПЪТИЩА В БЪЛГАРИЯ: ПРОБЛЕМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ  

И РЕГУЛИРАНЕ.  

 

Владимир Димитров, Даниела Димитрова 

 

WINE ROADS IN BULGARIA: PROBLEMS IN ESTABLISHMENT AND REGULATION. 

 

Vladimir Dimitrov, Daniela Dimitrova 
 

ABSTRACT: There are no enough data and studies in Bulgaria on the organization and functioning of the 

Wine Roads. Regardless the established totally three such regional products the information for their develop-

ment is scarce. At the same time following the European and world trends, and with the assistance of national 

and European funds in the new programming period 2014-2020, some wineries and municipalities more actively 

apply and implement projects related to the creation of Wine Roads. Without regulation, legal and active sup-

port from the state, local communities and specialized organizations directly related to wine tourism, there is a 

risk of establishment Wine Roads of different standards and quality. That inevitably would lead to chaos, confu-

sion and bad image of wine tourism in Bulgaria. Overcoming this problem requires careful analysis and intro-

ducing best practices. Official statistics, reference sources and expert assessments concerning issues of wine 

tourism have been used. Retrospective analysis, situational analysis, deductive and inductive method have been 

applied. This study has identified several European practices in this area. 

Key words: wine road, Bulgaria, wine tourism, regulation, European practices 

 

Въведение 

 

Виното е хранителен продукт със специ-

фични свойства и характеристики, начин на 

производство, съхранение, организация на 

пазара и потребление. Освен това, то е про-

дукт с висока здравна и културна стойност, 

като последната понастоящем е основният 

стимулиращ фактор за привличане на все 

повече потребители. Обединявайки лозаро-

винарското производство и туризма, виненият 

туризъм, се превърна в един от най-бързо 

развиващите се специализирани видове тури-

зъм. Неговият потребител – виненият турист, 

има все повече възможности да обикаля лоза-

ро-винарски райони по света и да търси уни-

кални вина и всички сетивни преживявани 

свързани с тях, предоставяни едновременно 

от тероара, туризма и културните особености 

на дадена локация. Всеки лозаро-винарски 

регион си има свой, различен начин на произ-

водство, потребление и отношение на мест-

ното население към виното. Това е причина, 

която кара мнозина винолюбители или слу-

чайно попаднали на такива места туристи да 

открият и да се потопят в „света на виното”.  

Виненият туризъм и неговото бързо разви-

тие доведе до откриване на редица възмож-

ности за лозаро-винарските региони по света. 

Така се стигна до обединяване на усилията на 

лозари, винари, туристически сектор, общи-

ни, търговски асоциации и редици други па-

зарни и непазарни субекти. Заинтересованите 

от развитието му винопроизводители, с по-

мощта на местните общини, се обединиха и 

се създадоха съвкупни, регионални туристи-

чески продукти известни като „Пътища на 

вино”. 

 

Състояние на проблема 

 

Туризмът е важен източник на приходи. 

Той осигурява над 9 % от световния брутен 

вътрешен продукт, като прогнозите са за го-

дишен ръст от 4.4% до 2023 г.1. 

През последните години в държавите раз-

виващи винен туризъм, се наблюдава възник-

ване и утвърждаване на винарски туристичес-

ки мрежи, клъстери, известни като „Пътища 

на вино”. В Европа виненият туризъм офици-

ално е разработен до голяма степен под фор-

мата на wine roads или wine routes. Например 

някои области във Франция, като Лангедок-

Русийон (Languedoc-Roussillon) са основали 

                                                           
1 UNWTO Tourism Highlights ’2012 Edition. 
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винени маршрути, свързани с атракции, реги-

они и производители на вино, с цел увелича-

ване стойността на лозарството и винарство-

то, чрез икономиката на туризма (Cambourne 

et.al, 2000). 

По същество „Път на виното” е съвкупен 

туристически продукт, представляващ мрежа 

от фирмени туристически продукти, които са 

взаимосвързани, с възможност за комбинира-

не помежду си и допълване с други продукти 

и услуги в даден лозаро-винарски регион.  

Bruwer (2005, с. 94) посочва, че „продукта 

на винения туризъм е свързан в сложен набор 

от индустрии от гроздо- и винопроизводители 

до ресторанти и туроператори, със съществен 

потенциал за изграждане на още по-големи 

стратегически съюзи”.  

Wargenau and Che (2006) поддържат теза-

та, че е необходимо създаването на хоризон-

тални и вертикални aлианси (партньорства) 

между участниците. Хоризонталните съюзи 

са стратегически партньорства между мест-

ните изби, които работейки помежду си, раз-

виват съвместен маркетинг и съвместни про-

изводства. 

В изследване на Alant and Bruwer (2004) 

показват, че за посетителите на винарни най-

честите мотиви са опитването и покупката на 

вино, като същевременно с това се набляга на 

удоволствието и опита от дегустирането и 

намирането на интересни и специални вина. 

Върху мотивацията влияят и познаването на 

винения регион, продуктите и винарските 

изби, обект на предишни посещения. 

Getz (2000); Hashimoto and Telfer (2003), 

изтъкват, че „Пътищата на виното” са се пре-

върнали във важни туристически продукти от 

световен мащаб, както и че те действат като 

туристически промоционален инструмент. 

Rakadziyska (2009, с. 41) подчертава важ-

ността от това, че „продукта на винения тури-

зъм, за да бъде разпознаваем и продаваем в 

условията на конкуренция, трябва да бъде 

достатъчно самобитен и привлекателен по 

отношение на включените стоки и услуги". 

T.e. за туристическите продукти на винения 

туризъм е приложима диверсификацията, 

като маркетингов подход за създаване на 

конкурентни предимства, изразена чрез раз-

нообразяване, допълване и обновяване. От 

своя страна продуктът на винения туризъм 

със своите елементи, позволява различни 

комбинации от материализирани продукти и 

услуги, предоставяни в симбиоза от двата 

сектора – винопроизводство и туризъм (Ди-

митров, 2014). Крайната цел на диверсифика-

цията на продукта на винения туризъм е да 

създаде синергия и устойчивост на очаквания 

икономически ефект не само за избите (фир-

мени продукти), които го предлагат, но и за 

отделните региони, чрез създаване и развитие 

на „Пътища на вино”. Докато на ниво предп-

риятие това е въпрос на вътрешно фирмената 

политика, то при „Пътища на вино” същест-

вува зависимост от: начина на сдружаване; 

броя на избите, други пряко заинтересовани 

членове, общини и др. субекти; избор на уп-

равление и политики за налагане; обхват на 

мрежата; въвеждане на стандарти за качество 

и добри практики. Крайната цел е „Път на 

виното” да стане мощен, разпознаваем, кон-

курентоспособен и устойчив продукт, който 

да привлича туристи, превръщайки региона в 

предпочитана туристическа дестинация.  

 

Целта на статията е да се разкрият проб-

лемите при създаването и регулирането на 

„Пътища на вино” в България и да се предло-

жат някои примери и добри практики.  

 

Материали и методи на изследването 
Използвани са официални статистически 

данни, литературни източници и експертни 

оценки, засягащи проблемите на винения 

туризъм. Приложени са ретроспективен ана-

лиз, ситуационен анализ, дедуктивен и ин-

дуктивен метод.   

 

Ситуационен анализ на туризма в Бъл-

гария  

През последните 20 години туризмът в 

България е сред водещите /структуроопре-

делящи/ национални отрасли. Делът на ту-

ризма от БВП е между 12 – 18 % от българс-

ката икономика и създава висока трудова 

заетост - 300 000 постоянно и 500 000 вре-

менно заети2. 

В края на 2014 г. е приет и одобрен доку-

мент от Министерски съвет на Република 

България наречен „Национална стратегия за 

развитие на туризма 2014-2030”3. В страте-

гията се отбелязва, че може да се очаква Бъл-

гария да постигне средногодишен ръст на 

входящия туризъм по-висок от средния за 

суб-регион Централна и Източна Европа от 

                                                           
2 По данни на НСИ за 2014 г. 
3 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.asp

x?lang=bg-BG&Id=902 
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около 4% до 2020 г. и около 3% средногоди-

шен ръст за периода 2020-2030 г. Очаквания-

та са, че през 2020 г. България ще привлича 

над 9 млн. чуждестранни посетители без 

транзитно преминалите (37% ръст за периода 

2012-2020 г.), а през 2030 г. над 12 млн. чуж-

дестранни граждани ще посещават страната 

ни с цел туризъм, т. е. входящият туристопо-

ток към България ще се удвои спрямо регист-

рирания през 2012 г. 

В анализ на Рибов и др. (2007) се посочва, 

че туристическият потенциал на страната е 

изключително висок и разнообразен за прак-

тикуване на различни видове туризъм. При-

чините за това, според същите автори, са в 

следните природни и културни фактори: 

площта на страната е 110 994 кв.км; Черно-

морскто крайбрежие е 378 км., с над 209 пла-

жа, живописни заливи и дюни; седем култур-

ни и два природни обекта включени в Списъ-

ка на световното културно и природно нас-

ледство на ЮНЕСКО, както и два по Конвен-

цията за нематериалното културно наследст-

во, повече от 600 минерални водоизточници. 

Около 30% от територията на България е зае-

та от планини. Те са изключително разнооб-

разни по релеф и предлагат на посетителите 

богата гама от възможности за почивка, спорт 

и развлечения. В България има над 400 висо-

копланински езера, 336 са защитените зони от 

Натура 2000 /вкл. 3 национални и 11 природ-

ни парка/. Те покриват близо 35 % от терито-

рията на страната, 40 000 културни ценности 

(на 3-то място в Европа), 160 манастира, мно-

го музеи и галерии, богати фолклорни тради-

ции, национална кухня и качествено вино.  

 

Ситуационен анализ на лозаро-

винарския сектор в България 

През последните 25 години лозаро-

винарският сектор в България претърпя мно-

жество обрати – преминаване на изби и лозя 

от държавна в частна собственост. През съ-

щия период се наблюдава значителна редук-

ция на площите с винени лозя, почти на поло-

вина от 107 000 ha през 1996 г. до 58 236 ha4. 

Това доведе до спад във винопроизводството 

и загуба на трудно завоювани пазари през 70-

те и 80-те г. на миналия век, основно в стра-

ните от бившите социалистически страни – 

                                                           
4 Source: Аграрен доклад 1998г. и Аграрен доклад 

2014 г. 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/

AgrarenDoklad.aspx?Page=2 

Русия, Чехия, Украйна, Словакия, Унгария, а 

в Западна Европа – във Великобритания и 

Германия. Производството на вино от реколта 

’2013, декларирано от регистрираните виноп-

роизводители, възлиза на 1 724 469 hl – с 36% 

повече спрямо ’2012 година. От тях, 967 732 

hl (56%) са червени вина и розе, а 756 738 hl 

(44%) – бели вина5. Според същата статисти-

ка произведените количества качествени вина 

със Защитено наименование за произход 

(ЗНП) са следните: за бели вина - 2 487 hl, за 

червени и розе - 18 405 hl. Вината със знак за 

Защитено географско указание (ЗГУ) са 232 

794 hl за бели, а за червени и розе 321 221 hl. 

В категорията други вина (в т.ч. и трапезни) 

са произведени 521 457 hl за бели и 628 106 hl 

червени и розе и мъст 30 729 hl. 

Въпреки глобалната икономическа криза 

(2009 -2013 г.) и свръхпредлагане на вина, 

качеството на българските вина се задържа, и 

дори се подобри. Няколко са основните при-

чини: първата от тях е регулацията касаеща 

винопроизводството и спиртните напитки в 

Закона за виното и спиртните напитки (от 

2000 г. и допълнен през 2012 г.6), който е 

синхронизиран с европейското законодателс-

тво. От 2000 г. се направи ново райониране 

съгласно хармонизирането на законодателст-

вото на Р България и според Общата органи-

зация на пазара на вино в ЕС са обособени 2 

основни района за производство на регионал-

ни вина: Дунавска равнина и Тракийска ни-

зина, които от своя страна са разделени на 5 

лозаро-винарски района: Северен, Източен 

(Черноморски), Южен, Подбалкански и Юго-

западен. По подобие на възприетото евро-

пейско законодателство и възприетите евро-

пейски практики за производство на качест-

вени вина със знак ЗНП и ЗГУ, и според поч-

вено-климатичните условия за отглеждане на 

винени сортове лози, са очертани 51 микро-

района7. Втората причина е увеличаване на 

броя на избите – от 110 за 2001г. на 244 за 

2014г.8 . Трета причина е ръстът на инвести-

циите на избите в създаване на собствени 

лозови масиви от пазарно ориентирани сор-

                                                           
5 Източник: Изпълнителна агенция по лозата и 

виното 
6 Закон за виното и спиртните напитки на Р Бълга-

рия, Обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., 
7 ДВ бр. 67/16.08.2005 
8Доклад за дейността на Изпълнителната агенция 

по лозата и виното-2014, 

http://www.eavw.com/updocs/2715021425030779_D

oklad%20EAVW%202014.pdf 
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тове, като превес имат засега интродуцирани-

те (основно френски, немски и италиански 

сортове – Каберне Совиньон, Мерло, Шардо-

не, Ризлинг) за сметка на местните български 

сортове (Димят, Мавруд, Памид, Рубин, Ши-

рока мелнишка). Четвърта причина е повише-

ната инвестиционна активност, насочена към 

изграждане на нови изби, закупуване на ма-

шини и оборудване за лозарството и винарст-

вото по линия на Програмата за развитие на 

селските райони9. Петата причина е подобря-

ване качеството на българските вина чрез 

въвеждане на нови техники и технологии, в 

т.ч. специализация на агрономи и технолози 

винари в България и чужбина, както и наема-

не на чуждестранни винари-технолози. Шеста 

причина – предлагане на винен туризъм. 

 

Ситуационен анализ на винения тури-

зъм в България 

Предлагането на винен туризъм не е но-

вост за България. Още през 70-те г. на мина-

лия век, в условията на централно-планова 

икономика, чрез тогавашната държавна ту-

ристическа организация „Балкантурист” са се 

водили чуждестранни групи туристи в някои 

изби, основно идващи на морски туризъм в 

страната (Цаков, 2011). От началото на 90-те 

г., след падането на комунистическия режим, 

всички държавни изби се приватизираха, а 

някои от тях започнаха да предлагат винен 

туризъм, в резултат на световните тенденции 

и търсене на нови пазари.  

Винен туризъм предлагат близо 100 изби 

към края на 2014 г.10, докато към 2008 г. бро-

ят им е 63, т.е. почти двойно увеличение11. От 

тях само 12 изби предлагат настаняване 

(Terziyska and Georgiev, 2014). Основните 

услуги, които предлагат повечето изби са 

дегустация, хранене, лекция от енолог, посе-

щение на собствени лозя и покупка на вина и 

сувенири от собствени магазини.  

Предимствата на България в предлагането 

на винен туризъм могат най-общо да се све-

дат до следните по-значителни ресурси: 

 Лозаро-винарството по българските 

земи датира от епохата на неолита и еолита от 

6 – 3 хилядолетие пр.н.е. (Начев, 1981) .;  

                                                           
9 Програма за развитие на селските райони 2007-

2013 - http://prsr.government.bg/ 
10 Карта на лозаро-винарските райони в България, 

2015, И. Славена  
11 Карта на виното, Издател БАРС АГЕНЦИЯ, 

Варна, Четвърто издание, март 2008 

 Голяма част от артефактите са свърза-

ни лозарство и винарство от времето на тра-

ки, римляни и прабългари (Petkova, 2014).; 

 Красива и разнообразна природа; 

 Продължава развитието на туризма 

чрез непрекъснато обновяване на туристичес-

ката база и туристическите обекти.; 

 Предлагат се други видове туризъм – 

морски, ски, селски, културно-исторически; 

балнео и здравен, еко и др.; 

 Съчетание между вино и българска 

национална и регионална кухня (Илиева, 

2006) 

 Интересни и самобитни локални фол-

клорни и национални празници, някои от тях 

са свързани с лозарство и винарство 

(Yancheva, 2014).; 

 Възможност за финансиране чрез на-

ционални и европейски фондове.; 

 Нормативна база в сферата на туризма 

и винопроизводството. 

 

Създаване на „Пътища на вино” в Бъл-

гария 

Създаването на „Пътища на виното” е 

предпоставка за получаване на мултиплици-

ращ ефект и устойчивост, не само за членове-

те - партньори, но и за региона, в който те се 

предлагат, като се използват както ендоген-

ните, така и екзогенните конкурентни пре-

димства на фирмите. В наше изследване про-

ведено в 20 изби на територията на България 

през 2014 г. (Димитров, 2014, с.143), на един 

от въпросите  ни към мениджърите дали 

участват в клъстери или в друг вид сдруже-

ние за популяризиране на винен туризъм, 

30% от изби са отговорили с Да, 25% с Не, а 

останалите 45% не участват. Това доказва, че 

сдружаването между винопроизводствените 

предприятия с други фирми, е още в начален 

етап на формиране на клъстери и предстои 

развитие в тази посока. 
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Фиг. 1: Map of Wine Roads in Bulgaria, publ.by RLVK-Trakia 

Legend: 1. Road Bdin; 2. Road Strimon; 3. The Ancient Road of Thracian wine; 4. Road of 

Orpheus; 5. Road of Dionysius. 6. Road of Etar; 7. Road Humus; 8. Road Madara; 9. Road Odesos 

 

В България, по примера на водещите дър-

жави с развит лозаро-винарски сектор, пред-

лагащи „Пътища на виното”, също започна 

създаване на подобен тип мрежи. Инициати-

вата е на Регионалната лозаро-винарска ка-

мара Тракия (РЛВК – Тракия), част от Наци-

оналната лозаро-винарска камара (НЛВК), с 

проект стартирал през 2007 г. - Програма 

„1333 малки изби” 12. Амбициозният проект е 

насочен към създаване, насърчаване на сто-

панска инициатива и развитие на „Пътища на 

вино”, главно в Централна Южна България. 

Програмата очертава няколко основни стъпки 

за реализацията на проектната идея, които се 

свеждат до:  

 Даване на задания за изграждане на 

винификационни мощности;  

 Организиране на семинари за профе-

сионална подготовка;  

 Изграждане на търговски отдел към 

НЛВК, който осъществява връзка с туропера-

торските фирми и администрациите на Пъ-

тища на виното с цел привличане и управле-

ние на туристическите потоци;  

 Разработване на стратегия за продаж-

бата на произведените бутикови вина, която 

включва изготвянето и печата на етикети, 

маркетингови проучвания, рекламна дейност 

в страната и извън нея. 

 Изграждане и участие в дейността на 

Център за регионално партньорство по отно-

шение финансирането по различни Опера-

тивни програми на ЕС.  

                                                           
12 www.rlvktrakia.hit.bg/1333.htm 

През м. юни проведохме интервю с Пред-

седателя на РЛВК-Тракия г-н Константин 

Маджаров, под чиято инициатива е започнал 

проекта. Той сподели, че в този период се е 

разчитало на техническа помощ от страна на 

Министерство на туризма за определяне на 

туристическите обекти, които да бъдат вклю-

чени в тези маршрути - Пътят на Бдин, 

Стримон, Орфей, Дионисий, Етър, Хемус, 

Мадара, Одесос и Античният път на тра-

кийското вино. 

Три от тези маршрута  - Път на Орфей, 

Път на Дионисий и Античен път на тра-

кийското вино преминават през град Плов-

див, като туристическата база включва над 50 

хотела, балнеосанаториуми и почивни стан-

ции. В проекта допълнително се предвижда 

да се построят 15-20 нови хотела. Има отбе-

лязана информация за всички природни и 

културно-исторически забележителности от 

общините-членове на трите пътища. Според 

Маджаров проблемът е, че няма регламента-

ция, регулация и подкрепа на стопанската 

инициатива от страна на държавата и това е 

пречка за развитие на мрежите. Други проб-

леми са, че туроператорите не са наясно как 

да определят маршрутите и броя на избите 

при посещение. Това често води до объркване 

и противоречие между избите и туроперато-

рите. Въпреки това две от общините, които са 

част от тези пътища – Пловдив и Родопи ста-

ват все по-популярни. Напредъкът за тези 

общини се изразява и в това, че от 2014г. са 

членове на RECEVIN (Европейската мрежа на 

градовете на виното), разчитайки на техни-

ческа и практическа помощ.  
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„Дунавски винарски дестинации” е транс-

граничен проект по ОП „Трансгранично-

сътрудничество Румъния-България 2007-

2013”. Проекта стартира през 2011 г., като 

обхваща пограничните райони на България и 

Румъния от двете страни на р. Дунав – от 

Черно море до съединяването на границите на 

двете държави със Сърбия. Целите на проекта 

са: 

• Промотиране на трансграничния регион 

чрез създаване и развитие на Българо-

Румънски продукт за винен туризъм.  

• Увеличаване на туристическия поток и 

популяризиране на неразкритите съкровища в 

региона – както природните, така и екологич-

ните му предимства.  

• „Дунавски винарски дестинации" ще съз-

даде ново трансгранично партньорство между 

бизнеса, браншовите организации, местните 

власти и неправителствените организации.  

• Основната задача е новият съвместно ин-

тегриран винарски туристически продукт да 

подчертае идентификацията на региона.  

• Да се популяризира имиджа на трансгра-

ничната област, както в нейните граници, 

така и извън нея13.  

Същият проект макар, че обхваща от бъл-

гарска страна почти половината държава, не е 

отбелязал напредък от създаването си досега.  

 

Регулация на Пътища на вино 

Виненият туризъм не е вписан в Закона за 

туризма14 на РБългария, като вид специализи-

ран туризъм за разлика от културно-

исторически, селски, еко- и др. Това не пред-

ставлява пречка на този етап. Необходимост-

та от подобна правна регламентация произти-

ча от гледна точка на стратегическо планира-

не в областта на туризма, особено в региони, 

където е развито лозаро-винарството и отсъс-

тват други видове туризъм.  

Функции във връзка с регулацията на Пъ-

тища на вино и винения туризъм в страната 

могат да осъществяват организациите, които 

имат пряко или косвено отношение: Нацио-

налната лозаро-винарска камара, сомелиерс-

ките асоциации в страната (които са общо 3), 

Съюза на енолозите, Българската Асоциация 

за Кулинарна Култура, и други различни 

браншови регионални и национални туристи-

чески асоциации. От страна на държавата 

                                                           
13 www.danubewinery.com 
14 Закон за туризма, Допълнителни разпоредби, § 

1, т. 12, 13. 

регулация може да се осъществява от Минис-

терство на туризма, Министерство на зе-

меделието и храните и Общините, на чиято 

територия се предлага винен туризъм.  

Причините за изграждане на правна рамка 

на винения туризъм са следните: въвеждане 

на единни минимални стандарти за качество 

съгласно Закона за туризма и Закона за ви-

ното и спиртните напитки; вид на туристи-

ческите продукти – количество и качество на 

стоки и услуги за всички членове; цени за 

индивидуални и групови посещения – въвеж-

дане на минимални цени, които да не са раз-

лични и дискриминационни; членовете и тях-

ната роля и функции в клъстера; териториа-

лен обхват; броя на туристическите продукти 

и туристически услуги, които ще се предлагат 

в мрежата; бранд и марки, които ще бъдат 

водещите в привличане на туристи в мрежата; 

официално представителство – орган, който 

ще сключва договори, ще организира различ-

ни дейности, форуми и събития, ще реклами-

ра и промотира бранда. 

 

Европейски практики 

От 2001 г. е създадена Испанската асоци-

ация на градовете на виното (ACEVIN)15 

чиято цел е да развива национална туристи-

ческа марка, свързана с винения туризъм с 

помощта на Министерството на индустри-

ята, туризма и търговията. От тогава насам 

на територията на Испания са създадени 21 

Пътища на виното, от които 17 са сертифици-

рани с марката „Пътища на виното на Испа-

ния”, а другите 4 са в процес на сертифицира-

не. Принадлежността към испанските винени 

маршрути осигурява гарантирано качество на 

обслужване и оборудване. ACEVIN определя 

стандартите за качество с двойна цел – от 

една страна всички членове трябва да изпъл-

нят условията по отношение на предлаганите 

удобства и услуги, а от друга страна да се 

определят критериите за класифициране на 

нови продукти, които са част от виното, на 

базата на определени стандарти. 

Австрия разполага с едно от най-дългите 

трасета на „Път на виното” в света разполо-

жен в Долна Австрия с обща дължина на 

маршрута от 830 км. Пътят преминава през 

повече от 150 населени места и предлага око-

ло 1700 локации за любителите на вино – от 

най-модерните изби до механи и богато укра-

сени гурме-ресторанти. Годишно всички чле-

                                                           
15 www.acevin.es/ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjq5pzCx_vGAhXI6CwKHdwzBVU&url=http%3A%2F%2Fbacc-bg.com%2F%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B8-%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0-2015%2F&ei=IEW2VerWDsjRswHc55SoBQ&usg=AFQjCNELA5Wc0dbhnL6ysuLznIqChf2WLg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjq5pzCx_vGAhXI6CwKHdwzBVU&url=http%3A%2F%2Fbacc-bg.com%2F%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B8-%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0-2015%2F&ei=IEW2VerWDsjRswHc55SoBQ&usg=AFQjCNELA5Wc0dbhnL6ysuLznIqChf2WLg
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нове на този път на виното са подложени на 

строги критерии за качество – от съоражения-

та на фермерите, оборудване на винарни и 

механи до 4-и звездни хотели16. 

RECEVIN (Европейска мрежа на градове-

те на виното) е съставена от градове или гру-

па от градове принадлежащи на Европейския 

съюз, със силна икономическа зависимост от 

лозаро-винарството и намиращи се в области, 

защитени с гаранция за качество на техните 

вина17. В тази международна европейска ор-

ганизация членуват повече от 800 града, по-

вечето групирани в национални асоциации. 

Държавите-членове на RECEVIN са Австрия, 

Франция, Германия, Гърция. Унгария, Ита-

лия, Португалия, Словения, Испания, Сърбия, 

а от 2014 г. и България. Между 2004 и 2006 г. 

RECEVIN реализира проект VINTUR - Евро-

пейско пространство на винения туризъм като 

част от Interreg III. Основни цели на проект 

VINTUR е подобряване на оперативната ко-

ординация на Мрежата на градовете и регио-

ните на вино чрез нови инструменти за сът-

рудничество и обмен, обмен на знания и тех-

нологии, чрез оптимални процеси на управ-

ление и прехвърляне на информация и разви-

тие и споделяне на действия и с цел развитие 

на методология за предлагане на качество в 

туризма и винената култура. В резултат на 

проекта са произведени два документа 

VINTUR за европейска акредитация на вине-

ни маршрути: 

1. Ръководство на европейските вина, с ко-

ето се създава система за управление на ка-

чеството на винения туризъм на европейско 

равнище.;  

2. Европейска харта на вино, в която се 

определят линиите на участието и сътрудни-

чеството на различните агенти за развитие и 

саморегулиране18. 

 

Заключение 

 

Организирането на Пътища на вино в Бъл-

гария, трябва да се основава едновременно на 

производството на качествени вина, тероара и 

туристическия потенциал на регионите. На 

това изискване напълно отговарят очертаните 

51 микрорайона за производство на качестве-

ни вина със знак ЗНП и ЗГУ. В някои от тях 

                                                           
16 www.wineroute.at 
17 www.recevin.net/?lng=en 
18 http://www.recevin.net/proyectos-

realizados.php?lng=en  

обаче има по една-две изби. Решението е да 

се обединят няколко такива микрорайона в 

един туристически продукт. 

Практиката показва, че вече е назряла не-

обходимостта от правна регулация и въвеж-

дане на единни стандарти и критерии за ка-

чество за винения туризъм в България. Ос-

новните органи, които могат да подпомогнат 

развитието му са браншовите организации и 

държавата в лицето на Министерство на ту-

ризма и Министерство на земеделието и хра-

ните. В помощ на организацията, регулация и 

утвърждаване на България, като винарска 

туристическа дестинация е създаване на На-

ционална асоциация по винен туризъм. 

Членството на България в RECEVIN отва-

ря нови хоризонти пред българския винен 

туризъм чрез въвеждане на добри практики, 

обмяна на опит, ноу-хау и съвместни инициа-

тиви между членовете на организацията. 
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СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО  

НА ТАЙМШЕЪР ХОТЕЛИЕРСКИЯ ПРОДУКТ 

 

Елена Клатева 

 

NATURE AND FEATURES OF THE TIMESHARE EXCHANGE ORGANIZATIONS 
 

Elena Klateva 

 
ABSTRACT: As in the classic hotel industry, where widespread are the travel agencies with their mediation 

services between the hotelier and the tourist, in the timeshare industry there is also such organization. This is the 

timeshare exchange organization, which can vary widely depending on its characteristics and origins. The so 

called global exchange distributors are the most common representatives of this market niche. Worldwide there 

are two market leaders – Resort Condominium International and Interval International, which control more than 

90% of the timeshare exchange market. However there are also other exchange companies, the “timeshare bou-

tique companies”, which have far less resources, but also have great advantages – such as no membership fee 

and low exchange fees. Nevertheless there are also modern market alternatives of the exchange organizations, 

which are likely to be seen in the timeshare hotelier service list. Yet there is no doubt that the timeshare ex-

change company is one of the main subjects in the timeshare system, where it plays an essential role in the de-

velopment and expansion of the timeshare hotel product.   

Key words: Hotel industry, timeshare, vacation exchanges, global distributors, boutique companies 

 

Въведение 

 

През последните 8 до 10 години таймшеър 

индустрията навлезе и на родния хотелиерски 

пазар, основно под формата на гъвкави и съв-

ременни варианти, които най-често смесват 

традиционното хотелиерство с ваканционна 

собственост. С течение на времето не малко 

обекти конвертираха част от легловата си ба-

за във ваканционна собственост, а редица 

апартаментни комплекси тип затворен жили-

щен комплекс включиха услугата по отдаване 

на апартаменти за туристическо настаняване. 

Въпреки липсата на официална статистика се 

смята, че броят на подобни обекти по „Юж-

ното Черноморие” и в големите ни зимни ку-

рорти е значителен.  

Същевременно в световен мащаб гаранти-

рането на успешното развитие на продукта е 

подпомогнато в значителна степен от посред-

ниците по размяна на ваканции, който осигу-

рява основополагаща характеристика на 

таймшеър продукта – гъвкавост. В допълне-

ние от 2012 г. един от основните посредници 

на таймшеър в световен мащаб навлезе и на 

българския хотелиерски пазар, ситуирайки 

представителството си за цяла Източна Евро-

па във Варна, което допълнително индикира 

добрите перспективи за развитието на този 

съвременен продукт у нас. Ето защо, основ-

ната изследователска цел на тази статия е да 

изследва същността и особеностите на пос-

редничеството при таймшеър хотелиерския 

продукт. Реализирането на поставената цел 

изисква да бъдат разработени и следните ос-

новни изследователски задачи: 

  Да се определят основните и второстепен-

ните субекти при хотелиерския таймшеър и 

да се изясни тяхната роля и значение в 

таймшеър системата, в чиято светлина да се 

подчертае мястото на посредничеството. 

 Да се изследват същността и особеностите 

на посредничеството при реализацията на 

таймшеър хотелиерския продукт, както и да 

се изведат и характеризират основните предс-

тавители – глобални дистрибутори. 

  Да се характеризират бутиковите компании 

и да се посочат и разгледат съвременните ал-

тернативи на глобалните дистрибутори в 

таймшеър посредничеството. 

 

Основни субекти в таймшеър системата 

Тъй като в предишни наши публикации 

сме засегнали в дълбочина същността на 
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таймшеър, развитието на този продукт в Бъл-

гария, включително и неговите съвременни 

хибридни варианти, както и нагласата на два 

от субектите по реализацията му – таймшеър 

собственика и таймшеър хотелиера, внимани-

ето в настоящия параграф ще бъде насочено 

към изясняване на основните и второстепен-

ните субекти в таймшеър системата. Особено 

важно е също така да се подчертаят техните 

роля и значение по създаването и реализация-

та на таймшеър продукта, което по наше мне-

ние ще подпомогне прогнозирането на бъде-

щото развитие на продукта, включително и в 

родното хотелиерство. 

На база изследванията ни до тук считаме, 

че основните субекти, които присъстват в 

системата на таймшеър са три – таймшеър 

предприемачът, таймшеър индивидуалният 

собственик и организацията за размяна на 

ваканционо време /най-често представена от 

външен посредник за размяна на ваканционно 

време, точки или продукти/. Въпреки, че при-

съствието на последния субект не е  задължи-

телно, в международен план се регистрира 

сериозно количество на транзакции по размя-

на на ваканционно време и значителен брой 

собственици и обекти, афилирани към тези 

организации. От друга страна „размяната на 

ваканции“ е основно свойство на таймшеър 

продукта, както и негово предимство от пър-

востепенно значение. Именно възможността 

да се разменя ваканционно време, точки или 

цялостен ваканционен продукт прави 

таймшеър толкова гъвкав и привлекателен за 

клиентелата и подпомага доказано експанзи-

онистичното му развитие. 

Другите субекти, които участват в систе-

мата, нямат толкова значимо и/или стабилно 

въздействие върху характеристиките на 

таймшеър продукта и присъствието им е оп-

ционално. Поради тази причина техните роля 

и значение считаме за второстепенни. Това 

най-често са: туристът, който наема 

таймшеър като класическа хотелиерска еди-

ница; маркетинговата компания, подпома-

гаща комерсиализацията на таймшеър про-

дукта; мениджърската компания, която уп-

равлява и оперира обекта от името и за смет-

ка на таймшеър хотелиера; комапнията по 

поддръжка на имота, която се занимава в 

поддръжката на материално-техническата 

база и общите части в обекта; строителните 

компании, попечителски и пенсионните фон-

дове, които най-често съдействат за изграж-

дането и реализацията на таймшеър с пре-

димно инвестиционна цел. Опростена схема 

на позициите, ролите и взаимовръзките меж-

ду основните субекти може да бъде предста-

вена по следния начин: 

 

 
 

Фиг. 1. Схема на взаимоотношенията между основните субекти в таймшеър системата 
 

По отношение на туриста в таймшеър 

системата, неговото присъствие от особено 

значение за развитието на хибридните 

таймшеър обекти особено кондоминиум хо-

телите и смесените обекти, където най-често 

се комбинира класическо хотелиерство и ва-
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канционна част. Неговият профил може да 

бъде разнообразен и основно зависи от вида и 

качеството на предлагания хотелиерски про-

дукт. Важно е обаче да се разбере, че чрез 

присъствието на туриста се осигурява по-

добра и равномерна заетост на таймшеър 

обектите през годината, което спомага и за 

по-ефективното им управление. В тази връзка 

според данни на на TRI в Европа таймшеър 

секторът отчита около 17% „но-шоу”, 50% 

размяна на таймшеър, като едва 30% използ-

ват закупения таймшеър в оргиналния му вид. 

От непродадените единици 60% са незаети, 

останалите се изпозлват основно за туристи-

ческо настаняване или инсентив турове на 

потенциални таймшеър собственици. [1] Това 

показва драматичната роля на туриста в сис-

темата на таймшеър, а именно – да спомага за 

подобряване на основни показатели като зае-

тост, приходи от продажби на настаняване, 

изхранване и допълнителни услуги и др. 

За дистрибуцията и рекламата на продукта 

си предприемачът може да се погрижи сам 

или да използва услугите на специализирана 

маркетингова компания. Маркетинговата 

компания е отговорна за комерсиализацията, 

рекламата и продажбата на интервалите. 

Обикновено предприемачът възлага на мар-

кетинговата компания цялостната комерсиа-

лизация. Комисионната в тези случаи варира 

между 20% и 60% от приходите от продажби-

те на таймшеър, в зависимост от характера на 

потенциалния пазар и нивото на покриване на 

разходите по процеса на комерсиализация, 

т.е. дали разходите за наемане на персонал по 

продажбите, откриване на офиси-

представителства, обучаване на промоутъри-

те и т.н., се поделят между маркетинговата 

компания и предприемача или се поемат из-

цяло от единия субект. [2] 

В миналото маркетинга на таймшеър е бил 

силно критикуван аспект на продукта, тъй 

като са се практикували нелоялни и нерегла-

ментирани техники – улични продажби, както 

и силна психологическа атака върху потенци-

алните купувачи да подписват договор за по-

купка на деня. Основна разлика в маркетинга 

на таймшеър в началото и на съвременния 

етап е, че ако преди са се използвали тради-

ционни и масови, то днес се използват повече 

специализирани маркетингови практики и 

техники, които ние вече сме разглеждали 

подробно. Това е така, тъй като маркетинго-

вите разходи да бъде „доведен клиента“ до 

обекта или офиса на таймшеър компанията, 

дори да се използват същите техники, както 

преди 30 години, са се покачили около 4 пъ-

ти.   Критичен момент в миналото е бил и 

фактът, че са се водили клиенти на всяка це-

на, независимо дали имат интерес в таймше-

ър, тъй като на т.нар. „дилъри на таймшеър“ 

се е заплащало на единица генериран потен-

циален клиент, без оглед на нивото на про-

дажбите. Не рядко клиентите не са имали 

представа на какво ще присъстват, а са били 

подлъгвани, че са спечелили награда безплат-

но пътуване. Това допълнително е повишава-

ло разходите, като при някои продукти е мо-

жело да се достигне до 70% маркетингови 

разходи от продажната цена. Днес се залага 

повече на генерирането на „качествени” по-

тенциални клиенти, т.е. които имат реален 

интерес в закупуването на таймшеър, което е 

сред основните компетенции на специализи-

раните маркетингови компании. 

Основният положителен аспект на специа-

лизираните мениджърски компании е, че те 

интегрират собствени управленски и опера-

ционни стандарти (в т.ч. част от тях са и го-

леми хотелиерски вериги, които имат собст-

вени подразделения на бизнеса за професио-

нално менажиране на хотелиерски обекти). В 

този смисъл на нещата мениджърската орга-

низация отново може да е подразделение, част 

от предприемача, когато той е самостоятелно 

отговорен за управлението и оперирането на 

обекта, или да бъде външна компания, с която 

бизнесменът да осъществи договорни отно-

шения. Модерен вариант е подписването на 

франчайзингов договор и присъединяването 

на обекта като подразделение на предприемач 

с доказан опит и известна търговска марка – 

обикновено голяма хотелиерска верига. Кога-

то бизнесменът е самостоятелно отговорен за 

управлението и оперирането на обекта, той 

сам подбира, наема и обучава персонала в 

обекта, сам избира партньорите си, осъщест-

вява пряк контрол върху дейността, поддържа 

бекофиса и счетоводството и т.н. При използ-

ването на услугите на  управленска компания, 

втората се грижи за това от името и за сметка 

на предприемача, но срещу съответната ко-

мисионна – средно 10%-12% от общите раз-

ходи на обекта. За съжаление това е предпос-

тавка за злоупотреби от страна на оператора – 

изкуствено завишаване на разходите, за да се 

гарантира по-добро възнаграждение. [3] 

Важно е да се отбележи, че назависимо от 

избора на бизнесмена при постигане на опре-

делено ниво на продадени таймшеър един-
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ции, обикновено 50% от общия брой, управ-

лението на обекта се поделя между предпри-

емача и/или наетата от него управленска ком-

пания и асоциацията на собствениците. При 

достигане на 90% или повече продадени ин-

тервала – по правило управлението на обекта 

преминава изцяло в ръцете на асоциацията на 

собствениците, която може сама да организи-

ра управлението на обекта, да го повери от-

ново на предприемача или да осъществи са-

мостоятелно взаимоотношения с мениджърс-

ка компания. Предимството на специализи-

рана компания по управление на обекта е, че 

тя има опит в дейността, притежава професи-

онални кадри със завидни умения в управле-

нието на таймшеър обекти, чрез което се пос-

тига по-добро качество на цялостния продукт 

и по-ефективно опериране на обекта. При 

подписване с мениджърска компания обикно-

вено договорът е до 3 години, като чрез над-

зорния комитет от асоциацията и предприе-

мача се осъществява двоен контрол на дей-

ността на управляващата организация. Сред 

отговорностите й са поддържане на заетостта, 

поддръжка на единците и съоръженията, обс-

лужване, хаускийпинг и консумативи, поп-

равка на повреди, плащане на разходи (вода, 

ток, данъци, застраховки и др.), събиране на 

пари във фонд за бъдещи мащабни разходи – 

предвидени (преобзавеждане на всеки 4-6 г.) 

и непредвидени (напр. поправка на покрив) и 

т.н. Задължение на компанията е и да води 

счетоводството, като в края на годината да 

отчете финансовия резултат на предприемача 

– печалба или загуба. Комисионните на мени-

джърските компании в днешно време най-

често се смятат като процентно отчисление от 

печалбата, а не приходите или разходите, за 

да се обвърже резултата с възнаграждението.  

Компанията по поддръжка до голяма сте-

пен поема частично отговорностите на мени-

джърската компания, само че нейните компе-

тенции се ограничават до поддръжката и уп-

равлението на материално-техническата база. 

Нейните услуги обикновено се използват от 

таймшеър хотелиери със солидни познания и 

опит в управлението на таймшеър обекти, но 

без желание да се ангажират с оперативната 

работа по поддръжка на материалната база – 

сграден фонд, общи части, допълнителни съ-

оръжения и т.н. Тези огранизации разполагат 

със специалисти в различни сфери – строи-

телство и ремонтни дейности, градинарство, 

поддръжка на различни съоръжения /басейн, 

тенис кортове, голф игрища и т.н./ и др. 

Попечителските фондове, строителните 

компании и пенсионните фондове обикновено 

са привлчени от успешната концепция на 

таймшеър продукта и желаят да разширят ин-

вестиционния си портфейл, за да диференци-

рат риска, инвестирайки в различни бизнес 

области – туризъм, недвижими имоти, търго-

вия и др. 

Във връзка с основните субекти в таймше-

ър системата, поради факта, че подробно сме 

изследвали два от тях в предишни наши пуб-

ликации – таймшеър собственика и таймшеър 

хотелиера, то в настоящата разработка ще 

обърнем внимание единствено на посредника 

по размяна на ваканции/ваканционно време. 

 

Същност и особености на посредника по 

размяна на таймшеър 

 

Както стана ясно от краткото изложение 

на основните субекти в таймшеър системата, 

посредническата организация по размяна на 

ваканции е един от основните субекти в сис-

темата. В допълнение, ние считаме, че едно 

от най-важнтие събития в развитието на хоте-

лиерския таймшеър в световен мащаб е свър-

зано с промяната при взаимоотношенията 

между субектите и именно с появата на пос-

редничеството в таймшеър. През 1974 г. се 

появява първата компания посредник за раз-

мяна на ваканционно време – RCI (Resort 

Condominiums International). Компанията 

изиграва решаваща роля, тъй като за пръв път 

се инжектира гъвкавост към сравнително не-

еластичния спрямо променящите се потре-

бителски желания продукт. Компанията 

предлага своята така наречена „времева бан-

ка”, в която таймшеър собственици, членове 

на посредника, могат да депозират своето ва-

канционно време, след което да изтеглят же-

лания за размяна интервал.[4] Година по-

късно бива създадена и втората комапния за 

размяна на таймшеър ваканции – II (Interval 

International), която и днес е вторият по голе-

мина посредник. [5] По наше мнение, появата 

на посредниците в сектора е спомогнато до 

голяма степен от развитието на съвременните 

технологии, тъй като тези организации опе-

рират на основата на сложни комуникацион-

ни компютърни системи и интернет платфор-

ми. 

Накратко по отношение на същността, ро-

лята и задачите –  посредникът за размяна на 

ваканционно време е третият основен субект в 

системата на таймшеър, въпректи че неговото 
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присъствие не е задължително. Това е специ-

фичен представител на таймшеър индустрия-

та и няма близък по характер аналог в други-

те сфери на туризма. Значимостта му се съ-

държа във факта, че този субект осигурява 

фундаментална характеристика на таймшеър 

– възможността за размяна, която, както по-

сочихме, представлява и една от основните 

причини за покупка на таймшеър. В тази 

връзка според проучванията  възможността за 

размяна е един от основните мотиви за по-

купка на таймшеър, посочен като най-важен 

при взимане на решение за покупка от 79% от 

европейските таймшеър собственици. [6] Те-

зи организации от една страна добавят съ-

държание и гъвкавост на таймшеър продукта, 

а от друга – стимулират взаимоотношенията 

между собственик и предприемач, с което се 

спомага реализацията на продукта.  

Като цяло, дейността по размяна на 

таймшеър се е развила много във времето. В 

началото тя е започнала като неформални 

взаимоотношения между собственици в един 

обект, но трудността те да стигнат до консен-

сус относно параметрите на размяната е ли-

митирало и усложнявало дейността. Друга 

предпоставка за появата на съвременния пос-

редник по размяна на ваканции произлиза от 

същността на самия продукт. От гледна точка 

на предприемача задачата да се убеди 

таймшеър купувача в привлекателността на 

това, да заплати висока цена и все пак да се 

връща всяка година на едно и също място за 

период от над 25 години, се оказва тежка и 

почти непосилна. По този начин се появява 

обективната нужда за съществуването на до-

пълнителен субект в системата, който да спо-

мага взаимоотношенията между собствени-

ците и между собственика и предприемача, 

както и да добави желаната гъвкавост към 

продукта. 

Компанията за размяна освен, че играе ро-

лята на посредник и замества личните кон-

такти между собствениците, регулира и депо-

зираното ваканционно време и поисканото 

такова чрез оценъчна система на основата на 

определени критерии, като оставя търсенето и 

предлагането да балансират системата. За 

разлика от традиционното хотелиерство, къ-

дето посредниците, в лицето на големи туро-

ператори, играят ролята на дикататори, то 

посредникът за размяна на ваканции подпо-

мага двете страни по разлизацията на продук-

та и балансира пазара. 

 

 

 
 

Фиг. 2. Схема на взаимоотношенията между основните субекти в класическото хотелиерст-

во и таймшеър системата 

 

Основна особеност на компаниите посред-

ници е, че те не притежават обекти, a имат 

членове обекти, от чиито собственици те 

изискват заплащането на годишен членски 

внос, както и допълнителна такса за всяка 

„транзакция”.  Членството дава право на ин-

дивидуалните собственици да предлагат ва-

канционното си време в листата на посредни-

ка, но не гарантира удовлетворяване на жела-

нията на всеки собственик, тъй като система-

та им се обслужва на база „първо поискване” 

и на принципа за „равнопоставеност”, което 

предполага да бъдат разменяни подобни ин-

тервали по отношение на продължителност, 

големина на единицата и допълнителни удоб-

ства. В световен мащаб двете най-

предпочитани заради големия брой собстве-

ници и обекти членове са пионерите в област-
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та – RCI и II, като на съвременния етап от 

развитието на тази дейност се отчита, че не 

малка част от обектите са членове и на двата 

посредника. Значима тяхна заслуга е, че чрез 

своя бранд добавят идентичност към асоции-

раните обекти, което подпомага тяхното раз-

витие и разрастване. 

 

Таблица 1. Дял на организациите посред-

ници според броя на членовете [7] 

 

Компания пос-

редник 
Дял членове 

RCI и/или II 93.6% 

ICE 22.5% 

Вътрешни 9.9% 

Други 4.9% 

 

По наше мнение, основно постижение на 

посредниците по размяна е, че те въвеждат 

прилагането на рейтингова система, като по 

този начин се дава обективна оценка на 

таймшеър предлагането. За разлика от туро-

ператорите, посредниците по размяна не ка-

тегоризират обектите, а ги ранжират спо-

ред нивото на качеството на предлагането им 

по точно определени критерии, и тъй като 

тяхната дейност не е обвързана с цена на нас-

таняване, ние смятаме, че те не оказват нега-

тивно влияние върху предприемачите, а по-

ложителен натиск и контрол за поддържане 

на качеството на цялостното предлагане.   

Въпреки това, от изложената информация, 

става ясно и за един недостатък в схемата за 

размяна – задължението да се разменят по-

добни интервали. Този недостатък се превъз-

могва успешно от двата световни лидера в 

таймшеър посредничеството – RCI и II. 

Interval International първа предлага своята 

т.нар. „линеарна” система за размяна, която 

не поставя времето като основен фактор за 

определяне на „равностойна размяна”, а оп-

ределящи са качеството на предлагането и 

нивото на търсене в обекта. През 2000 г. в 

отговор на това и инспирирана от развитието 

на точковите системи, RCI разбира обектив-

ната необходимост от наличието на универ-

сални точки, които да важат за по-голям брой 

обекти и въвежда своя собствена точкова сис-

тема. При нея ваканционното време се при-

равнява към определен брой точки по крите-

рии като големина на единицата, качество на 

настаняването, продължителност и сезон на 

интервала, привлекателност на туристическо-

то място, нивата на търсене и предлагане в 

обекта, оценка от собственици, отсядали в 

обекта и др. По този начин освен, че се оп-

ростява процедурата по размяна, не се налага 

и ограничението за размяна на идентични 

седмици, а единствено на равностоен обем 

точки. Други удобства, които и двете компа-

нии предлагат, са банкиране или заемане на 

време/точки за максимум 3 последователни 

години. Останалите дейности в портфолиото 

на компаниите са насочени към подпомагане-

то на предприемачите чрез подкрепа при бек 

офис операциите, помощ при маркетинговата 

дейност и брандинга, подпомагане при снаб-

дителната дейност и др. 

По отношение на присъствието на посред-

ници по размяна на ваканционно време на 

родния хотелиерски пазар, което както вече 

неколкократно подчертахме е определящо за 

успеха и разрастването на таймшеър продук-

та, в България има представител само на една 

от големите компании посредници по размя-

на. Това е най-голямата бутикова и трета по 

пазарен дял в света организация посредник 

Dial An Exchange (DAE). Това е първият пос-

редник стъпил в страната през 2012 г. с 10-то 

си представителство за Европа, ситуирано във 

Варна. Представителният офис е предназна-

чен да поема членове и клиенти от цяла Из-

точна Европа (Русия, България, Гърция и 

Турция). За България посредникът е включил 

общо 14 обекта – 5 са в Банско, два в Пампо-

рово, два в Сл.бряг, по един в Несебър, Св. 

Влас и Поморие и два обекта в близост до 

Балчик. 

 

Бутикови компании и съвременни алтер-

нативи на таймшеър посредника 

 

През 80-те години се появяват и други 

компании посредници в таймшеър индустри-

ята, но малка част от тях намират правилната 

формула за успех. Днес те съществуват под 

наименованието „бутикови компании” за 

размяна. Това са посредници със значително 

по-малък брой членове и услуги. Те не разчи-

тат на сложни и скъпо струващи софтуерни 

системи и притежават значително по-малко 

капитал. Най-известни представители сред 

тях са: 

 TPI (Trading Places International) – със-

редоточава дейността си върху най-

търсените региони; не се изисква ежего-

ден членски внос, а твърда сума на тра-

накция; предлага и мениджмънт на 

таймшеър обекти, както и програма за 
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препродажба на таймшеър; нарежда се на 

трето място в света по брой транзакции на 

годишна основа.  

 Dial an Exchange – продобно на RCI, 

предлага „седмична банка” за депозиране 

на времето, за което се получават кредити 

с валидност 3 години; няма членска такса, 

а такса на база брой транзакции.  

 ICE (International Cruise and Excursions 

Inc.) – в договорни отношения с Carnival 

Cruise Lines, Holland America, Costa Cruise 

Lines, Cunard, Seabourn и Windstar, което 

дава възможност за размяна на таймшеър 

срещу круизни пътувания. Заплаща се го-

дишен членски внос и допълнителни так-

си. В листата има 650 луксозни таймшеър 

обекта и круизни линии, които могат да 

бъдат разменяни.  

Неоспорим недостатък на бутиковите 

посредници е по-малкият брой членове, но от 

кратката информация могат да бъдат изведе-

ни и техните основни преимущества – отсъс-

твие на ежегоден членски внос, значително 

по-ниска такса за транзакция и предлагане на 

уникални услуги като размяна на круизи 

(ICE) или система за препродажбата на 

таймшеър (TPI). 

С развитието на посредническата дейност 

в таймшеър индустрията, появата на компа-

нии с мултиобектна структура и навлизането 

на големи хотелиерски вериги, разполагащи с 

добре развити резервационни платформи, се 

появяват и алтернативните на посредника 

вътрешни програми за размяна на ваканци-

онно време. При тях програма за размяна се 

определя като “договорно взаимоотношение 

между предприемач и асоциация или 

таймшеър собственик, която дава възможност 

на собствениците на таймшеър в обектите на 

компанията, да разменят правото на ползване 

на своя таймшеър интерес помежду си.” [8] 

Вътрешната система за размяна представлява 

самостоятелно звено в таймшеър предприе-

мача и оперира на базата на сложна резерва-

ционна платформа. Разработването, поддър-

жането и управлението на самата система са 

трудоемки и изисква сериозна инвестиция и 

последващи разходи за поддръжка, което я 

прави приложима само при големи хотелиери 

с голям на брой собственици и обекти. Въп-

реки това, тези програми притежават редица 

предимства, които ги правят рентабилни и 

предпочитани от собствениците. Вътрешните 

системи за размяна обикновено нямат членс-

ка такса и, подобно на бутиковите посредни-

ци, имат ниска такса за транзакция, което 

оценяваме като основно преимущество за 

собственика, а за предприемача, от друга 

страна, безспорен позитив са приходите от 

таксите по транзакциите. Според нас същест-

вува и още едно значително предимство за 

предприемача – липсата на натиск от рейтин-

говите системи на външните посредници, по-

ради което днес се наблюдава доброволно 

коопериране на отделни самостоятелни обек-

ти по повод на изграждане на вътрешна сис-

тема за размяна, която да се ползва общо от 

предприемачите.  

Системите за размяна по избор са друга 

алтернатива, където се съчетават вътрешна и 

външна система за размяна. По този начин на 

собственика се дава избор коя от двете да из-

ползва, като така частично се елиминират не-

достатъците на двете системи поотделно. 

Примери за обекти, където се прилага такава 

система са Fairfield Communities, САЩ, къде-

то вътрешната системата се нарича Fairshare 

exchange, а външната компания е RCI, и 

френският Club Hotel, част от Club 

Mediterranee, където вътрешната система се 

нарича La Cle de l`Echange (the exchange key). 

[9] 

В заключение можем да споменем и съв-

ременните алтернативи на размяната на ва-

канционно време като дейност, а не организа-

ция, а именно  неизползването на ваканцион-

ното време през текущата година или изпоз-

лване на куп на времето от няколко последо-

вателни години или т.нар. „банкиране” и „за-

емане” на ваканционно време. Тази опция се е 

интегрирала и във външните компании за 

размяна, но по правило възможността е на-

лична при таймшеър хотелиера. По силата на 

тази услуга сосбтвеникът може да заеме бъ-

дещото си ваканционно време, т.е. да го из-

ползва в аванс. По същия начин може и да 

„спести” времето си през годината, като го 

остави за бъдещ период. На същия принцип 

дейтсва и услугата за разделяне на ваканци-

онното време на няколко по-кратки отсядания 

– реално части от ваканционния интервал би-

ват разменени с части от ваканционното вре-

ме на други собственици, за да бъде възмож-

но накъсването на интервала на няколко от-

делни почивки. По-горе изброените услуги се 

предлагат при възможност за удовлетворява-

не на желанието на собственика, т.е. по вза-

имно съгласие между собствениците и предп-

риемача, но безспорно прибавят гъвкавост 

към таймшеър продукта и са алтернатива на 
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използването на услугите на външен посред-

ник. 

 

Изводи 

 

Основните изводи от представеното изс-

ледване на посредничеството в таймшеър 

системата са следните: 

 В създаването, комерсиализацията и 

реализацията на таймшеър продукта участват 

много и различни субекти, част от които са 

основни, а други второстепенни за системата. 

 Сред основните субекти в таймшеър 

системата са таймшеър хотелиерът, собстве-

никът и посредникът, а сред второстепенните 

– туристът, маркетинговата и мениджърската 

компании, компанията по поддръжка и др. 

 Компанията по размяна оказва бла-

гоприятно и балансиращо въздействие върху 

взаимоотношенията между субектите в 

таймшеър системата. 

 Освен глобални дистрибутори, обс-

лужващи основна част от пазара, съществуват 

и бутикови компании, които въпреки по-

малкия брой членове и услуги имат и своите 

предимства. 

 Съвременна алтернатива на външния 

посредник се оказват вътрешните програми за 

размяна, програмите за размяна по избор, 

както и дейностите по спестяване и заемане 

на ваканционно време при хотелиера. 

 

Заключение 

 

От разгледаната информация следва да 

заключим, че дейността по размяна на 

таймшеър, има три основни форми на прояв-

ление – вътрешна система, външна компания 

посредник и смесена система. Външните пос-

редници имат значително по-голям дял в дей-

ността по размяна и въпреки някои от посо-

чените недостатъци, ролята им е ключова 

както за усъвършенстването на продукта, така 

и по отношение на поддържане на качеството 

на предлагането и балансиращото му влияние 

върху взаимоотношенията между собствени-

ци и таймшеър хотелиери. 
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ABSTRACT: Hotel management contracts are modern form of hotel management. Also known as a man-

agement or operating agreement, this is an arrangement whereby a hotel’s owner contracts with a separate 

company, or an operator, to run a hotel. By doing so, the owner retains limited control over the operation of the 

asset often through measurable performance standards albeit that the owner retains more risk than if the hotel 

were leased to the operator. This article reviews the main terms of a typical hotel management contract, such as 

operating fees, renewal term, operator guarantees and others. Review of the definitions and occurrence and de-

velopment of hotel management contracts are also provided, where the main prerequisites for the hotel man-

agement contracts emerging are indicated. The specifics of the main forms of hotel management contracts are 

pointed out and the economic aspects concerning the payments are researched. The article provides a depth 

study of the different types operating and incentive fees.   

Key words: Hotel industry, development, management contracts, operating fee, incentive fee 

 

Въведение 

 

Договорите за управление в хотелиерство-

то са една от сравнително новите форми на 

мениджмънт в тази област. Проявила се осе-

заемо след 50-те години на 20-ти век, днес 

тази форма на менажиране на хотелски обек-

ти се оказва печеливш начин на управление, 

притежаващ множество предимства в днеш-

ните пазарни условия. В глобален аспект тази 

тематика се изучава най-вече от чуждестран-

ни автори, преимуществено от САЩ, където 

се заражда тази форма на управление и от къ-

дето се разпространява по целия свят. Бъл-

гарските автори слабо са засегнали темата за 

мениджърските контракти в изследванията 

си, както и липсва подобна статистика за бъл-

гарски хотелиерски обекти. Така темата за 

договорите за управление в хотелиерството 

остава слабо представена и изучавана у нас, 

поради което настоящото изследване ще доп-

ринесе за изясняването и  дефинирането на 

тази форма на мениджмънт в българското хо-

телиерство. Ето защо, основната изследова-

телска цел на тази статия е да изследва същ-

ността и особеностите и да характеризира 

договорите за управление в хотелиерството. 

Реализирането на поставената цел изисква да 

бъдат разработени и следните основни изсле-

дователски задачи: 

  Да се изследва появата и развитието на 

договорите за управление в хотелиерството, в 

чиято светлина да се посочат предпоставките 

за успешното им развитие в световен мащаб. 

 Да се изследват различни определения, в 

следствие на което да се дефинира понятието 

„договор за управление в хотелиерството“ и 

да се посчат неговите особености 

 Да се посочат и характеризират основни-

те субекти при хотелиерските мениджърски 

контракти, при което да се изтъкнат основни 

техни особености. 

  Да се характеризират основните видове 

управленски договори в хотелиерствието, при 

което да се изведат основни съдържателни 

характеристики на всеки един от тях и да се 

разгледат накратко основните им съдържа-

телни елементи. 

 

Поява и развитие на договрите за уп-

равление в хотелиерството 
 

Договорите за управление са съвременна 

форма на управление на недвижима собстве-

ност, която все повече печели значение и 

приложимост в различните сфери на стопанс-

ка дейност. В областта на хотелиерството до-
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говорите за управление са широко приложи-

ми, като „по значение те се изравняват с 

франшизираните (често се прилагат комбини-

рано с тях) с тенденция към все по-масово 

използване.” (Дъбева Т., 1998, с.200) В тази 

връзка според Кунил хотелиерската индуст-

рия е именно сферата, където договорите за 

управление, или още наричани по съвременен 

начин – договори за менажиране, са най-често 

и най-широко използвани. (Martorell C., 2006, 

с.127) Основна предпоставка за развитието на 

договорите за управление според автора е 

липсата на професионално обучени кадри в 

много от секторите, като значението и полза-

та от мениджърските контракти за съвремен-

ния бизнес се крие до голма степен в истори-

ческите им корени. Още от времето на Бри-

танските колонии, след което концепцията е 

доразвита в САЩ, от където е „изнесена” и 

предоставена на останалия свят. 

Договорите за управление в хотелиерство-

то се зараждат през 50-те години на 20-ти век, 

като за първи представител се счита обект, 

ситуиран в Сан Хуан, Пуерто Рико, който от-

варя врати през 1949 г. като част от хотелиер-

ска верига Хилтън. Счита се, че ако до Втора-

та Световна Война (ВСВ) хотелските опера-

тори по правило са притежавали хотелите, то 

нестабилната политически и икономически 

ситуация в развитите западноевропейски 

страни, както и Голямата депресия през 30-те 

години са накарали повечето инвеститори и 

банки да се отдръпнат от сферата на хотели-

ерството. Поради това големи хотелиерски 

вериги като Хилтън, се налага да инвестират 

свои собствени средства в строежа и оборуд-

ването на новите обекти. 

След ВСВ световната търговия започва да 

се развива. По това време вериги като Hilton 

International и Inter-Continental се състезават 

в изграждането на хотелска база по американ-

ските стандарти в чужбина. Въпреки това по-

ради нестабилността на инвестициите в хоте-

лиерство проектите се оказват рисковани и 

непосилни за хотелските вериги. Същевре-

менно лизинговите споразумения по това 

време са почти неприложими поради правни 

различия. Това е и една от обективните пред-

поставки за появата на договорите за управ-

ление. Въпреки това в началото договорите за 

управление са слабо известни, като през 50-те 

и 60-те години на 20-ти век европейският па-

зар все още разчита на лизингови, франчай-

зингови договори и собственост. (Knowles T., 

1996, с.230-231) 

„Ако 60-те години на 20-ти век можем да 

определим като десетилетието на франчай-

зинга, то 70-те и 80-те години на 20-ти век 

се определят като години на управленския 

договор”, смята Манол Рибов. (Рибов М., 2007, 

с.50)В началото на 70-те десетте най-големи 

американски хотелски вериги имат само 22 

подписани контракта за менажиране, докато 

до 1975 г. тези се увеличават почти девет пъ-

ти – 182 подписани договора за управление. 

Това се дължи на задълбалата се икономичес-

ка рецесия, която става причина много хотели 

да се окажат в ръцете на институционални 

собственици. Повечето от тях търсят услугите 

на компании за управление на имотите, които 

чрез управленското си ноу-хау и опит пови-

шават продажната цена на обекта. Ключов 

фактор за успеха на хотелските вериги в този 

момент се оказват резервационните системи, 

с които те разполагат. Въпреки това самосто-

ятелни компании за сключване на договори за 

управление се възползват от „бума” на мени-

джърски контракти и се появяват на пазара. 

Поради този факт до 1975 г. броят им наброя-

ва около 60, а подписаните от тях договори за 

управление са над 500. Тази експанзия про-

дължава до началото на 80-те години на века, 

когато рецесията изхвърля голяма част от по-

малките независими контрактъри от пазара. 

До тогава тези оперират почти изцяло на вът-

решния хотелиерски пазар в САЩ. 

В Европа договорите за управление през 

50-те и 60-те се развиват бавно, като само ня-

колко европейски компании оперират малка 

част от тях. Първата голяма компания, която 

менажира редица хотели в африканските 

държави, е британската Hallway Hotels 

Overseas, основана през 1966 г. През 1969 г. 

британското правителство пуска в действие 

схема за поощряване на развитието на хоте-

лиерството, чрез която се предоставят финан-

сови стимули на инвеститорите в тази сфера. 

Това води до свръхпредлагане в хотелиерст-

вото в началото на 70-те, което в комбинация 

с икономическата рецесия бива пагобно за 

инвеститорите в строежи на хотелски обекти. 

Спасение за тях се оказват краткосрочни до-

говори с компании с опит в хотелиерството за 

управление на „неуспешните инвестиции”, 

които по този начин се превръщат в печелив-

ши. По-късно договорите за управление се 

оказват лесен метод за разрастване на анг-

лийските хотелиерски компании и за стъпва-

не на нови пазари. 
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През 80-те години на 20-ти век се наблю-

дава постепенно пренасищане на пазара за 

предлагане на договори за управление. Поя-

вяват се нови марки, разработват се договори 

според специфичните нужди на конкретния 

пазар или клиент. Много от самостоятелните 

фирми за менажиране вече са натрупали со-

лиден опит и са в състояние да преговарят с 

клиенти почти наравно с хотелските вериги. 

Това принуждава много от операторите да се 

съгласят на частично участие в инвестициите, 

а по този начин и да поемат част от риска, за 

да спечелят клиенти. Големите хотелски ве-

риги отправят поглед към ключови градове в 

Европа, Близкия Изток и Австралия, както и в 

Източна Европа бившите съветски републики 

и Китай се оказват приветливи към чуждест-

ранни предприемачи. 

90-те години на 20 век се явяват повратна 

точка в отношенията между инвеститори 

(собственици) и оператори (управленски 

компании). Поради световната рецесия пове-

чето независими вериги, както и много от го-

лемите международни хотелиерски вериги, са 

поставени в неизгодна позиция. Банките и 

заемодателите се отдръпват от хотелиерския 

пазар поради ниската възвръщаемост на ин-

вестицията и броя на „лошите кредити” в тази 

сфера на бизнеса. Инвеститорите собствени-

ци разполагат с изобилие от управленски 

компании, сред които да избират своя бъдещ 

партньор. Друга причина е, че собствениците 

„вече са придобили знания и опит на базата 

на специализирана информация и консултан-

тска помощ. Освен това постепеното преодо-

ляване на концепцията за стандартния про-

дукт подготвя края на доминирането на аме-

риканските вериги в хотелиерския менидж-

мънт. Еволюцията в хотелиерската индустрия 

е към комплексност, положителни резултати 

от интеграция на финансов, маркетингов и 

човешки мениджмънт в рамките на информа-

ционните технологии. (Дъбева, 1998) 

В България договорте за управление в об-

ластта на хотелиерството са все още слабо 

популярни. У нас те предимно се подписват в 

допълнение на франчайзингов контракт. Пър-

вият мениджърски договор у нас е сключен 

между Балкантурист, тогавъшен собственик 

на хотел „Витоша” в София, и Ню Отани, 

малка японска верига. През 1973 г. те под-

писват франчайзингов договор, като по-късно 

се прибавя управленски контракт в допълне-

ние. 1991 г. договорът се разтрогва, тъй като 

японските стандарти се явяват неприложими 

в нашите пазарни условия. 

През 1985 г. хотел „Балкан” подписва до-

говор за управление с американската верига 

„Шератън”, отново в допълнение на франчай-

зингов договор, като така се създава „Шера-

тън София Хотел Балкан”. 

След края на 90-те се наблюдава засилен 

инерес на чужди вериги към обекти по бъл-

гарското Черноморие. Сред тези са RIU, 

Iberostar, Ritz, Sol Melia и др. 

 

Таблица 1. Чуждестранни хотелиерски 

вериги, представени в България към март 

2010 г. (Ivanova M., 2010, с.3-4) 

 
Чуждестранна хотелска 

верига 

Брой обекти в 

България 

Kempinski 2 

Radisson 1 

Hilton 1 

Sheraton 1 

Holiday Inn 1 

Best Western International 8 

Iberostar 3 

Golden Tulip 1 

Barcelo 1 

Accor 1 

Sol Melia Hotels 5 

LTI 3 

RIU Hotels & Resorts 4 

Leading hotels of the World 1 

Exclusive hotels 1 

 

Днес договорите за управление в хотели-

ерството са разнообразни, комплексни и спе-

цифични, тъй като индивидуалните условия 

на всяка една сделка и на всеки един контра-

гент имат основно значение за споразумение-

то, което трудно позволява характеризиране-

то на договора в конкретна правна рамка. Ако 

трябва да обобщим основните предпоставки 

за развитието на тези договори в исторически 

аспект, то това са: 

 Сложната политико-икономическа обс-

тановка в глобален аспкет, комплицираща 

взаимоотношенията между собственици и 

управленски компании; 

 Липсата на професионализъм и инфор-

мираност сред инвеститорите, което ги кара 

да потърсят помощ от професионални и 

опитни партньори; 

 Недостатъчна финансова възможност 

на експанзионистичните хотелски вериги за 

материализиране на нужната хотелиерска ба-

за и нейното експлоатиране и управление. 



91 

Дефиниране и особености на договорите 

за управление в хотелиерството 

 

Редица автори дефинират и изясняват по-

нятието „договор за управление” – подчерта-

ват отделни отличителни характеристики, 

открояват основните различия с други форми 

на споразумение и се опитват да изяснят при-

родата и спецификата на тези взаимоотноше-

ния между собственик и управляваща компа-

ния. Сред тях Кунил дава една от основните 

дефиниции за бизнес договора за управление 

– “Договор, според чиито условия компания 

поема управлението на друга компания oт 

името и за сметка на последната, като в замя-

на получава финансово възнаграждение”. От 

това определение той извежда и дефиниция за 

договорите за управление в областта на хоте-

лиерството: „Договор за управление, който в 

основата си представлява споразумение меж-

ду хотелиерска управляваща компания и 

компания, притежаваща хотел, според чиито 

условия управляващата компания ръководи 

хотела.” Според автора този тип договори са 

се превърнали в много често срещани в хоте-

лиерството, измествайки по значение лизин-

говите споразумения. (Martorell С., 2006, с.127) 

В тази връзка определението на Тим Ноулс 

не се различава коренно от това на Кунил, 

като авторът разгръща дефиницията по-

подробно. (Knowles T., 1996, с. 229-230)  Според 

него договърт за управление в хотелиерство-

то може да бъде дефиниран като писмено 

споразумение между собственик и оператор 

на хотел или мотел, при което собственикът 

наема оператора да поеме пълна отговорност 

за експлоатирането и менажирането на имота. 

Като представител операторът плаща от име-

то на собственика всички оперативни разходи 

от паричния поток, генериран от собственост-

та, удържа своята такса и превежда останала-

та парична сума, ако има таква, на собствени-

ка. Собственикът осигурява хотелската сгра-

да, земята, обзавеждането, оборудването и 

работния капитал и поема цялата правна и 

финансова отговорност за проекта. 

Привърженик на тази дефиниция е и Таня 

Дъбева, която дефинира договора за управле-

ние като „договорна форма на бизнес сътруд-

ничество, базирана на писмено споразумение 

и включваща партньорски взаимоотношения 

между собственик на заведение за пребивава-

не и хотелиерска компания (оператор) по по-

вод управлението и експлоатацията на обекта 

на собственика от оператора и свързаните с 

тези дейности права и задължения на двете 

страни.” (Дъбева Т., 2014, с 283-284) В изс-

ледванията си авторката също подчертава, че 

основно развитието на договорите за управ-

ление в хотелиерството е следствие от кон-

цепцията за създаване на веригите. Ние счи-

таме, че това определение по максимално 

ефективен начин представя основната същ-

ност на мениджърските контракти, без да де-

тайлизира излишно характеристиките му. По-

ради това в разработката ще се придържаме 

към него. 

Сред специалистите в хотелиерския биз-

нес, предлагащи консултантски услуги и изс-

ледвания в областта на хотелиерството и рес-

торантьорството, като най-точна и пълна се 

откроява дефиницията на HVS – водеща ком-

пания в тази област в световен мащаб. Според 

тях договорът за управление, още познат като 

споразумение за управление, представлява 

договор, при който собственик на хотел влиза 

в договорни отношения с отделна компания, 

още наречена оператор, за управлението на 

хотела. При това собственикът има ограничен 

контрол върху ръководството и експлоатаци-

ята на имота, най-често чрез конкретно изме-

рими стандарти за постиженията на операто-

ра, макар и собственикът да се ангажира с по-

голям риск отколкото ако отдаде имота на 

лизинг на оператора. ( Bader E., 2007, с.2) 

Интересен факт е, че немските автори при 

дефиниране на договорите за управление в 

хотелиерството, те ги сравняват най-често с 

договорите за отдаване под наем. Според по-

вечето ако при договора за отдаване под наем 

финансовият риск при оперирането на хотел 

се пада на хотелиера, а собственикът прибира 

уговорения според договора наем, то при 

контрактите за менажиране противоположно 

рискът е почти изцяло за сметка на собстве-

ника на хотелската сграда. При тях т нар. хо-

телски концерн осигурява образно казано па-

зар за хотела – печалба или загуба се трупат 

на сметката на собственика. Подчертава се 

също, че все по-често се използват хибридни 

форми на договора за управление с характе-

ристики и на двата гореспоменати видове, 

като хонорара за оператора се съобразява 

както с реализираните приходи, така и с оста-

налите постигнати резултати. ( Schulz 

Th.,1987,с.82-83) 
Друга дефиниця, която откроява добре 

най-важните характеристики на договора за 

управление в хотелиерството, е това на уче-

ните от университета в Куинсленд и тези в 
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Универститет Грифит, Австралия. Те подчер-

тават, че въпреки, че няма стандартизирано 

определение за договора за управление, той 

представлява писмено споразумение между 

собственик и оператор, където операторът е 

назначен да управлява и експлоатира хотела 

от името и за сметка на собственика. Догово-

рът включва описание  на начина за опреде-

ляне и изплащане размера на хонорара за въз-

награждението на оператора. Договорът също 

така дава възможност на собственика да запа-

зи юридически правото на собственост на хо-

телската сграда, обзавеждане, оборудване и 

пр., докато операторът поема отговорност за 

ръководството и ежедневните оперативни 

дейности на хотела. При тези отношения соб-

ственикът запазва целия икономически и фи-

нансов риск за себе си, докато менажиращата 

компания единствено е отговорна за оперира-

нето на хотела. ( Turner M., 2006, с.3) 

 

Основни субекти  при хотелиерските дого-

вори за управление 

 

От разгледаните дефиниции за договорите 

за управление в хотелиерството бихме могли 

да заключим, че в тяхната основа стоят два 

субекта или двете страни на договора – собс-

твеникът на хотелския обект и управляващата 

компания, всяка от които залага своите инте-

реси и цели въз основа на сключеното спора-

зумение. Обектът на този договор представ-

лява хотелски обект – най-често хотел или 

мотел, който се отдава от собственика и под-

лежи на управление и експлоатация от страна 

на менажиращата компания (оператор). В та-

зи връзка в научната литература се счита, че 

операторът се разделя основно на два вида – 

независими оператори, чиято основна дей-

ност е хотелиерски мениджмънт и хотелирс-

ките вериги, основно корпоративните. Важно 

е да подчертаем, че вторите са специализира-

ни в износа на управленска философия, която 

е съобразена със собствената им дългосрочна 

стратегия и по правило разполагат с много 

повече ресурсни възможности 

В допълнение според Т. Дъбева първите не 

владеят собствени обекти, управляват пре-

димно по-малки по капацитет заведения, фи-

нансовите им възможности са по-слаби, често 

не притежават резервационна система и из-

вестна търговска марка, поради което се сре-

щат основно на регионално и национално 

равнище. Вторите се отличават с големи фи-

нансови и маркетингови възможности, което 

им дава възможността да управляват по-

големи по капацитет заведения извън грани-

ца. Тези също така обикновено разполагат със 

собствена резервационна система и сключват 

по-изгодни договори за по-дълъг период от 

време. Като цяло интегрираните хотелски ве-

риги развиват своята дейност на основа уп-

ражняване на контрол – директно чрез пълна 

собственост върху хотела или индиректно 

чрез система за франчайзинг или мениджърс-

ки договор. 

Така дейността по управление на чужди 

хотелиерски единици е станала толкова разп-

ространена и присъща за хотелските вериги, 

че при класифицирането им в зависимост от 

собствеността на материалната база, се отли-

чават следните групи:  

 хотелски вериги, които стопа-

нисват само собствени хотели;  

 хотелски вериги, стопанисва-

щи както собствени, така и наети по договор 

за франчайзинг или договор за управление;  

 хотелски вриги, които имат 

само хотели на договорна основа. (Костов Е., 

1997, с.28-29) 

 

Таблица 2. Организационна структура на някои вериги в брой обекти 

 

Наименование 

на веригата 

Брой собствени 

обекти 

Франшизирани 

обекти 

Договори за 

управление 

“Holiday Inn” 118 1280 0 

“Mariott” 137 153 400 

“Hilton Corp.” 40 198 27 

“Motel 6” 665 0 6 

“Hayatt Corp.” 0 0 103 

“ITT Sheraton” 8 232 41 

“HFS” 0 2291 0 
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Обобщаващо твърдение е, че договорите 

за управление са по-скоро мащабен проект, 

поради което са присъщи повече на хотелски-

те вериги, отколкото на несависимите управ-

ляващи компании. Вторите по-често сключ-

ват краткосрочни договори за срок от една до 

десет години, тъй като имат по-неизгодни 

позиции при преговорите въпреки, че опера-

торът търси по-дълъг период за контракта, за 

да може да си подсигури стабилност на биз-

неса за по-дълъг период.  

Другият основен субект на мениджърския 

договор е собственикът на управлявания 

обект. Техните представители са по-

многобройни. Според Тим Ноулс (Knowles T., 

1996, с.233-234) основно те се класифицират по 

следния начин: 

 Институционални собственици – зас-

трахователни компании, банки, пенсионни 

фондове и др. Те  възприемат финансирането 

в хотелиерстката дейност като сигурна и до-

ходоносна инвестиция, носеща регулярни 

постъпления.  

 Инвестиционни компании – след ре-

цесиите през 70-те и 80-те се озовават в роля-

та на собственици на хотели, тъй като техните 

собственици не са могли да покрият заемите 

си. Поради липсата на опит те ползват услу-

гите на управленски компании, които да под-

сигурят бързо подобрение на обекта с цел 

продажба и възвръщане на инвестициите. 

 Строителни компании и собственици 

на земя – с дългосрочен интерес на инвести-

цията в хотелиерството като потенциална из-

года. За тях хотелът е по-скоро част от пакета 

им с различни бизнеси, отколкото самостоя-

телна инвестиция, т.е. те формират т.нар. 

протфейли от обекти на собственост.  

 Инвеститори, свързани с туристи-

ческата индустрия – туроператори и туристи-

чески агенции, ресторантьорски вериги, тран-

спортни компании и др. Тези желаят да раз-

нообразят предлагането си и да увеличат ико-

номическата си независимост посредством 

вертикална интеграция. 

 Правителства на развиващи се турис-

тически страни – стимулиране на местния 

туризъм и подобряване имиджа  на междуна-

родния туристически пазар. Това става чрез 

сключване договор за управление с престиж-

на международна верига при липсата на на-

ционална компания с необходимия опит и 

реноме. Тук проблемна точка е договарянето 

за наемане на трудови ресурси. Собственикът 

отстоява позицията операторът да наеме мес-

тни кадри за подобряване локалното развитие 

на региона. 

 Индивидуални собственици – стремят 

се към получаване на престижа на някоя 

международна верига. Друга причина е нез-

нанеието и липсата на опит, което ги кара да 

търсят сигурност на инвестицията чрез дого-

вор за управление. 

Интересен момент в мениджърките конт-

ракти представлява срокът на договора. В 

известен смисъл се наблюдават разногласия 

при част от авторите. Първата група е при-

върженик на твърдението, че операторите и 

собствениците имат противоположни цели 

относно срока на договора за управление – 

първите се стремят към по-дълъг, а собстве-

ниците към възможно най-къс период. Спо-

ред Тим Ноулс обяснение за това се крие във 

факта, че от гледна точка на собственика по-

краткия срок на договора поради липсата на 

сигурност ще стимулира оператора да показва 

по-добри резултати. Операторите се противо-

поставят на това като изтъкват факта, че за 

възвръщане инвестицията им и усилията за 

установяване фирмените стандарти за качест-

во се изисква повече време. Те също не жела-

ят да се придизвиква объркване в клиентела-

та, която те са привлекли, при евентуална 

смяна на управляващия субект.  Така напри-

мер уважавани, добре познати и финансово 

силни оператори като Four Seasons Hotels & 

Resorts и Ritz-Carlton са в състояние да дого-

ворят период за контракта от порядъка на 50 

години. ( Bader Е., 2007, с.3) 

Според автори като Кунил гледните точки 

на собственика и оператора по-скоро са едно-

посочни относно периода на договора за уп-

равление. Това е така, защото собствениците 

често теглят дългосрочни заеми, за да реали-

зират инвестицията си в направата на хотел. 

Това ги кара да търсят дългосрочо редовни 

постъпления, от 25 до 30 години, за да могат 

да обслужват кредитите си. Така както мени-

джърските компании, така и собствениците 

на обекти се стремят към подписването на 

договори за по-дълъг период от време. 

(Martorell C., 2006, с. 128-129) 

Друг важен аспект на договора за управле-

ние представлява заплащането. Някои автори 

смятат, че съществува разновидност, при коя-

то такса се заплаща от оператора на собстве-

ника за ползването на обекта. Сред тях е и 

Манол Рибов, който посочва следното: „Уп-

равленският договор дава пълен контрол на 

оператора върху новия хотел, като за тази цел 
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операторът на хотелската верига заплаща так-

са на новия собственик. Таксата днес е около 

2,9%, като тя варира между 1% и 6%.” (Рибов 

М., 2007, с.530) Въпреки това подобни дого-

ворни отношения са по-скоро хибриден вари-

ант на договор за управление и договор за 

отдаване под наем, с повече характеристики 

на втория. Според повечето автори в областта 

на хотелиерството такса се заплаща от собст-

веника на обекта на оператора, управляващ и 

експлоатиращ хотелската единица от името и 

за сметка на собственика. Тази такса се удър-

жа от оператора, който управлява целия па-

ричен поток – прибира плащания от партньо-

ри, заплаща всички разходи по екплоатация и 

управление, удържа възнаграждението си и 

отчита остатъчната сума на собственика, ако 

има такива. 

 

Видове договори за управление в хотели-

ерството и системи на заплащане 

 

В най-общ план основните видове догово-

ри за управление, познати в хотелиерството, 

са три: 

 Договор за управление – за управленско-

то ноу-хау се заплаща обикновено основна 

такса, инсентив такса и маркетингова такса; 

 Договор за управление с гаранция – опе-

раторът гарантира на собственика минимален 

резултат от дейността си (по правило обикно-

вено да покриват годишните инвестиционни 

разходи на собственика); 

 Договор за управление с капита-

лов/резервен фонд – често наричан още „га-

ранционен фонд”, използва се изравняване на 

евентуални дефицити. След изчерпване на 

фонда за оператора не се състои задължение 

да покрива други дефицити, т.е. задължение-

то е единствено в рамките на сумата на фон-

да. ( Мücke H., 2007, с.2)  

От тези едни от най-разпространените в 

практиката са договорите за управление с га-

ранция. При тях се гарантира определена ми-

нимална сума за собственика на година, но 

операторът не поема ангажимент за изравня-

ване на евентуалния дефицит, за да „спаси 

контракта”. Обикновено при неизпълнение на 

минималния праг на възвръщаемост за собст-

веника за последователни периоди от време в 

договора се включват клаузи за защита на 

инвеститора. Тези са свързани с правото да 

прекрати преждевременно договора без да 

плаща неустойки на оператора, право да пре-

договори контракта с управляващата компа-

ния или да снижи процентното възнагражде-

ние на основната такса, за да санкционира 

оператора. 

При третия вид договори – с гаранционен 

фонд, този всъщност се използва, за да се из-

ключат подобни клаузи, които са в ущърб за 

менажиращата компания, като тя поеме раз-

ликата със собствени средства. Това, обаче, й 

подсигурява продължителност на договора, 

по-доволен клиент и следователно по-добри 

шансове за подновяване на контракта след 

изтичане периода му, както и регулярни пос-

тъпления, за да обслужва задълженията си 

към различни кредитни и финансови инсти-

туции – т.е. има и позитивни последици за 

оператора. Това показва една от причините 

този вид договор за управление да бъде често 

избиран, както и важността на този избор от 

страна на инвеститора, който често се нуждае 

от до 70%, а понякога дори до 80%, финанси-

ране от банкова или друга кредитна институ-

ция за изграждането на обекта си. 

По отношение на срокът на договоре-

ността, традиционно тези споразумения за 

дългосрочни. Въпреки това съвременна тен-

денция в измененията по този показател по-

казва, че срокът на този тип контракти значи-

телно се е съкратил във времето. В тази връз-

ка според специалисти в областта днес тези 

договори се сключват за много по-къс период 

от време. Той варира между 7 години за дого-

вори с пълна палитра от услуги, а тези с огра-

ничени такива – 3 години. (Deroos J., 2009, 

с.112) Условията и възможностите за подновя-

ване на договора след изтичане на първона-

чално определения срок също са се промени-

ли. Според специалисти средните стойности 

се движат между 5 или 10 години, но на съв-

ременния етап се наблюдават и преподписва-

ния за нови 3 години, като и в двата случая 

страните имат право на предоговаряне на 

клаузите.  

По отношение на системите на заплащане 

на оператора, те са 3 основни вида: 

 Основна/базова такса; 

 Основна/базова такса плюс поощрите-

лен/инсентив хонорар; 

 Основна/базова такса или поощрите-

лен/инсентив хонорар – в зависимост от 

това кое е с по-високи стойности. 

При първия вариант управляващата ком-

пания получава заплащане на основа брутна-

та печалба – до 5%. Възможно е да се базира 

и на два различни процента – единият на 

брутната печалба от продажба на храна и на-
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питки, а другият на брутния приход от наста-

няване. Недостатък на този метод на запла-

щане е, че операторът няма никаква бариера 

относно направените от него разходи, които 

са всъщност за сметка на  собственика.  

Този недостатък се отстранява при втория 

вариант с добавянето на поощрително запла-

щане. Последното се базира най-често на 

брутната оперативна печалба – до 10%, като 

тук основната такса е по-малко от 5% от 

брутната печалба. При този метод на запла-

щане е също възможно да се приложи дифе-

ренциране на основната такса на два отделни 

процента. Възможно е също така основната 

такса да се пресмята като фиксирана сума на 

продадена нощувка с добавен процент за по-

ощрителна такса.  

В тази връзка в хотелиерството се наблю-

дават няколко типа основи, от които се от-

числяват базовото и инсентив заплащане на 

оператора. „Базовото” или още наречено 

„основно” заплащане, по правило се определя 

като процентно отчисление от бруто или нето 

прихода на обекта за една календарна година. 

Други широко използвани стойности са тези 

на приходите от нощувки, както и диферен-

циран подход – различни проценти и различ-

ни основи за всяка група услуги (храни и на-

питки, нощувки, спа услуги и т.н.). Доказано 

е, че градските хотели, които са ориентирани 

основно към пласмент на нощувки, а не тол-

кова на допълнителни услуги, се използва 

най-вече стойността на приходи от нощувки. 

При ваканционни и конгресни хотели и комп-

лекси се изпозлва по-често втория алтернати-

вен вариант – различен процент за всяко от-

деление, като се набляга на висок процент за 

предпочитаните продажби – такива например 

на спа услуги (за Спа хотели) или за отдаване 

на конферентни и конгресни зали и техника 

(за конгресните хотели). В световен мащаб 

нивата на процентното отчисление за основно 

заплащане е между 2% и 3% от общите при-

ходи, а в Европа тези са малко по-високи – 

между 2,5% и 3%. (Wildmann M., 2010, с.1)  

В допълнение Тим Ноулс подчертава още 

една важна зависимост – тази между процен-

тното заплащане и вида на управляващата 

компания. Според него по-големите компа-

нии и хотелиерски вериги успяват да догово-

рят по-добро заплащане – между 2% и 3%, 

докато по-малките и независими оператори се 

задоволяват с по-ниски стойности, вариращи 

между 1,5% и 2,5% от буртните/нетните при-

ходи. (Knowles T., 1996, с. 239-240) 

Друга специфика при устройството на ба-

зовото възнаграждение е, че то би могло да 

бъде стъпаловидно. Тук отново се срещат два 

варианта: 

 Различен процент за всяка година от 

управлението – често срещано при разработ-

ването на нови хотели (например 2% през 

първата година; 2,25% през втората; 2,5% 

през третата; 2,75% през четвъртата и 3% от 

петата година нататък). Това помага да бъдат 

преодолени големи дефицити на възвръщае-

мостта на инвестицията при собственика, а от 

там и финансови задължения по гаранции от 

страна на оператора към инвеститора поради 

ниски приходи през първите години на нов 

хотелски обект 

 Различен процент според постигна-

тите приходи – използва се широко за моти-

виране оператора да постига добри резултати 

(например 2% при бруто приход под 5 мил. 

лв.; 2,5% между 5 и 7,5 мил. лв. и 3% при 

приходи над 7,5 мил. лв.) 

Въпреки изложените варианти до тук, в 

глобален аспект базовото заплащане не се 

обвързва толкова често с постигнатите резул-

тати, както и не се структурира стъпаловидно. 

Най-често тя е опростена сума – процент от-

числение от брутните или нетните приходи. 

Друга също рядко срещана възможност за 

базовата такса за управление на обекта е тази 

да бъде фиксирана сума. Изследванията обаче 

сочат, че в интернационален план преиму-

ществено базовата такса се определя като 

процент от брутните приходи. (Turner M., 2006, 

с.4) 

По-гъвкави и разнообразни системи на об-

разуване се прилагат повече при инсентив 

таксата (от англ. ез.: поощрителна такса). 

Последната по правило се обвързва с постиг-

натите от мениджърската компания резулта-

ти, т.е. тя е процентно отчисление от брутен 

приход. Тук се използват отново три варианта 

на основата – брутен приход (обозначава се с 

GOP, Gross Operating Profit), брутен приход с 

приспадната базова такса или друг вариант на 

преработен брутен приход (най-често бурто 

печалба с приспадната базова такса и фонд за 

оборудване и обновяване на хотелската база). 

Брутният приход с приспаднати елементи се 

обозначава с AGOP (Adjusted Gross Operating 

Profit). Размера на процентното отчисление за 

това възнаграждение, противно на базовата 

такса, варира в по-големи граници – от 0% до 

20%, като средно тя най-често се движи меж-
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ду 8% и 10%. Струткурата на процентното 

изражение е в повечето случаи стъпаловидна: 

 Различен процент за различни годи-

ни – например 4% за първата година, 6% за 

втората година, 8% за третата година и 10% 

от четвъртата нататък. 

 Според постигнатия финансов ре-

зултат – по-често използвано; например 0% за 

AGOP под 1 мил. лв., 6% за АGOP между 1 

мил. и 1,5 мил. лв., 8% между 1,5 мил. и 2 

мил. лв., 10% между 2 мил. и 2,5 мил. лв. и 

12% за AGOP над 2,5 мил. лв.  

В практиката са се утвърдили и двата от-

делни модела за изчисление на стъпаловидна-

та инсентив такса. Първият се отнася до це-

лия брутен приход, т.е. инсентив такса се 

пресмятат от брутния приход за годината, 

което от примерен приход 2,2 мил. лв. според 

стъпаловидната схема изложена по-горе пра-

ви 10% х 2 200 000 = 220 000 лв. хонорар. 

Тънкост прилагат някои собственици, които 

настояват да се използва същата схема, но 

процентите да се пресмятат от отделните час-

ти на този приход. Това прави 0% за първия 1 

мил. лв., 6% за следващите 500 хил. лв. (30 

хил.лв.), 8% за следващите 500 хил. лв. (40 

хил.лв.) и 10% за последните 200 хил. лв. (20 

хил лв.). Така инсентив таксата за 1 мил.лв. + 

500 хил.лв. + 500 хил.лв. + 200 хил.лв. = 2,2 

мил. лв. според същата стъпаловидна схема 

прави само 0 + 30 хил.лв. + 40 хил.лв. + 20 

хил.лв. = 90 хил.лв. Тези похвати се използват 

широко в практиката и са в ущърб за опера-

тора. 

Редно е да подчертаем, че според редица 

изследвания все по-често за изчисляване на 

инсентив таксата се използва нетен приход. 

Тук отново се срещат два основни варианта:   

 Нетен приход след дедукция на ня-

кои или всички разходи (застраховка, наеми, 

финд за обновяване на базата и др.) 

 Нетен приход след дедукция на ня-

кои или всички разходи и приоритетната въз-

връщаемост на инвестицията на собственика, 

предварително договорена с оператора. Тук 

процентното изражение по правило е по-

високо от предходния вариант. 

Нетната основа за изчисляване на инсен-

тив заплащането на управляващата компания 

се използва все по-широко поради не толкова 

изгодните позиции на операторите днес. Това 

е така, тъй като нетният приход е по-малък от 

брутното му изражение. По този начин абсо-

лютната стойност на възнаграждението за 

мениджърската компания се получава по-

ниска. Също така по този начин операторът 

се „възпитава” да съблюдава разходната 

част, за да се получава по-висок нетен при-

ход, а от там и заплащането му да е в по-

големи размери. Така се изключва възмож-

ността компанията мениджър да прави неоп-

равдано високи разходи, за да реализира при-

ходи (реклама, промоции и др.), което е било 

проблем в миналото. 

Други услуги, които се заплащат от страна 

собственика към оператора, са ранзообразни. 

Някои от тях могат да бъдат са фиксирана 

сума, докато други могат да бъдат и в про-

центно изражение от дадена основа. (Frei I., 

1999, с.34) От практиката става ясно, че обик-

новено тези услуги се изчисляват на основа 

приходи от нощувки и най-често се движат от 

порядъка между 1% и 4% от брутния приход 

от нощувки. Най-общо те могат да бъдат сис-

тематизирани по следния начин: 

 Технически услуги – най-често консул-

тантски, проектантски и мениджърски услуги 

при осъществяване на проекта на собственика 

 Предварителни услуги преди отваряне – 

договаряния с доставчици и концесионери, 

обучение на персонала, маркетингови услуги 

и др. 

 Услуги, свързани с експлоатацията на 

обекта – предоставяне на централизирана ре-

зервационна система, счетоводни услуги, 

корпоративен маркетинг и др. 

 

Заключение 

 

От разгледаната информация следва да 

заключим, че договорите за управление в хо-

телиерството са предпочитан съвременен ва-

риант за управление на хотелиерска собстве-

ност, при които рискът се поделя между хо-

телиера и оператора, управленската компа-

ния. Предпоставката за появата им се крие до 

голяма степен в слабия професионализъм на 

голяма част от хотелиерите, както и недоста-

тъчната финансова осигуреност на експанзи-

онистичните международни хотелиерски ве-

риги. В тази връзка субектите по споразуме-

нието са основно два – собственикът на хо-

телски обект, чиито представители могат да 

бъдат разнообразни, и оператор, управленска 

компания, която бива два вида – независими 

оператори и хотелиерски вериги. Основните 

разлики при последните двама се проявява и в 

икономическите аспекти на договора, където 

се очертават различни начини за структури-
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ране на заплащането и различни нива на опе-

ративната и поощрителната такса. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ 

 

Елица Граматикова 

 

OPPORTUNITIES OF OMNICHANNEL COMMERCE TO SATISFYING CONSUMER 

PREFERENCES  

 

Elitsa Gramatikova 

 
ABSTRACT: The rapid development of modern information technologies is changing consumer behavior 

and consumer preferences for conclusion of commercial deals. The number of consumers who wish to make 

purchases anywhere, anytime and by any way is growing. Omnichannel commerce allows shopping through all 

possible channels and increases customer satisfaction from transactions. The combination of several different 

channels becomes a critical factor for success in commercial business, improving the personal experiences of 

consumers in the shopping process. The success of omnichannel commerce is due to the placement of customers 

and their experiences in the center of commercial strategy and building a lasting relationship with them. The 

application of information technologies in various commercial channels allows a collection of data on consumer 

behavior and detailed tracking of every individual action. Based on the analysis of the information gathered, can 

be defined concrete steps that retailers have to take to respond to consumer preferences and to provide the 

expected level of service. Very important in building omnichannel commerce is the exact coordination of 

different channels, so that the information they provide for a retailer to be the same, not to confuse consumers 

with contradictions or ambiguity. Retailers should be aware of differences in consumer needs across various 

channels and decide what product mix to offer, corresponding to customers. Omnichannel commerce not only 

ensures complete satisfaction of consumer preferences in carrying out their purchases, but also significantly 

increases the competitiveness of retailers, strengthens customer loyalty, improves customer knowledge, 

stimulates sales of related product categories and increases overall sales. 

Key words: omnichannel commerce ,  consumer behavior, modern information technologies 

 

Въведение 

 

Бързото развитие на съвременните инфор-

мационни технологии и навлизането им във 

всички сфери на човешката дейност налага 

необходимостта от активното им използване 

и в търговския бизнес. Успоредно с развитие-

то на информационните технологии се про-

меня потребителското поведение и потреби-

телските предпочитания за сключване на тър-

говски сделки. Във времената на „хиперак-

тивните купувачи“ расте броят на потребите-

лите, които желаят да правят покупки, неза-

висимо от времето и мястото, на което се 

намират. Добра интеграция между информа-

ционните технологии и традиционната търго-

вия предоставя новата концепция за осъщест-

вяване на търговски бизнес, наречена омни-

канална търговия. Най-общо омниканалната 

търговия позволява пазаруване чрез всички 

възможни за това канали (физически търговс-

ки обекти, електронни магазини, телемарке-

тинг чрез телевизия, радио, електронна поща 

и телефонни поръчки, пощенска реклама, 

каталожна търговия, мобилна търговия и др.), 

а тази възможност от своя страна повишава 

потребителската удовлетвореност от търговс-

ките оферти, тъй като потребителите имат 

широк избор от канали, чрез който да придо-

бият желаните стоки или услуги. Омниканал-

ната търговия може да се разглежда като ево-

люционно стъпало над мултиканалната тър-

говия, която представлява осъществяване на 

търговска дейност чрез реални и виртуални 

търговски обекти. Съчетаването на реални 

обекти, онлайн платформи и дигитални инст-

рументи предоставя неограничена свобода на 

потребителите при събирането на информа-

ция и сравняване на търговските оферти на 

голям брой търговци за максимално удовлет-

ворение при вземането на решение за покуп-

ка. Големите възможности на омниканалната 

търговия се дължат именно на поставянето на 

клиента и неговите изживявания в центъра на 
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търговската стратегия и изграждането на дъл-

готрайна връзка с него. В съвременния свят 

потребителите все повече биват привличани 

от търговски предложения, които им осигуря-

ват и преживяване, а не само необходимите 

продукти. Търговците могат да използват 

възможностите на омниканалната търговия, 

за да привлекат клиентите в своите физически 

обекти (стационарни магазини) и да им пред-

ложат персонално емоционално преживяване 

в точката на продажбата (обекта). За потреби-

телското изживяване може да се говори като 

цялостен процес, започващ от момента на 

откриването на продукта и осъзнаването на 

необходимостта от него, преминаващ през 

решението за покупка и нейното осъществя-

ване и завършващ с употребата и оценяването 

на продукта. 

 

Необходимостта от омниканална търговия 

в съвременните пазарни условия 

 

Стремежът на успешния търговец при се-

гашните условия на пазара трябва да бъде 

достигане до потребителите по възможно 

повече канали, за да задоволи в максимална 

степен техните очаквания и предпочитания. 

Търговците трябва да възприемат тази страте-

гия, тъй като желанието на клиентите да отк-

рият най-добрия за тях продукт на най-

добрата цена не може да бъде възпряно. При-

чина за подобна стратегия са и ползваните 

мобилни приложения от потребителите, мно-

го от които са безплатни и даващи възмож-

ност за сравняване на цени, за оценяване на 

продукти и за намиране на магазини с налич-

ност на търсената стока. Мобилната търговия 

в последните години се развива ускорено, 

като над 50% от посещенията на фирмените 

сайтове се осъществяват вече през мобилни 

устройства: смартфони и таблети [1]. Голям 

потенциал в това отношение има потребител-

ската група на младите хора, които са израс-

нали с дигиталните технологии и навлизат в 

своята активна фаза на потребление. Тази 

група се състои от т.нар. генерация Z (среща 

се и като iGen, Post-Millennials или Plurals), 

която включва тийнейджърското поколение 

между 15 и 20 години и генерация Y (среща 

се и като Millennials), включваща млади хора 

на възраст от 21 до 34 години. Онлайн паза-

руването за тази група е неизменна част от 

потребителското им поведение.  

Моделът на пазаруване на съвременните 

потребители излиза от рамките на линейност-

та, тъй като водени от стремежа към удобст-

вото,  те много бързо сменят източника, от 

който получават информация за търговеца, 

като очакват и безпроблемно преминаване от 

един търговски канал към друг. Всяко създа-

дено от търговеца и използвано от потребите-

ля средство или начин за взаимодействие 

представлява т.нар. „точка на контакт“ и вся-

ка точка трябва да подпомогне потребителя 

при вземането на решение за покупка. Търго-

вецът създава точките на контакт, но потре-

бителят избира кои от тях да ползва, както и в 

каква последователност, т.е. потребителят 

формира крива на пазаруване.  

Тази тенденция обуславя необходимостта 

търговците да изграждат и поддържат систе-

ми, които да позволяват покупка чрез различ-

ни комуникационни устройства, тъй като 

всяко посещение на глобалната мрежа е въз-

можност за сключване на сделка с потребите-

ля. Целта на търговците трябва да бъде създа-

ването на такова преживяване за клиента от 

пазаруването, при което той да може да купи 

стоката или услугата навсякъде, по всяко 

време и чрез всеки възможен начин. Трябва 

да се създаде такова взаимодействие между 

търговеца и потребителя в процеса на покуп-

ко-продажба, при което потребителят да ос-

тава доволен от комуникацията си с търгове-

ца, тъй като неговите желания и потребности 

са поставени в центъра на тази комуникация. 

Ако клиентът се прехвърли от един търговски 

канал към друг, но не получи същото качест-

во на обслужването, има голяма вероятност 

търговецът да го загуби, независимо, че под-

държа другите си канали с по-добро ниво на 

обслужване. 

Приложението на информационните тех-

нологии в разнообразните канали за търговс-

ка дейност позволява събирането на данни за 

поведението на потребителя и детайлно прос-

ледяване на всяко негово отделно действие. 

Въз основа на анализа на тази информация 

могат да се дефинират конкретни стъпки, 

които търговецът приоритетно трябва да 

предприеме, за да отговори на предпочитани-

ята на потребителите и да осигури очакваното 

ниво на обслужване. Според изследване на 

GfK Group (една от водещите компании за 

проучване на пазара и маркетингови изслед-

вания) потребителите търсят удобство и лес-

нота и затова предпочитат да пазаруват от 

онлайн магазин, но ако искат да върнат стока 

или да я заменят с друга, предпочитат това да 

става в реален магазин [2]. Голям брой потре-
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бители също поръчват в електронен магазин, 

но желаят да получат стоката в реален мага-

зин, като това дава възможност на търговеца 

да предложи на място допълващи стоки към 

поръчката (стоки от съпътстващ асортимент), 

съобразно личните предпочитания на клиен-

тите. Така комбинацията от няколко различни 

канала в омниканалната търговия се превръ-

ща в решаващ фактор за успех на търговския 

бизнес, подобряващ личните преживявания 

на потребителите в процеса на пазаруване.  

Реалните търговски обекти все повече в 

бъдеще ще привличат клиенти с предлагането 

на спецефични преживявания, които не могат 

да бъдат постигнати с онлайн технологиите, 

но ползването на такива технологии от тър-

говците е необходимо за привличане и ин-

формиране на потенциалните клиенти. За 

специфичните преживявания във физическите 

обекти допринася оформянето на търговската 

зала в тематични зони, провеждането на пре-

зентации на място с предлаганите стоки, уст-

ройването на игри с посетителите, организи-

рането на специални събития с участието на 

популярни лица, оказването на допълнителни 

услуги, компетентно обслужване от търговс-

кия персонал и др. Комбинирането на тради-

ционната търговска практика с модерните 

информационни технологии става особено 

наложително за търговците, предлагащи мод-

ни и луксозни стоки. Поради голямото мно-

гообразие на тези стоки потребителите пред-

почитат разглеждането на асортимента и пла-

нирането на покупките да става по електро-

нен път, а самото изпробване на избраните 

артикули да става в стационарен магазин [3]. 

По този начин търговецът има възможност 

въз основа на събраната информация за пред-

почитанията на конкретен клиент от предиш-

ни покупки да направи персонално предло-

жение за нови стоки, които биха представля-

вали интерес за клиента. Могат да се предла-

гат и редица допълнителни услуги като нап-

ример разсрочено плащане, доставка на изб-

раните стоки до дома на клиента, обособяване 

на място за почивка в обекта, с възможна 

консумация на храна и напитки и др. Особено 

важно за търговеца е последващото споделя-

не от страна на клиента в социалните мрежи 

за неговото позитивно преживяване в търгов-

ския обект. По този начин всеки доволен кли-

ент служи като реклама на търговския обект, 

а за насърчаване на желанието за споделяне 

търговецът може да предложи специални 

отстъпки и други привилегии на отзовалите 

се клиенти.  

 

Важни моменти при изграждането на ом-

никанална търговия 

 

Много важно при изграждането на омни-

канална търговия е точното съгласуване на 

различните канали, така че предоставяната в 

тях информация за съответния търговец (или 

търговска марка) да бъде еднаква, да не обър-

ква потребителите с противоречия или неяс-

нота. Освен това отделните канали трябва да 

са съвместими помежду си и ако клиентът 

избере един канал за покупка, да може да 

избере друг канал за доставка или връщане на 

стоката. Често има разминаване между мне-

нието на търговците и мнението на клиентите 

относно качеството на обслужване в отделни-

те канали. Докато търговците смятат, че 

предлагат много добро ниво на обслужване, 

клиентите не са доволни изобщо от обслуж-

ването и този проблем трябва да се има пред-

вид при организирането на омниканална тър-

говия, където мнението на клиента и задово-

ляването на неговите персонални потребнос-

ти са определящи за успеха на търговеца. С 

оглед на това, за пълно задоволяване на пот-

ребителските предпочитания при изгражда-

нето на омниканална търговия, трябва да се 

съблюдават следните важни моменти: 

1) Добре обмислен информационен пор-

тал в онлайн пространството, от къде-

то потребителите да получават бърза, 

достоверна и точна информация; 

2) Функциониращ център за контакт с 

клиентите и оказване на персонална 

помощ и съдействие; 

3) Уеб базирани инструменти за персона-

лизирано търсене в наличната инфор-

мация; 

4) Оказване на консултантска помощ и 

позитивно лично отношение при по-

сещение в реалните обекти; 

5) Осигуряване на възможност за мобил-

ни покупки чрез готови решения за по-

ръчки, промоции и разплащане; 

6) Отправяне на персонализирани оферти 

по електронната поща или мобилното 

устройство на клиента; 

7) Поддържане на трайни взаимоотноше-

ния с доволни клиенти за споделяне на 

техните отзиви от опита им с търговс-

ката фирма; 
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8) Присъствие на търговеца в социалните 

мрежи, социална отговорност и анга-

жираност. 

Големите възможности, които дава омни-

каналната търговия са не само по отношение 

удовлетвореността на потребителите, но и в 

събираната информация за обема и структу-

рата на продажбите във всеки един от използ-

ваните канали за реализация. Търговците 

трябва да са наясно с различията в потреби-

телските потребности в отделните канали и 

съответно какъв продуктов микс да предло-

жат на тези клиенти. За да отговорят на пот-

ребителското търсене, търговците трябва да 

си осигурят необходимите нива на стокови 

наличности, а това изисква бърз обмен на 

информация между търговци и производите-

ли. Тази обмяна на данни позволява не само 

прогнозиране на търсенето на клиентите, но и 

навременно задоволяване на промените в 

техните предпочитания. 

Интегрирането на различни канали за дос-

тавка в единна система трябва да носи не са-

мо полза за потребителите, но и задоволител-

на печалба за търговските фирми. Основни 

причини за ниски икономически резултати от 

омниканалната търговия могат да бъдат: [4]  

- Липсата на специализирани ресурси 

или възможности за обслужване на 

всички канали; 

- Неправилно определен размер на ин-

вестициите, необходим за функциони-

рането на цялата търговска система; 

- Недостатъчна интеграция на информа-

ционните технологии с веригата на 

доставки; 

- Ограничения на изградената организа-

ционна структура и прехвърляне на за-

дължения между отделните звена; 

- Ограничено сътрудничество между 

производители и търговци; 

- Пропуски в събираните бази данни, 

поради необмисляне на целите за тях-

ното използване. 

Правилното използване на събираната ин-

формация за поведението на потребителите 

най-вече в дигиталните канали дава предимс-

тво на търговците да имат цялостен поглед 

върху процеса на вземане на решение на по-

купка и потребителските предпочитания. В 

следствие на това те могат да поддържат оп-

тималните нива на стокови запаси и да мини-

мизират разходите си за съхранение на стоки-

те. За по-добри икономически резултати тър-

говците могат да стимулират продажбите, 

като използват информационната си система 

за изпращане на съобщения за налични стоки 

до потребителите, подтикващи към покупка, 

още в момента на тяхното търсене в онлайн 

платформите. Необходимо е и задълбочено да 

се обмисли какъв асортимент да се предлага в 

различните канали, тъй като някои стоки не 

са подходящи за онлайн предлагане. Това 

могат да бъдат стоки с големи разходи по 

доставката им, много ниски търговски над-

бавки или много малък потенциален пазар, 

което обезмисля усилията по тяхното посто-

янно поддържане. Подходящи за онлайн 

предлагане като цяло са продукти, които имат 

нарастващо търсене и носят печалба на тър-

говеца. Освен това трябва да се прецени кои 

от тези стоки да бъдат държани в наличност в 

склада на търговеца и кои да се поръчват от 

склада на доставчиците за постигане на ико-

номия на разходите.  

Когато търговецът е начинаещ в онлайн 

предлагането, разходно е по-икономично да 

използва изградената от него стационарна 

магазинна мрежа, за да осъществява достав-

ките на стоки, поръчани по дигиталните ка-

нали. Едва след нарастване на търсенето и 

увеличаване обема на поръчките е целесъоб-

разно изграждането на логистичен център/ 

централен склад или т.нар. тъмен магазин 

(специализиран склад за изпълнение на он-

лайн поръчки). Ако търговецът няма такъв 

склад за изпълнение на онлайн поръчки, то 

стоковите наличности във физическите обек-

ти трябва да задоволяват и търсенето на он-

лайн търговията. Прогнозирането на поръч-

ките от различните търговски канали обаче е 

по-трудно и несигурно спрямо обемите от 

традиционната търговия, което повишава 

риска от недостиг на стоки, недоволство на 

потребители и отлив на клиенти. Инвестира-

нето в специализиран склад (нарича се още 

пункт за събиране [5]) може да осигури реди-

ца улеснения и разходни икономии за търгов-

ците, тъй като ако се проектира с по-висока 

степен на автоматизация, ще е необходим по-

малък брой търговски персонал и ще нараст-

не ефективността на изпълняваната дейност. 

Прилагането на модерни информационни 

технологии на етапите на складиране, съби-

ране на поръчаните стоки от местата на тях-

ното съхранение и натоварване на превозните 

средства осигурява значително по-висока 

часова производителност на труда. Друго 

голямо предимство е, че технологията не до-

пуска грешки при събирането на стоките, за 
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разлика от използването само на ръчен труд, 

където грешките са неизбежни. При изчерп-

ване на дадена стока, технологията автома-

тично сигнализира за подаване на заявка или 

предлага подходящ заместител на стоката, 

което сериозно намалява броя на отказаните 

поръчки от клиентите, поради липса на на-

лични артикули. В специализирания склад 

може да се поддържа пълния асортимент от 

стоки, които търговецът желае да предлага, 

което обикновено е невъзможно във физичес-

ките магазини, поради ограничения в разпо-

лагаемите площи и оперативните разходи. 

Освен това специализираният склад може да 

работи без прекъсване денонощно, а това 

позволява ускоряване на доставките. Место-

положението на тези складове не е от такова 

значение, каквото е изборът на място за раз-

полагане на магазин, поради което разходите 

за закупуване на земята за склада са в пъти 

по-ниски от разходите за терен за магазин. 

Много голямо предимство е и прехвърлянето 

на изпълнението на онлайн поръчките от ре-

алния магазин в тъмния магазин, в резултат 

на което усилията на търговеца в реалния 

магазин могат да се концентрират в създава-

нето на търсените преживявания от потреби-

телите. Такива преживявания са например 

красивия дизайн и интересното подреждане 

на стоките, които действат на естетическия 

вкус на посетителите, приятните аромати – на 

парфюми или прясно изпечени храни, малки-

те изненади или подаръци, раздавани на мяс-

то, личните контакти с търговския персонал 

или пък въвеждането на дигитална навигация 

в обекта за по-лесно запознаване с асорти-

мента и разположението на предлаганите 

стоки. 

 

Новите възможности на омниканалната 

търговия 

 

Омниканалната търговия може да предос-

тави на българските потребители опциите 

„click & collect“ – поръчка на стоки онлайн и 

взимането им от избран от клиента физически 

магазин и „drive-through“ (още „drive-thru“) – 

услуга, позволяваща на клиентите да пазару-

ват, без да слизат от превозните си средства. 

При последната опция поръчките се правят с 

помощта на микрофон и се взимат от търгов-

ски работник, стоящ на прозорец. Подобна 

практика в България до сега има само във 

веригата заведения за бързо хранене „Макдо-

налдс“, но успешно би могла да се приложи и 

при търговци, предлагащи алкохолни напит-

ки, бакалски стоки, фото услуги и др., като 

тази практика може да се съчетае с предвари-

телно изпращане на персонални съобщения 

по мобилни устройства до клиентите за пред-

стоящи промоционални оферти.  

Друго улеснение за потребителите, което 

биха могли да предложат търговците, благо-

дарение на съвременните информационни 

технологии е подаването онлайн на стандарт-

на поръчка за определени стоки към търгове-

ца, но с предварително определена честота. 

Така поръчаните продукти ще са винаги нав-

реме при клиентите, а опасността да се забра-

ви поръчката на често употребявана и необ-

ходима стока се елиминира.  

Услуги с голям потенциал са още мобил-

ните списъци с покупки и мобилните купони. 

Мобилните списъци позволяват бързото съз-

даване на списък за пазаруване, който може 

да се сподели и редактира с близки и прияте-

ли на клиента в реално време. Възможно е да 

има и функция за запазване на цените на про-

дуктите, което позволява на клиента да прави 

сравнение между отделните търговци. Мо-

билните купони или ваучери се изпращат на 

мобилните телефони на потенциалните пот-

ребители, като им предоставят определени 

преференции – процент намаление, право на 

покупка на определена стока на специална 

цена, информация за промоция и др. Предим-

ството, което тези купони дават на търговци-

те е възможността да проследят кой, кога и 

къде използва своя ваучер, а в последствие 

събраната информация по профили на потре-

бителите може да се използва за персонали-

зиране на търговските оферти.  

За улесняване избора на потребителите 

сред многообразието от стоки, търговците 

могат да въведат и развиват мобилни прило-

жения за мобилните търговски канали, които 

при сканиране на поставения баркод на сто-

ковата опаковка да предоставят по-пълна 

информация на потребителите за съдържани-

ето и качеството на стоката. Тази информация 

е в допълнение на задължителната информа-

ция от стоковата опаковка и е особено необ-

ходима при хранителните продукти. В Регла-

мент №1169 от 2011 г. на Европейския съюз е 

заложено правото на потребителите за ин-

формиран избор и „възможността за достъп 

до някои задължителни данни чрез средства, 

различни от обозначаването върху опаковката 

или етикета“, както и че „възможността пот-

ребителите да направят информиран избор е 
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от съществено значение, както за ефективната 

конкуренция, така и за благосъстоянието на 

потребителите“ [6]. Тази допълнителна ин-

формация за стоките може да бъде по отно-

шение на състава и енергийната стойност на 

хранителните продукти, съдържанието на 

алергени и начина на използване на продукта. 

Ако търговецът поддържа само традиционен 

търговски канал, той не може да предостави 

такава информация за всички предлагани от 

него продукти, тъй като информацията не 

може да бъде поместена на стоковия етикет. 

Комбинирането на традиционните с дигитал-

ните канали и поддържането на споменатите 

мобилни приложения гарантират правото на 

потребителя за избор, „повлиян от здравни, 

икономически, екологични, социални и етич-

ни съображения“ [7]. В България от 2014 г. 

функционира безплатно мобилно приложе-

ние, наречено „БГ Баркод“, което е в процес 

на постоянна актуализация. Приложението 

проверява за съответствие между сканирания 

баркод на продукта и информацията за него, 

която е въведена от производителя (или дист-

рибутора), като при несъответствие потреби-

телят може да подава сигнал за предприемане 

на мерки към некоректния търговец. Освен 

това приложението позволява изготвяне на 

индивидуален профил за алергии към опреде-

лени храни или съставки и ако сканираният 

хранителен продукт съдържа алерген, прило-

жението генерира  предупреждение към пот-

ребителя.  

 

Заключение 

 

Омниканалната търговия не само осигуря-

ва пълно задоволяване на предпочитанията на 

потребителите при осъществяване на техните 

покупки, но също така значително повишава 

конкурентоспособността на търговците, ук-

репва клиентската лоялност, подобрява поз-

нанията за клиентите, стимулира продажбата 

на свързани продуктови категории и увелича-

ва общите продажби.  

Използването на събираната информация 

за поведението на потребителите от всички 

видове комуникационни устройства и канали 

и по-нататъчното рационализиране на проце-

са на мобилното пазаруване могат да осигу-

рят сериозни конкурентни предимства за тези 

търговци, които целенасочено ги развиват. 

От друга страна пренебрегването на дос-

тиженията на информационните технологии и 

актуалните промени в поведението на потре-

бителите могат да се окажат от решаващо 

значение за неуспеха на всеки търговец, кой-

то не се адаптира своевременно към потреб-

ностите на съвременните клиенти.  
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ABSTRACT: Public expectations towards business structures are increasing constantly, which requires a 

number of actions of enterprises to adapt to the growing demands of the environment. In terms of unified 

markets and globalization, Bulgarian enterprises are beginning to adopt a new model of behavior, balancing the 

private to the public interest and providing social benefits to society. Socially responsible behavior of 

commercial enterprises ensures success of their business by demonstrating respect for people, communities and 

the environment and compliance with established ethical values. Adherence to the principles of social 

responsibility contributes to the approval of the commercial enterprise to the market and building a positive 

public image, so it is a good strategy for communication with consumers and a premise for successful marketing, 

setting out priority of values. Marketing strategy, built on shared values by merchants and consumers becomes 

more relevant and allows the commercial enterprises to align their business interests with interests of consumers 

and society as a whole. To be the brand recognizable by consumers, merchants have to offer more than just 

goods and services, namely clearly stated values and causes. Linking the merchant with socially significant 

practices creates positive attitudes among the target audience, the conducted marketing activities are noticed, 

remembered and perceived with approval from many consumers. Socially responsible behavior can ensure the 

achievement of planned economic results of commercial enterprises while creating a value for society, expressed 

in environmental protection and rational use of natural resources, reducing pollution and poverty, stimulating 

social integration and professional growth of commercial officials. 

Key words: socially responsible behavior, corporate social responsibility, commercial benefits, ethics 

 

Въведение 

 

В последните години с интегрирането на 

България в единния европейски пазар все по-

голям интерес предизвикват въпросите за 

корпоративната социална отговорност и со-

циално отговорното поведение на стопански-

те организации.  

Борбата за конкурентно надмощие и стре-

межът за извличане на максимална печалба от 

бизнеса през предходните десетилетия заст-

рашиха сериозно екологичното равновесие в 

природата и качеството на живот на съвре-

менното общество. Обществените очаквания 

към бизнес структурите постоянно нарастват, 

което налага предприемането на редица дейс-

твия от предприятията за адаптиране към 

растящите изисквания на заобикалящата сре-

да. Тези действия намират изражение в смя-

ната на приоритетите за развитие на фирме-

ните стратегии и възприемането на политика 

на обществена отговорност при осъществява-

нето на бизнеса, необходима за създаването и 

укрепването на доверие у потребителите към 

стопанските организации.  

В условията на обединени пазари и растя-

ща глобализация българските предприятия 

започват да възприемат нов модел на поведе-

ние, балансиращ частния с обществения ин-

терес и осигуряващ социални ползи за общес-

твото. С възприемането на концепцията за 

социална отговорност, предприятията пови-

шават стандартите си в работата, подпомагат 

социалното развитие, защитават околната 

среда и съгласуват своите интереси с интере-

сите на цялото общество. Конкуренцията 

между предприятията в съвременните усло-

вия все повече ще насочва фокуса си върху 

стремежа за максимизиране на обществената 

полезност, полагането на грижи за природата 

и създаването на по-висок стандарт на живот 

за хората. 
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Корпоративната социална отговорност 

като философия за развитие на бизнес  

организациите 

 

Терминът ”корпоративна социална отго-

ворност” се появява през 60-те години на XX 

век, когато редица природозащитни органи-

зации и движения за граждански права изди-

гат тезата, че корпорациите с най-голяма 

власт и ресурси имат най-голямата отговор-

ност за решаването на наболелите социални и 

екологични проблеми.  

 Европейската комисия дава следното оп-

ределение за корпоративна социална отго-

ворност: „понятие, с което се означава интег-

рирането от страна на предприятията, на доб-

роволна основа, на социалните и екологични-

те аспекти в икономическите им операции и 

във взаимодействието им със съответните 

заинтересовани страни“ [1]. Или корпоратив-

ната социална отговорност касае тези дейнос-

ти на предприятията, които превишават оби-

чайните им правни задължения спрямо об-

ществото и околната среда, излизат от рамки-

те на икономическите функции и се насочват 

към социалните функции, възприемани като 

необходимоприсъщи. Тази отговорност (из-

вестна още като корпоративна съвест, корпо-

ративно гражданство, социално представяне  

или отговорен бизнес) представлява доброво-

лен ангажимент на предприятията да допри-

насят за устойчивото икономическо развитие 

и да повишават качеството на живот по на-

чин, приемлив както за бизнеса, така и за об-

ществото. В стратегията за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж „Европа 

2020“, която бе стартирана през 2010 г., кор-

поративната социална отговорност се разг-

лежда като “основен елемент в осигуряването 

на дългосрочна заетост и потребителско до-

верие” [2]. 

 

Социално отговорното поведение и ползи-

те за търговските предприятия 

 

Социално отговорното поведение на биз-

нес организациите осигурява успех на тяхна-

та дейност посредством демонстриране на 

уважение към хората, местните общности и 

околната среда и спазване на утвърдени етич-

ни ценности. Търговските предприятия като 

най-многобройната част от създаваните пред-

приятия трябва да имат по-голяма отговор-

ност към икономическото, социалното и еко-

логично развитие на обществото и да възпри-

емат социалното отговорно поведение при 

осъществяване на бизнес операциите си.  

В помощ на всяко предприятие, което иска 

да осъществява дейността си с отговорност 

към обществото е международният стардарт 

ISO 26000, в който са включени указания за 

основните принципи на социалната отговор-

ност и за начините на приемане на социално 

отговорно поведение в една организация. 

Посочена е дефиниция на  социалната отго-

ворност като „отговорността на организация-

та за въздействие на нейните решения и дей-

ности върху обществото и околната среда 

чрез прозрачно и етично поведение, така че 

да съдейства за устойчивото развитие, да от-

чита очакванията на заинтересованите стра-

ни, да бъде в съответствие със законодателст-

вото и международните норми на поведение, 

да бъде интегрирана в цялата организация и 

прилагана във взаимоотношенията й” [3]. 

Възприемането на идеята за социално от-

говорно поведение от страна на търговските 

фирми се оценява като фирмена ценност от 

потребителите, поради което социалните дей-

ности повишават репутацията на всяко прак-

тикуващо ги търговско предприятие. При-

държането към принципите на социалната 

отговорност допринася за утвърждаването на 

търговеца на пазара и изграждането на поло-

жителен публичен образ, поради което е доб-

ра стратегия за комуникация с потребителите 

и предпоставка за успешен маркетинг, прио-

ритетно залагащ на ценностите.  

Маркетинговата стратегия, изградена вър-

ху споделяните от търговеца и потребителите 

еднакви ценности става все по-актуална и 

позволява на търговското предприятие да 

хармонизира своите бизнес интереси с инте-

ресите на потребителите и обществото като 

цяло. Решението на потребителите да изберат 

стоката на един търговец пред аналогична 

стока на друг търговец вече се мотивира не 

само и единствено от рационални фактори 

като цена и качество или емоционални фак-

тори като имидж и спонтанност, а във все по-

голяма степен от социалната отговорност и 

споделяната обществена кауза от търговеца. 

Все повече потребителите предпочитат да 

купуват продуктите на търговските предпри-

ятия, които полагат усилия за опазване на 

околната среда или подпомагат организаци-

онно и финансово провеждането на културни 

и обществени мероприятия. Чрез избора на 

стоките на социално ангажираните търговци, 

тези потребители демонстрират личните си 
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ценности и вярвания, които са в унисон с 

фирмените и изразяват своята подкрепа. За да 

бъде търговската марка разпознаваема от 

потребителите, търговецът вече трябва да 

предложи нещо повече от стоки и услуги, а 

именно ясно да заяви ценност, кауза и пове-

дение, което да го обвърже с потребителите.  

В резултат от доброто публично предста-

вяне на търговското предприятие и постига-

нето на потребителска удовлетвореност от 

предлаганите продукти, нараства броят на 

лоялните клиенти. Асоциирането на търгове-

ца със социално значими практики създава 

положителни нагласи сред целевата аудито-

рия, а предприеманите маркетингови мероп-

риятия се забелязват, запомнят и възприемат 

с одобрение от повече потребители. По-

големият брой привлечени потребители озна-

чава и по-голям пазарен дял и повече про-

дажби от търговеца. Потребителите са склон-

ни да заплатят по-висока цена за стоките на 

търговците, подкрепящи социални каузи, тъй 

като вярват в добрата репутация и етичното 

поведение. Освен това в период на икономи-

чески кризи, социално отговорните търговски 

предприятия запазват относителна стабил-

ност на пазарната си позиция, поради изгра-

дената позитивна връзка с потребителите и 

съвместния стремеж за подобряване на зао-

бикалящата среда.   

Подходящи маркетингови дейности със 

социален ефект, които търговските предприя-

тия могат да прилагат за утвърждаване на 

своя имидж на пазара следва да се търсят в 

следните направления: 

- Облагородяване на градската среда и 

развитие на местната инфрастуктура; 

- Опазване на културно-историческото 

наследство на страната или региона; 

- Доброволен труд от служителите на 

предприятието в подкрепа на общест-

вена кауза; 

- Подпомагане на хора в неравностойно 

положение; 

- Дарения, благотворителност и спон-

сорство на различни обществени проя-

ви, хора и организации; 

- Предоставяне на стипендии и платени 

стажове в търговските обекти за на-

сърчаване на заетостта и креативността 

на образованите млади хора; 

- Прилагане на доброволни стандарти за 

качество; 

- Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност и икономия на природни-

те ресурси в ежедневната търговска 

дейност; 

- Намаляване на количеството на бито-

вите отпадъци чрез използване на ре-

циклируеми екологични консумативи в 

дейността и др. 

Средствата за масово осведомяване отра-

зяват всяка проява на стопанските организа-

ции в подкрепа на околната среда и общест-

вото, а това е начин за безплатна реклама на 

фирмената дейност и в най-голяма степен 

подпомага формирането на обществен инте-

рес и позитивно отношение към търговската 

фирма. Включването на търговеца в някое от 

изброените направления обаче не трябва да 

бъде еднократен акт, а доброволен дългот-

райно поет ангажимент за укрепване на об-

щественото благополучие. 

Така например търговските предприятия в 

България могат да избират от редица проекти 

и инициативи, нуждаещи се от подкрепа и 

финансиране, които са представени в специа-

лизираната интернет платформа CSR Zone, 

предназначена за осъществяване на връзка 

между бизнес организации и социални проек-

ти [4]. Инвестицията в подобни проекти се 

оказва със стратегическо значение за успеха 

на фирмената дейност и изграждането на до-

бър имидж на търговците като част от граж-

данското общество. 

За успешната маркетингова комуникация 

на търговските предприятия допринася и 

съпричастността на самите служители и тях-

ната идентификация със следваните от пред-

приятието ценности. 

Търговските предприятия, следващи прин-

ципите на социално отговорното поведение 

трябва да носят отговорност за своя търговс-

ки персонал. Тази отговорност включва за-

дължението за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд, създаване на 

възможности за повишаване на квалификаци-

ята и образованието, подобряване на работна-

та среда, полагане на грижи за здравето на 

служителите и подпомагане на битовите им 

условия на живот.  

Отговорността към персонала и следване-

то на социално значими ценности позволява 

на търговските предприятия да набират по-

лесно и по-всеотдайни служители, тъй като за 

всеки търговски работник е по-удовлетво-

ряваща работата в полза на обществото, от 

което общество е част и самият работник. 

Спазването на обществените ценности създа-

ва чувство на екипност и обединеност в тър-
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говското предприятие и вдъхновява служите-

лите за постигането на по-добри резултати. 

Придържането към социални каузи повишава 

отговорността на търговските работници и 

създава целенасоченост при изпълнението на 

техните задължения. Мотивираните и съпри-

частни на каузите на предприятието служите-

ли повишават производителността си на тру-

да и самите служат като реклама на осъщест-

вяваната търговска дейност. 

Или следването на социално отговорното 

поведение може да осигури постигане на пла-

нираните икономическите резултати от тър-

говските предприятия, като едновременно 

създава добавена стойност за обществото, 

изразяваща се в опазване на природната среда 

и рационално използване на природните ре-

сурси, ограничаване на замърсяването, нама-

ляване на бедността, стимулиране на социал-

ната интеграция и професионалното израст-

ване на търговските служители. 

 

Етичността в маркетинговите послания 

като следствие на социално отговорното 

поведение 

 

Търговските предприятия, прилагащи 

принципите на социална отговорност са 

длъжни да зачитат човешките права и особе-

но правата на потребителите при взаимоот-

ношенията си с тях и при осъществяването на 

своята дейност. Етичното отношение към 

клиентите налага уважаване на техните инте-

реси, традиции и желания, като използваните 

от търговците маркетингови инструменти не 

трябва да допускат възможността за измамни 

или двусмислени послания към целевата ау-

дитория. При избора на маркетингови средст-

ва за въздействие търговските предприятия 

трябва да се стремят да балансират своите 

продажбени интереси с потребностите и 

предпочитанията на целевите потребители и 

дългосрочните обществени интереси. Търгов-

ското предприятие формира благоприятно 

обществено мнение за своята дейност, само 

ако удовлетворява потребностите на клиенти-

те си в полза на цялото общество.  

Социално отговорното поведение на тър-

говските предприятия изключва използването 

на подвеждащи екологични декларации при 

планиране на маркетинговите си мероприя-

тия. С популяризирането на зеления марке-

тинг, залагащ на екологичното съдържание, 

търговските предприятия все по-често 

включват в маркетинговата си стратегия еко-

логични декларации (известни още като дек-

ларации за безвредност на околната среда), 

които обаче не винаги отговарят на истината. 

Включването на екологична декларация в 

контекста на търговската реклама и комуни-

кация цели създаването на впечатление и 

убеждение у потребителите, че предлаганата 

стока/услуга е екологосъобразна, тъй като 

има положително въздействие върху околната 

среда или е по-природощадяща спрямо ана-

логични конкурентни стоки/услуги. Резултат 

от тези екологични декларации, поставянето 

на екологични знаци или етикети с термини 

„био“ и „еко“ е увеличеният брой потребите-

ли, които биха предпочели да закупят така 

рекламираните продукти. Когато подобни 

декларации не могат да бъдат проверени и 

доказани, търговците злоупотребяват с дове-

рието на потребителите и такава търговска 

практика се определя като нелоялна. Социал-

но отговорното поведение изисква формули-

рането на ясни, недвусмислени и отговарящи 

на истината екологични декларации, за да 

бъдат те достатъчно информативни за потре-

бителите и да не подвеждат за реалното въз-

действие на рекламираните продукти върху 

околната среда. Не трябва да се допуска с 

декларациите да се набляга само върху даден 

положителен аспект на въздействие и да се 

прикрива отрицателното въздействие в други 

аспекти. Даването на необосновани деклара-

ции представлява нелоялна конкуренция и 

нарушава правата не само на потребителите, 

които са подведени от неверните данни, но и 

правата на други търговци, които предоставят 

автентични екологични декларации.  

Причина за изтъкването на фалшиви еко-

логични предимства на рекламираните про-

дукти е желанието за извличане на по-голяма 

печалба от търговските фирми, но разкрива-

нето на афишираната заблуда от потребите-

лите води до голям спад в продажбите в дъл-

госрочен план, поради което подобно замис-

ляне на маркетинговата стратегия на търгове-

ца е погрешно. Така например изследване на 

очакванията за екологичност,  проведено от 

британската неправителствена организация 

Consumer Focus разкрива, че преобладаваща-

та част от потребителите възприемат включ-

ването на екологични декларации в реклам-

ните послания на производителите или тър-

говците като предумишлена стратегия за 

предлагане на стоката на по-висока цена [5]. 

Социалната отговорност на всеки търговец 

изисква стриктното спазване на специфично-
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то законодателство на ЕС относно употребата 

на екологични декларации. В Регламент (ЕО) 

№ 834/2007 са посочени изискванията, при 

изпълнението на които търговците могат да 

поставят етикети, обозначаващи биологично 

производство в своите рекламни материали, 

търговски площи или друга документация [6]. 
Други специфични документи с екологична 

насоченост са например Директива 

92/75/ЕИО, касаеща начина на указване на 

консумираната енергия и други ресурси от 

предлагани за продажба домакински уреди в 

етикетите или друга информация, свързана с 

тях [7], както и Директива 1999/94/ЕО относ-

но етикетирането на разхода на гориво и еми-

сиите на въглероден диоксид от новите леки 

автомобили на местата на тяхната продажба 

[8]. 

Всяко пренебрегване на регламентираните 

изисквания подвежда и обърква потребители-

те или други заинтересовани страни, поради 

което нарушава добрите нрави и не се вписва 

в социално отговорното търговско поведение. 

Потребителите възприемат заблуждаващата 

търговска практика, лъжливата реклама и 

продажбата на вредни продукти като непри-

емливо поведение и отхвърлят стоковите 

предложения на търговските предприятия, 

уличени в подобни действия. Когато реклам-

ните послания на търговеца се окажат невер-

ни, потребителите се чувстват подведени и 

измамени и освен, че отказват да купуват 

отново от този търговец, те изразяват негоду-

ванието си в социалните мрежи или се оплак-

ват на регулативни органи, което се отразява 

пагубно на репутацията на злоупотребилия 

търговец. При планиране на маркетинговата 

си стратегия социално отговорните търговци 

трябва да се стремят да минимизират нега-

тивното си влияние и да максимизират пози-

тивното си влияние върху обществото, пора-

ди което прилагането на подвеждащи тактики 

не трябва да се допуска. 

 

Неприемливи действия от търговците със 

социално отговорно поведение 

 

В своята практика и в интерес на общест-

вото, търговските предприятия следващи 

принципите на социална отговорност трябва 

да избягват следните действия: 

 Поставянето на знак за доверие или 

знак за качество на продукт или в 

рекламна кампания, ако не е получено 

разрешение за това от съответен ор-

ган, с цел създаването на невярна 

представа за свойствата на стоката;  

 Прокламирането на одобрение на сто-

ките и дейността на търговец от стра-

на на обществен или частен орган, ко-

гато не са изпълнени процедурите за 

подобно одобрение или изобщо твър-

дението не отговаря на истината; 

 Изтъкването на присъединяване на 

търговеца към даден етичен кодекс, 

когато твърдението не отговаря на ис-

тината; 

 Обявяването на екологична деклара-

ция за стока или дейност, която не 

може да бъде проверена и доказана от 

компетентните за това органи; 

 Прилагането на търговска комуника-

ция, която заблуждава или е възмож-

но да заблуди потребителите чрез из-

ползването на внушения и контекста 

на създаваното впечатление; 

 Използване на етикети и символи, 

създаващи объркване с официално 

признати маркировки; 

 Деклариране на отсъствие на вредни 

съставки, когато продуктовата катего-

рия по принцип не съдържа вредни 

съставки или това е задължително за 

категорията; 

Допускането на някое от посочените по-

горе действия не позволява на търговските 

предприятия да печелят и укрепват доверието 

на потребителите към търговската марка, а 

оттам и потенциалът, който имат за развитие. 

Вместо да получат социално одобрение, с 

подобни действия търговците рискуват да 

предизвикат обществен бойкот и никакви по-

нататъшни маркетингови средства няма да са 

в състояние да неутрализират формираното 

вече негативно отношение към търговското 

предприятие. 

 

Заключение 

 

Търговските предприятия, възприемащи 

принципите на социално отговорното поведе-

ние, поемат доброволно ангажимента да осъ-

ществяват своята дейност почтено и разумно, 

с грижа не само за собственото си благополу-

чие, но и като съдействат за решаване на со-

циалните проблеми и развитие на обществото 

като цяло. Задоволяването на потребителско-

то търсене и постигането на икономическа 

изгода за търговците трябва да се осъществя-

ва успоредно с постигането на обществено 
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благополучие. Постигането на положителен 

имидж сред потребителите вследствие на 

активната позиция на търговските предприя-

тия при формирането и отстояването на об-

щественозначими ценности е най-добрата 

стратегия за успешен маркетинг и необходи-

мост за постигане на устойчиво развитие. 

Съблюдаването на социално отговорно 

поведение осигурява редица конкурентни 

предимства на търговските предприятия, кои-

то могат да се обобщат в следните насоки: 

 Подобрява се репутацията на търговс-

кото предприятие и се укрепва добрият 

му имидж в съзнанието на потребите-

лите; 

 Повишават се положителните оценки 

от клиентите, деловите партньори на 

предприятието и местните общности; 

 Увеличава се броят на лоялните клиен-

ти; 

 Осигурявя се публичност и прозрач-

ност в дейността на предприятието и 

се формира благоприятно обществено 

мнение; 

 Създават се предпоставки за партньор-

ство между търговското предприятие и 

държавните институци или местните 

власти в интерес на обществото; 

 Задържат се качествените човешки ре-

сурси в предприятието, намалява се 

текучеството на персонала и се под-

държа благоприятен социален климат; 

 Постига се устойчиво развитие на 

предприятието в дългосрочен период.  

Правилният подход в съвременните усло-

вия при организиране на търговската дейност 

и при планиране на маркетингови мероприя-

тия е загрижеността за благото на клиента и 

човека в цялост. Съпричастността с пробле-

мите на обществото улеснява постигането на 

синхрона между интересите на търговците и 

интересите на потребителите. 
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“Управлението на отношенията с клиентите 

е бизнес стратегия, чиито резултати оптимизи-

рат рентабилността, постъпленията и потре-

бителската удовлетвореност чрез организация на 

потребителските сегменти, насърчавайки удов-

летворяващо клиентите поведение и реализирай-

ки процесите, ориентирани към клиентите.“ 

Ед Томпсън 

Въведение 

 

Мениджърските екипи на организациите 

се стремят да установят трайни връзки с кли-

ентите си. Привличането на клиенти и задър-

жането на вече съществуващи такива е трудо-

емка задача. Това е дълъг и труден процес, 

които изисква голям финансов ресурс и много 

време.  

От първия контакт до приключването на 

сделката клиентите анализират  и оценяват 

качеството на продуктите/услугите, осигуре-

ната поддръжка, възможностите за разплаща-

не и много други. След това анализиране и 

оценяване от клиентите организациите имат 

две възможности –или да си осигурят лоялен 

клиент, или той да отиде при конкуренцията. 

Управлението на връзките с клиенти е клю-

чов елемент от мениджърската дейност. При-

лагането на подхода „Управление на взаи-

мовръзките с клиентите“ (Customer 

relationship management) цели  установяване-

то, развиването и поддържането на ефективни 

връзки с клиентите, с помощта на иновативни 

маркетингови стратегии, в това число и пос-

редством съвременните социални мрежи. 

Customer relationship managment (CRM) 

помага на организациите при управление на 

клиентите, възможностите и целите. Този вид 

системи е препоръчително да се прилагат при 

вече развит бизнес, когато се цели оптимизи-

ране на връзките с клиенти. Чрез Customer 

relationship managment системите могат да се 

идентифицират проблеми свързани с бизнес 

процесите и да се намерят най-подходящите 

решения. 

В резултат на динамично развиващите се 

технологии и Customer relationship managment 

системите търпят развитие. Моделът на пове-

дение на потребителите и потребителските 

решения са повлияни от прилагането на елек-

тронни и мобилни средства в дигиталното 

пространство. Вече все по-често се изследва 

феноменът Social CRM (SCRM) като пара-

дигма и бизнес подход.. 

Целта на тази статия е да се покажат ос-

новните моменти при анализ на взаимовръз-

ките с клиенти и използването на социалните 

мрежи в помощ на това. 

 

Дефиниции за Social customer 

relationship managment 

 

Съществуват множество дефиниции за 

SCRM. В тази статия ние сме се спрели само 

на няколко от тях.  

Майкъл Фошет дефинира SCRM като про-

цеси и инструменти, които насърчават по-

доброто и ефективно взаимодействие с кли-

ентите, като крайният резултат е увеличаване 

на близките отношения между организацията 

и потребителите.  

Пол Грийнбърг пък го дефинира по след-

ният начин: „SCRM е философия и бизнес 
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стратегия, подкрепена от технологична плат-

форма, бизнес правила, работни процеси и 

социални характеристики, целта на които е да 

ангажират съвместно общуване, за да се оси-

гури взаимна изгодна стойност в надеждна и 

прозрачна бизнес среда. Това е отговорът на 

дадена компания спрямо притежанието на 

общуване от страна на клиента. “ 

Много просто и лесно определение дава 

Боб Томсън – SCRM е взаимодействие между 

социалните мрежи и CRM, ако не се използ-

ват заедно нямам как да съществува Social 

customer relationship managment. [Петерсън, Р. 

2012] 

 

Социалните мрежи и CRM системите 

 

Еволюцията на технологиите позволява на 

организациите да бъдат все по-близко до сво-

ите потребители. Бизнесът все повече използ-

ва социалните мрежи, за да превърне клиен-

тите си в последователи, които да участват 

активно в процеса на разработване на нови 

продукти/услуги като дават препоръки и нови 

идеи. Чрез социалните мрежи потребителите 

са в непрекъснат контакт с организациите, 

споделят мнения и взаимно разрешават проб-

леми. 

„Социалните CRM системи генерират съдър-

жание, което предизвиква обсъждания, създа-

ване на контакти с приятели, партньори и 

сътрудници, трансформиращи се в здрави 

връзки“ [Врагов Г.,Г.Лечов, 2011] 

 

Основни моменти в Social customer 

relationship managment 
 

Важен момент за всеки един бизнес е изг-

раждането и поддържането на клиентска об-

щност. Тази клиентска общност е желателно 

да се състои както от сегашни, така и от по-

тенциални фенове на бранда. 

Съществуват много начини за обединяване 

на потребителите около един бранд. В стати-

ята ще посочим четири основни и то конкрет-

но в социалните мрежи. 

1. Въпросник/анкета – често използван 

подход от компаниите. Потребителите са по-

склонни да отговорят на няколко въпроса 

кратко и ясно, отколкото да пишат дълги ко-

ментари. Въпросите трябва да бъдат подбра-

ни изключително внимателно за препоръчва-

не от специалисти, за да може да носят ин-

формация, която е полезна и същевременно 

да води до идеи за организацията. 

2. Използване на мнения-

та/коментарите/препоръките на клиенти и 

последователи – съдържанието, което потре-

бителите генерират в социалните мрежи по-

мага на организацията да разрешава бързо и 

своевременно възникнали проблеми и да изг-

ражда силна клиентска общност. 

3. Конкурси и томболи в социалните 

мрежи – рекламните компании, които бизнеса 

провежда в социалните мрежи, често са об-

вързани с определен награден фонд. Фото-

конкурсите и томболите са най-популярният 

начин да се затвърди отношението и грижата 

на организацията към потребителите ú. Този 

подход също е доста успешен при привличане 

на нови клиенти. 

4. Промотиране на бранда от типа „пот-

ребител-потребител“ – компаниите все повече 

започват да гледат на своите клиенти като на 

потенциална възможност за привличане на 

нови такива. Два от най-популярните начини, 

които се използват са: 

a. Покана от приятел в социалната мре-

жа – ако настоящ клиент „покани“ 5 свои 

приятели да харесат страницата на дадена 

организация. При последваща поръчка на 

продукт/услуга от поканените, този който е 

направил поканата не заплаща своята поръч-

ка. Този метод действа на принципа на ви-

русният маркетинг. 

b. Бонуси  - потребител, които е препо-

ръчал дадена оферта получава процент от су-

мата на поръчката на своите приятели, които 

е поканил. Вместо процент може да се изпол-

зва също карти за отстъпка, ваучери за пос-

ледваща покупка или безплатна доставка. То-

ва е един от най-често използваните методи 

от организациите. 

 

Различия между традиционният CRM и 

SCRM 

 

Традиционният CRM е съвкупност от 

множество процеси събрани най-общо в три 

области – маркетинг, продажби и поддръжка. 

Тези процеси са насочени изцяло към клиен-

та, неговото задържане и начините да бъде 

подтикнат постоянно да закупува продук-

ти/услуги от организацията. При традицион-

ният CRM клиентът е поставян на централно 

място, всички усилия на компанията са се 

съсредоточават в това той да носи печалба. 

организацията създава продукт и чак след 

това се допитва до клиентите си за мнение – 
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това се случва обикновено при традиционния 

CRM. (фиг. 1) 

 

 
 

Фиг. 1 Традиционен CRM 

 

Начините, по който потребители си кому-

никират постоянно се развива. Това налага 

развитие и на управлението на връзките с 

клиенти и появата на Social CRM. (фиг. 2)  

Той се идентифицира с обратна връзка между 

клиента и компанията. При него преди да 

създадат нов продукт/ компаниите се допит-

ват до потребителите си. „SCRM представля-

ва разширение на CRM, но не и негова замяна 

и едно основно негово преимущество е, че 

добавя стойност за потребителите чрез уве-

личаване на използването на самата система“ 

[Велев. Д. 2011]  

  

 

 
 

Фиг. 2 Social CRM 

 

 

 

 

 

 

Преимущества на Social customer 

relationship managment 
 

Социалният CRM има своите предимства 

пред традиционният. Може накратко да се 

обобщят: 

 По-лесно определяне на потенциални 

клиенти 

 По-лесно анализиране на предпочита-

ните канали за комуникация 

 Ангажиране на настоящите клиенти с 

разпространения на бранда 

 Получаване на по-лесна и по-бърза 

обратна връзка за предпочитанията на клиен-

тите 

 Намаляване на разходите за поддръж-

ка на клиентите [Лейси К., Стефани Д.] 

 

ERP и CRM системите 

 

Системите от типа Enterprise Resource 

Planning (ERP) представляват интегрирани 

информационни системи, чрез които компа-

нията планира и управлява своите ресурси. 

Основните ресурси, които могат да се управ-

ляват са: продажби, контрол над производст-

вото, бюджети и финансови дейности, управ-

ление на складови запаси и счетоводни про-

цеси. Главната цел на ERP системите е да се 

събере на едно място наличната информация 

за организацията, за да може да се вземат 

адекватни навременни решения. 

Ползите от ERP системите са няколко ос-

новни: по-добро управление на целият про-

цес, по-лесно финансово управление, оптими-

зиране на персонала, по-бързо управление на 

складовите запаси и може би най-важното – 

подготовката на справки може да се намали 

драстично, което улеснява работата на управ-

ленския персонал. 

Enterprise Resource Planning включва в се-

бе си и управлението на връзките с клиенти 

(CRM системите). Различията между двете 

системи (ERP и CRM) са посочени в табли-

ца1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продажби 

поддръжка 

маркетинг 

клиенти 

 

продажби 

поддръжка 

маркетинг 

клиенти 
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Таблица 1 

ERP системи CRM системи 

Според предназначението: 

Обхващат управле-

нието на всички 

процеси в компани-

ята. 

Обхващат взаимоот-

ношенията с клиен-

тите и по точно тях-

ната удовлетворе-

ност от предлаганите 

продукти. 

Очаквани резултати: 

Намаляване на раз-

ходите и увелича-

ване на ефектив-

ността на работните 

процеси. ERP сис-

темите се стремят 

да приобщят слу-

жителите към цели-

те на компанията 

Увеличение на дохо-

дите чрез индивиду-

ален подход към все-

ки потребител. На-

маляване на броя на 

клиентите, които се 

отказват от продук-

тите/услугите на 

компанията. 

Особености при внедряване: 

Съществуват два 

варианта: адаптира-

не на настоящи 

бизнес процеси към 

ERP софтуер; из-

ползване на бизнес 

процесите, които са 

внедрени в ERP 

софтуера 

когато за управление 

на отношенията с 

клиентите се използ-

ва CRM софтуер, то 

планирането на ре-

сурсите на компани-

ята по същество вече 

не е основна задача, 

която се решава от 

ERP управленска 

система 

 

Заключение 

 

CRM имат критично значение за удовлет-

вореността на клиентите в дългосрочен план, 

защото създават ценности за тях, а освен това 

увеличават доходите и печалбите на компа-

нията. В борбата  за клиенти при пазарните 

условия компанията трябва да се открои сред 

останалите конкуренти и да предложи инди-

видуален продукт на всеки клиент с отчитане 

на неговите индивидуални потребности. При-

лагането на системата CRM с помощта та со-

циални мрежи създава предпоставки за под-

държане на индивидуализирани  връзки с 

клиентите, с цел пораждане и непрекъснато 

утвърждаване у тях  на   трайни, положителни 

нагласи, лоялност и привързаност към опре-

делена компания или марка. CRM системите 

са адекватният организационен отговор на 

проблемите на конкурентоспособността на 

много предприятия, включително и българс-

ки. 

При интегрирането на една CRM система, 

трябва да се идентифицират и вземат под 

внимание голям брой фактори. Идеята е да се 

избере най-доброто възможно решение за 

конкретния  бизнес. Независимо от вида на 

компанията, добрите CRM практики са при-

ложими във всички икономически сектори. 
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“APPLIED ASPECTS OF A TEST SYSTEM FOR HUMAN RELIABILITY ASSESSMENT” 
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ABSTRACT: Difficulties in the study of human reliability are associated with the various manifestations of 

human nehaviour plus the emotional intelligence of employees, the transition from individual to teamwork, the 

exceptional diversity of technological schemes, work environment and production environment as well as the 

human interaction with them. The following study is based on the application of the test system for human 

reliability assessment, amongst employees of the vine production plant “Black Sea gold”. The applied testing 

system has as a major task to establish the position, the range and the amount of information that can be loaded 

in the five basic factors, namely: personal characteristics, professional characteristics, physical condition, 

environment and behaviour/ethicsof the team and to conduct their constituent factors and their parameters in the 

created mathematical model for assessment of human reliability. 

Key words: Тестова система, Човешка надеждност  

 

Въведение 

Човешката надеждност се явява ключов 

фактор за минимизиране на риска от човешка 

грешка. Независимо от промяната на отноше-

нието към необходимостта от анализ и оценка 

на риска,  все още недостатъчно внимание се 

обръща именно на риска от човешка грешка, а 

тя стои в основата на сериозни рискови съби-

тия – катастрофи, промишлени аварии и ин-

циденти. Съществуващите примери на реали-

зация на риск от човешка грешка налагат да се 

промени моделът на оценка на риска и към 

него да се интегрира оценката на риска от чо-

вешка грешка, респ. оценката на човешката 

надеждност.   

Същност и концепция на тестовата систе-

ма 

 

Тестовата система има за цел прилагане  на 

математически модел за оценка на човешката 

надеждност, като начин да се предвиди по-

тенциала на даден човек, в контекста на конк-

ретно работно място, за извършване на дейст-

вия, които биха могли да доведат до реализи-

рането на критични ситуации или риск [1]. 

Чрез нея се прави оценка на съответствието 

между създадения вече теоретичен модел за 

оценка на човешката надеждност с индивиду-

алния модел, който описва всеки изследван, 

която следва да покаже, до каква степен фак-

торите и техните съставни под фактори, както 

и диапазона, в който се изменят,  са правилно 

избрани.  

Изследвани са единадесет човека, работе-

щи на различна работни позиции в Цех за 

първично винопроизводство на фирма “Чер-

номорско злато’ АД, гр. Поморие. Изследвани 

са: Началник цех - един човек, Технолог – 

един човек, Инженер технолог хранително 

вкусова промишленост – двама човека, Опе-

ратор за оборудване на ферментация на спир-

тни напитки – петима човека и двама човека 

на работна позиция шлосер монтьор. В систе-

мата на изследване са включени  80 въпроса, 

групирани  в пет групи, в съответствие с изб-

раните в математически модел за оценка на 

човешката надеждност пет базови фактора. 

Използва се пет степенна скала за отговор от 

максимална, към минимална степен– да; по- 

скоро да; и да и не; по-скоро не; не. Тестовата 

система включва следните информационни 

групи: 

  

Въвеждаща информация 

 

Тестовата система започва с начална гру-

па въпроси по събирането на информация за 

характера на  
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работната позиция и за времето, през което  

анкетираното лице я заема. Особено важно 

значение в този сектор има частта, в която ан-

кетираният трябва да подреди по важността, 

която оказват за неговата работа следните 

фактори: Личността (характера на човека), 

Професионалната подготовка (образование, 

обучение), Поведение (как се държи човека с 

околните), Физическа  характеристика (здра-

вословно състояние, физическа подготовка),  

Среда (шум, цигарен дим, високи децибели, 

студ, др.)  

Подреждането на тези фактори от всеки 

анкетиран дава информация за нивото на зна-

чимост, което всеки фактор има за него, както 

и за начина на подреждане на факторите в 

създаденият математически модел. В случая 

факторите са ранжирани в реда на намаляване 

на тяхната значимост и значимостта на i-ия 

фактор, или неговото тегло- wi , определено 

по правилото на  Фишберн 
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Фиг. 1: Подреждане на фактори за оценка на човешката надеждност по важност 

 

От обработените данни, представени гра-

фично на фигура 1, се вижда, че мнозинство-

то от  анкетираните поставят на първо място 

по значимост за изпълнение на работните си 

задължения фактора „Професионална подго-

товка”, който е избран, за най-важен фатор от 

седем анкетирани, следван от фактора „Пове-

дение”, избран от трима анкетирани. Един 

глас е отчетен за „Личността”, като фактор. В 

случая, това е анкетиран работещ като начал-

ник цех. 

Интересно е да се отбележи, че фактора 

„Поведение” като набор от действия и без 

действия на индивида  във връзка с околната 

среда е оценен като по-важен от личността на 

човека, като набор от психологически харак-

теристики. Този факт може да бъде свързан с 

важността на поведенческо проявление  за 

изследваните лица т.е.  не толкова какъв е  

характерът, а как се проявява, какво е отно-

шението към околните –колеги, работодател, 

т.е. тук, най-висока степан на значимост се 

дава на подготвеността и на  поведението, ка-

то „активното” изразяване на личността.  
 

Фактор “Професионална 

 характеристика” 

 

Въпросите в частта на фактор „Професио-

нална характеристика” са десет (Таблица 1). 

Те имат за цел да проследят връзката между 

професионалната подготовка на човека и ра-

ботните задължения. При анализ на получе-

ните резултати  става ясно, че на първо място 

за анкетираните, като най-значим за изпълня-

ване на работните задължения им задължения 

е посочен, фактор „Професионална подготов-

ка”. 
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Таблица 1. Въпроси в тестова система  

“Фактор “Професионална характеристика” 

 

1. Считате ли, че имате  професионална 

подготовка, отговаряща на изискванията за 

вашата позиция? 

2. Считате ли, че професионалните Ви поз-

нания  надхвърлят изискванията  за заема-

ната позиция? 

3. Мислите ли, че придобитото образование, 

Ви е нужно на работното място? 

4. За да бъдат изпълнявани адекватно Ва-

шите работни задължения, какво образова-

ние е нужно? 

5.Имате ли допълнителна квалификация в 

областта, в която работите (курс, семинар, 

обучение). 

6.Трябва ли Вие и Вашите колеги да преми-

навате допълнителни обучения за безопасна 

работа и справяне при кризи и кризисни ус-

ловия? 

7.Отделят ли се ресурси за повишаване на 

професионалната Ви квалификация, на мяс-

тото на което работите? (Моля запишете как 

се изразява това, под отговора) 

8. Ако заплатата Ви се повишава паралелно 

с преминатите квалификации, бихте ли 

участвали? 

9. Ако заплатата Ви НЕ се повишава пара-

лелно с преминатите квалификации, бихте 

ли участвали? 

10. Кой трябва да се грижи за повишаването 

на Вашата професионална квалификация? 

След обобщаване на някой от резултатите 

стана ясно, че на въпрос 3. “Мислите ли, че 

придобитото образование, Ви е нужно на ра-

ботното място?”, най-много анкетирани отго-

варят с “да”, а равен брой хора отговарят 

с„по-скоро не”, и „по-скоро да” (фигура 2). 

Интересен е факта, че тези противоречиви от-

говори се появяват  при Операторите за обо-

рудване на ферментация на спиртни напитки 

(ООФСНП). Това може да бъде обяснено с 

това, че от  една страна  операторите носят 

средно ниво на отговорност, в сравнение с 

главния технолог и началник цеха, а същев-

ременно в работните им дейности често при-

състват различни по характер задължения, 

понякога не свързани с трудовите им характе-

ристики. (Фигура 3)  

 

Личностна характеристика 

 

Тази част от тестовата система включва 47 

въпроса. За част от въпросите е направена 

адаптация от въпросника на Оливър Джон за 

определяне на личностната характеристика по 

пет факторния анализ на личността [2] (Таб-

лица 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Разпределение на отговори по професии на въпрос 3, във фактор “Професионална ха-

рактеристика” 
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Таблица 2. Въпроси от тестова система по 

фактор „Личностна характеристика” 

 
Определям себе си като човек, който ... 

1. ...е разговорлив 

2. ...търси недостатъците в другите 

3. ...върши отговорно работата си 

4. ...е депресивен, често изпада в лошо настрое-

ние 

5. ... реагира по оригинален начин в ситуация 

6. ...е резервиран към новите неща 

7. ...помага на околните и не е егоист 

8. ...понякога може да бъде небрежен 

9. ...не е напрегнат, или стресиран, реагира добре 

на напрежение 

10. ...е любознателен 

11. ...е пълен с енергия 

12. ...може да започне кавга, или разправия с 

другите 

13. ...е работник, на когото може да се разчита 

14. ...често е емоционално напрегнат 

15. ...премисля всичко, задълбочено 

16. ...върши всичко с ентусиазъм 

17. ...има нагласа да прости на другите, отколко-

то да се обиди 

18. ...е разпилян (дезорганизиран 

19. ...много се тревожи за всякакви неща 

20. ...има широко въображение 

21. ..е по-скоро тих 

22. ...като цяло може да му се има доверие 

23. ...има склонност към мързел 

24. ...е емоционално стабилен, не може да бъде 

изведен от равновесие лесно 

25. ...е изобретателен 

26. ...е прям в отношенията с другите 

27. ...може да бъде студен и сдържан 

28. ...продължава да работи, докато не завърши 

задачата 

29. ...може да бъде мрачен  

30. ...има художествени или естетични интереси 

(качества)  

31. ...понякога е подтиснат и свенлив 

32. ..е внимателен и мил с всеки 

33. ...прави всичко ефективно (всичко с което се 

захване докарва до успешен край) 

34. ...остава спокоен в напрегнати ситуации 

36. ...обича да излиза, да бъде сред хора, общи-

телен е 

37. ...понякога може да бъде груб с другите 

38. ...си прави планове и ги следва точка по точ-

ка 

39. ...лесно се изнервя 

40. ...обича да пречупва идеите, които чува през 

собственото си виждане, не им се доверява сляпо 

41. ...има малко артистични интереси 

42. ...обича да работи в екип 

43. ...лесно се разсейва 

44. ...има интереси и познания в литературата, 

изкуствата и музиката 

45. ...е политически по-скоро либерален, откол-

кото консервативен 

 

След обработката на отговорите на тези 

въпроси става ясно, каква е процентната зас-

тъпеност в характера на всеки анкетиран на 

пет качества, които имат най-голямо влияние 

във формирането на личностната характерис-

тика на всеки човек [3], [4], [5], [6], [7], а 

именно: 

1. Невротизъм (N): тенденция за изпитва-

не на нервност, напрежение, тревожност, 

емоционална нестабилност, враждебност и 

тъга.  

2. Екстровертност (E): енергичен подход 

към външния свят, общителност, самоувере-

ност и положителна емоционалност; 

3. Отвореност към опит (O): Описва ши-

рината, дълбочината, оригиналността и слож-

ността на психическият и конкретно придо-

бит от практически дейности опит  

4. Способност да разбира/да се съглася-

ва (А): Качеството описващо междуличност-

ните взаимоотношения - състрадание, алтруи-

зъм, антагонизъм; 

5. Добросъвестност (C): Устойчивост, ор-

ганизираност и мотивация на поведението, 

насочено към постигане на конкретни цели и 

социално насочен контрол на импулсите 

Интересни са резултатите, които се полу-

чават при отговора на въпрос 46, който изб-

роява пет персонажа, които най-добре биха се 

справили с отговорностите и задълженията на 

анкетирания, а именно: любезен, спокоен и 

разговорлив; позитивен, упорит и решителен, 

тих, затворен и нерешителен; буен, яростен, 

шумен и гневен; и решителен, бърз, действащ 

без да мисли много дълго (фигура 4). Еднакъв 

брой от анкетираните избират, за човек, който 

би се справил с техните работни задължения 

любезен, спокоен и разговорлив човек и по-

зитивния, упорит и решителен човек. 
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Фиг. 4. Избор на персонаж, който най-добре би се справил с работните задължения на 

анкетираните 

Втори по брой отговори е профила на ре-

шителен, бърз и без да мисли много човек. 

Един човек е избрал буен, яростен, шумен и 

гневен и този човек е представител на Опера-

торите. Това може да бъде обяснено със съ-

щата причина, както и при фактор “Професи-

онална характеристика”, а именно необходи-

мостта да бъде извършвана разнообразна по 

характер и ангажимент дейност, която не мо-

же да се свърже с конкретен персонаж. Нито 

един от анкетираните не е оценил тихият, 

затворен човек. 

 

Среда 

 

Въпросите, групирани в тази част на тес-

товата система имат за цел да изяснят важ-

ността на показателите на средата за анкети-

раните и за конкретните работни задължения, 

които те изпълняват. Работата в среда, която 

активно въздейства върху работещия, може 

да окаже огромно влияние върху качеството 

на изпълняване на работните задължения  в 

случая тук има работа в динамичен микрок-

лимат и на открито (Таблица 3) 

 

 

Таблица 3. Въпроси от тестова система по 

фактор “Среда”  

 

1.Как бихте описали степента на опасност на 

предприятието, в което работите? 

2.Ако отговорът на първия въпрос е свързан с 

опасности,  по отношение на кой от изброените 

показатели, определихте това?  

3.Били ли сте свидетел на реализирането на неже-

лано  /критично/  събитие на работното си  място? 

4.Как оценявате вероятността да се случи съби-

тие с нежелани последствия на мястото, на което 

работите? 

5.Според Вас щета с какъв ефект, би 

предизвикало това нежелано събитие? 

6.Къде би било най-възможно реализирането на 

нежелана ситуация? 

7.Кой от следните фактори на средата, най-много 

оказва влияние на качеството на работата Ви? 

8.Какво е нивото на агресивност на средата, в 

която работите? (Висока температура, налягане, 

стрес, шум, осветеност, радиоактивни лъчения, 

соленост и т.н.) 

9.Опасни вещества, химически вещества, работа 

на открито, работа под вода, работа на дълбочи-

на. 



119 

При обобщаване и обработка на резулта-

тите, интерес представлява информацията, от 

Въпрос 4 – „Как оценявате вероятността да се 

случи събитие с нежелани последствия на 

мястото, на което работите?”.Според мнозин-

ството от анкетираните - 63,64%, работните 

им задължения се извършват в среда със 

средна вероятност за реализиране на опасност 

(Фигура 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5. Вероятност да се реализира 

събитие с нежелани последствия на 

работните места на анкетираните 

 

Въпреки получените резултати, фактите 

сочат, че ежегодно трудови злополуки пре-

търпяват около 120 милиона души в света, 

като стотици хиляди загиват или трайно се 

инвалидизират. Всяка година в Европейския 

съюз стават над 2.8 милиона трудови злопо-

луки и над 3000 човека загиват вследствие на 

трудови злополуки. Те са причина за загубата 

и на 146 милиона трудодни годишно, а във 

финансово отношение загубите се оценяват 

на 20 милиарда евро.  

Трудовите злополуки в България са нама-

лели с 8,6% през 2014 година спрямо регист-

рираните инциденти на работното място през 

2013 г. , но от мнението на анкетираните 

относно влиянието на средата в изпълнение 

на работните им задължения е видно, че само 

един от тях смята, че работната му позиция е 

в място, на което може да се реализира 

събитие с нежелани последствия. От друга 

страна представата, която всеки от 

работещите има за опасностите, с които се 

харакеризира работната му позиция, не 

винаги е реална и в повечето случаи е 

свързана с недостъчна информация за 

опасностите на средата, което е предпоставка 

за неадекватна реакция в случай на 

възникване на събитие с нежелани 

последствия и неспособност за 

идентифициране на събитията, водещи до 

нежелано събитие.  

 

Фактор „Физическо състояние” 

 

Тази група въпроси, има за цел да устано-

ви значението на физическото състояние за 

изпълнението на работните задължения на 

анкетираните. (Таблица 6)  

 

Таблица 6. Въпроси от тестова система 

по фактор „Физическо състояние” 

 

 

Интересни са резултатите, които са полу-

чени при отговора на въпрос номер 4, при 

който се пита за това, какви са професионал-

ните заболявания, според анкетираните. (Фи-

гура 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. С какви професионални заболявания 

е свързана вашата работа 

 
Двата най-често избирани отговори от 

анкетираните са, че работните им 

задълежения са свързани с професионални 

заболявания, свързани с повишеното ниво  на 

стрес, или че не знаят за такива.  

 

Фактор „Поведение на екипа” 

 

В частта “Поведение на екипа” от тестова-

та система  има включени 13 въпроса, които 

имат за цел да определят как анкетираният се 

1.Колко често се занимавате с физичес-

ка активност? 

2.Можете ли да направите 10 клякания 

от изправен стоеж за 2 минути? 

3.Важна ли е физическата форма за Ва-

шата работа? 

4.Знаете ли, с какви професионални за-

болявания се свързва Вашата работа? 
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свързва със колегите си и формира екип 

(Таблица 7). В повечето случаи екипът е мяс-

тото, където анкетирания може да прояви це-

лия си потенциал и да реализира качества, 

които се проявяват в личностния му профил. 

Да потисне негативни качества, в случай на 

високо ниво на мотивираност, ангажираност 

и усещане, че е част от екип в който го ценят 

и уважават, или пък да прояви качества, кои-

то се проявяват когато е ядосан, изнервен, 

или обиден.   

По наши наблюдения, една от основните 

насоки, в които трябва да се работи за пови-

шаване на нивото на човешка надеждност е 

работа по превръщането на работещите в 

екип, за което се предлага тийм билдинг и 

въвеждане на екипни почивки и т.н. 

Мнозинството от анкетираните смятат, че 

общуват лесно с колегите по време на работа 

и същият процент хора смятат, че биха по-

могнали на колега в случай на нужда. Това 

доказва, че всички анкетирани с готовност, 

биха станали част от екип и с удоволствие 

биха помогнали на колегите си също да ста-

нат част от екип (Фигура 8). 

 

Таблица 7.  Въпроси фактор “Поведение 

на екипа” 

 

1.Бихте ли казали, че за да вършите Вашата 

работа, трябва да бъдете екип с останалите 

си колеги? 

2.По време на работа, лесно ли общувате с 

колегите си? 

3.Чувстате ли се на място в работния ко-

лектив? 

4.Ако отговорът на горния въпрос е „Не”, 

пречи ли Ви това? 

5. Работодателят може ли да разчита на вас 

за изпълнение на сложни задачи? 

6.Удовлетворен ли сте, ако възлагат на вас 

по-отговорни задачи в сравнение с другите 

колеги? 

7.Харесвате ли работата си? 

8.Проявявате ли нетърпение относно из-

растване в кариерата? 

6. Имате ли близки приятели сред Вашите 

колеги? 

7.С удоволствие ли изпълнявате всяка въ-

възложена задача? 

8.Пренебрегвате ли правила, когато изпъл-

нявате дадена задача? 

9.Премълчавате ли, ако ваш колега пренеб-

регва правилата? 

10.В случай на грешка и провал на изпъл-

нение на задачата, склонен ли сте да приз-

наете? 

11.Ако ваш колега е сгрешил, но не си 

признава, а вие знаете това, ще го доклад-

вате ли? 

12.Бихте ли помогнали на колега, в случай 

че не успее да се справи с поставена зада-

ча? 

13.Бихте ли потърсили помощ от колега, в 

случай, че не успеете да завършите поста-

вена задача? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Отговор на въпрос 1, от фактор 

“Поведение на екипа” 

 

Заключение 

 

Данните в литературата по отношение на 

значението на човешката надеждност за орга-

низационното състояние и икономическата 

ефективност  на технологични системи  са 

достатъчно оскъдни или по-скоро силно ико-

номизирани. Сложният  механизъм на прояв-

ление на риск от човешка грешка трудно се 

поддава на унифициране, поради което ние 

насочихме нашите усилия към оценка на чо-

вешкия фактор чрез Човешката надеждност и 

нейната роля в икономическото развитие.  

След направеното изследване беше устано-

вено, че всички фактори, получили оценка в 

разработената тестова система, свързани с 

професионалните и личностни характеристи-

ки на работещите, както и съответстващи на 

всички фактори, които влияят върху реализа-

цията на технологичните процеси, се осигуря-

ват с ресурсите на всяка фирма, в т.ч. финан-

сови, човешки и материални. Става ясно, че 

фирма “Черноморско злато”, гр. Поморие, в 

която работят анкетираните, отделя внимание 

на факторите, оформящи човешката надежд-
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ност. Във  фирмата има направена оценка на 

риска и професионална оценка на риска и са 

въведени международни сертификати ISO и 

HACCP. Беше установено, че факторите, 

включени в тестовата система и поставени ка-

то базови в разработения математически мо-

дел са правилно избрани. Доказателство за 

това е ясната оценка, която те получават от 

анкетираните, интереса, с който се посреща 

анкетата и готовността, с която анкетираните 

посрещат темата “Човешка надеждност”. 
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ABSTRACT: The published approaches tasks in the article are concerning the idea that the health and care 

activities can be structured, organized and visualized by using 3D measurement. This leads to much better un-

derstanding of how the basic health and care activities can be split into several sub-activities by using 3D show-

ing of the correlations between them which will improve the whole organization structure. There are also ex-

plained in details the meanings of the all chosen health and care activities and sub-activities. 

Key words: health and care, activities, structuring improving.  

 

Въведение 

 

В основата на концепциите за опазване 

и съхраняване на здравето, стоят представите 

за човека като жива система с нейните харак-

теристики, принципи и организирана функ-

ционалност. В литературните източници се 

твърди [3], че човешкият организъм е една 

„отворена” система, която се стреми да се за-

пазва непроменена под непрекъснатото въз-

действие на вливащите се в нея вещества и 

енергия (т.нар. състояние на подвижно равно-

весие). Именно това се възприема като из-

ходна предпоставка при разработването на 

обществената теория за здравето и неговото 

съхранение и се търси взаимната връзка меж-

ду различните научни области. Комбинира се 

използването на понятия и хипотези, на мето-

ди и резултати от изследванията в единна на-

учна област и се търси приложението им в 

други (смесени) области. Системните изслед-

вания на състоянието на общественото здраве 

са залегнали в основата на научните теории, 

концепции и методи, в които обект на изслед-

ването е човешкото здраве, а отрасълът 

„здравеопазване“ се разглежда като система 

от множество, взаимно свързани елементи, и 

се търси тяхното обединение в едно цяло. В 

настоящата статия се представя три-измерно 

структуриране на дейностите по здравеопаз-

ването. Обектът на тези изследвания (здраве-

опазването) се представя като сложна, дина-

мична система, състояща се от много корела-

ционни елементи, свойства, категории и се 

управлява от служби, звена, сектори и под-

разделения. Това множество от взаимносвър-

зани елементи, се разглежда като едно цяло 

със своите характерни вътрешни и външни 

връзки с обкръжаващата среда. 

 

Изложение 

 

Могат да се използват няколко характе-

ристики като основни критерии при структу-

риране на дейностите, свързани с управлени-

ето в здравеопазването. Три основни крите-

рия позволяват да се получи три-измерна 

представа за структурата в дейностите по 

здравеопазването (фиг.1).  

 
Фиг.1. Триизмерно представяне на структу-

риране на дейностите по здравеопазването. 
 

Дадената структура може само в общи 

контури да очертае обхвата на процеса на 

структурно управление в този отрасъл. Съ-



  123 

щевременно с достатъчна точност се визуали-

зират дейностите и това може да се приеме 

като изходна структурна позиция при овладя-

ването на процесите по управление на дей-

ностите в здравеопазването. Описанието на 

трите критерии във фиг.1. е следното: 

Вид дейност – тук е мястото на описател-

ната конкретика на всички дейности, които са 

обхванати от процеса по здравеопазване - по 

отношение на възстановяване, укрепване и 

опазване на човешкото здраве. 

Обхват на дейностите - тук се включват 

обектите, които попадат в обхвата на управ-

лението на дейностите по здраве-опазване. 

Примерен обект - човека и по-точно състоя-

нието на неговото здраве. 

Елементи, съпътстващи дейностите - то-

ва е направлението, за което практически е 

предназначено цялостното управление на 

дейностите по здравеопазване. Тук се посоч-

ват конкретните елементи, посредством които 

и върху които се въздейства в процеса по уп-

равление на здравеопазването. В този смисъл 

- осъществяването на всякаква дейност е не-

възможно без участието на самия пациент, 

т.е. самия човек, който се явява един от ос-

новните елементи, съпътстващи всяка една 

дейност по здравеопазването. Медицин-ските 

кадри и медицинските средства също могат 

да бъдат посочени като елементи, съпътства-

щи дейностите по здравеопазване, които под-

помагат постигането на по-добри резултати, в 

тази сфера – въздействат върху качеството на 

по-дорото управление на дейностите в здра-

веопазването. 

 
Фиг.2. Триизмерно структуриране на под-

дейностите по елементи и обхват в концепци-

ята за управление в здравеопазването 

 

Медицински кадри, средства и пациен-

ти – това е направление по разделяне на под-

дейности на горепосочените елементите, съ-

пътстващи дейностите по здравеопазване. 

Практическото три-измерно представяне на 

концепцията е показано на фиг.2. Тук се кон-

кретизират наименования на елементите на 

дейностите, чрез което на практика се опре-

делят характера, вида, обхвата и областта за 

осъществяване на дейностите по управление 

на здравеопазването. На различните нива на 

отделните направления се наблюдава три-

измерно пресичане на поддейностите под 

формата на „мрежова решетка”, което образ-

но онагледява корелационните връзки между 

тях и цялостно се подхожда към общата идея 

на концепцията за управление на дейностите 

в здравеопазва-нето. Такъв „обемен” подход 

за структурира-не на дейностите по здравео-

пазването е сложно да бъде изобразен в 

„плоско” пространство. Фиг.2. е възможно да 

се „дообрисува” чрез запълване на килийките 

по получената мрежова решетка. Така ще се 

получи по-пълна представа на процеса по 

системното управление на дейностите в здра-

веопзването, което е съизмерено със съвре-

менните нужди на обществото.  

 Всяка сфера в дейностите по здравео-

пазването има свой конкретен обхват и еле-

менти, които я съпътстват. Ако поддейности-

те – стабилизиране, възстановя-ване и под-

държане на здравето, ги разделим на още по- 

конкретни по обхват и елементи, то този про-

цес може да се конкретизира в таблична фор-

ма (табл. 1.). 

 

Таблица 1. Структуриране по видове на 

елементите по основни дейности в здравео-

пазването. 
Елементи, 

съпътстващи 

дейностите 

Вид дейност в здравеопазването 

Поддържане 

на здравето 

Възстано-

вяване 

Стабилизи-

ране 

Медицински 

кадри 

   

Средства    

Пациенти    

 Управляването на дейностите в здравео-

пазването може да се разглежда от различни 

позиции (табл.1.). От позицията на това, че 

примерно възниква необходимост от обгриж-

ване на здравето на човека в даден момент, то 

може да се получи таблична структура, която 

да включва характеристики-те, направлението 

или вида на дейностите, които ще се управля-

ват в този случай: стабилизиране, възстановя-

ване и поддържане на здравето [1]. 

Ако подходим към структурирането на 

дейностите по здравеопазването, когато обх-

ватът на тази сфера е здравословното състоя-
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ние на човека, то може в таблична структура 

да се покажат подвидовете дейности в след-

ните характерни направления: физическо, 

психологическо и социално (табл.2). 

 

Таблица 2. Обхват на дейностите по под-

видове в зависимост от здравословното със-

тояние на човека. 
Елементи, 

съпътстващи 

дейностите 

Обхват на дейностите в здравеопаз-

ването 

Физическо 

състояние 

Психологи-

ческо 

Социално 

състояние 

Медицински 

кадри 

   

Средства    

Пациенти    

За категоризиране дейностите по съхраня-

ване на състоянието на здравето на човека, 

може да се използват някои общоизвестни 

признаци като санитария и хигиена, а за възс-

тановяване на здравето – медицина. 

За категоризиране дейностите по съхраня-

ване на душевното здравословно състояние 

на човека, също е възможно това да става по 

общопознати признаци. Дейностите, които са 

насочени към съхраняване на психичното 

здраве на човека, може да бъдат отчетени със 

т.нар. понятие „психична хигиена”. Тя не са-

мо изучава влиянието на обкръжаващите ус-

ловия за психично здраве на човека, но и раз-

работва мерки за неговото съхранение и ук-

репване, като в същото време предупреждава 

за възникване на психически разстройства. 

Във връзка с въпросите, които оказват 

влияние върху социалното здравословно със-

тояние на човека, то официалната медицина 

не се занимава с тях или ги фиксира в графата 

на социалното благополучие, което зависи от 

принадлежността на индивида към определен 

социален статус, а не от системата на здраве-

опазването. 

Като специфични критерии при структу-

рирането на дейностите в здравеопазването 

могат да се посочат вида и сферата на всяка 

поддейност. Дадената структура показва две 

от страните на три-измерното представяне на 

общата структура на дейностите в здравео-

пазването [2]. 

Сложността при запълване на ,,клетките“ 

на тези таблици е свързана с това, че е необ-

ходимо определено уточняване за вида на 

дейността - нейната сфера, а за самата сфера - 

да се уточни и обхвата на дейностите. Обхва-

тите на дейностите вероятно могат още да се 

прецезират, като примерно се и районират и 

т.н. Могат също да се включат терминологии, 

които да определят общите наименования на 

отделните елементи от дейности за рода и 

сферата на дейностите в здравеопазването, но 

същевременно съществува опасност от абст-

ракност в названията. Освен това, логиката на 

„конструиране” на цялостната индустрия на 

здравето е да се започне „построяването” от 

общото към частното: от вида на дейностите 

към обхвата им, от сферата (обхвата) на дей-

ностите към областите, от областите на дей-

ностите към предмета, от предмета на дей-

ностите към средствата и хората, които осъ-

ществяват тази дейност. Всеки подвид дей-

ност може да е част от няколко обхвата (сфе-

ри), области и предмети на основни дейности. 

В този случай общото название трябва да се 

определи за основния вид дейност, а не за не-

говия предмет, имащ по-голяма специфика и 

специално название. 

Ако се абстрахираме от вида и сферата на 

дейностите, то може да се ,,построи“ общата 

структура на елементите по управление на 

дейностите в здравеопазването. За целта като 

характеристика на всеки елемент на дейнос-

тите може да се използват такива философски 

категории като общи, особени и специални. 

Дадената структура (табл.3) позволява да се 

получи най-обща характеристика на елемен-

тите на дейностите в здравеопазването. 

 

Таблица 3. Обща структура на елементите на дейностите в здравеопазването. 
Елементи, съпътстващи 

дейностите 

Характеристика на елементите на дейностите в здравеопазването 

Общи Особени Специални 

Медицински кадри Управление на персонала Обслужващ персонал Лекари, Медици и др. 

Средства Електроенергия, топлофика-

ция, водоснабдяване... 

Сгради, съоръжения, обо-

рудване 

Техника, инструменти, 

медикаменти, материали 

Пациенти Социални условия на човека Състояние на социалните 

условия на човека 

Област на въздействие 

върху вредните за здра-

вето фактори и условия 

Към елемента ,,медицински кадри“ по 

дейностите в здравеопазването могат да се 

изброят следните разновидности: 

1. Общи медицински кадри – тук спадат 

тези, които осъществяват организацията, ръ-

ководството и управлението на дадена дей-
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ност. Тези кадри създават своеобразната чо-

вешка инфраструктура, която позволява да 

стартира и осъществи общия процес по обс-

лужването на определена дейност. Тези кадри 

обикновенно се наричат управлен-чески. Да 

управляват могат само тези, които са дейни в 

процесите, т.е. точните, хората, които могат 

да осъществяват даден процес. Във взаимов-

ръзка с тези общи кадри, които встъпват в 

инфаструктурното поле на процесното обс-

лужване на дейностите, ще бъдат тези кадри, 

които конкретно управляват персонала. 

2. Особени кадри - това са тези, които обс-

лужват процесите по осъществяване на сама-

та дейност. Тези кадри обикновено се наричат 

обслужващ персонал. 

3. Специални кадри - това са тези, които 

непосредствено осъществяват дадена дей-

ност. Може да се назоват „специалисти”. Съ-

щевременно трябва да се предвиди, че специ-

алисти има и сред управленците и сред кад-

рите от обслужващия персонал. Специалните 

кадри са също специалисти, но за разлика от 

останалите кадри те непосредствено (докато 

другите посредстве-но) въздействат върху 

предмета на дадена дейност. 

За елемента ,,средства“ по дейностите в 

здравеопазването може да се предложи след-

ния вариант на групиране: 

1. Към общите средства могат да се при-

числят външните източници за жизнено „обс-

лужване” на процесите, възникващи на всич-

ките етапи и нива за осъществяване на дадена 

дейност. Обикновено към тях се отнасят из-

точниците свързани със снабдяване с вода, 

топлинна енергия, електричество и  т.н. 

2. Към особените средства могат да се 

причислят сградите, съоръженията и оборуд-

ването. За тях се взимат под внимание архи-

тектурните и структурните особености, ако 

притежават такива. 

3. Към специалните средства могат да се 

изброят техническите средства и инструмен-

ти, медикаменти и материали. Дадените сред-

ства помагат на човека да осъществява своята 

дейност, а всички останали средства (общи и 

особени) само подпомагат ,,работното състо-

яние” на тези специални средства. 

За елемента ,,предмет“ на дейностите в 

здравеопазването може да се предложи след-

ната интерпретация на характеристиките им: 

1. Общи предмети на дейностите в здраве-

опазването, които се характеризират от чове-

ка и от неговото зравословно състояние. 

2. Особени предмети на дадена дейност 

свързани със сътоянието на човека или по-

точно с неговото здраве - физическо, психич-

но, социално. 

3. Специални предмети на дейностите в 

здравеопазването - могат да обхванат облас-

тите на непосредствено въздействие на вред-

ните фактори (върху съхраняването на здра-

вето) и стабилизиращите, възстановява-щите 

и поддържащите здравето фактори и условия. 

Описаните характеристики на елементите 

на дейностите в здравеопазването са доста 

абстрактни и дават най-обща представа за 

структурирането на поддейностите по обхват 

и елементи. Освен това, те могат да се изпол-

зват за обща оценка на дейностите по здраве-

опазването. 

Елементите по поддейностите в здравео-

пазването може структурно да се различават 

по някои икономически критерии като ико-

номически разходи и ефекти. В тези случаи 

кадрите и средствата обхващат дейностите, 

по които се правят разходи, но същевременно 

са необходими за осъществяването на дадена 

дейност. Необходимо е да се направи стой-

ностна оценка на тези разходи по издръжката 

на дейностите във връзка с процесното уп-

равление в здравеопазването. Като икономи-

чески ефект или по-точно резултат (тъй като 

ефект може да не се отчете), се приема състо-

янието на пациента, върху който е 

,,въздействано“ чрез цялостния процес на 

всички осъществени дейности. Крайните ре-

зултати от цялостното лечение се отчитат при 

оценяването на неговото здравословно състо-

яние. За различните видове дейности в здра-

веопазването измерителите за настъпилото 

здравословно състояние на пациента, който се 

явява като „предмет” в цялостния процес, са 

различни. Освен това, самите резултати за 

осъщесвяваните дейности също могат да са 

различни – подобряване, влошаване или неп-

роменяне на първоначалното здравословно 

състояние. 

Пациентът (човекът) е не само обектът, 

върху който се въздейства в цялостния процес 

на зравеопазването, но и по който се отчита 

крайният резултат от „упражнените” дейст-

вия по неговото лечение. Същервеменно 

трябва да се отбележи, че той (пациентът) е и 

инвеститорът по финансовото обезпечаване 

на всички дейности по неговото лечение, тъй 

като той лично или неговия ,,спонсор“ в ли-

цето на държавата, чрез здравните му осигу-

ровки, покриват разходите по процесното 
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„обслужване” на неговото здраве, т.е. по 

всички гореспоменати и структурирани дей-

ности в здравеопазването. 

По състоянието на обслужения пациент се 

съди за резултата от осъществените дейности 

по лечението му, като едновременно се отчи-

тат и направените разходите по средствата и 

медицинските кадри. Съпоставянето на ре-

зултатите и вложенията (разходите) показва 

ефективността на процесното обслужване на 

пациента по структурираните дейности в 

здравеопазването. Загубите (ако има такива) 

по конкретните дейности могат с достатъчна 

точност да бъдат изчислени и остойностени. 

Но, що се касае за резултатите, точния ефект 

от дейностите в здравеопазването, въобще 

или по отделните им обхвати е много сложно 

и почти невъзможно да се изчислят и оценят 

непосредствено в паричен еквивалент и това 

се явява проблем, който е почти невъзможно 

да бъде решен. Като решение се препоръчва 

да се използват условни оценки и макропока-

затели, което позволява да се получи прибли-

зителна представа за общата ефективност от 

процесното структуриране на дейностите в 

здравеопазването. 

В съвременните условия е от важно значе-

ние как се финансират дейностите, за да се 

осъществи процесното управление в здравео-

пазването. В условията на пазарен механизъм 

самото парично финансиране и остойностя-

ване на дадена поддейност в структурното 

процесно обслужване на здравеопазването е 

само част от цялостния проблем. Друга не по 

- малко важна част се явява натуралното „по-

пълнение” на това процесно управление в 

здравеопазването, т.е. количественото и ка-

чествено съдържание на отделните елементи 

(медицински кадри, средства и др.), които ще 

осъществяват всеки вид поддейност в здраве-

опазването. 

Задачите по „натуралното” обезпечаване 

на поддейностите се решават чрез подготов-

ката на медицинските кадрите (образование и 

наука); чрез правилния и внимателен подбор 

на средствата (медицинската апаратура, фар-

мацевтични средства и др.); чрез подобряване 

на условията, при които се провеждат видове-

те лечебни процеси; чрез прилагане на ефек-

тивни механизми за финансиране на процес-

ните дейности в здравеопазването; чрез пола-

гане на ефективни грижи за създаване на по-

добри социални условия на живот на общест-

вото, което неминуемо води до по-малко па-

циенти и т. н. Това в науката се нарича изг-

раждане на ефективна и цялостна инфраст-

руктура в здравеопазването, която играе ро-

лята на „обгрижваща” среда. В нея  всеки вид 

поддейност от процесното управление в здра-

веопазването е в точно определена корелаци-

онна връзка с всички останали видове под-

дейности, класифицирани по съответен обх-

ват, заедно със съпътстващите ги елементи 

[4]. 

Същевременно е необходимо и структури-

ране на дейностите по осигуряването на 

всичко необходимо за нормалното осъщест-

вяване на процесите по стабилизиране, възс-

тановяване и поддържане на здравословното 

състояние на човека.  Структурирането на 

дейностите и инфраструктурата на здравео-

пазването са в обща зависимост под формата 

на матрична организационна структура (фиг. 

3.): голямата матрица (инфраструктурата) 

включва подвидове на малката (структурира-

ните дейности и поддейности). Процесът се 

изследва и управлява от общото към по-

малкото, т.е. от инфраструктурата към струк-

турираните подвидове дейности в здравео-

пазването. 

Матричната организационна сруктура е 

една от най-разпространените разновидности 

на проектните организационни структури. 

Традиционното организационно управление 

става под формата на матрична структура 

(фиг.3). Ръководителите на подразделенията 

разработват специализирани проекти извън 

приетите строги рамки на традиционната йе-

рархия. Пълномощията се преместват верти-

кално надолу по йерархията и ръководители-

те на проектите или на програмите ( в сферата 

на здравеопазването) получават права за реа-

лизиране на функционалната власт над всич-

ките проекти. 
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Фиг. 3. Пример за матрична организационна структура. 

 

В резултат на матричното организиране на 

управленския процес се реализират двукоор-

динатни потоци на ръководство (подходящи 

за три-измерно процесно представяне). При 

това е възможно да се наруши принципа на 

верижност и на едностранно управление, но 

матричната организационна структура позво-

лява да се постигне значителна гъвкавост, 

което трудно се реализира при функционал-

ната структура, при която всички кадри пос-

тоянно са „закрепени” за определени функци-

онални подразделения. В матричните срукту-

ри при работа над конкретни проектни прог-

рами, на пример за здраве, специалистите се 

подбират от различни изследователски инс-

титути и при започването на нови проектни 

задачи гъвкаво се разпределят за тяхното 

ефективно разрешаване. 

За по-добро разбиране и възприемане на 

изложеното до тук давам като пример фиг.4, 

на която се дава някаква системна представа 

на дейностите в здравеопазването. 

В центъра на фиг. 4. са представени усло-

вията и факторите, които показват здравос-

ловното състояние на човека и които влияят 

върху него. Това е един непрекъснат и систе-

матичен процес. Посоченото в центъра показ-

ва същността на дейностите в здравеопазва-

нето като така характеризирани те водят до 

осъществяването на процесите по стабилизи-

ране, възстановяване и поддържане на здра-

вословното състояние на човека и се „впис-

ват” в общата инфраструктура на здравеопаз-

ването 

 

 

.

 
 

Фиг.4. Съдържание, структура и инфраструктура на дейностите в здравеопазването. 
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Заключение. 

 

Стабилизирането, възстановяването и под-

държането на здравето на човека са дейности, 

които са част от един сложен и динамичен 

процес, изветен под наименованието „здраве-

опазване”. Ефектив-ното му управление изис-

ква осъзнаването, че притежава едновременно 

различни характеристики, свойства, парамет-

ри, функции, което налага да се прилагат спе-

цифични механизми, които са взаимносвър-

зани и съобразени с факторите на обкръжа-

ващата среда. Намирането на конкретните 

форми за реализирането на това е особено 

важно за построяването на адекватна система 

за организация и управление на 

здравeопазването. 

 Следователно реформирането на сис-

темата на здравеопазване, лежи в самата сис-

тема, понеже това е свързано с целесъобраз-

ността на функционирането й. Съществена 

черта на тази система е това, че тя е не просто 

система, а самоорганизираща се система, 

притежаваща множество индивидуални ха-

рактеристики, функции и връзки. 
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ABSTRACT: The paper examines the state of control in the tourism industry, the contents of the applied 

methodology and some accompanying problems. Thesis, on which attention is focused and which is the subject 

of proof, is justified by the established position that the tourism sector is becoming increasingly attractive and 

important for the Bulgarian economy and because of that both control of operational-tactical and control at the 

strategic level are becoming increasingly significant not only for tourism development, but also for the 

stabilization of the entire economy. The aim of this paper is to determine the status of implementation of the 

major forms of control in tourism, the role of modern methods and relevant problems which solutions that 

generate new and more appropriate alternatives. To realize the target the exposition is separated into two 

ideological centers - the first one is about the specifics of control implemented in the services sector and the 

second one is about the manifestations of strategic control and related models. 

Key words: service, strategy, control, balanced scorecard, effectiveness. 

 

Въведение 

 

В развитието на съвременните икономи-

чески системи има два фактора, които разви-

вайки се успоредно са сигурна предпоставка 

за стабилно развитие. От една страна въз-

можността им да се концентрират всички ма-

териални и нематериални ресурси [1] за реа-

лизация на цели, а от друга страна да се пре-

осмисли промяната като единствена констан-

та в бъдещото развитие. Икономическите ор-

ганизации бързо трябва да въвеждат нови 

бизнес модели, чрез управлението на които 

ще бъдат способни да развиват успешно своя 

бизнес. Анализирайки предизвикателствата 

пред съвременните туристически организа-

ции  днес, можем да кажем че основната цел е 

свързана с това как да се реализират по-ниски 

оперативни разходи, а същевременно да се 

подобри нивото на обслужване, да се оптими-

зира плътността на веригата персонал-услуга-

клиент, и едновременно с всичко това да се 

поддържа непрестанно продуктово развитие 

необходимо за да се отговори на динамичната 

бизнес среда и потребителски нужди, като се 

гарантира устойчиво развитие. Споделените 

тенденции оказват влияние върху всички 

сфери на икономическото развитие включи-

телно и при туризма. 

Динамиката в развитието на съвременното 

общество доказва, че в неговите устои се за-

дълбочават определени дефицити. Тяхното 

преодоляване провокира задълбочаване на 

търсенията в различни сфери, където итера-

циите на научната мисъл да провокират съз-

даването на практически приложими модели, 

носещи нужната иновативност и търсената 

ефективност. Анализите върху резултатите от 

работата на националната икономическа сис-

тема предоставят достатъчно данни, за да се 

обоснове мнението, че  балансът между от-

делните отрасли не е на нужното равнище и 

все още е трудно достижим. Без да се правят 

задълбочени изследвания може да се направи 

извода, че отрасли като аграрния и туристи-

ческия се неглежират, а същевременно започ-

ва да се говори все по-често за реиндустриа-

лизация.  

Именно по тази причина туристическият 

отрасъл е поставен във фокуса на внимание, 

т.е. е заложен като обект на анализ и терито-

рия в която за контрола и неговата специфика 

може да се говори сериозно. 

Въпреки, че за контрола е редно да се ка-

же, че  в неговия фундамент се разкриват до-

казателства, че е израз на критично общест-

вено отношение и същевременно е основна 

управленска функция, когато се заговори за 

туризъм по-удачно вниманието да се насочи в 



  130 

две конкретни посоки – едната за особености-

те на контрола, произтичащи от условията 

при които се проявява в сферата на услугите, 

а другата от това, че устойчивостта и стаби-

лизацията на бранша изискват развитие на 

модели за стратегически контрол, адаптивни 

към туристическия отрасъл. 

 

Изложение 

 

В модерното туристическо предприятие 

както навсякъде целите, свързани с неговото 

развитие са свързани с реализацията основно 

на неговата финансова функция. Възприема 

се, че финансовата функция е  логически ор-

ганизирана  съвкупност от процеси, подчине-

ни на технологична обосновка, които: спо-

собстват за получаване на отговори чрез фи-

нансов анализ;  управляват приходно-

разходната част; проследяват промените във 

финансовата наличност; регулират движение 

на парични потоци;  контролират условията 

на финансиране; осъществяват финансов ана-

лиз на проекти и инвестиции; формират бю-

джет и бюджетна политика; регистрират вся-

ка операция и  разпределят  заработеното. 

Като основна роля на финансовата функ-

ция може да се посочи балансираната опти-

мизация при използването на ресурси. По то-

зи повод разбиранията за модерното финан-

сово управление доказват, че е целесъобраз-

но: организиране на ефективност процеси, 

резултати и стратегия; създаване на целесъ-

образно функционална структура; обвързване 

на всяка операция с персонална отговорност; 

организиране на връзката резултати- възнаг-

раждения и  реинженеринг на идеята за уче-

щата се организация. И все пак конкретно 

когато се говори за туристическия бранш е 

редно да се отбележи, че класическото тълку-

вание на финансовата функция търпи извест-

ни промени, предопределени от това, че фун-

кционалното структуриране се базира  преи-

муществено върху реализираните услуги. 

Разглеждайки туризма като специфичен 

дял от работата на националната икономичес-

ка система, но и като специфичен контролен 

обект може да се каже, че именно неговата 

същностна характеристика създава условия 

прилагания контрол да придобие определени 

характеристики. По този повод в туризма на-

мира приложение основно финансовия конт-

рол.  

Възприема се, че финансовият контрол е 

властта да се управляват финансите на предп-

риятието, да се налага определена финансова 

политика и естествено да се носи отговор-

ност. Правото на власт, а следователно и на 

контрол е израз на отговорност за състояние-

то на самото предприятие. Като проява на 

власт контролът не е просто възможност да се 

приложи конкретна форма на контрол, или да 

се приведат определени процедури, а преди 

всичко да се задейства контролната функция.  

Наред с правото на собственост, а от там и 

на власт, финансовият контрол е съществена 

част от йерархията на управление на общест-

вото, важен елемент от регламентираните 

обществени отношения. Правото на държава-

та върху определена част от собствеността 

дефинира и правото й да упражнява контрол. 

Логично е да се предполага, че и в този слу-

чай става въпрос за право на собственост и на 

власт, като самата технология на контролната 

функция е предопределена от правото на 

държавата да ръководи финансите си и при-

тежаваната от нея собственост. 

Тук е редно да се добави, че водещи екс-

перти в областта на контрола формулират то-

зи тип контрол и като стопански. Определе-

нието се обяснява с това, че с промяната на 

икономическите условия терминът народно 

стопанство се заменя от термина национална 

икономика, или национална икономическа 

система и в този контекст финансовият конт-

рол се налага като понятие с обобщаващ ха-

рактер. 

Така или иначе, същественото за контрола 

е не неговото име и формална изява, а  зада-

деното съдържание и заложения потенциал за 

постигане на ефективност. Именно по този 

повод за контрола в туризма и за дейността на 

неговите обекти най-голямо значение има 

текущия или оперативен контрол, който се 

реализира в момента на извършване на конк-

ретната операция [2, 24]. Тук може да се до-

бави, че правилната организация на този кон-

трол има решаващо значение за поддържане 

на нормалния ход на работа в туристическото 

предприятие, своевременното осъществяване 

на поставените задачи, отстраняването на 

проблеми и игнориране на условията, свърза-

ни със загуби, предопределящи възникването 

на кризисни ситуации [3, 31]. 

Реално за да се уточни каква е специфика-

та на тази част от контрола, прилаган в ту-

ризма е редно да се каже, че лесното му раз-

биране и ефективното приложение са пред-

поставени от основополагащотоприсъствие 

на принципно начало, което създава условия 
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да се реализират неговите функции-

информационна, въздействаща, възпитателна, 

превантивна и защитна (репресивна) [4, 6]. 

Съобразно споменатите характеристики и 

растящите нужди с коментираната форма на 

контрол се свързват задачи като:  

А) оптимизация на активите; 

Б) защита на принципите в туризма; 

В) устойчивост в производствения процес; 

Г) разкриване на резерви; 

Д) приложение на точна информация; 

Е) превенция срещу нарушения. 

Възможността да бъде анализиран и ко-

ментиран характерния за туристическия отра-

съл контрол може да бъде обективна и корек-

тна, ако изходната точка се постави върху 

същността на понятието услуга и нейната 

ключова и градивна роля както за ръзвитието 

на туризма, така и за представянето на него-

вите структури, възприемани като контролни 

обекти. 

Принципно услугите, които се предлагат и 

извършват на населението притежават сложен 

и противоречив характер. Тази водеща харак-

теристика се обяснява с това, че в услугите се 

съчетават приозводствен и търговски еле-

мент.  Предлагането на уникалното съчетание 

води до задоволяване на потребностите на 

гражданите в рамките на определен регион и 

относително рядко извън него. Именно това е 

поводът да се счита, че услугите се отличават 

с изключителна разнородност, което от своя 

страна предопределя  нуждата от разностран-

на подготовка на контролните субекти. При-

същата разнородност се счита, че е резултат 

от характера и вида на услугите. 

Независимо, че в туристическия бранш се 

наблюдава увеличаващо се разнообразие на 

предлаганите услуги по отношение на конт-

рола може да се твърди, че в методически ас-

пект контролната дейност е принципно типо-

логизирана. Общото в методическия подход е 

следствие на общността на икономическите 

процеси, които стоят в основата при извърш-

ването на отделните видове услуги. По съ-

щество това се операции по приемането на 

заявки, тяхната реализация и последващото 

отчитане. Към класическата структура на то-

зи повтарящ се процес е редно да бъдат доба-

вени и операциите по влагането на суровини, 

материали и труд, начисляване и внасяне на 

данъци, на основата на конкретната дейност и 

постигането на крайни финансови резултати. 

Ето защо в методическо отношение задейст-

ването на контролната фунция е свързано с 

достатъчно подробен анализ. Критичният 

преглед на прилагания методически подход 

не игнорира необходимостта от проучване на 

вида на услугата, запознаване с нейната спе-

цифика и връзката с разходването на разно-

родни ресурси, особеностите на ценообразу-

ване, т.е. всички детайли от организацията по 

извършване на услугата. Реално всички изб-

роени операции могат да бъдат тълкувани 

като подготвителни контролни операции, 

предопределящи същността и структурата на 

основните контролни действия, които осмис-

лят съдържанието на контролния процес. 

Контролната практика в своето продължи-

телно развитие и усъвършенстване в сферата 

на туристическите услуги е възприела и на-

ложила следните основни контролни обекти: 

А) заявка на конкретна услуга; 

Б) реализация на на услугата; 

В) ниво на качество на услугата; 

Г) отчитане на резултати от услугата. 

Краткият преглед върху реализацията на 

финансовия контрол създава възможност да 

се направи извода, че в туристическия бранш 

и по-конкретно в сферата на услугите този 

типологизиран контрол е свързан с огромен 

брой повтарящи се операции. Те операциите 

обаче относително трудно могат да бъдат 

обобщени и обхванати от предлаганите на 

пазара програмни контролно-информационни 

продукти. Причината се крие в  разширява-

щите се потребителски очаквания и наличие-

то на минимални, но важни различия, произ-

тичащи от спецификата на самите туристи-

чески дестинации. 

По-интересен и по-труден е контролът, 

свързан със реализацията на стратегии в ту-

ристическия отрасъл. За целите на материала, 

авторът възприема по-обща дефиниция, при 

която стратегията се определя като селектив-

но, изпреварващо и устойчиво виждане, пос-

тавящо акценти върху определени приорите-

ти и организационни характеристики. На ос-

новата на съвременните виждания за мястото 

на стратегическия контрол в процеса на уп-

равление и по-конкретно неговото предназна-

чение се свързва с компенсирането на разри-

ва, който се констатира между стратегическия 

и оперативно-тактическия и оперативния 

процес на управление по отношение на реа-

лизацията на организационните цели.  

Мисия на всяка организация, независимо 

от отрасловата принадлежност се свързва с 

предлагане на продукт или услуга надмина-

ващ очакванията на потенциалните потреби-
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тели в разходи в разумни граници, но може да 

бъде обосновано и от стремеж й да сведе раз-

ходите по обслужване на клиенти под тези на 

конкуренцията или средното за отрасъла ни-

во. 

Основните инструменти за постигане на 

горепосочените цели са хора, процеси и тех-

нологии. Правилното управление на инстру-

ментите спомагащи за постигане на възможно 

най-добри показатели по горепосочените це-

ли би трябвало да спомага за изграждане на 

организация, която ще бъде максимално кон-

курентноспособна. 

От основно значение е как българските ту-

ристически компании използват модерните 

инструменти под формата на Балансирани 

карти за оценка и дали подхождат към тези 

инструменти от гледна точка на стратегичес-

ко управление и контрол на  своите туристи-

чески предприятия. 

Всички процеси могат да бъдат управля-

вани и контролирани, когато са осмислени в 

съдържателен и стойностен аспект и са об-

вързани с определени стандарти и измерения. 

В основата на концепцията за Балансираните 

карти  за оценка лежи идеята за формиране на 

иновационна система за измерване на дей-

ността на организациите. В момента туристи-

ческите организации и компании от нов тип 

оперират в променена икономическа среда, 

основана на знанието, където е необходимо 

да бъдат управлявани на практика неизмери-

ми дейности като иновации и човешки капи-

тал. Самите организации осъзнават как при 

новия вид икономика съществуват нови явле-

ния, носещи стойност, каквито са знанието на 

хората, новите технологии и софтуерни про-

дукти, организационната култура, подпома-

гаща иновациите. 

Отчита се, че организациите не разполагат 

с подходящия инструментариум за да прила-

гат успешно новите си стратегии и да реали-

зират успешен контрол върху тях. Балансира-

ната карта за оценка е практическият инстру-

мент помагащ на организациите да реализи-

рат своята бизнес стратегия. Следователно, 

една БКО има пряко положително или отри-

цателно влияние върху успеха от прилагането 

на дадена стратегия. Също така, съобразява-

нето с организационната стратегия или ней-

ното игнориране, имат пряк ефект върху сте-

пента на възвращаемост на инвестициите от 

въвеждането на БКО. В резултат на задълбо-

чено проучване на добрите практики сред 

компании и организации, внедрили и използ-

ващи Балансираните карти, техните създате-

ли-Каплан и Нортън представят модел, изгра-

ден върху принципното начало, които орга-

низациите биха могли да следват при транс-

формирането на стратегията си в конкретни 

действия и прилагането на реален и обекти-

вен контрол. 

Написаното дава основание да се направи 

извода, че в последните  години на ХХ век 

научните възгледи за стратегическото управ-

ление на организациите са предмет на актив-

но разработване и към края на века се харак-

теризират с висока степен на системност и 

завършеност. Същевременно продължава за-

дълбочаването на различия между прилагани-

те концептуални подходи от основните науч-

ни и научно-приложни школи. Това води до 

използването на различни изходни предпос-

тавки при разработването на проблематиката, 

произтичаща от стратегическия контрол, но и 

намиране на иновативни моделни решения. 

Анализите на резултатите от въвеждането 

на БКО доказват, че основен ефект е обезпе-

чаването на възможност по реализиране на 

ефективен стратегически контрол. Проучва-

ния показват как в компании с разнородна 

дейност, както във високите технологии, така 

и в сферата на нематериалното производство 

и услугите, мениджмънта въвежда БКО с 

осъзнатата нужда от установяване на високо 

ниво на контрол и ефективност по отношение 

на съвместяването на материални и немате-

риални активи в организацията. Сред българ-

ските организации това е един от основните и 

най-често споменавани причини за въвеждане 

на БКО.  

От друга страна, почти неспоменавана и 

неосъзната от българските организации е 

възможността за използването на друг, при-

видно противоположен аспект от използване-

то на БКО – създаването на предпоставки за 

въвеждане на  иновации и предоставяне на 

повече свобода на действие. 

Това е възможно чрез основната характе-

ристика на картите за предоставяне на учас-

тие в управлението и контрола на  всички от-

дели и бизнес единици. По този начин стан-

дартизирането и автоматизирането на част от 

транзакциите би направила организационната 

дейност по-ефикасна и в същото време цялата 

организация по-креативна [5]. А иновациите 

и непрестанното развитие са най-важния фак-

тор, който би осигурил дълготраен растеж и 

просперитет на една бизнес организация. Раз-

гледани в контекста на стратегията на органи-
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зацията, БКО могат да донесат както ползи 

така и проблеми. Тяхна основна характерис-

тика може да бъде особено опасна в контекс-

та на бизнес стратегията – почти универсал-

ното им приложение на всички йерархически 

нива [6].  

При развитието на контролно-

управленските системи в миналото, органи-

зациите първо приемат начина за реализация 

на бизнеса и тогава решават казусите по соз-

даване на система за подходящ контрол, кой-

то ще подкрепя уникалното им бизнес разви-

тие. Липсата на универсален образец на БКО, 

приложим както в организации от производс-

твената сфера, така и извън нея, правят про-

цеса по въвеждане строго индивидуален за 

всяка организация, както и уникален по съ-

държание и алгоритъм на провеждане.  

С балансираните карти за оценка процеса е 

обратен – често се налага компаниите да 

адаптират бизнес процесите си спрямо систе-

мата и въведените в нея „добри практики”. В 

контекста на стратегията възникват въпроси-

те дали наистина използването на добри 

практики е верния път за управление на биз-

неса и дали техническите изисквания на БКО 

съвпадат или противоречат на тези на органи-

зацията. 

Двата положителни отговора и написаното 

в предходните редове структурират извода, че 

моделът на БКО по радикално нов начин ре-

шава въпроса за създаване на предпоставки за 

реализацията на стратегията. Неговото конст-

руиране предполага операционализирането на 

стратегията в ограничен кръг ключови от 

гледна точка на причинно-следствените зави-

симости показатели, което улеснява предста-

вянето на стратегическия замисъл сред широ-

ки кръгове нейни изпълнители. Това прави 

стратегията “прозрачна” в нейните основни 

аспекти, подпомага ангажираността с реали-

зацията й, опростява процесите на контрол за 

нейното осъществяване. 

От редовете на изложението и направените 

изводи се формира разбирането, че ролята на 

стратегическия контрол става все по-значима 

и именно това предопределя, че проблемите 

при неговото осъществяване логично са и ще 

стават все по-сериозни.  

В този контекст анализът експонира два 

типа проблеми.  

Към първата група могат да се причислят 

принципиални и психологически, а към вто-

рата технико-методологични. Границата 

между двете групи и твърде деликатна поради 

природата на причините, които пораждат 

проблемите. Принципните различия провоки-

рат създаването на психологически бариери, 

които от своя страна предполагат технико-

методологични промени, като адекватна от-

ветна реакция в организациите. 

 Както във всички други сфери на чо-

вешка активност и в туризма контролът, изг-

раден на принципа на обратната връзка е тема 

със сериозен резонанс. Анализът на положи-

телната обратна връзка провокира възниква-

нето на “Синдрома на обратната връзка”. Ка-

то характерна за него реакция се проявяват 

психологически дезадапнивни поведения. То-

зи тип проблеми от първа група провокират и 

част от проблемите във втора. По-конкретно 

те намират израз при техническата реализа-

ция на моделите за стратегически контрол. 

Актуалният и ефективен модел за управ-

ление и контрол БКО регистрира определени 

пропуски и проблеми, решаването на които е 

път към неговото усъвършенстване и обога-

тяване в съдържателен и функционален ас-

пект. Възможно ли е да се формулират и мо-

делират стратегически цели на организация-

та, да се контролира стратегическото и разви-

тие, като се ангажира целия личен състав и 

всичкото това да води до успех и стабилно 

развитие? БКО – това е съвременният управ-

ленски и контролен модел,  реализиращ тази 

задача.  

Заедно с Балансираната карта е възможно 

да се провежда гъвкаво и ефективно управле-

ние и стратегически контрол, използвайки не 

много, но подходящи показатели. Като отп-

равна точка в осъществяването му стои ба-

лансираното съвместяване на различни по 

характер, необходими показатели отразяващи 

дейността на организацията и конструирането 

на логическа система каквато е БКО.  

Реализирането на този процес и неговата 

специфика са съпътствани от конкретна 

проблематика, чийто анализ и решения са ал-

тернатива за усъвършенстване на БКО като 

модел за реален контрол. “Всеки който е за-

познат с живота на организацията знае, че 

съществуват множество контролиращи сис-

теми, които въздействат върху ежедневната й 

дейност. Липса обаче систематизирано разби-

ране, защо и как се използват тези системи 

като средство за постигане на определени 

програми”[6]. 

Организирайки, своята система за управ-

ление на базата на структурата на БКО мена-

жерите могат да постигнат най-главната си 
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цел – привеждане на стратегията в действие и 

контрол върху този процес. Когато организа-

циите осъществяват решаващия преход на 

превръщане на стратегическото си виждане в 

действия, осъзнават истинския подем и при-

добиват реална полза от разработването и 

прилагането на БКО.  

Резултатите от първоначално разработена-

та БКО винаги водят до серия управленски 

процеси, които мобилизират и преориентират 

организационните усилия. Разработването на 

първоначалната БКО в една организация се 

постига на базата на систематични процеси, 

създаващи консенсус и даващи яснота за това 

как мисията и стратегията на бизнес-

единицата могат да бъдат приведени в систе-

ма от действащи цели и показатели. Пробле-

мите, които могат да се ангажират с реализа-

цията на измерването и контрола върху ефек-

тивността чрез БКО и прилагането й като ак-

туален инструмент за контрол са свързани със 

спецификата на самата разглеждана органи-

зация, с нейната структура, със сферата, в 

който се реализира и с характеристиките на 

потенциала, заложен и разкрит в човешките 

ресурси. 

Разглеждайки само малка част от пробле-

мите, които се проявяват в световната прак-

тика, които могат да направят рецидиви в 

българските опити при работа с модела БКО 

създават условия да се направи извода, че ос-

вен тях в разработването на образци на моде-

ла БКО при българските туристически предп-

риятия, ще се появят и проблеми, произтича-

щи от несигурната икономичска среда и раз-

витието на тенденцията, според която в Бъл-

гария и конкретно в туризма реализацията на 

стратегии е в известен смисъл химера. 

 

Заключение 

 

Като цяло за контрола, свързан с туристи-

ческия бранш може да се направи заключени-

ето, че предизвикателствата на реалността 

провокират обществото да мисли за въвежда-

не и приложение на по-ефективни форми на 

контрол. На ниво операции алтернативата е 

въвеждането на максимално адаптивни соф-

туерни продукти, улесняващи контрола върху 

типологизираните операции. По отношение 

на стратегическия контрол е редно след като 

туризмът се превръща в стратегически отра-

съл за България, да се мисли за въвеждане на 

обобщаващи модели като стратегическите 

карти, чрез които не само може да се контро-

лира успеха в настоящето, но реално се съз-

дава възможност за контролирано управление 

на бъдещето.  
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Въведение 

 

Професионалното управление на проекти 

и неговото динамично развитие са мощен ин-

струмент и двигател не само за създаване на 

нови продукти и услуги, а и за осъществяване 

на сериозни и целенасочени промени както в 

организациите, така и в основните социално-

икономически системи, каквато е обществото. 

Съществено място в тази област е нужно да 

заемат възможностите за обслужване на ком-

плекса от мерки, свързани с правителствени 

програми за социално-икономическото разви-

тие на българското общество, както и на 

участието в мащабни проекти, финансово 

обезпечени от фондове на ЕС. Тази тенденция 

предполага добро познаване на основни евро-

пейски стандарти и ефективни контролно-

управленски модели. 

 

Изложение 

 

Макар че колелото на обществено иконо-

мическото развитие върви само напред, все 

още обществените дейности, при които се 

осъществяват промени на базата на разработ-

ване и реализация на проекти, са основно 

проектно-ориентирани дейности, които често 

остават на заден план. Свързаният с тях ана-

лиз доказва, че на този етап все още се 

нeглижират и развиващата се модерна мето-

дология, и увеличаващият се актуален инст-

рументариум, целенасочени към резултатно 

проектно управление [4, 17].  

Констатираният проблем оказва влияние в 

две посоки. Първо. Много се говори, но труд-

но се реализират проекти. Второ. Във всяка 

организация е желателно да ползват проекти 

и в разработването на нови продукти, но и за 

провеждането на целенасочени организаци-

онни промени. 

Написаното предопределя избора само в 

една посока на развитие, а именно: всички 

управленски кадри да придобият знания и 

опит в проектното управление. Тази нова уп-

равленска култура е най-удачният път за 

трансформиране на старите бюрократични 

структури в модерни проектно-ориентирани 

организации [6, 65]. 

Управленската практика, която обобщава 

професионалното проектно управление, се 

тълкува като творческа дейност, ангажирана с 

управлението и координирането на човешки, 

материални, финансови и информационни 

ресурси по време на проектния жизнен цикъл 

чрез прилагане на съвременна управленска 

методология и актуална технология за пости-

гане на очакваните проектни резултати. 

Именно очакваните резултати определят обе-

ма и същността на операциите, тяхната стой-
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ност, времето за изпълнение, нужното качест-

во и възможността за удовлетворяване на 

очакванията от проекта на заинтересованите 

страни. 

Основните участници в проектното управ-

ление са само част от групата на заинтересо-

ваните страни. Под заинтересовани лица се 

разбират отделни личности и групи, активно 

приобщени към проекта. Към тях се отнасят 

също и тези, на които резултатите от проекта 

оказват влияние. Към първата група лица се 

причисляват всички възприемани като плътно 

обвързани с проекта, т.е. пряко засегнати. 

Към втората основна група се отнасят всички 

останали, които са заинтересовани, макар 

непряко от резултатите на проекта. 

Заложената тема и свързаните с нея задачи 

поставят във фокуса на внимание представи-

телите на първата група. В нейния разширен 

състав могат да бъдат вписани формалната 

структура на проектния екип, неформални 

групи като центрове на отговорност, конт-

ролно-административни единици, известни 

като проектни офиси, както и проектни кон-

султанти. 

Съществено условие за успешната реали-

зация на проекти е ефективната екипна рабо-

та на човешките ресурси. Съвременните 

изисквания към проектното управление са 

насочени към създаване на проектни екипи, 

способни творчески и динамично да работят 

за постигането на поставените цели в дина-

мично променящите се социално-

икономически условия [7]. Формирането му 

се осъществява на база на подбор на специа-

листи с различна компетентност, равнище на 

образование и опит и превръщането им в „ос-

новен и ключов проектен капитал“.  

В този процес се обединяват индивидуал-

ните качества и възможности за постигане на 

заложените проектни цели. Формирането на 

екип не е еднократен интелектуален акт, а 

реално представлява итеративен процес, 

изискващ утвърждаване на лидерски навици, 

знания за организацията и външната среда, за 

правомощията и йерархията, за властовите 

ресурси и мотиваторите и др. Процесът е осо-

бено важен там, където съществуват комп-

лексни и многопрофилни видове дейност, ко-

ито изискват формиране на мултифункцио-

нални екипи, притежаващи собствена органи-

зационна култура, характеристики и ценност-

на система [1, 92].  

Въпреки че ролята на проектния екип е 

безспорна, все по-често в проектната реали-

зация се оказва, че съществуват „бели петна“, 

тълкувани като съществена информация, 

предполагащи проблеми и за управлението, и 

за контрола. Решаването на подобни казуси се 

свързва с две възможни алтернативи. При 

първата се прибягва до приложение на специ-

ализиран контролно-информационен софтуер, 

а във втората - към обособяването на центро-

ве на отговорност. 

Софтуерните предложения на този етап 

показват, че обикновено се базират върху ти-

пологизирани решения, т.е. приспособяване, 

което в повечето случаи не е удачно, а и съ-

щевременно повишава разходите по проекта. 

При второто решение идеята за центрове 

на отговорност намира ново и високо ефек-

тивно приложение [5, 30-33]. Тяхното видово 

разнообразие, предполагащо тясна специали-

зация, осигурява висока чувствителност към 

отклонения и промени, както и изпращането 

на контролно-информационни импулси, адре-

сирани и свързани с проектната реализация. 

Обвързването на всеки конкретен център с 

определени правомощия и финансова отго-

ворност инициира високоефективни предло-

жения и мозъчни атаки за всеки индикиран 

проблем [3]. Сформирането и все по-тясната 

специализация на всяко такова организаци-

онно ядро има двояк ефект, както за изграж-

дането на много по-квалифицирани специа-

листи, въоръжени с необходимата информа-

ция, така и за степента и темповете на орга-

низационното израстване. Но може би най-

значим е техният ефект в създаването и реа-

лизацията на ефективен оперативно-

тактически контрол, който в последните го-

дини работи в съгласуваност със стратегичес-

кия. В този контекст те – центровете, могат да 

контролират настъпващите промени в съвре-

менната организация, предизвикани от реали-

зацията на конкретен проект или изградено и 

работещо проектно портфолио. 

Обвързването на центровете с обектната 

страна в контролно-управленските проектни 

системи е редовна практика поради редица 

регистрирани положителни резултати в две 

сфери. Първо. Дефинирането на отговорнос-

тите, предпоставя точно адресиране на мер-

ките за въздействие. Второ. Точното опреде-

ляне на диапазона от свободни решения в 

центровете за отговорност предпоставя проя-

вите и усъвършенстването на творчество и 

инициативност в този диапазон. 

По повод на изграждането и работата на 

проектни портфолиа [10, 39] модерната про-
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ектна практика налага обособяването на кон-

тролно-административни структури като про-

ектните офиси. Основната причина за тяхното 

обособяване е възможността чрез тях балан-

сирано и целесъобразно да се управлява и 

контролира както организационното поведе-

ние, така и настъпващите промени в самата 

организация под давление на реализираните 

проекти.  

Модерният проектен мениджмънт налага 

разбирането, че проектният офис е структура, 

осъществяваща администриране и общ конт-

рол над провеждането на всички проекти в 

организацията. Наред с това тя реализира ко-

муникация по повод на резултатите със заин-

тересованите страни и по този начин обезпе-

чава достатъчна ефективност на управлението 

в оптимални за поръчителите на проекта ус-

ловия. Наред с това проектният офис изпъл-

нява и още няколко фунции, сред които: от-

четна, аналитична, методологична и регула-

торна. 

Анализирайки проектния офис като на-

рочно създадена структура при определени 

обстоятелств, а може да се каже, че тя създава 

както преимущества, така и известни ограни-

чения пред ефективното функциониране на 

управлението на портфолиа, но най-вече 

свързано с упражняването на контрол. Огра-

ниченията са свързани с формирането на по-

обща представа за проекта, възприеман като 

обект на управление и контрол. В този сми-

съл се ограничават възможностите за проява 

при необходимост на конкретно специализи-

рано контролно въздействие, но това дава по-

ле за изява на консултанската дейност. 

По повод на проектните консултанти и ро-

лята им в проектния успех може да се каже, 

че анализите доказват, че вътрешни за орга-

низацията специалисти, притежаващи експер-

тизата на консултанти съществуват по прин-

цип, но в голяма част от проектите те биват 

включени в проектния екип или ръководят 

определен център за отговорност. За така на-

речените външни консултанти нещата стоят 

далеч по различно. Самата консултантска 

дейност е достатъчно специфична. Тя се 

предлага както от консултантски фирми, така 

и от такива, свързани с програмно обезпеча-

ване на проектно управление. В голяма част 

от случаите става въпрос за предлагане на 

“демонстративни модели”, чрез което се цели 

не реално проектно осъществяване, а 

по-скоро реклама. Именно тук е мястото да се 

конкретизира, че управлението на проекти се 

занимава предимно с приложение на знания 

[9, 40], способности, инструменти и техноло-

гии към по-широк диапазон дейности с цел 

изпълнение на изискванията по конкретен 

проект. Точно това ограничава, или по-точно 

свежда до минимум възможностите на “гото-

вите решения”. Професионалното управление 

на проекти не е универсален, стандартизиран 

алгоритъм от действия, които се прилагат във 

всички ситуации. 

Консултантската дейност изисква не само 

висок професионализъм, но и възможност да 

се анализира спецификата на конкретния про-

ект и реализиращата го организация и това да 

генерира решение, материализирано в уника-

лен продукт. По този повод в световната 

практика при реализация на проекти, съоб-

разно нуждите и специфичните характерис-

тики на организация, проекти и среда се при-

бягва до няколко основни типа консултанти: 

специалисти от операционен тип, функцио-

нални експерти, отраслови специалисти, спе-

циалисти-управленци и стратегически кон-

султанти. По принцип последните два типа 

специалисти се срещат твърде рядко и почти 

винаги те не консултират проекти и органи-

зации, а просто ги управляват успешно. 

Макар че анализът на всички споменати 

пряко засегнати от проектния успех страни да 

доказва, че тяхната роля е съществена, все по-

често самият проектен успех се обосновава от 

един ключов фактор като какъвто се възпри-

ема проектната култура. Най–общо проектна-

та култура се счита, че представлява отноше-

нието на базовата организация към проектите 

и нейния ресурс при реализация на проектни 

дейности. 

За понятието проектна култура няма твър-

до и окончателно възприето определение, за-

щото трудно ще бъде обхванато всичко важно 

и съществено. Съдържанието на това понятие 

включва в себе си набор от осъзнати и нео-

съзнати идеи, предположения и убеждения за 

относително различни аспекти на действи-

телността, важни за организацията. Това е 

един своеобразен процес на обучение, в който 

се дава насока за поведението на всички сът-

рудници, като то целесъобразно, коректно и 

избирателно се моделира. Проектната култу-

ра е един своеобразен комплекс от необходи-

ми и социално проверени модели за взаимо-

отношения с клиенти, доставчици, акционери, 

инвеститори, но най-вече с колеги, а може да 

се характеризира общо и като колективна ин-
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телектуална програма на заинтересовани ли-

ца. 

След критичен анализ на писаното по този 

въпрос се възприема, че проектната култура е 

система (незадължително формализирана) от 

общоприети и проверени от и в базовата ор-

ганизация (невинаги съзнателно) културно-

етични, морални и други постулати по отно-

шения на проектни цели, дейност, вътрешно-

организационни взаимоотношения и взаимо-

действия с обкръжение (клиенти, партньори, 

конкуренти и други социално заявени предс-

тавители на обществено значими среди). 

Системата от споменатите постулати на-

мира своето отражение в заложени спонтанно 

или осъзнато култивирани и обявени за орга-

низации и техните членове ценности и убеж-

дения, норми, принципи, правила, процедури, 

стандарти, а също и обичаи, традиции, ритуа-

ли и други. Проектната култура е многофак-

торна субстанция и затова тя винаги е строго 

индивидуална. Уникалният характер се обос-

новава както с индивидуалните характерис-

тики на проектната организация, така и с 

уникалния характер на осъществявания про-

ект или социална програма. 

Интересно и твърде съществено е да се от-

бележи, че има тясна връзка между организа-

ционната култура и проектната култура. В 

доста отношения тези две явления могат да се 

разглеждат като твърде сходни, но едно е по-

важното и съществено - че при организация 

със стабилна организационна култура много 

по-лесно се създава проектна култура. Надг-

раждането е процес, който може да се обос-

нове на желанието за самоусъвършенстване 

на стратегически ориентираната организация, 

която по повод на своето бъдеще може да 

придобие и характеристики на проектно ори-

ентирана. Степента на консолидирането на 

двете явления в организационното съществу-

ване може да се определи в две области: 

Вътрешната интеграция е свързана със 

съгласуване и координиране на вътрешните 

процеси, оптимизация и настройка на спосо-

бите за сътрудничество, придаване на ново 

съдържание и смисъл на нормите за поведе-

ние, утвърждаване на екипност, както органи-

зационна, така и проектна, обезпечаване на 

стабилни взаимоотношения и правила на бе-

зопасност и създаване на вътрешна конкурен-

ция. 

Корекции с отчитане на промени във вън-

шната среда създават условия да се направи 

отчет, анализ и прогнози за външните проме-

ни за организация и за проект, да се реализи-

ра съпоставяне и връзки между регистрирани 

промени и проектните цели, а наред с това да 

се обезпечи приемственост и устойчивост в 

проектната дейност при поддържане на вът-

решни стандарти и норми, помагащи за това. 

Реално може да се отбележи, че факторът 

„проектната култура“ предпоставя достигане-

то на оптимална ефективност и висока екип-

ност при взаимодействието на основните 

елементи от структурата на субектната страна 

в управлението на проекти. 

Прегледът на участниците в групата на 

пряко участващите в проектното управление 

обаче не изчерпва напълно заинтересованите 

страни, притежаващи отношение към проект-

ния успех. В този контекст е известно, че за 

успеха на всеки проект е важно да се иденти-

фицират всички основни заинтересовани лица 

(страни) по ред причини.  

В последните години се налага практиката 

в помощ на всеки по-мащабен и значим про-

ект, още в етапа на иницииране да се осъщес-

твява анализ със следните задачи: 

І. Създаване на профил за личностни ха-

рактеристики и обществена роля. 

ІІ. Намиране на пътища за съхраняване на 

коалиция от заинтересовани лица. 

ІІІ. Запазване и подходящо стимулиране на 

интереса на заинтересованите страни. 

ІV. Организиране и разпределяне на доста-

тъчна и вярна информация за проекта.  

Като първа стъпка в анализа на заинтере-

сованите страни се отбелязват всички въз-

можни такива. При мащабни проекти или 

правителствени програми в списъка влизат: 

акционери, топ-менажери, линейни менаже-

ри, ползватели, партньори, конкуренти, кре-

дитори, посредници, потребители, органи на 

властта, обществени институции, политичес-

ки партии, публични личности, групи по ин-

тереси, профсъюзни организации, средствата 

за масова информация, изследователи, рели-

гиозни организации и други. 

На етапа на анализ на заинтересованите 

страни се идентифицират и описват отноше-

нието им към проекта, очакваните ползи, но в 

никакъв случай не са за пренебрегване и на-

белязването на възможните конфликтогенни 

точки и личности. По този повод в редица 

западни консултантски фирми при анализ на 

заинтересовани лица и страни се прибягва до 

матрица за анализ на всички, дори и потенци-

ални заинтересовани страни и лица. 
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Ефективното управление и създаването на 

разумен баланс между интересите на различ-

ните заинтересовани страни предопределят не 

само крайния успех на проекта, но оказват 

влияние върху подобряване на инвестицион-

ния климат и последващото повишаване на 

оборота на финансово-кредитните ресурси [3, 

82]. Разнородните групи и категории участ-

ници в проектно-насочените дейности, възп-

риемани и като представители на съответните 

заинтересовани страни, получават различни 

предимства: 

І. Мениджъри и консултанти – повишаване 

на конкурентоспособността на капитала, до-

пълнителна печалба и усъвършенстване на 

управленската дейност. 

ІІ. Инвеститори – повишаване на прозрач-

ността на всички проекти, повишаване на ин-

вестиционните възможности и повишаване на 

възвръщаемостта на инвестиции. 

ІІІ. Държава – повишаване на обоснова-

ността и конкретиката при планиране и реа-

лизация на държавни проекти и привличането 

на придобиване на опит и доверие. 

ІV. Общество – повишаване на ефектив-

ността на икономическото развитие, ръст на 

вложенията в обществения сектор и подобря-

ване на жизнения стандарт. 

За да бъде пълна и реалистична оценката 

на всички основни участници в процеса по 

управление на проекти е редно и съвсем ес-

тествено да се обърне внимание на качеството 

на общуване и комуникация. По-важното и 

съществено в този ред на мисли е възмож-

ността да се предвидят и избегнат конфликти 

и рискови ситуации [8, 49-75]. 

Съществена част от конфликтите, възник-

ващи между управленските кадри при реали-

зацията на проекти, могат да се причислят 

към функционалните конфликти. Като прави-

ло този тип конфликти са резултат от наличие 

на допирни точки, т.е. изяви при сближаване 

на границите на правомощия, делегирани на 

определени длъжностно ангажирани лица [2, 

39]. Регистрирането на ескалиращо напреже-

ние може да бъде случайно или следствие на 

недостатъчното осъзнаване на реалните гра-

ници на правомощия и свързаната с тях роля 

на съответното лице. Конфликтна ситуация е 

промяна на равновесното състояние в систе-

мата вследствие на различно поведение на 

конкретно длъжностно лице, свързано с по-

голямо от допустимото отклонение в психо-

физиологичен или в социално-професионален 

план.  

Ако се започне с основната функция на 

един висш мениджър, то тя преимуществено е 

обоснована от разработване на организацион-

на стратегия, която в повечето случаи прите-

жава стойностна ориентация. Когато обаче се 

говори за проектен мениджър, неговите анга-

жименти са свързани целенасочено с проект-

ната реализация. Основната част от делегира-

ните правомощия и при двамата в длъжност-

ната характеристика е свързана с процеса по 

вземане на окончателни решения за различни 

обекти на управление. Реално погледнато 

възможността за конфликти има институцио-

нален и принципен характер. Като евентуална 

превенция по този повод може да се възприе-

ме, че към длъжностната характеристика на 

проектния мениджър може основателно да се 

добавят и личностни умения, предполагащи 

постигането на консенсусни решения, т.е. да 

притежава и уменията на медиатор. 

Редовете на изложението с представените 

в тях разсъждения създават възможност да се 

направят няколко извода: 

Първо. Сложността и разнообразието на 

съвременните проекти, възприемани като 

специфични обекти на управление и контрол, 

предопределят усъвършенстването и услож-

няването на структурата на субектите, опра-

вомощени да реализират тези фунции. 

Второ. Утвърждаването в практиката на 

плътно взаимодействие между формални и 

неформални структури, осъществявано по 

повод на ефективната проектна работа, създа-

ва възможност все по-повече проекти да бъ-

дат реализирани на нужното за бенефициен-

тите и обществото ниво и качество. 

Трето. Развиването на идеята за проектна 

култура би създало нови и по-благоприятни 

условия както за изграждане на успешни про-

ектни екипи, така и за приобщаване на все 

повече представители на заинтересованите 

страни към самите проекти и тяхната същ-

ност, като по този начин на обществото се 

дава гаранция за все по-високата им устойчи-

вост  и постигане на достатъчна успеваемост 

на реализация. 

 

Заключение 

 

В заключение може да се каже, че услож-

нената структура на субектите, управляващи 

проекти, е резултат от еволюцията в инвести-

ционното търсене, инициирането на модерни-

те проектни предложения и намирането на 

решения, адекватни на нарастващите нужди 
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на обществото. Този процес е път за създава-

не на все по-успешни екипи, намиращи пра-

вилните отговори на все по-сериозните въп-

роси, отправяни и към управлението, и към 

контрола от всички заинтересовани от проек-

тния успех страни. 
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Въведение 

 

Търговската дейност е една съществена 

част от дейностите, които се осъществяват на 

входа и на изхода на всяка стопанска система. 

Това са функции свързани с доставката, при-

емането и обработката на суровини, както и 

съхранението и реализацията на създадените 

стоки и услуги. Качественото изпълнение на 

търговските задачи има важно значение при 

формиране на резултатите от цялата, органи-

зационна, стопанска дейност. 

 

Стокова реализация  

Организацията пласира продукцията си 

самостоятелно или чрез търговски посредни-

ци и комисионери [5, 46-48]. 

При посредническия договор се сключват 

сделки между търговеца и купувача. Посред-

никът не е постоянно натоварен да извършва 

това. Може и да не взема непосредствено 

участие в преговорите по сделката. Достатъч-

но е да установи контакт между страните. Ха-

рактерно е „запазването на правото на собст-

веност върху стоката, обект на посредничест-

вото, от страна на производителя” [4, 170]. 

„Комисионерството е правото на комисио-

нера да сключва сделки от свое име, за сметка 

на своя доверител наричан комитент. Следо-

вателно комисионерът е страна по сключва-

ният договор” [4, 170]. Същественото при ко-

мисионния договор е прехвърлянето на ре-

зултатите от него на комитента. Носител на 

правата и задълженията е комисионерът. 

Вещното право върху стоката остава у коми-

сионера, докато той не го прехвърли върху 

собственика. 

 

Роля на стоковите запаси 

В случаите, когато производителят не е в 

състояние да доставя стоки когато те се тър-

сят, той изпуска възможността за пласирането 

им. При оформянето на поръчките, превоза и 

преработването на материалите, организация-

та не следва да купува материали само в мо-

мента, когато получи поръчката от потреби-

теля, и да се надява, че продукцията ще бъде 

готова в момента на поискването й от клиен-

та. Производителя трябва да е в постоянна 

готовност за извършване на спешни и извън-

редни поръчки, които са основни източници 

на извънреден доход. Поддържането на запа-

сите на определено равнище създава устой-

чивост на производството, което обуславя 

планирането им според прогнозата за плас-

мента. Това не означава да се влагат пари за 

извънредно големи запаси, които безполезно 

ще лежат по складовете [2, 53]. По-честото 

влизане в обръщение на запасите, обуславя 

по-малки средногодишни капиталовложения 

за образуването им, по-малък риск и осво-

бождаване на средства за други целесъобраз-

ни капиталовложения. 

 

Класификация на запасите 

Към суровините спадат всички материали, 

предмети или съставки, които се нуждаят от 

допълнителна обработка, преди да се транс-

формират в продукт.  
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Купувани части - комплектуващите части, 

влизащи в изделието след малка или без об-

работка. 

Суровините и комплектуващите части, из-

писани от склада и включени в цикъла на 

производството са незавършено производст-

во. 

Продукция - готови изделия за продажба. 

Някои организации поддържат запаси от 

полуфабрикати за задоволяване на случайно 

търсене от потребителите на продукция "по 

поръчка". 

Частите и материалите, влизащи в състава 

на готовото изделие, е прието да се наричат 

основни материали [3, 240]. 

Останалите материали, разходвани в про-

изводството, а също и при използване на съо-

ръженията, но не оставащи в състава на гото-

вото изделие, са спомагателни [6, 244]. 

 

Преглед на стоковите запаси 

Организациите изграждат системи за ре-

гистриране и следене движението на стокови-

те запаси[3, 240]. В тях са заложени следните 

общовалидни форми за регистрация: 

Заявка за попълване на запасите - искане 

на склад, производствен участък или контро-

лиращия състоянието на запасите към снаб-

дяващото звено за доставяне на определено 

количество материали. Ползват се за образу-

ването на начални и при попълването на вече 

съществуващи запаси. 

При приемането на постъпващите стоки се 

изготвя приемателен акт, с който се удосто-

верява пристигането и възможността за полз-

ването им. Копие от акта се прикрепва към 

счетоводните документи като основание за 

разплащане с доставчика. 

За всеки вид материални ценности се води 

картон за регистриране на запасите. Съдържа 

описание на материала; количеството на по-

ръчания, наличния и вложения в производст-

вото материал; общата му стойност; оптимал-

ния размер на поръчката; единичната цена; 

нормата на употребата; снабдителния период; 

максималното и минималното ниво на запаса. 

Искането за отпускане на материали е до-

кумент, упълномощаващ отговарящия за 

склада да отпуска даден материал за произ-

водството. Изготвят се три копия. Първото се 

праща за записване в картона за регистрира-

не, второто към счетоводните документи, а 

третото служи като придружителен документ. 

 

Контрол и отчетност на складовата на-

личност 

„Понятието „вътрешен контрол” може да 

се дефинира, като съвкупност от дейности, 

пряко свързани с имформация за обекта на 

контрол” [10, 132]. „Контролните дейности се 

дефинират като всяко действие, насочено към 

минимизиране на риска и увеличаване на ве-

роятността за постигане на целите и задачите 

на организацията” [9, 157].Съществена част 

от регистрационно-контролните дейности 

свързани с управлението на запасите са воде-

нето на контролни сметки и инвентаризация-

та на фактическата наличност. 

Всяка организацията води контролна 

сметка, в чиито дебит се записват всички по-

купки на материали, а в кредита всички раз-

ходи. Салдото на сметката в парична оценка 

следва да е равно на салдото в картоните за 

регистриране на запасите. 

Установяването на наличността е необхо-

димо за данъчното облагане и за изчисляване 

на разходите. Това създава необходимостта 

от инвентаризация на наличността. Извърш-

ват се следните видове инвентаризации: 

- Периодична инвентаризация се извършва 

по предварително определен график. Описват 

се наличните материали от всеки вид, неза-

вършеното производство и типовата продук-

ция; 

- Непрекъсната инвентаризация се осъщес-

твява чрез метода на непрекъснатата инвен-

таризация. Възлага се на компетентно лице, 

което всеки ден или всяка седмица проверява 

съответно количество или определен процент 

от наличните запаси. Негово задължение е да 

внася корекции във постоянно водените ин-

вентарни сметки; 

- При подборната инвентаризация се полз-

ва подборния метод. 

 

Стокова дистрибуция и пазарна поли-

тика 

„Развиването на ефективна диструбуцион-

на система в условията на конкурентен пазар 

изисква внимателна оценка на различните 

фактори влияещи върху  работата на индиви-

дуалните канали и дистрибуционният микс 

като цяло” [1, 274]. Факторите, които влияят 

на организацията на търговската мрежа са: 

системата на разпределение и каналите на 

реализация на продукцията; пазара; характера 

на стоката. 

В практиката се прилагат различни орга-

низационни форми и варианти за разпределе-
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ние и реализация на продукцията. Най-

ползваните канали за стоките за широко пот-

ребление са тези, водещи: непосредствено 

към потребителя; към посредници, които 

продават на търговците на едро; към търгов-

ците на едро, които от своя страна продават 

на търговците на дребно; към търговците на 

дребно, които продават директно на потреби-

теля; към посредници, които продават на тър-

говци на дребно. 

Върху избора на канали за разпределение 

и реализация на продукцията оказват влияние 

следните фактори [7,171-173]: 

- Продукта - физикохимичните му свойст-

ва, обем, тегло, стойност, условия на съхра-

нение, транспортиране, дистрибуторски раз-

ходи и др. Високите дистрибуционни увели-

чават продажната цена. 

- Пазара и пазарния сегмент, който органи-

зацията обслужва - поглъщаемост на пазара, 

плътност на разпределение на потребителите, 

доходите и броя на потенциалните купувачи. 

- Ресурсите – поради по-ограничените ре-

сурси спрямо едрия бизнес, малкия разчита 

повече на партньорството с агенти и посред-

ници. Малките организации с тесен продук-

тов асортимент и ограничени финансови въз-

можности, се стремят да сведат до минимум 

своя търговско разпределителен апарат и да 

предадат на дистрибутори функциите по реа-

лизацията. 

- Особеностите на посредника - при избор 

на канал на реализация фирмата трябва да 

прецени доколко членовете на канала могат 

да изпълняват функциите си. 

- Конкурентите - дистрибуционните кана-

ли които ползват; взаимоотношенията в тех-

ния дистрибуционен канал и отношенията им 

с посредниците; силните и слабите страни на 

пласментната им стратегия; удовлетвореност-

та на потребителите и други. 

- Въздействието на външната среда – ико-

номическата криза обуславя оптимизиране на 

дистрибуционните разходи и търсене на нови, 

по-изгодни канали за дистрибуция. Дистри-

буционните разходи са: за транспорт; прие-

мане, обработване и изпълнение на поръчки-

те; съхранение на продуктите; капитални раз-

ходи; брак [8, 146]; опаковане; пощенски раз-

ходи; данъци и други. Всяка възможност за 

намаляне на някои от тези разходи е може да 

се ползва за увеличаване на печалбата или за 

намаляне цената на стоката. Използването на 

транснационалните канали за дистрибуция 

изисква по-високи разходи. Това налага неп-

рекъснато оценяване на: митата, таксите, та-

рифите, данъците, международните стандар-

ти, конвенциите, спогодбите, споразуменията, 

правилата при продажбата и движението на 

стоките. Целта е да се разкрият възможности 

за оптимизиране на разходите. „Наблюдават 

се случаи в които разходите за комисионни на 

традиционните последници намаляват, при-

чина за което са появата на съвременните ин-

тернет технологии” [1, 275]. 

- Гъвкавост на канала - способност за 

приспособяване към промени: възможности 

за технологични усъвършенствания на плас-

ментния процес. 

Организацията отчитайки влиянието на 

изброените фактори през призмата на целите 

които преследва, избира форма на реализа-

ция, участниците в дистрибуционния канал и 

изгражда дистрибуционна мрежа. 

Добре е да се има в предвид, че продукци-

ята, пазарът и характерът на работата в про-

мишления пласмент се отличават от потреби-

телския [7, 52]. Методите на разпределяне тук 

са други. За разпределянето на промишлена 

продукция и материали се използват следните 

канали: непосредствено към потребителя; към 

разпределителите; чрез агенти и посредници 

към потребителя. 

 

Заключение. 

 

Търговската дейност на организацията е 

свързана с работата на средствата за произ-

водство и с реализация на произведената про-

дукция. Същността й се изразява в ефектив-

ното реализиране на стоките в потреблението. 

От тук произтича и нейното влияние върху 

производството. Конкретно за рентабилното 

му функциониране се изисква системна реа-

лизация на произведена продукция, рента-

билно закупуване на суровини и материали. 

Като оценява и стимулира търсенето, модер-

ната организация регулира продажбите на 

стоки, съобразно пълноценното обслужване 

на клиентски заявки.  Написаното доказва, че 

търговската дейност развива и усъвършенства 

производствения процес, а от там и самата 

организация, разглеждана като стопански су-

бект. 
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Въведение 

 

„Еволюцията от по-бюрократично-

ориентирани организации към по-гъвкави, 

отворени към пазара и мрежите структури, 

изисква интелектуална и културна промяна 

както на бизнес модела, така и на ръководст-

вото и на индивидуалните начини на работа” 

[11, 145]. “Свидетели сме на силно изразена  

конкурентната борба за привличане на нови 

пазари” [1, 236]. „За много стоки обемът на 

вътрешните потребности е толкова малък в 

сравнение с икономически оправдания обем 

на производство, че се налага сметките при 

нови инвестиции да се правят изключително 

на база възможностите за износ” [2, 232].  

Възможността да се печели и от износа на 

външни пазари е особено атрактивна и за 

малкия бизнес. Този интерес не е характерен 

само за нашата страна - в страни като Шве-

ция, Дания, Гърция, Румъния, Турция, Унга-

рия, Белгия, Швейцария, Израел, Китай, 

САЩ, Люксембург, Сингапур, Япония и дру-

ги редица малки организации реализират го-

ляма част от продукцията си на международ-

ни пазари. Съчетаването на вътрешната с 

външнотърговската дейност осигурява на 

производителите много по-голяма гъвкавост 

спрямо алтернативата за опериране само на 

вътрешния пазар. Съществува и трета алтер-

натива – когато продукцията на организация-

та е предназначена само за износ. 

Един от важните проблеми при външно-

търговската дейност е разработката на подхо-

дяща структура на международните логис-

тични дейности. За структуриране на между-

народните логистични дейности особено зна-

чение имат два елемента, а именно междуна-

родната бизнес среда и логистичната инфрас-

труктура [3, 115-124]. 

 

Организация на външнотърговска дейност 

Форми за организация на външнотърговс-

ката дейност 

Организацията извършва външнотърговска 

дейност чрез посредници, участие в дружест-

во осъществяващо външнотърговска дейност 

или самостоятелно. Върху избора на вариант 

за организиране на външнотърговската дей-

ност влияят фактори, като технико-

технологичните параметри на предлаганите 

изделия, икономическият потенциал, фазата 

на жизнения цикъл на продукта и неговата 

конкурентоспособност. 

 

Външнотърговска дейност чрез посредник 

Избора на бизнеса да работи с или без 

посредник е свързан с разходите за предвиж-

ването на продукцията до външния пазар[12, 

339]. Вариант организацията да реализира 

продукцията си при определени условия е 

чрез външнотърговски организации или чуж-

дестранни търговци. Последните изкупуват 

стоката и я продават за своя сметка в други 

страни. Информация за чуждестранните тър-

говци може да се получи от правителството 

на страната към чиито пазар е интереса. При 

избора на посредник се вземат предвид него-

вите качества (опит, име в деловите среди, 

наличие на реномирани клиенти) и цената 

(търговската отстъпка). 

Основен проблем при работа с посредници 

е свиването на печалбата - значителна част от 

нея се трансформира в доход за посредника. 
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Реализиране на продукцията чрез посред-

ник е подходящо при ограничено производст-

во, неритмични сделки, сложни и неутвърде-

ни на пазара изделия [5, 119-120]. 

 

Външнотърговска дейност чрез участие в 

дружество. 

Недостига на ресурси, недостатъчно под-

готвен персонал и специфични изисквания 

към продукцията свързани със сервизно под-

държане и гаранционно обслужване, могат да 

оформят интереса на организацията да се 

включи в специализирано дружество за вън-

шнотърговска дейност. Тези специализирани 

дружества придобиват собственост върху 

продуктите и предприемат всички необходи-

ми дейности по реализацията на продукцията 

в пазара на чужда страна [7, 386]. Дружество-

то информация на организацията за търсенето 

на съответния пазар и цените, а също може да 

предостави и услуги като консултиране, рек-

лама, застраховки, правни услуги, съхранява-

не и други. Реализира се известна степен на 

специализация - маркетинговите проучвания, 

информационното обслужване и валутно-

финансовата дейност да се осъществяват от 

специализирани звена в дружеството, а орга-

низацията производител запазва на икономи-

ческата си самостоятелност. 

 

Самостоятелна външнотърговска дей-

ност 

Друга възможност за организацията е да 

реализира самостоятелно продукцията си на 

външните пазари. Необходима е информация 

за регионите и страните, представляващи ин-

терес за предприятието, икономически по-

тенциали, познаване на търговското законо-

дателство др. решението да излезе на конкре-

тен външен пазар изисква оценка на очаква-

ните приходи от вложения капитал съотнесе-

ни със степента на риска. Самостоятелното 

извършване на външнотърговска дейност 

предполага по-високи финансови резултати 

от цялостната дейност на предприятието, но 

изисква и поемането на по-голям риск. Клю-

чови са решенията за приспособяването на 

продукцията към спецификата на външния 

пазар и създаването на специализирано звено 

за осъществяване на външнотърговска дей-

ност. При успех на организацията е възможно 

тази дейност да се развие чрез създаване на 

чуждестранен филиал [6, 632].  

 

Документация за регистрацията на вън-

шнотърговска дейност 

При извършване на външнотърговска дей-

ност организацията трябва: да е регистрирана 

и вписана в Търговския регистър; да е вписа-

на в единния класификатор на организациите 

и учрежденията; да е осигурена с бланки за 

официална кореспонденция, образци от под-

писите на собственика/управителя, респек-

тивно образец от печата; да е с открита левова 

и валутна банкова сметка и да разполага със 

съответните нормативни документи за регла-

ментиране на външнотърговската й дейност.  

Нормативни документи за извършване на 

външнотърговска са за: определяне на режи-

мите за внос и износ; определяне на условия-

та и реда за участие в конкурси , за разпреде-

ление на квотите за износ; изменение и до-

пълнение на валутния режим; закон за мит-

ниците и правилника за приложението му; 

тарифа за таксите, които се събират за вете-

ринарен контрол и карантини; митнически 

тарифи за облагане на изнасяните стоки; инс-

трукция на Министерството на финансите за 

реда за попълването на митническите декла-

рации и за воденето на статистическа отчет-

ност по износа; други. 

Препоръчително е регистрирането на ор-

ганизацията в Българската търговско-

промишлена палата. Ползите от това са свър-

зани с възможностите за получаване на до-

пълнителна информация, участие в панаири и 

изложби, безплатно обучение по редица въп-

роси и други. 

 

Взаимодействие с държавни институции 

Външноикономическата дейност се осъ-

ществява под надзора на Министерството на 

икономиката, Министерството на финансите 

и Министерството на външните работи. 

Външнотърговската дейност на организа-

цията се регистрира, при което тя взаимо-

действа със: "Булгарконтрола" за издаване 

сертификат за качество на стоката; Минис-

терството на земеделието и горите за получа-

ване на фитосанитарен сертификат за годност 

(при селскостопанска продукция - растения, 

плодове, зеленчуци); Хигиенно-

епидемиологичния институт (ХЕИ) за изкар-

ване на санитарен сертификат за годност за 

употреба (за хранителни и животински про-

дукти); Ветеринарната инспекция на МЗГ за 

изготвяне на ветеринарен сертификат, удос-

товеряващ, че превозваните живи животни и 

птици не са заразени; Българската търговско-
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промишлена палата за сертификат удостове-

ряващ произхода на стоките (регион, произ-

водител и други); Застрахователен институт 

издаващ полица за сключен застрахователен 

договор; митническите власти. Взаимодейст-

вието с митническите власти е свързано с из-

готвянето на: митническа декларация за 

внос/износ, оповестяваща стоката и нейното 

назначение; митнически манифест [9, 78-79] 

(съдържащ описание на наличната стока, хра-

нителни запаси и гориво в превозните средст-

ва независимо от предназначението им), кой-

то се ползва за обмитяване на стоките. Мит-

ническите власти издават и свидетелство за 

митническо запечатване и пломбиране. 

Когато изнасяната стока е под квотов ре-

жим, организацията трябва да изкара от Ми-

нистерството на икономиката удостоверение 

за предоставен дял от квота. 

 

Информационни източници  

Търговските камари на всяка развита стра-

на, а също и някои правителствени служби 

предоставят статистически данни за собствен 

износ. За индустриално развитите страни е 

характерно заменянето на означението на 

стоките с международно кодиране. Има чети-

ри системи на кодиране: Стандартна про-

мишлена класификация, Международна стан-

дартна търговска класификация, Брюкселска 

търговска номенклатура и Тарифни каталози 

на САЩ. От 1988 г. 24-те най-развити про-

мишлени страни използват единна система за 

кодиране на стоките. Кодирането позволява 

прецизна идентификация на продуктовите 

групи и успешна работа с пазарните анализи, 

доклади и прогнози на посочените по-горе 

институции. 

Статистическите данни на развитите дър-

жави се подразделят на детайлни продуктови 

категории и се актуализират на всеки шест 

месеца. Данните от по-малките държави имат 

ограничена стойност. Официалните статисти-

чески данни предоставят частична информа-

ция. Това налага допълнителна работа за по-

лучаване на достоверна информация - при 

преценка възможностите за реализация на 

определен вид стока в конкретна страна е не-

обходимо ползването на статистически данни 

за най-известните производители на пазара. 

Организацията може да ползва информа-

ция за направени пазарни проучвания от раз-

лични правителствени програми и рекламни 

мероприятия. 

Различните съюзи на производители пред-

лагат консултантски услуги в областта на из-

носа. От спедиторските дружества, жп, морс-

ки, авто- и авиокомпании, може да се получи 

информация за ситуацията в съответната 

страна, условията за транспортиране и опа-

ковката на стоките. Кредитните институти от 

сферата на международния бизнес, разпола-

гат с разнообразни данни за икономическите 

и политическите особености в дадена страна, 

инвестиционната й политика, начините на 

разплащане и транспортните изисквания. 

Основен източник на чуждестранна тър-

говска информация са посолствата на страни-

те и международните панаири. В библиотека-

та на всяко посолство може да се намери ли-

тература и информация от специализирани 

публикации, списания, телефонни указатели, 

отраслови указатели за съответната страна, а 

също и проспекти, каталози, филми и др. рек-

ламни материали. Не трябва да се пренебрег-

ва и възможността чрез посолството на съот-

ветна държава да се установят непосредстве-

ни контакти с потенциални контрагенти. 

Към изброените източници на информация 

могат да се добавят специализирани изложби, 

рекламни обяви в периодични и специализи-

рани издания, фирмени доклади и други.  

Черпенето на информация от представени-

те източници дава възможност за създаване 

на информационна база, позволяваща извър-

шването на текущи пазарни анализи, опреде-

ляне на привлекателния пазарен сегмент и 

ефективен избор на партньори. 

 

Режими на внос и износ 

Режимът на внос и износ се определя от 

Министерския съвет за една календарна го-

дина. Възможно е при необходимост да се 

промени и през годината. Организацията 

трябва да е запозната в детайли с режима за 

сделките, които ще осъществява. Известни са 

следните режими: 

- Свободен режим – спазват се всички по-

сочените по-горе изисквания за осигуряване 

на необходимите документи за външнотър-

говска сделка, но специфичната му характе-

ристика е липсата на допълнителни забрани, 

разрешения или ограничения.  

- Режим на регистрация – касае селскосто-

панската продукция и стоки за потребление. 

Регистрацията позволява да се следи движе-

нието на стоките от и за страната. Чрез него 

се осигурява информация необходима за 

държавното регулиране на вноса и износа. 
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- Разрешителен режим - отнася се за опре-

делени стоки и е подчинен на специфични 

разпоредби, засягащи търговията с оръжия, 

редки метали [8, 73-80], упойващи и психот-

ропни вещества, включително специфични 

лекарствени средства, радиоизотопни матери-

али и други. 

- Квотов режим – свързва се с въвеждане 

на квоти за стоки, които са в режим на регис-

трация и в разрешителен режим. Квотата 

представлява количеството стока, изразено в 

стойност или във физически единици, поста-

вено под този режим. Чрез квотовият режим 

държавата осъществява съответно регулиране 

- стимулиране или ограничаване на вноса и 

износа, стимулиране на българските произво-

дители, преструктуриране на износа и други. 

Въвеждането на квоти се налага от необходи-

мостта от количествени ограничения, селс-

костопанската политика на страната; времен-

ните затруднения в снабдяването с определе-

ни ресурси, поетите двустранни и едностран-

ни задължения на страната и други. За всяка 

обявена квота се провежда конкурс. На учас-

тник не може да се предоставя повече от 35 % 

от квотата. Извършването на внос или износ 

по квота се свързва с издаване на разрешение 

от Министерството на икономиката. 

- Забранителен режим – отнася се до заб-

рана износа на съответна стока, като забрана-

та може да е постоянна или временна. Обик-

новено временната забрана се въвежда при 

установен недостиг на определена стока.  

- Преференциален режим – касае налага-

нето на специален търговски режим, произ-

тичащ от споразумения с група страни или 

отделна страна. 

Освен изброените режими за ограничаване 

на износа или стимулиране на вноса държава-

та може да въвежда експортни такси; контин-

генти с пълно или частично освобождаване от 

износни митни сборове; режим на внос с на-

малени или нулеви ставки на митните сборо-

ве или с освобождаване от митни сборове и 

други; преференциални тарифни мерки, 

включени в споразумения, по които държава-

та е страна, и предвиждащи предоставянето 

на преференциално тарифно третиране; пре-

ференциални тарифни мерки, приети едност-

ранно от страната в полза на други страни, 

група страни или територии; автономни мер-

ки, утвърждавани от Министерския съвет, с 

които временно се намаляват или премахват 

действащите вносни митни сборове по отно-

шение на определени стоки. 

Митнически режими и митнически конт-

рол 

Митнически режими 

Съгласно закона за митниците в страната 

се прилагат следните митнически режими – 

внос, временен внос, транзит, митническо 

складиране, активно усъвършенстване, па-

сивно усъвършенстване, обработка под мит-

нически контрол, износ, временен износ. 

От момента на постъпване в митническата 

територия на страната стоките са под митни-

чески надзор и са обект на митнически конт-

рол съобразно действащите към датата на въ-

веждането разпоредби. При представяне на 

стоките пред митническите органи се подава 

митнически манифест. Възможно е да се оп-

редели и друг срок за подаване на манифеста 

от Митническите органи, който не може да 

бъде по-късно от първия работен ден след 

деня, в който стоките са представени. Пра-

вилникът за приложение на закона за митни-

ците определя реда и условията по които се 

извършва манифестирането на стоките. Има 

случаи на приемане от Митническите органи 

на търговски или друг документ вместо мит-

нически манифест. Изискването е документа 

да съдържа необходимите данни за иденти-

фициране на стоките. 

 

Митнически контрол [4] 

„Митническият контрол е специализиран 

финансов контрол и притежава всички харак-

теристики на финансовия контрол, съдържа 

общите елементи на контролната функция, 

проявява се чрез познатите форми и може да 

ползва на практика описани методи. Заедно с 

това този вид контрол притежава специфични 

особености и конкретни технологични проце-

дури, които го дефинират от останалите ви-

дове контрол. В този ред на мисли обект на 

внимание са елементите на специфичното 

съдържание на митническия контрол: декла-

риране, манифестиране, преглед, описване, 

оценяване, тарифиране, реализация на митни 

сборове, заплащане или обезпечение, транзи-

тиране и коригиране на регистрирани откло-

нения” [10, 218-219]. 

„Митническият контрол включва реализа-

цията от страна на митническите органи на 

специфични действия по проверка на стоки, 

на транспортни, търговски, счетоводни и дру-

ги по съдържание документи на физически и 

юридически лица, на превозни средства, на 

багажи и други стоки, пренасяни през дър-

жавната граница, респективно и тази на ЕС и 
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други подобни действия за осигуряване спаз-

ването на митническото законодателство и на 

други разпоредби, приложими за стоките под 

митнически надзор, както и събирането на 

митни сборове и някой данъци (акцизи и 

ДДС)” [9, 76]. 

„Митническият надзор се формулира като 

организирана съвкупност от действията на 

митническите органи, предприемани целесъ-

образно за осигуряване спазването на митни-

ческото законодателство и на други разпо-

редби, приложими за стоките под митнически 

надзор” [9, 76]. 

Лицата свързани с операции по внасяне, 

изнасяне и транзитиране на стоки, са длъжни 

да предоставят на митническите органи по 

тяхно искане и в определен от тях срок цялата 

информация и документация по сделката - 

митническа декларация с приложение на до-

кументите, нормативно определени за разре-

шаване на митническия режим, за който са 

декларирани стоките. 

При износ стоката се освобождава от мит-

нически надзор след извършване на митни-

чески контрол и поставяне на митнически 

означения. 

При внос - след заплащане на дължимите 

мита, такси, акцизи, данъци и представяне на 

предвидените статистически данни. 

При определяне на митническата стойност 

за внасяните стоки към платената или подле-

жащата на плащане цена се прибавят и след-

ните разходи в размера, в който се плащат от 

купувача, но не са включени в платената или 

подлежащата на плащане цена: 

- Комисионни и възнаграждения за пос-

редничество (с изключение на комисионните 

за покупка); разходи за контейнери; 

- Разходи за опаковка, включващи труда и 

материалите; стойността, съответно разпре-

делена, на следните стоки и услуги, когато са 

доставени пряко или косвено от купувача, 

безплатно или на намалени цени, за използ-

ване във връзка с производството и продаж-

бата за износ на внасяните стоки, доколкото 

тази стойност не е била включена в платената 

или в подлежащата на плащане цена, в това 

число: материали, съставки, части и други 

подобни, включени във внасяните стоки; инс-

трументи, клишета, матрици и други подоб-

ни, използвани при производството на внася-

ните стоки; изразходвани материали при про-

изводството на внасяните стоки; разходи за 

инженеринг, разработки, художествено 

оформяне, дизайн, планове и чертежи, които 

не са разработени в страната и са били необ-

ходими за производството на внасяните сто-

ки. 

В митническата облагаема стойност не се 

включват разходите за транспорт на стоките, 

извършени на територията на страната след 

тяхното въвеждане и тези за строителство, 

инсталиране, монтаж, поддръжки или техни-

ческа помощ, извършени за стоките след вно-

са им; таксите за правото внасяните в страна-

та стоки да бъдат възпроизвеждани; мита, да-

нъци, акцизи и такси, дължими в страната за 

вноса или за продажбата на стоките; лихви по 

финансови споразумения на купувача във 

връзка с покупката на внасяните стоки, при 

условие че лихвите са разграничени от реално 

платената или подлежащата на плащане цена. 

Стоките могат да се разтоварват/товарят 

само с разрешение на митническите органи на 

места, определени от тях. В случайте на ава-

рия или обстоятелства, налагащи незабавно 

разтоварване на стоките разрешение не се 

изисква, но е задължително незабавното ин-

формиране на митническите органи. 

Получаването на митническо направление 

за манифестираните стоки следва да се из-

върши в определени срокове, започващи от 

датата на подаване на митническия манифест 

- за стоки, превозвани с транспорт, различен 

от морския в двадесет дневен срок, а за стоки, 

превозвани с морски транспорт срокът е че-

тиридесет и пет дни. 

По искане на декларатора Митническите 

органи анулират приетата митническа декла-

рация, когато деклараторът докаже, че стока-

та е декларирана погрешно за съответния 

митнически режим или че поради особени 

обстоятелства оставането й под декларирания 

митнически режим е неоправдано. 

Митническите органи извършват докумен-

тен контрол на декларацията и придружава-

щите я документи. Те имат право да изискват 

от декларатора представянето на други доку-

менти за проверка на истинността на данните 

в декларацията, както и проверка на стоките и 

вземане на проби за анализ или контрол. Дек-

лараторът има право да присъства при про-

верката на стоките и при вземането на проби-

те. Транспортирането на стоките до местата 

за проверяване и вземане на проби и всички 

операции, необходими за това, се осъществя-

ват от декларатора и на негова отговорност. 

Направените разходи са за сметка на деклара-

тора. За улесняване извършването на провер-

ката и вземането на пробите Митническите 
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органи могат да изискват присъствие на дек-

ларатора или на негов представител. При взе-

ти проби съгласно действащите разпоредби, 

митническите органи не дължат обезщетения, 

но разходите за направения анализ или конт-

рол са за тяхна сметка. 

Унищожаването или свалянето на средст-

вата за идентифициране поставени върху сто-

ките и товарните помещения на превозните 

средства се извършва от митническите органи 

или с тяхно разрешение. Тази разпоредба не 

се прилага в случаи на непреодолима сила 

или други непредвидими обстоятелства с цел 

опазване на стоките и превозните средства. 

Митническите органи отлагат с мотивира-

но решение даването на разрешение за вдига-

не на декларирани за режим на внос стоки. Те 

следва незабавно да уведомят компетентните 

органи по надзора на пазара, когато при из-

вършена проверка са установили следните 

несъответствия: 

- Стоките показват характеристики пораж-

дащи основателни съмнения за наличие на 

риск за здравето и безопасността в случай на 

тяхната употреба; 

- Стоките не се придружават от докумен-

тите, изисквани съгласно правилата за безо-

пасност, или не са маркирани в съответствие 

с тези правила. 

Когато Митниците са уведомени от компе-

тентните органи по надзора на пазара, че сто-

ките представляват сериозен и непосредствен 

риск за здравето и безопасността и за пуска-

нето им на пазара има забрана Митническите 

органи не разрешават вдигането на стоките и 

поставянето им под режим на внос. Поставят 

върху фактурата и върху другите документи 

придружаващи стоките текста "Опасен про-

дукт - вносът не е разрешен". 

Митническите органи не разрешават вди-

гането на стоките и поставянето им под ре-

жим внос в случаите на уведомяването им от 

компетентните органи по надзора на пазара за 

несъответствие на стоките на действащите 

правила за безопасност и за влязла забрана да 

се пускат на пазара. Митническите органи 

поставят върху фактурата и върху другите 

придружаващи стоките документи текста 

"Продукт, несъответстващ на изискванията - 

вносът не е разрешен". 

Митническите органи предприемат норма-

тивно предвидените действия, включително 

отнемане в полза на държавата и продажба, за 

стоки, за които не може да се даде разреше-

ние за вдигане по следните причини: провер-

ката на стоките не е могла да бъде започната 

или извършена в определените от митничес-

ките органи срокове по причини, дължащи се 

на декларатора; не са представени докумен-

тите, необходими за поставянето на стоките 

под искания митнически режим; не са запла-

тени или обезпечени в определения срок 

дължимите вносни или износни митни сборо-

ве; стоките са обект на забранителни или ог-

раничителни мерки. 

Митническите органи имат право служеб-

но или по искане на декларатора да извършат 

повторна проверка на декларацията дори и 

след издадено разрешение за вдигане на сто-

ките.  

Дори и след вдигането на стоките Митни-

ческите органи имат право да извършват кон-

трол на търговските документи и данните за 

вносните или износните операции с деклари-

раните стоки, включително и на последващи-

те търговски операции с тях. Контролът се 

извършва на място при декларатора, при вся-

ко лице, свързано пряко или косвено с горе-

посочените операции, както и при всяко дру-

го лице, притежаващо тези документи и дан-

ни. 

Когато митническите разпоредби пред-

виждат задължително учредяване на обезпе-

чение, митническите органи при отчитано на 

специфичните разпоредби за режима опреде-

лят размера на обезпечението. За приетите 

обезпечения митническите органи не дължат 

лихви. Банковата гаранция се дава в писмена 

форма, като гарантът се задължава да заплати 

солидарно с длъжника обезпечения размер на 

митническото задължение в случай, че пла-

щането стане изискуемо. Митническите орга-

ни имат право да откажат приемането на 

предложената банкова гаранция, когато тя не 

обезпечава плащането на митническото за-

дължение в предвидените срокове. 

Обезпечението не се освобождава, докато 

митническото задължение не се погаси или 

може да възникне отново. Обезпечението се 

освобождава незабавно, след като митничес-

кото задължение се погаси или вече не може 

да възникне. 

Митническо задължение не възниква при 

неправомерно въвеждане на митническата 

територия на неистински или подправени па-

рични знаци, наркотични вещества, за които 

се носи отговорност по Наказателния кодекс. 

Понятия свързани с осъществяването на 

вносна/износна сделка 
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Стоки са всички видове предмети, прена-

сяни през държавната граница - по тръбопро-

води и електропроводи, с превозни средства, 

пътнически багажи и други пратки. 

Тарифна квота е количеството стока, изра-

зено в стойност или във физически единици, 

за което през определен период се прилага 

намалена ставка на митото. След изчерпване 

на количеството се възстановява облагането 

със ставката по митническата тарифа. 

Тарифен плафон е количеството стока, из-

разено в стойност или във физически едини-

ци, за което се прилага намалена ставка на 

митото. При превишаване размера на това 

количество може да се възстанови облагането 

със ставката на митническата тарифа по реда, 

предвиден в акта за въвеждането му. 

Контролирана доставка - съвкупност от 

методите и средствата за допускане изнасяне-

то от, преминаването през или внасяне на те-

риторията на една или няколко страни на не-

законно изпратени или предизвикващи по-

дозрение, че са незаконно изпратени нарко-

тични вещества и техните аналози или вещес-

тва, които ги заменят, със знанието и под 

контрола на компетентните органи на тези 

страни с цел да бъдат разкрити лицата, участ-

ващи в извършването на незаконен трафик. 

Митническо тарифиране 

„Митническото тарифиране е специфична 

процедура, отразяваща държавна митническа 

политика, характерни международни спора-

зумения, както и установени и регламентира-

ни държавни и междудържавни отношения” 

[9, 79]. 

Митническата тарифа включва: комбини-

раната номенклатура на Република България; 

ставките и други елементи за облагане, които 

се прилагат за стоки, включени в комбинира-

ната номенклатура, по отношение на митата и 

облаганията при внос на стоки в съответствие 

със селскостопанската политика или в съот-

ветствие със специфични разпоредби, прило-

жими към стоки, получени при преработката 

на селскостопански продукти; преференциал-

ни тарифни мерки, включени в споразумения, 

по които Република България е страна, и 

предвиждащи предоставянето на преферен-

циално тарифно третиране; преференциални 

тарифни мерки, приети едностранно от Ре-

публика България в полза на страни, група 

страни или територии; автономни мерки, въ-

веждани от Министерския съвет, с които вре-

менно се намаляват или премахват действа-

щите вносни митни сборове по отношение на 

определени стоки (автономни мерки за сус-

пендиране); условията и редът за въвеждане и 

прилагане на автономни мерки за суспенди-

ране се определят с наредба на Министерския 

съвет. 

Комбинираната номенклатура, конвенцио-

налните ставки на митата и автономните 

ставки на митата се обнародват в "Държавен 

вестник". 

 

Заключение. 

 

Излизането на чужди пазари осигурява до-

пълнителен оборот и приходи, респективно 

печалби във валута. Повишават се възмож-

ностите за осигуряване на дефицитни ресур-

си, комплектуващи изделия и други. Влияние 

върху инициирането на интерес за износ 

оказва и държавната политика за неговото 

стимулиране чрез предоставяне на облекчени 

условия за ползване на помощи и преферен-

ции, ползване на кредити за рискови мероп-

риятия, застраховане при изгодни условия и 

други. 

Безспорно външнотърговската дейност е 

съществен фактор за организационно разви-

тие – увеличават се пазарите, което води до 

нарастване на продажбите. С излизането на 

външни пазари организацията среща отпора 

на международната конкуренция. Това изиск-

ва инвестиции за постигане на по-високо ка-

чествено равнище на организацията, по от-

ношение на  технологията, техниката, персо-

нала, а също и от гледна точка на по-

ефикасна структурна, технологична и марке-

тингова политика. 
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Въведение 
 

Едно от необходимите условия за конку-

рентноспособността на организациите е раз-

витието на управленските умения на техните 

ръководители. Съвременните мениджъри на 

различни нива трябва да бъдат готови да взи-

мат всякакви стратегически верни решения, 

да са лидери в своите колективи. Все по често 

авторитетът на ръководителя, позволяващ 

влияние върху подчинените, се осигурява не 

със силата на административната машина, а 

чрез общоприетите ценности и определен мо-

дел на поведение. Ефективният ръководител в 

съвременния свят е необходимо да съчетава в 

себе си както професионалните способности 

на мениджър, който организира, контролира и 

насочва дейността, така и личностните качес-

твата на уважаван неформален лидер, който 

умело да общува със своите колеги и подчи-

нени, те да ценят неговото мнение, а разпо-

режданията му да се следват с готовност. 

 

Изложение 

 

Много учени в областта на управлението 

смятат, че мениджмънтът и лидерството се 

припокриват, въпреки че степента на припок-

риване е спорна. Някои приемат лидерството 

за аспект на мениджмънта, нещо като инст-

румент, който мениджърите използват, когато 

се налага да влияят на хората. Други учени 

правят разлика между лидерство и менидж-

мънт. За Филип Котлър мениджмънтът е 

свързан със справянето със сложни ситуации 

и внасянето на ред в организациите. Лидерст-

вото пък е свързано с внасяне на промени с 

цел постигане на желано бъдещо състояние. 

Според него (Котлър Ф., Каслионе Дж.,, 2009) 

мениджърите правят нещата правилно (ор-

ганизират и създават ред), докато лидерите 

правят правилните неща (развиват стратегии 

и визии и помагат на организацията да се 

адаптира към промяната). Успешните органи-

зации имат нужда и от лидерство, и от мени-

джмънт, но според Котлър много организа-

ции в днешно време страдат от прекалено 

много мениджмънт и твърде малко лидерст-

во.  

Ние възприемаме тезата, че ръководството 

е поведение, при което човек изпълнява офи-

циалната роля, при която на него са възложе-

ни функциите да управлява даден колектив, а 

лидерството е поведение на човека, което се 

характеризира с наличието на определени 

способности и качества, които осигуряват 

водеща позиция в дадена група. Същността 

на лидерството се състои в предимството на 

фактора на влияние по отношение на изпъл-

нението на правилата, съществуващи в дадена 

организация.  

Според нас различията между ръководите-

ля и лидера са: 

-  в подхода на самото управление, което 

може да се нарече „планиране на бъдещето”; 

Мениджърите съставят план и бюджет за 

определен период от време, а лидерите разра-

ботват своето виждане за бъдещето и страте-

гията за реализацията му на практика. 
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-  в схемата за осъществяване на плана на 

действие;  

Мениджърите се грижат за решенията, 

свързани с организационните и кадрови въп-

роси, а лидерите предават на хората своето 

виждане за бъдещето. 

-  в подхода за осъществяване на самата 

дейност; 

Мениджърите се занимават с мониторинг 

на резултатите и решаване на проблемите, а 

лидерите вдъхновяват хората и ги зареждат с 

енергия. 

-  в резултатите от самата дейност.  

Мениджърът осигурява определена ста-

билност и ред, а лидерите генерират промени. 

Оптималният вариант за съвременната ор-

ганизация е ръководителят да притежава и 

лидерски качества, а лидерът да има съответ-

ните пълномощия за реализирането на своите 

идеи. Ако ръководителят няма съответните 

лидерски качества, той може да стане опасен 

за своите подчинени, особено за творчески 

надарените хора. Има случаи, когато ръково-

дители, които не са лидери и не притежават 

необходимите умения, са заобиколени с доста 

бездарни хора. Ръководител, който всява 

страх у своите подчинени, често създава око-

ло себе си напрегната атмосфера. По този на-

чин той убива инициативата на най-добрите 

си служители, вместо да ги подтиква към дос-

тигането на целите, поставени от самия него. 

Такъв ръководител е способен повече да нав-

реди на организацията, отколкото да й помог-

не. 

Трябва да отбележим, че лидерите не ви-

наги са и ефективни ръководители. В много 

случаи ефективното лидерство може да пречи 

на формалната организация. Влиятелният не-

формален лидер може да направи така, че ко-

лективът да не изпълнява нарежданията на 

ръководителя. Важното е лидерите да въз-

действат върху поведението на хората в ко-

лектива в посока, необходима за достигането 

на целите, поставени в организацията. Много 

е важно тяхната роля да е ясна на всички, 

подчертана и даже подсилена чрез постоян-

ното внимание на ръководството към проб-

лемите на хората, чрез възможностите за тях-

ното обучение и поощряване. Вниманието 

към ръководителите, към развитието на тех-

ните лидерски умения, трябва да бъде една от 

най- силните страни на организационната 

култура в предприятието, защото съвсем не 

всеки ръководител може да стане лидер. 

Седем са ключовите фактори, без които 

лидерството не може да бъде успешно: 

- привързаност към универсалните прин-

ципи (причина и следствие, взаимодействие и 

борба на противоположностите и др.); 

- споделени ценности; 

- вдъхновяваща представа и мисия; 

- предоставяне на пълномощия; 

- планиране; 

- изграждане на екип; 

- непрекъснато усъвършенстване на харак-

тера и на компетентността на лидера. 

Могат да се дадат някои практически пре-

поръки за повишаването на ролята на лидери-

те в работата на колектива: 

-  обосновано да се посочи какви лидери са 

необходими днес на организацията; 

-  да се покажат основните направления за 

обучението на лидери, при това как точно 

трябва да се „отглеждат” бъдещите лидери; 

-  да се подчертаят основните принципи за 

управление на хора; 

-  да се формулират принципите за подбор 

на ръководители, за тяхното кариерно разви-

тие, да се посочи необходимостта от изграж-

дане на лидерски качества; 

-  да се отбележи важната роля на връзката 

между самите ръководители, редовното про-

веждане на събрания и функционални съве-

щания;  

-  да се покажат най-приемливите и научно 

обосновани стилове на управление; 

-  да се създадат условия за осъзнаване от 

ръководителите на необходимостта да бъдат 

лидери. 

Всеки човек в своето ежедневие преследва 

два вида цели: лични (егоистични) и социал-

ни (обществено значими). Последните стават 

важни за индивида само в този случай , кога-

то удовлетворението на неговите собствени 

интереси зависи от благополучието на група-

та или обществото като цяло. Лидерството се 

състои именно в това, да се убедят хората да 

оставят за определен период от време егоис-

тичните си съображения в името на общата 

цел. Лидерството не е подтискане на волята 

на хората, а активиране на желание за следва-

не на определен път, показан от самия лидер, 

възприемане на целите на групата като лични. 

По такъв начин лидерството предлага създа-

ване на сплотен, целеустремен екип. 

В разпореждане на лидера има седем лоста 

на влияние: 

 - специални знания;  
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Лидерът трябва да е способен да предаде 

на служителя своите специални знания, да 

покаже как трябва да се изпълни работата. 

- информация; 

Лидерът трябва да има необходимата ин-

формация към кого да се обърне, ако възник-

нат проблеми. 

- връзки;  

Лидерът трябва да поддържа полезни 

връзки с висшестоящото ръководство. 

- законна власт; 

Лидерът трябва да има правото и възмож-

ността да подчинява служителите; 

- личност;  

Лидерът трябва да е готов да жертва лич-

ните си интереси в името на колектива.  

- възнаграждения; 

Лидерът трябва да разполага с редица на-

чини за поощряване, от премиите и поставяне 

на съвременно оборудване до ласкава усмив-

ка към хората. 

- наказания.  

Лидерът трябва да има пълномощия за 

строго съблюдаване на определения ред, а в 

случай на неизпълнение, да има право да тър-

си отговорност за това. 

Изследванията  на изискванията на члено-

вете на екипа към личните качества на лиде-

ра, които са проведени от чужди социолози 

показват следните резултати, които приемат 

даденото ръководство за идеално (Урлих Д., 

Смолуд Н., 2009).  

-  ръководителят контролира само основ-

ните и решаващи въпроси и задачи; 

-  знаейки за своя авторитет, ръководителят 

се държи с подчинените си като с равен; 

-  ръководителят не издава подробни запо-

веди, указва само на целта на работата, със-

редоточава вниманието си върху развитието 

на трудовата активност и организацията на 

изпълнение на задачите; 

-  ръководителят се стреми да повиши за-

интересоваността на сътрудниците към ре-

зултатите от работата и търси варианти за 

повишаване производителността на труда; 

-  ръководителят е внимателен, познава 

своите подчинени, техните интереси и нужди, 

помага за преодоляването на възникнали зат-

руднения. 

За да бъдат избегнати грешките при избора 

на лидер е удобно да се ползва скала с лич-

ностните качества и способности необходими 

на ръководителя. Ще отбележим не само ка-

чествата, които подобряват дейността на ръ-

ководителя, а и тези, които помагат за него-

вото кариерно израстване: 

- успешно сътрудничество и разбиране на 

хората; 

- разсъдливост, обективност и способност 

за анализиране; 

- способност за анализ на определена си-

туация и вземане на правилното решение; 

- широк мироглед; 

- способност за управление; 

- комуникативност; 

- енергичност и самодисциплина; 

- усет към новото и към необходимостта от 

реални промени; 

- връзки с обществеността; 

- уравновесен характер. 

Високата специална квалификация се 

изисква при осъществяването на процеса на 

оперативно и професионално ниво, но докол-

кото на ръководителя се възлага все по голя-

ма отговорност, свързана с управлението, 

значението на техническата квалификация 

намалява. Ръководителят все повече започва 

да зависи от професионализма на своите под-

чинени. На преден план излиза способността 

за работа с хора, което предполага наличието 

на навици за ефективно взаимодействие с 

подчинените и сътрудниците в организация-

та, способността за създаване на екип.  

Формирането на екип е най-важната задача 

на лидера. От това зависи кариерата на ръко-

водителя и съдбата на неговите подчинени. 

Тук възникват два проблема: 

Първият  приобщаването на подчинените 

към тяхната мисия, разясняване на целите и 

задачите, касаещи цялото предприятие, тър-

сене на таланти и ресурси, планиране и орга-

низиране на конкретната работа. 

Вторият е свързан с осигуряването на оп-

тимално и непрекъснато функциониране на 

екипа, изглаждането на противоречията и 

поддържането на ентусиазма. 

Психологическият анализ на ефективното 

лидерство позволява ясна класификация на 

личностните характеристики на ръководителя 

в съотношение с неговата професионална 

дейност. На практика се разграничават след-

ните типове ръководители (и съответните им 

работещи екипи): 

- реалистичен - енергичен, готов за дейст-

вия; 

- изследователски - независим, с ориги-

нални разсъждения и постъпки; 

- предпринимачески - самоуверен, напо-

рист, склонен към манипулация; 
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- социален - открит, доброжелателен, алт-

руистичен; 

- артистичен - екстравагантен, непредска-

зуем. 

Критериите за оценяване на лидерството 

могат да бъдат разпределени в следните кате-

гории: 

-  успешна работа на екипа; 

-  рейтинг, съставен от подчинените, от ръ-

ководители на същото ниво, от висшата ад-

министрация; 

      За най-показателен се смята този на под-

чинените. 

-  оценката на потенциалния лидер (въз-

можния ръководител); 

-  собствената оценка на лидера за своята 

работа.  

 Оценките за дейността на лидера, предс-

тавени от подчинените и ръководството, чес-

то съвпадат, макар, че критериите са различ-

ни. Докато работникът се ръководи от чувст-

вото за социална справедливост, което е ха-

рактерно за нашата страна, ръководителят 

твърдо прокарва иновационна политика, 

стреми се да преструктурира или ликвидира 

неефективното предприятие, често работни-

кът ще е оценен много ниско. Оценката за 

ефективността на лидера може да се приеме 

за вярна, само тогава, когато се вземе предвид 

реалната практическа работа на неговия екип. 

Изследванията показват, че 60- 70 % от 

работниците не са доволни в една или друга 

степен от своите ръководители. Като главни 

техни недостатъци се отбелязват: 

- нежелание да ползват своите пълномо-

щия при решаване на проблеми и изглаждане 

на конфликти; 

- неправилен анализ и оценка на техния 

труд; 

- неспособност за организиране на работа-

та; 

- неправилни заповеди; 

- неумение за ясно поставяне на задачите; 

- неумение за правилна оценка на труда на 

подчинените;  

- наличие на „любимци” и надменно от-

ношение към останалите; 

- деспотично отношение към подчинените; 

- несправедливост към подчинените и пел-

течене пред началството. 

Един от най-сериозните проблеми си оста-

ва проблемът с обучението на лидерите. Едни 

са ръководители по природа, други се учат, 

или могат да се научат с придобиването на 

определен опит. Но всички се нуждаят от 

обучение. Освен наличието на определени 

навици, може да възникне необходимост от 

създаването на нови такива. 

Ръководителят трябва да умее да обучава 

своите подчинени на работното място, да ор-

ганизира индивидуална атестация, да разра-

ботва индивидуални учебни планове за ра-

ботниците, да провежда ефективна политика 

по поставянето на задачи и организира ме-

роприятия за тяхното изпълнение. Затова 

предприятието трябва да включи всичко това 

в програмата за обучение на ръководители.  

Обикновено ръководителите отделят го-

лямо внимание на анализите на неуспехите. 

Лидерът на промяната трябва първо да се 

погрижи за реализирането на възможностите 

и превръщането им в основа за следващите 

дейности (без да забравя и за проблемите).  

Преди да се осъществи внедряването на 

нещо ново трябва да се осъществи пилотен 

проект (да се направи проверка под формата 

на предварителни изпитания). Сътрудниците 

трябва винаги да знаят какво се случва. Те не 

могат да работят, ако заобикалящата ги среда 

е непредсказуема и неразбрана. За да бъдат 

избегнати неочакваните изненади, стабилни и 

непроменени трябва да останат: мисията на 

организацията, нейната ценностна система, 

определянето на ефективността и резултати-

те. Тук е много важна ролята на организаци-

онната култура. За да станеш успешен лидер, 

трябва да изработиш такава политика на уп-

равление, която да накара настощето да рабо-

ти за бъдещето. 

 

Заключение. 

 

Единството на три основни компонента 

(промяната на визията, формирането на ли-

дерска култура и изграждането на самообуча-

ваща се организация) се счита от съвременна-

та наука за управление като условие за пости-

гане на дългосрочни конкурентни предимст-

ва, необходими за всяка организация, която 

иска не само да оцелее при бързо променящи-

те се външни условия, но и да постигне успех 

(Портър М., 2010). Разбирането на това усло-

вие поставя пред управлението сериозни 

проблеми както от теоретичен, така и от 

практически характер, тъй като са свързани с 

промяна на управленското мислене и на са-

мия смисъл на управлението. Особено важно 

е да се разбере, че усъвършенствайки профе-

сионалната селекция на лидерите, може зна-

чително да се подобри животът на организа-
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цията и нейния екип, а също така нейната 

ефективност и вътрешен климат. 
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ABSTRACT: The solution of many problems in the management area is connected with the balance of work 

and personal life of the associates and the coordination of their individual goals with those of the organization. 

In the presence of an effective balance between the interests of the separate associates /personal goals/ and the 

interests of the company /shared goals/ people work with great interest for developing their organization. The 

main thing here is there inner motivation. In this report are being examined the basic means for intangible moti-

vation of the associates as a solid motivational method and as a condition for the creating of a new type of or-

ganizational culture.  
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Въведение 

 

През ХХ век стойността е била създавана 

чрез максимално рационално използване на 

материалните активи, а работниците са били 

малки винтчета в голямата машина на предп-

риятието. В днешната информационна епоха 

повечето организации трябва да намерят точ-

ния път, по който да изпратят най-важните 

съобщения (за визията и стратегията си) до 

основните им получатели - своите служители. 

Световно признатият консултант в област-

та на организационното поведение Х. Рам-

персад (Rampersad H., 2006) предлага две но-

ви управленски концепции („Универсална 

система от показатели” (TPS) и „Лична сис-

тема от балансирани показатели” (PBSC), ак-

центиращи върху важността на взаимовръзка-

та между  личните цели и  целите на  органи-

зацията. Съгласуваността между личните и 

общите цели  според него способства за разк-

риването на потенциала на работещите и по-

вишаване на тяхната удовлетвореност, което 

трябва да доведе до по-голяма лоялност на  

сътрудниците, засилено съучастие в работата 

и нарастване на ефективността им. 

 

Изложение 

 

На практика Х. Рамперсад  доразвива иде-

ята на американските икономисти Р. Каплан и 

Д. Нортън за приложението на стратегическа-

та карта като средство за синхронизиране на 

нематериалните активи със стратегическите 

цели (Нортън Д., Каплан Р., 2005) и предлага 

как могат да се свържат личните цели с кор-

поративните, което трябва да доведе до по-

голяма лоялност на сътрудниците и по-

успешното им включване в работа.  Това е 

една от най-важните задачи, върху която ор-

ганизацията трябва да се фокусира.  

Ключовите ценности на неговия подход 

са: 

- интеграция на целите; 

- доверие; 

-  ентусиазъм; 

-  привързаност; 

-  постоянно обучение и усъвършенст-

ване.  

Решението на много проблеми лежи в об-

ластта на балансираността на работата и лич-

ния живот на сътрудниците и съгласуването 

на  техните индивидуални цели с целите на 

организацията. Неслучайно Акито Морита 

посочва, че „в дългосрочна перспектива Ва-

шият бизнес и неговото бъдеще са в ръцете на 

тези хора, които наемате” (Морита А., Ши-

момура М., Рейнголд Е., 1988, с. 3). Ако лич-

ните цели на сътрудника не съвпадат с целите 

на организацията, то такъв сътрудник (а още 

повече ръководител), едва ли ще бъде при-

вързан към организацията и мотивиран за 

ефективно изпълнение на своите задължения. 

В крайна сметка сътрудникът само присъства 

на работното място, но той непълно реализи-

ра своя потенциал заради недостатъчното му 
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включване в работата, отсъствие  на интерес 

и вътрешна мотивация.   

За да се получат желаните резултати, в 

организацията трябва да се работи върху 

формирането на нова организационна култу-

ра. Трябва да се разработват нови стандарти 

на поведение и политика (в това число и на 

мотивационна), които да подкрепят желания 

образ на действия.  

Личната балансирана карта включва: 

 личната мисия, отразяваща фило-

софията за живота, жизнените цели; 

 визията – лично виждане, описва-

що към какво се стреми личността, ценности-

те и принципите, от които се ръководи; 

 ключовите роли на живот; 

 критическите фактори на успеха; 

 личните цели, които могат да се 

измерят. 

 действията по реализация на лич-

ната мисия, цели и виждане. 

Всички елементи на личната балансирана 

карта се разпределят в 4 области: външна 

перспектива, вътрешна перспектива, финан-

сова перспектива, перспектива на знанията и 

обученията. 

Както и в останалите области, в областта 

„Обучение и развитие” можем да срещнем 

както изпреварващи, така и изоставащи инди-

катори. Обикновено показателите в тази пер-

спектива се разделят в три основни групи: 

- човешки капитал - уменията и квали-

фикацията, необходими на служителите, за да 

бъдат успешни дейностите на организацията;  

Ръководителите следва детайлно да ана-

лизират уменията, които организацията ще 

използва в бъдеще, като ги сравни с наличния 

човешки ресурс. Всяко едно разминаване 

трябва да бъде отстранено чрез обучение, 

привличане на нов ресурс или комбинация от 

двете. 

- информационен капитал - наличие и 

достъп до информация, както и вътрешна ко-

муникация – двупосочна или единствено от-

горе надолу и дали тя подпомага или пречи на 

успеха; 

- организационен капитал - постигане 

на устойчивост на развитието и промяната 

чрез трудно измерими, но жизнено важни 

фактори като организационна култура, споде-

ляне на знания, работа в екип, лидерство. 

Често използвани показатели са квалифи-

кацията и удовлетворението на служителите, 

текучеството, наличието и достъпността на 

информацията, ориентирането около общи 

ценности и т.н. Голяма част от организациите 

изпитват затруднения при подбора на тези 

показатели, който обикновено се извършва 

след подбора на всички останали показатели. 

Важно е обаче на областта „Обучение и раз-

витие” да се обръща не по-малко внимание, 

отколкото на останалите, защото тя представ-

лява основата за постигането на успех във 

всички останали аспекти от функционирането 

на организацията.  

При наличие на ефективен баланс между 

интересите на отделните сътрудници (лични-

те цели) и интересите на организацията (об-

щите цели) хората работят с огромна заинте-

ресованост от развитието на своята организа-

ция. Главното тук е  във мотивацията, която 

възниква, когато хората са вътрешно мотиви-

рани, за да създадат нещо, което предизвиква 

задоволство у тях.  По думите на Питър Сенге 

„когато организацията трупа точки от рефе-

рентните лични цели на своя сътрудник, тя се 

превръща за него в инструмент за самореали-

зация, а не поробваща го машина” (Senge, 

Peter M.,  1990, р.7);. 

Като още един аргумент в полза на балан-

сирането на целите служи това, че то способ-

ства за обучение и укрепване на екипа. Разде-

ляйки своите цели с колегите, сътрудниците 

започват по- добре да опознават и оценяват 

своите другари. Опитът показва, че в резултат 

на това помежду им се заражда  взаимно ува-

жение и доверие. 

Балансирането е средство за планиране и 

ефективно използване на времето и превръ-

щането на работника в по-дисциплиниран 

сътрудник за сметка на изпълнението на това, 

което е запланирано и кога е запланирано. 

Планът може да се използва по отношение на 

собствените главни цели, действия и приори-

тети. Използвайки този метод, ние можем да 

организираме качествен отбор от кандидати, 

при които техните способности, възможности 

и мотивация ще съответстват на изискванията 

на длъжността и общата цел на организация-

та. Личните цели на сътрудника говорят по-

вече за него от резюмето. Например, ако се 

изхожда от това, какво той заявява за себе си 

в резюмето, той може да се окаже подходя-

щият кандидат за изпълнението на някои 

функции, но несъвпадането на целите му с 

целите на организацията няма да е предпос-

тавка за ефективната работа на кандидата. 

Ясното съответствие между служебните за-

дължения и личните цели води до по-

ефективно изпълнение на работните задачи, 
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качествено обслужване и удовлетвореност на 

клиентите. 

Балансът - това е пътят на постоянното 

усъвършенстване на собствената личност. 

Израз на стремежа да се достигне нейната 

цялостност и да се повиши индивидуалното 

майсторство за получаване на удоволствие от 

работата. Той позволява да се обедини лич-

ния живот на човека с неговата кариера, за да 

се почувства щастлив и да получи усещане за 

пълнота и целенасоченост в живота. С негова 

помощ може да се усъвършенства собствено-

то  поведение с оглед планирането на бъде-

щото професионално развитие. Това може да 

се направи по два начина:  

1. Да се приведат външните обстоятелства 

в хармония с личните цели. 

2. Да се промени способът за възприемане 

на външните обстоятелства, за да съответст-

ват те на личните цели. 

Най-добрите мениджъри са задължени  да 

развиват сами своите лични цели  и да се със-

редоточат върху създаването на нов тип орга-

низационна култура, която да способства за 

усъвършенстването на таланта на всеки сът-

рудник и за колективното развитие. Форму-

лирането на личните цели води със себе си и 

търсене на собствена идентичност. Нейното 

осъзнаване е ключов фактор на действието.  

Ръстът на осъзнаването като личност, на 

всички ценности, външни процеси и движещи 

сили, позволява на ръководителя да стане по-

креативен. да уточни собствения си имидж и 

собствените си цели, както и да повиши свои-

те способности за обучение и да засили ефек-

тивността от неговата ежедневна работа. В 

резултат личностното поведенско изменение 

в действията на мениджъра довежда до ко-

лективно изменение на поведението, което 

наричаме организационно. 

За организацията методът позволява да се 

балансират по-добре личните и общите цели,  

да се създаде организационна култура, спо-

собстваща за разкриване потенциала на всеки 

член на колектива и позволява да се получи т. 

нар. синергетичен ефект за създаване на сил-

на и мощна организация. Според публикува-

ните изследвания при използването на разг-

лежданите две концепции се получава увели-

чение до 20 % в използването на потенциала 

на сътрудниците и на тяхната производител-

ност (Rampersad H., 2009). 

Като още един аргумент в полза на балан-

сирането на целите служи това, че то способ-

ства за обучение и укрепване на екипа. Разде-

ляйки своите цели с колегите, сътрудниците 

започват по- добре да опознават и оценяват 

своите другари. Опитът показва, че в резултат 

на това помежду им се заражда  взаимно ува-

жение и доверие. 

Балансирането е средство за планиране и 

ефективно използване на времето и превръ-

щането на работника в по-дисциплиниран 

сътрудник за сметка на изпълнението на това, 

което е запланирано и кога е запланирано. 

Планът може да се използва по отношение на 

собствените главни цели, действия и приори-

тети. Използвайки този метод, ние можем да 

организираме качествен отбор от кандидати, 

при които техните способности, възможности 

и мотивация ще съответстват на изискваният 

ана длъжността и общата цел на организация-

та. Личните цели на сътрудника говорят по-

вече за него от резюмето. Например, ако се 

изхожда от това, какво той заявява за себе си 

в резюмето, той може да се окаже подходя-

щият кандидат за изпълнението на някои 

функции, но несъвпадането на целите му с 

целите на организацията няма да е предпос-

тавка за ефективната работа на кандидата. 

Ясното съответствие между служебните за-

дължения и личните цели води до по-

ефективно изпълнение на работните задачи, 

качествено обслужване и удовлетвореност на 

клиентите. 

Балансът - това е пътят на постоянното 

усъвършенстване на собствената личност. 

Израз на стремежа да се достигне нейната 

цялостност и да се повиши индивидуалното 

майсторство за получаване на удоволствие от 

работата. Той позволява да се обедини лич-

ния живот на човека с неговата кариера, за да 

се почувства щастлив и да получи усещане за 

пълнота и целенасоченост в живота. С негова 

помощ може да се усъвършенства собствено-

то  поведение с оглед планирането на бъде-

щото професионално развитие. Това може да 

се направи по два начина:  

1. Да се приведат външните обстоятелства 

в хармония с личните цели. 

2. Да се промени способът за възприемане 

на външните обстоятелства, за да съответст-

ват те на личните цели. 

Най-добрите мениджъри са задължени  да 

развиват сами своите лични цели  и да се със-

редоточат върху създаването на нов тип орга-

низационна култура, която да способства за 

усъвършенстването на таланта на всеки сът-

рудник и за колективното развитие. Форму-

лирането на личните цели води със себе си и 



161 

търсене на собствена идентичност. Нейното 

осъзнаване е ключов фактор на действието.  

Ръстът на осъзнаването като личност, на 

всички ценности, външни процеси и движещи 

сили, позволява на ръководителя да стане по-

креативен. да уточни собствения си имидж и 

собствените си цели, както и да повиши свои-

те способности за обучение и да засили ефек-

тивността от неговата ежедневна работа. В 

резултат личностното поведенческо измене-

ние в действията на мениджъра довежда до 

колективно изменение на поведението, което 

наричаме организационно. 

За организацията методът позволява да се 

балансират по-добре личните и общите цели,  

да се създаде организационна култура, спо-

собстваща за разкриване потенциала на всеки 

член на колектива и позволява да се получи т. 

нар. синергетичен ефект за създаване на сил-

на и мощна организация. Според публикува-

ните изследвания при използването на разг-

лежданите две концепции се получава увели-

чение до 20 % в използването на потенциала 

на сътрудниците и на тяхната производител-

ност (Rampersad H., 2009).  

 

Заключение. 

 

За да се осигури успешна реализация, вся-

ка стратегия трябва да бъде разбрана и приета 

за изпълнение от всички йерархични нива на 

организацията. Картите са инструмент за за-

познаване на всички служители със стратеги-

ята и начин те да демонстрират какъв принос 

има ежедневната им работа за нейната реали-

зация. Всички организационни звена на раз-

личните нива определят своите механизми за 

създаване на стойност чрез разработването на 

собствени системи от показатели, свързани с 

корпоративните цели на по-високите нива. 

Каскадирането създава видима връзка между 

работника на струга и съвета на директорите. 

Някои организации стигат дори до там, че да 

разработят каскадни показатели до ниво от-

делен служител, посредством които той да 

покаже собствения си принос към работата на 

своя отдел, съгласувана с общите цели на ор-

ганизацията. 

Вместо да обвързват материалното и нема-

териалното стимулиране с постигането на 

краткосрочни резултати, мениджърите имат 

възможността да свържат системата за ком-

пенсации на своите екипи непосредствено с 

резултатите в онези области, върху които те 

оказват влияние. По този начин работещите 

могат да се съсредоточат върху очакваните от 

тях за в бъдеще резултати и върху необходи-

мите действия и решения за постигането на 

тези резултати. 
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ABSTRACT: In the present paper a modus for establishing the necessity of implementation of dynamic mod-

el for processes improvement are presented. It can be done by elaboration of questionnaire and performance the 

research about readiness of companies to apply the dynamic model for processes improvement. The paper pre-

sents stages of preparation and performance of the survey. It continues with obtained results analysis. Then the 

cross analysis is made. It contributes to a more precise definition of the conclusions of the study. 
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Въведение 

 

Всяко предприятие функционира посредс-

твом протичането на различни, технологично 

свързани процеси [8],[10] и дейности [9] обе-

динени в цикли. Чрез тяхното протичане се 

осъществява трансформация на входящи еле-

менти (суровини и материали), чрез фак-

торите на производството (сгради, машини, 

работна сила), в продукт/услуга предназначен 

за задоволяване на клиентска потребност [1]. 

Нормалното протичане както и оптимизира-

нето на тези процеси е от ключово значение 

за подържане на високо ниво на конкурен-

тоспособност и подобряване на пазарната по-

зиция [6]. Освен това непрекъснато проме-

нящите се външни [5] и вътрешни условия на 

околната среда, както и предизвикателства 

произтичащи от това, също принуждават ор-

ганизациите най-често прибягват до промяна 

в производствената и управленска структура 

[7]. Това неминуемо се отразява на протича-

щите в тях процеси и предизвиква необходи-

мост от мерки за тяхното реорганизиране. 

Условие за постигане на трайни и устойчиви 

подобрения е методиката на оптимизацията 

да бъде съобразена с фирмена структура, как-

то и с избраната стратегия. 

Един от начините за осъществяване на оп-

тимизация на процесите, протичащи в орга-

низациите е чрез прилагането на динамичен 

модел за подобраяване на бизнес процеси. 

Той се основава на съпоставката между ефек-

тивността на протичащите в предприятието 

процеси и зададена целева ефективност [4]. 

Всички процеси се представят като вектори, 

като за всеки процес се съставят два вектора – 

реален и целеви. Построяването им може да 

се разглежда като подготвителен етап от оп-

тимизацията. Реалният вектор представлява 

съвкупност на всички дейности и под-про-

цеси, изграждащи съответния процеса [3]. 

Всяка дейност, под-процес или процес се 

представя като частичен вектор със съответни 

координати. Координатите описват реалните 

стойности на параметрите, характеризиращи 

различни аспекти на ефективността на про-

цеса [11]. Чрез сумиране на векторите се по-

лучава общия (резултантен) вектор. Целевият 

вектор е изграден чрез отбелязване на коор-

динатите на целта върху координатната сис-

тема, чиито дименсии се определят от пара-

метрите, проследявани от системата за ранно 

предупреждение. От началната точка на ко-

ординатната система до точката, отбелязваща 

желаното подобрение се построява вектор, 

който се нарича целеви вектор. Ако съпостав-

ката между вектора на реалния процес и век-

тора на целевия процес покаже отклонения в 

полза на целевия вектор, тогава е необходимо 
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да се извърши задълбочен анализ и подобря-

ване на съответния процес. В обратния слу-

чай следва, че параметрите на съществуващи-

ят фирмен процес са по-добри от поставената 

цел и следователно не е необходимо подоб-

рение. Сравняването на координатите на два-

та вектора дава възможност за определяне на 

потребността от подобрение на всеки процес, 

както и установяване на нуждата от подобре-

ние на всеки, изграждащ го под-процес.  

За да се установи нуждата от използване 

на описаната методика за оптимизиране на 

критичните процеси в организацията е необ-

ходимо провеждането на анкетно проучване 

сред предприятията. То има за цел да събере 

данни за наличието на необходимост в бизнес 

организациите в бургаски регион от използ-

ването на модел за подобряване на бизнес 

процеси.  

Целта на настоящата статия е да предста-

вят етапите и резултатите от анкетно проуч-

ване, относно необходимостта от прилагане 

на динамичен модел за подобряване на про-

цесите в организацията. 

 

Етап 1. Описание на променливите 

В този етап се описват всички характерис-

тики на изследваните обекти, които ще бъдат 

използвани за определяне на потребността от 

използването на динамичния модел за подоб-

ряване на бизнес процесите в организациите. 

Също така, се установяват мерните единици 

за набиране на информация за всяка една от 

използваните във въпросника променливи. На 

практика, променливите и техните измери-

тели изграждат въпросника, състоящ се от 26 

въпрса (Приложение 1). 

В анкетната карта са използвани както ка-

чествени така и количествени променливи. 

Измерването на качествените променливи се 

осъществява посредством номинални скали за 

оценка (номинални променливи), а количест-

вените – чрез използване на интервални скали 

(интервални променливи) [2]. Поради специ-

фиката на анкетното проучване, а именно из-

следване на съществуващи характеристики на 

фирмите, протичащите в тях процеси, както и 

мероприятията свързани с подобряването им, 

във въпросника преобладават номиналните 

променливи, тъй като те са с качествен харак-

тер. 

Номинални променливи 
В настоящото изследване чрез номинал-

ните променливи се цели установяване на на-

личие или липса на определени признаци в 

изследваните организации и протичащите в 

тях процеси.  

Интервални променливи 

Докато номиналните променливи отчитат 

присъствие или отсъствие на предварително 

описан признак, то интервалните променливи 

изразяват конкретно количествено проявле-

ние на изследвания обект. Интервалните про-

менливи в настоящата анкетна карта се из-

ползват за набиране на допълнителна инфор-

мация, която да послужи за извършване на 

задълбочен и точен анализ.  

 

Етап 2. Провеждане на проучването 

Във втория етап от методиката за провеж-

дане на анкетно проучване се преминава през 

следните стъпки: 

Стъпка 1 – Съставяне на въпросник – Той 

се състои от описаните в първия етап про-

менливи (номинални и интервални), система-

тизирани според логиката на изследването. 

Стъпка 2 – Определяне на респондентите 

– анкетата е предназначена за попълване от 

ръководни кадри и началник-отделите в орга-

низации от Бургаски регион. Липсват ограни-

чения относно дейността и сектора от иконо-

миката, в който попадат организациите, които 

респондентите представляват. Това е поро-

дено от разбирането, че динамичният модел 

за подобряване на бизнес процеси би могъл 

да намери приложение във всички сфери на 

бизнеса. Единственото условие пред респон-

дентите е да са запознати със структурата и 

функционирането на процесите в съответните 

фирми. 

Стъпка 3 – Попълване на анкетната карта 

– На всяко от предприятията, попадащи в це-

левата група на проучването, е предоставена 

анкетна карта. Тя се попълва от висшия ме-

ниджмънт или от упълномощен служител. 

 

Етап 3. Резултати от проведеното проуч-

ване 
След провеждане на анкетното проучване 

за установяване на необходимост от използ-

ване на динамичния модел за подобряване на 

бизнес процеси, получените данни от про-

менливите са обработени посредством софту-

ерен продукт SPSS. Въз основа на това са 

анализирани: различните особености на сто-

панските организации; начините за реагиране 

при промяна в околната среда; начините за 

извършване на подобрения в съществуващите 

процеси, както и наличието на интерес за 
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внедряване на динамичния модел в тяхната 

работа. 

 икономически сектор, в който функци-

онират организациите 

Стопанските организации, участващи в 

допитването, са представители на почти 

всички отрасли на икономиката. На фигура 1 

е представено процентното разпределение на 

респондентите, спрямо отрасъла на който 

оперират.  

 
Фиг. 1. Графично представяне на процентното разпределение на отраслите, в които опери-

рат анкетираните фирми. 

 В коя от категориите попада предпри-

ятието, в което работите? 
Обработените данни от тази променлива 

показват, че от всички попълнили анкетните 

карти, най-голям е делът на малките фирми 

(от 11 до 50 работника) – 33,3%. След тях с 

30,3% са средните организации с между 51 и 

250 работника – фиг. 2. 

 
Фиг. 2. Графично представяне на катего-

риите на предприятията 

 На кои пазари оперира фирмата, в ко-

ято работите? 
Повече от половината респонденти опре-

делят като целеви пазари – пазарите на мес-

тно ниво, а именно - в Бургаски регион 

(57,6%). Около половината запитани (48,5%) 

се позиционират на пазарите в цялата страна. 

Голяма част от анкетираните са посочили по-

вече от един целеви пазар. Интересен е фак-

тът, че значителна част са насочени към реа-

лизация на продукция на пазари в страни, 

нечленуващи в ЕС – около 18,2%.  

 определяне на пазарния дял на изслед-

вания обект. 

Основният дял от анкетираните (57,6%) 

определят, че тяхната фирма заема около 10% 

от пазарния дял в съответния отрасъл. Едва 

около 3% от анкетираните фирми в бургаски 

регион заемат над 70% от пазарния дял. Око-

ло 3% от запитаните не са отбелязали па-

зарния дял, който заема тяхната организация. 

 позиция, на която работи респон-

дента. 

От направеното процентно разпределение 

на анкетираните, съгласно заеманата длъж-

ност в организациите, собствениците са най-

голямата група запитани - 32,3%. На след-

ващо място се нареждат управителите – с 

19,4% и офис-мениджъри – с 12,9%. 

 от колко години работите в организа-

цията. 
Основният процент анкетирани (около 

36%) на въпроса „От колко години работите в 

организацията?” отговарят - между 5 и 10 г. 

Следващата по големина група (около 27%) 

са отбелязали трудов стаж в съответната ор-

ганизация между 10 и 15 години. 15,2% от 

респондентите са с трудов стаж между 15 и 

20 години. 

 определяне на пазарната позиция. 
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От анализа на получените отговори на тази 

променлива може да се обобщи, че приблизи-

телно между 30 и 40 процента от анкетира-

ните фирми определят пазарната си позиция 

на база: статистически анализ; данни изне-

сени в специализирани източници и/или мар-

кетингови проучвания. Над 80% от всички 

запитани отбелязват сравняването с прекия 

конкурент като начин за ситуиране на пазара.  

 проследяване на факторите на окол-

ната среда. 
Над 75% от анкетираните отчитат влияни-

ето на факторите на външната и вътрешната 

среда върху дейността на дружествата. Съг-

ласно методиката на динамичния модел за 

подобряване на процесите, този процес е 

ключов за успешното й внедряване и функци-

ониране.   

 Как се събира информация за промяна 

във факторите на околната среда? 
Този въпрос от Анкетната карта е попъл-

нен само от респондентите, отбелязали че се 

следи изменението на факторите на околната 

среда (75,76% от всички анкетирани). Ос-

новно информация за настъпващи промени 

във факторите на средата предприятията на-

бират чрез лоялните си клиенти (близо 80%). 

 Наличие на система за контрол на ка-

чеството. 
На въпроса „Съществува ли система за 

контрол на качеството в предприятието?” от-

говорите са разпределени приблизително на 

половина. Все пак по-голямата част от анке-

тираните (57,6%) декларират наличие на сис-

тема, която контролира качеството на произ-

водството в организацията. 

 системата за контрол на качеството, 

съществуваща в организацията. 
От всички 57,6% отговорили положително 

за наличие на система за контрол на качест-

вото в представляваната от тях организация, 

83,3% са внедрили и използват системите 

ISO. 

 съществува ли цялостна система за 

мониторинг на околната среда на фир-

мата? 
Значителна част от анкетираните посочват, 

че в представляваното от тях дружество лип-

сва цялостна система за проследяване на фак-

торите на околната среда – над 75%.  

 опишете съществуваща система за 

мониторинг. 

Систематизирано и постоянно проследя-

ване на измененията на вътрешната и външ-

ната среда съществува при около 24% от ан-

кетираните дружества. От тях половината не 

са посочили конкретно действаща система.  

 извършва ли фирмата нововъведения за 

подобряване на съществуващите бизнес 

процеси? 
Близо 91% от участващите в анкетата 

фирми заявяват, че реорганизират съществу-

ващите в тях процеси. При равни други усло-

вия, този резултат предполага заинтересова-

ност на респондентите към предлаганата от 

нас методика за подобряване на процесите.  

 каква е причината за възникване на не-

обходимост от подобрения? 
Основните три причини за възникване на 

потребност от оптимизация на съществува-

щите процеси в организациите са на първо 

място промяна в параметрите на околната 

среда (32,1%), на следващо място повишаване 

на търсенето на резултат от процеса (28,6%) и 

на трето място с 23,2% - корекция на фирме-

ните цели.  

 кой генерира идеята за подобренията? 
Малко над половината от изследваните 

фирми (53,3%) посочват като генератор на 

идеите за реорганизация собственикът на съ-

ответното дружество. За 36,7% идеята идва от 

допитване до редовните клиенти, а 30% по-

сочват изпълнителния/те директор/и като 

формиращ идеи за промяна на съществува-

щите процеси. В дъното се подреждат начал-

ник отделите и работниците. Прави впечатле-

ние, че отговорът „комбинация от всички” е 

събрал около 27%.  

 как се определя целта, която да бъде 

постигната чрез подобренията? 
На фигура 3 графично е представено про-

центното разпределение на получените отго-

вори относно определяне целта, която да се 

постигне следствие на извършваните подоб-

рения. Половината от фирмите посочват съ-

що, че се преследва цел, свързана с техно-

логични нововъведения (50%) и/или предсто-

ящи изменения във факторите на околната 

среда (50%). Най-голям е делът на фирмите, 

използващи сравняването с преките конку-

ренти като цел, която да бъде постигната пос-

редством мероприятията за оптимизация на 

бизнес процесите (80%).  
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Фиг. 3. Начини за определяне целта на подобряване на бизнес процеси 

 

 съобразена ли е целта на подобрение 

със съществуващите фирмени цели? 
Близо половината анкетирани посочват, че 

състоянието, което трябва да бъде постигнато 

в следствие на мероприятията по реорганиза-

ция на съществуващите процеси е изцяло в 

рамките на приетите фирмени цели.  

 определяне на необходимостта от оп-

тимизация? 
В потвърждение на водещите идея в мо-

дела – сравняване на организациите с техните 

преки конкуренти – 80% от получените отго-

вори определят информацията за по-добри 

практики при конкурентите като най-важен 

начин за откриване на необходимост за стар-

тиране на процес на подобряване.  

 определяне на потребността от по-

добряване на конкретен под-процес или 

дейност. 
70% от получените отговори определят 

вътрешнофирмения анализ като средство за 

определяне на частична необходимост от по-

добряване.  

 определяне на приоритета за подобря-

ване на под-процесите и дейностите. 
Резултатите както в процентна така и в аб-

солютна стойност са много близки до тези от 

предходната променлива. Около 70% от фир-

мите прилагат вътрешнофирмени анализи за 

тези дейности.  

 прилагане на мероприятия за факти-

ческа реорганизация на под-процесите и 

дейностите. 
Чрез тази променлива се цели да се про-

вери дали предложените от нас инструменти 

за осъществяване на самата реорганизация на 

процесите са удачни и съвместими с практи-

ката. След обработката на получените данни 

се оказва, че всички предложени от автора 

инструменти са познати на респондентите и 

се прилагат в практиката - съкращаване на 

времето за изпълнение и паралелно изпълне-

ние на две дейности или операции. 

 кой оценява резултатът от подобре-

нията? 
Оценка за качеството и устойчивостта на 

извършените нововъведения в процесите да-

ват: собственикът (според 53% от анкетира-

ните); клиентите (според малко под 50% от 

фирмите); изпълнителния/те директор/и (спо-

ред 40 на сто от респондентите) и т.н. 

 съществува ли цялостна система, чрез 

която се извършват подобрения във фир-

мата? 
При около 82% от анализираните органи-

зации липсва цялостна система за откриване 

на нужда от подобрение, стартиране на про-

цеса на подобрение, извършване на анализ за 

откриване на критичния процес, под-процес 

и/или дейност и предприемане на мероприя-

тия за оптимизация. 

 опишете системата за подобрения на 

процесите. 
В 18% от организациите, респондентите са 

посочили съществуване на система за подоб-

ряване на процесите. От получените отговори 

става ясно, че съществуващите методи за по-

добряване на процесите са разработвани кон-

кретно за всяка фирма и са насочени по-скоро 

към източника на нуждата от оптимизация, 

отколкото към цялостния процес на подобре-

ние. 
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 полезно ли е внедряването на цялостна 

система за подобрение на процесите в ор-

ганизацията? 
80% от анкетираните представители на 

фирми посочват необходимост от внедряване 

на цялостна система за подобрения – фиг. 4. 

Такава, която да обхваща причините за въз-

никване на реорганизацията, да преминава 

през организиране на самия процес на опти-

мизация и да завършва с извършване на конк-

ретните дейности и последваща проверка за 

ефективност и устойчивост на извършените 

подобрения. 

 
Фиг. 4. Необходимост от приложение на 

динамичния модел за подобряване на БП 

 

Етап 4. Анализ на получените резултати 
Анализът на получените данни от анкет-

ното проучване до голяма степен потвърж-

дава липсата на цялостна система за извърш-

ване на подобрения в процесите. Задълбоче-

ният анализ на получените резултати предпо-

лага използването на т. нар. насрещен анализ 

(cross analysis). При него се комбинират ре-

зултатите от две или повече променливи. По 

този начин става лесно визуализиране и отк-

рояване на тенденции, получени чрез анкет-

ното проучване. В настоящото изследване ще 

бъде извършен кръстосан анализ между ня-

колко от използваните променливи. Целта е 

да се потвърди или отхвърли необходимостта 

от внедряване и прилагане на модела за по-

добряване на бизнес процесите в организаци-

ите. 

 „Приблизително какъв % от пазарния 

дял в съответния отрасъл притежава 

фирмата, в която работите?” и „Следят 

ли се факторите на външната и вътреш-

ната среда за промени, които биха оказали 

влияние върху дейността?” 

Кръстосаният анализ между тези две про-

менливи разкрива зависимостта между голе-

мината на пазарния дял на организацията и 

наличието на практика за отчитане и преван-

тивни действия спрямо негативни промени в 

околната среда. Анализът разкрива, че около 

40 % от субектите, следящи измененията във 

факторите на околната среда притежават до 

10% от пазарния дял. Измененията на външ-

ната и вътрешната среда се отчитат и от око-

ло 30% от дружествата, заемащи между 11% 

и 50% от пазарния дял в съответния бранш. 

 „Как фирмата определя пазарната си 

позиция?” и ”Каква е причината за възник-

ване на нужда от подобрения на съществу-

ващите процеси?” 

80% от фирмите определят пазарната си 

позиция чрез сравняване с преките конку-

ренти. Най-много от тях определят като при-

чина за възникване на необходимост от по-

добрения, настъпване на изменение в окол-

ната среда или повишаване на търсенето на 

резултата от процеса. Това доказва връзката 

между начина на определяне на мястото на 

фирмата в бранша и най-честите причини за 

стартиране на процес на подобряване. 

 „Как фирмата определя пазарната си 

позиция?” и ”Как се определя целта, която 

да бъде постигната чрез подобренията?” 

От кръстосването на резултатите на тези 

две променливи става ясно, че близо 70% от 

фирмите, които определят пазарната си пози-

ция чрез сравнение с конкурентите, определят 

по същия начин основна цел на реорганиза-

ционните дейности.  

 „Как фирмата определя пазарната си 

позиция?” и „Как се определя дали същест-

вува реално нужда от подобрения в същес-

твуващите процеси?” 

Наличието на необходимост от подобря-

ване на съществуващите процеси се определя 

чрез информация за по-добри практики при 

конкурентите от 80% от участващите в анкет-

ното проучване организации. Около 73% от 

тях определят пазарната си позиция спрямо 

съпоставка с конкурентите в бранша. В съ-

щото време 80% от стопанските субекти се 

позиционират в бранша чрез съизмерване с 

основните конкуренти. 

 „В коя категория попада предприяти-

ето, в което работите?” и „Според Вас, би 

ли било полезно внедряването на цялостна 

система за подобрение на процесите в ор-

ганизацията?” 
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Чрез съпоставката на двете променливи се 

установява съществуването на зависимост 

между големината на стопанските организа-

ции и потребността от внедряване на предло-

жената методика. Около 21% от малките, 27% 

от средните и 27% от големите фирми считат 

за полезно използването на цялостен модел за 

подобряване на критичните процеси. 

 „Каква е причината за възникване на 

нужда от подобрения на съществуващите 

процеси?” и „Според Вас, би ли било по-

лезно внедряването на цялостна система 

за подобрение на процесите в организаци-

ята?” 

Близо 50% от дружествата, които опреде-

лят промяната на параметрите на околната 

среда като причина за възникване на оптими-

зационни мерки смятат за полезно внедрява-

нето на представената от автора методика за 

подобряване на процесите.  

 „Извършва ли фирмата нововъведения 

за подобряване на съществуващите про-

цеси?” и „Според Вас, би ли било полезно 

внедряването на цялостна система за по-

добрение на процесите в организацията?” 

Около 75% от фирмите, които извършват 

оптимизация на съществуващите процеси да-

ват положителна оценка за приложимостта и 

нуждата от цялостна методика, по която да се 

осъществява оптимизацията. Въпреки че се 

извършват подобрения по съществуващите 

процеси, тези мероприятия не са системати-

зирани, а имат инцидентен характер.  

 

Заключение 
 

В настоящата статия са представени мето-

дика и анализ на резултатите от проведено 

анкетно проучване за установяване на необ-

ходимостта от внедряване на динамичен мо-

дел за подобряване на процесите в организа-

циите от бургаски регион. Резултатите от 

проведеното анкетно проучване доказват с 

емпирични данни потребността от въвеждане 

и използване в практиката на модела за по-

добряване на процесите. За установяване на 

причинно-следствени връзки и зависимости 

между променливите е направен насрещен 

анализ на част от поставените в анкетата въп-

роси. 

Анализът на събраните данни потвърждава 

наличието на необходимостта от внедрява-

нето на цялостен модел за подобряване на 

процесите, както и че сравняването с прекия 

конкурент може да се разглежда като основен 

източник на сигнали за стартиране на подоб-

рения в съществуващите процеси. Емпирич-

ните данни разкриват и редица зависимости: 

най-голям дял от фирмите, които следят из-

менението на факторите на околната среда са 

тези с до 10% дял на пазара; фирмите, които 

определят пазарната си позиция чрез съпос-

тавка с преките конкуренти, определят дости-

гането на стойностите на конкурента като цел 

на мероприятията за подобряване;  организа-

циите определят чрез сравняване с преките 

конкуренти, както мястото си на пазара, така 

и наличието на необходимост от стартиране 

на оптимизационни мерки; основно средните 

и големите организации са заинтересовани от 

въвеждане на предложената методика; голяма 

част от дружествата, които извършват подоб-

ряване на процесите проявяват интерес към 

цялостна система за оптимизиране на бизнес 

процесите. 
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Приложение 1. Анкетна карта  

 

Първа група въпроси 

1. Към кой отрасъл принадлежи предп-

риятието, в което работите? 

а/ земеделие 

б/ добив на природни богатства 

в/ енергетика 

г/ машиностроене 

д/ хранителна промишленост 

е/ химическа промишленост 

ж/ производство на строителни материали 

з/ металургия 

и/ външна търговия 

й/ финансов сектор 

к/ транспорт и съобщения 

л/ туризъм 

м/ друг:................................................................ 

 (моля, опишете) 

2. В коя от категориите попада предпри-

ятието, в което работите? 

а/ микро (до 10 работника) 

б/ малки (от 11 до 50 работника) 

в/ средни (от 51 до 250 работника) 

г/ големи (над 250 работника) 

 

3. На кои пазари оперира фирмата, в ко-

ято работите? 

а/ в Бургаски регион 

б/ в цялата страна 

в/ в Европейския съюз 

г/ в страни извън Европейския съюз 

(възможен е повече от един отговор) 

 

4. Приблизително какъв процент от па-

зарния дял в съответния отрасъл притежава 

фирмата, в която работите? 

а/ до 10% 

б/ от 11% до 30% 

в/ от 31% до 50% 

г/ от 50% до 70% 

д/ над 70% 

 

5. Позицията на която работите е:............ 

6. От колко години работите в организа-

цията? 

а/ до 3 г. 

б/ 3 - 5 г. 

г/ 5 – 10 г. 

д/ 10 – 15 г. 

е/ 15 – 20 г. 

ж/ над 20 г. 

 

ВТОРА ГРУПА ВЪПРОСИ 

7. Как фирмата определя пазарната си 

позиция? 

а/ чрез маркетингови проучвания 

б/ чрез статистически данни 

в/ от данни изнесени в специализирани из-

точници 

г/ чрез сравнение с преките конкуренти 

д/ не я определя 

е/ друго:................................................................ 

 (възможен е повече от един отговор) 

 

8. Следят ли се факторите на външната и 

вътрешната среда за промени, които биха 

оказали влияние върху дейността? 

а/ да 

б/ не 

(Ако сте отговорили на въпрос № 8 с НЕ 

преминете на въпрос №10) 

9. По кой от следните начини се събира 

нужната информация относно настъпили из-

менения във факторите на околната среда? 

а/ маркетингови проучвания 

б/ лоялни клиенти 

в/ експертна оценка 

г/ международни проучвания (в т.ч. Доклади 

на ЕК) 

д/ специализирани източници (конференции, 

доклади, списания) 

е/ медии 

ж/ друго:.............................................................. 

 (възможен е повече от един отговор) 

 

10. Съществува ли система за контрол на 

качеството в предприятието? 

а/ да 

б/ не 

(Ако сте отговорили на въпрос №10 с НЕ 

преминете на въпрос №12) 

 

11. Системата за контрол на качеството, 

съществуваща в организацията 

е:.......................................................................... 
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12. Съществува ли цялостна система за 

мониторинг на околната среда на фирмата? 

а/ да 

б/ не 

(Ако сте отговорили на въпрос №12 с НЕ 

преминете на въпрос №14) 

 

13. Опишете я накратко:..............................  

 

ТРЕТА ГРУПА 

14. Извършва ли фирмата нововъведения 

за подобряване на съществуващите процеси? 

а/ да 

б/ не 

(Ако сте отговорили на въпрос №14 с НЕ 

преминете на въпрос №24) 

 

15. Каква е причината за възникване на 

нужда от подобрения на съществуващите 

процеси? 

а/ отклонения от плана 

б/ повишаване на търсенето на резултата от 

процесите 

в/ промяна в параметрите на околната среда 

г/ корекция на фирмените цели 

д/ друго:............................................................. 

 (възможен е повече от един отговор) 

 

16. Кой генерира идеята за подобренията 

в организацията? 

а/ собственикът 

б/ изпълнителният/те директор/и 

в/ началник-отделите 

г/ работниците 

д/ клиентите 

е/ комбинация от горните 

ж/ други източници:........................................... 

 (възможен е повече от един отговор) 

 

17. Как се определя целта, която да бъде 

постигната чрез подобренията? 

а/ на база сравнение с конкурентите 

б/ на база анализ на пазарите 

в/ на база информация за предстоящи про-

мени във вътрешната или външната среда на 

организацията 

г/ на база нова технология, която е следствие 

на научно-техническия напредък 

д/ на база експертна оценка 

е/ друго:.............................................................. 

 (възможен е повече от един отговор) 

18. Съобразена ли е целта на подобрение 

със съществуващите фирмени цели? 

а/ да 

б/ не 

в/ от части 

г/ с целта, постигната чрез подобренията се 

коригира съществуващата фирмена цел 

д/ друго:............................................................. 

 (възможен е повече от един отговор) 

 

19. Как се определя дали съществува ре-

ално нужда от подобрения в съществуващите 

процеси? 

а/ чрез анализ на пазара 

б/ чрез вътрешнофирмен анализ 

в/ чрез експертна оценка 

г/ чрез информация относно съществуването 

на технологични нововъведения 

д/ чрез информация за по-добри практики при 

конкурентите 

е/ друго:............................................................... 

 (възможен е повече от един отговор) 

 

20. Как се определя към коя дейност или 

процес да бъде насочена реорганизацията? 

а/ чрез вътрешнофирмен анализ 

б/ чрез анализ на външен експерт 

в/ от информация събрана, чрез допитване до 

оперативните работници 

г/ чрез интуитивна преценка на мениджъра 

д/ друго:................................................................ 

 (възможен е повече от един отговор) 

21. Как се определя редът за извършване 

на подобрения върху избраните вече дей-

ности или процеси? 

а/ чрез вътрешнофирмен анализ 

б/ чрез анализ на външен експерт 

в/ от информация събрана, чрез допитване до 

оперативните работници 

г/ чрез интуитивна преценка на мениджъра 

д/ друго:............................................................... 

 (възможен е повече от един отговор) 

22. Как се осъществява самата реоргани-

зация на избрания обект? 

а/ чрез съкращаване на времето за изпълнение 

б/ чрез удължаване на времето за изпълнение 

в/ чрез паралелно изпълнение на две дейности 

или операции 

г/ чрез премахване на операция или дейност 

д/ чрез добавяне на операция или дейност 

е/ чрез промяна на последователността на из-

пълнение на дейности или операции 

ж/ чрез подобряване на качеството 

з/ друго:............................................................... 

 (възможен е повече от един отговор) 

23. Кой оценява резултатът от подобрени-

ята? 

а/ собственикът 



171 

б/ изпълнителният/те директор/и 

в/ началник-отделите 

г/ работниците 

д/ клиентите 

е/ други източници:............................................ 

 (възможен е повече от един отговор) 

 

24. Съществува ли цялостна система, чрез 

която се извършват подобрения във фирмата? 

а/ да 

б/ не 

(Ако сте отговорили с НЕ на въпрос № 24, 

преминете на въпрос № 26) 

 

25. Опишете я накратко:.............................. 

 

26. Според Вас, би ли било полезно внед-

ряването на цялостна система за подобрение 

на процесите в организацията? 

а/ да 

б/ не 

 

Благодарим Ви, за отделеното време! 
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Катедра: Икономика и управление 
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Въведение 

Съществуването на бизнеса се обуславя от 

прякото или косвено задоволяване на потреб-

ностите на пазара от определен вид продукти 

(услуги). Потреблението определя в каква 

степен стопанската дейност и резултатите от 

нея съответстват на пазарните потребности 

[7,  45]. Маркетинга оказва все по-голямо 

влияние върху оцеляването и развитието на 

съвременната организация - в това число и на 

туристическата, като основната задача е изв-

личане на максимална изгода както за нея, 

така и за туриста. За постигането на висока 

степен на удовлетвореност е необходимо на-

личието на запазен туристически ресурс, доб-

ро обслужване и с оглед на тенденциите в 

поведението на съвременните туристи – 

предлагането на специфични, тясно специа-

лизирани туристически услуги [3, 233].  

Дистрибуцията е маркетингов елемент с 

изключително важно значение за ефективно-

то развитие на хотелиерския бизнес. Актуал-

ните проблеми на дистрибуцията на туристи-

ческия продукт са в следствие на глобализа-

цията и са свързани с промяна в изискванията 

на потребителите, в това число и нарастване 

на техните  способности за преориентация, за 

намиране на информация, за подобряване на 

методите и способите за покупка и пр. От 

друга страна, в условията на нарастваща кон-

куренция  и налагаща се тенденция към изп-

реварващо предлагане на туристически про-

дукти в глобален мащаб, дистрибуцията 

предполага благоприятни възможности за 

конкурентно предимство в съвременната биз-

нес среда.  

Целта на автора е, в настоящата статия е 

да се формулират и анализират по-значимите 

особености на дистрибуционната дейност и 

на тази основа да се докаже нейната необхо-

димост за съвременния хотелиерски бизнес. 

 

Същност и съдържание на дистрибуцията 

За същността на дистрибуцията не същес-

твува еднозначно определение. Както ни 

убеждава С. Маринов „дистрибуцията е 

процес на създаване на максимални удобства 

за потребителя относно мястото и начина 

за покупка на продукта.”[5, 120] Тази дефи-

ниция поставя акцента върху клиента, него-

вите предпочитания и потребителски навици. 

Съгласно друго определение, посочено от 

Hill&O’Sullivan, тази дейност е ориентирана и 

отразява взаимовръзката между понятията 

мениджмънт и разходи, т.е. акцентира се вър-

ху организацията, координацията и управле-

нието на предприятието. Според тези автори 

„дистрибуцията е избор и управление на на-

чините, по които се оптимизира достъпът 

до продукта на максимален брой клиенти, за 

които той е предназначен при минимален 

разход” [10, 219]. Размерът на разходите в 

дистрибутивния канал имат голямо значение 

за конкурентоспособността. Затова е необхо-

димо да се познават методите за намаляване 

на разходите при всички звена от дистрибу-

тивната верига [2, 47]. 
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Според Green, дистрибуцията е тази мар-

кетингова функция в хотелиерството, която 

има най-силно въздействие върху доходност-

та [8, 39]. 

За да реализира успешно своя продукт на 

пазара, всяка туристическа организация съз-

дава своя система за дистрибуция, чиито ос-

новни елементи са каналите и инструментите 

за дистрибуция. Каналът за дистрибуция мо-

же да се определи като „комплект от незави-

сими организации, подредено обвързани за 

осигуряване на удобен достъп на потребите-

ля до продукт”[5, 121]. Логично, основна цел 

на каналите за дистрибуция в туризма е, пре-

доставянето на достатъчно информация на 

най-подходящата клиентела, на най-

подходящото място и в най-подходящото 

време, която да подпомогне решението за 

покупка. Каналите осигуряват същевременно 

и механизма за заплащане на покупката, т.е. 

те са най-важната връзка между търсенето и 

предлагането[9, 83]. 

Функции на туристическата дистрибу-

ция: 

- Разпределение на продукта; 

- Осигуряване на  варианти за избор на 

продукт; 

- Осигуряване икономия от мащаба; 

- Спестяване на време  при избор на 

продукт. 

Роля на туристическата дистрибуция: 

 Създава оптимални условия за реали-

зация на туристическия продукт на пазара. 

 Подпомага за ефективното развитие 

на туристическия бизнес. 

 Предлага по-високи възможности за 

удовлетворяване потребностите на туристите.   

 Реализира ползи, както  за доставчи-

ците или производителите на туристически 

стоки и услуги, така и за туристите и за сами-

те дестинации.  

През последното десетилетие Интернет 

постигна огромно пазарно проникване, при-

общавайки над милиард потребители. Пъту-

ването и туризмът са основните сфери на 

използване на Интернет за създаването и реа-

лизирането на пазарните отношения. Инфор-

мационните технологии и Интернет осигуря-

ват практически неограничен достъп на пот-

ребителите до разнородна информация за 

туристически продукти и услуги, възможнос-

ти за формирането и тяхното закупуване [4, 

135]. Тези обстоятелства са предпоставка за 

разширяването и разнообразяването на дист-

рибуционните възможности в Интернет, а 

крайният резултат е  появявата и бурният 

ръст на електронната дистрибуция. 

Електронната дистрибуция съществува ка-

то такава благодарение на два вида компании. 

Първите са участници в системата за дистри-

буция на хотелиерския продукт, които осъз-

нават и оценяват потенциала на информаци-

онните технологии за обезпечаване нормал-

ното протичане на двете фази на процеса на 

разпространение – предоставянето на инфор-

мация на подходящи клиенти и в подходящо 

време, и осигуряване на надежден механизъм 

за резервации и разплащания. Вторият вид 

компании са от технологичния сектор. Те 

създават технологичните решения, които ед-

новременно да отговорят на потребността на 

туристическите фирми от по-ефективен и 

изгоден метод за разпространение на продук-

та, и да съответстват на съществуващите 

норми и стандарти в обслужването на турис-

тите. 

Можем да обобщим, че за да бъде един ка-

нал за дистрибуция електронен, е необходимо 

той да включва един или серия от посредни-

ци, които да обезпечават фазите на процеса 

на разпространение на продукта изцяло с 

помощта на информационните технологии. 

Изключение правят директните продажби 

чрез фирмените Интернет сайтове на първич-

ните туристически предприятия. Там липсват 

трети лица, които да играят ролята на пос-

редници, но самата медия Интернет и базира-

ната на нея технология, позволява както пре-

доставянето на богата информация за благоп-

риятстване избора на клиентите, така и си-

гурни механизми за резервиране на стаи и 

гарантиране на резервациите и разплащания-

та. 

Електронните канали и по-специално Ин-

тернет, кореспондират с особеностите на един 

нов тип потребител, който не е бил обособен 

в близкото минало. „Идеята за ползване на 

Интернет за дистрибуционен канал на про-

дукта е тази за намаляването на разходите за 

дистрибуция  и за съответната по-ниска цена 

на крайния клиент” [1, 211]. От тук следва и 

тезата, че използването на електронните ка-

нали е начин за разширяване на пазарните 

дялове. 

Съществува аргумент, според който 

„електронната дистрибуция не генерира нов 

бизнес, а просто позволява на досегашните 

потребители да резервират по-бързо и по-

удобно” [6, 168]. Този аргумент противостои 

на стремежа на хотелиерските компании да 
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вербуват своите клиенти в полза на он-лайн 

търговията, но не ги обезсърчава, защото те 

имат шанса да работят по начин, който е из-

годен за тях самите и има неоспорими пре-

димства за клиентите, независимо дали тези 

клиенти принадлежат към вече обособени 

целеви сегменти или към нови.  

Електронната дистрибуция е насочена към 

потребителите като целта е създаване на ин-

терактивни отношения с тях. Тези взаимоот-

ношения се основат на разбиране на техните 

потребности и създаване на условия за лоял-

ност у клиентите чрез: изпращане на персо-

нализирани съобщения; подобряване на услу-

гите във фазите на онлайн проучване-

планиране-резервация; присъствие на всеки 

етап от подготовката на пътуването (планиране, 

покупка, потребление на услугата и периода 

след престоя); предоставяне на уникална 

стойност и полезност на туристическите 

оферти.  

Електронната дистрибуция е характерна 

със своите алтернативни електронни канали, 

от типа онлайн туристически агенции 

(Booking.com, Expedia, Orbitz, Travelocity, 

Hotwire, Venere, HRS, Agoda и пр.), онлайн 

туроператори (HotelBeds), собствен уебсайт; 

както и със системи за глобална дистрибуция 

(Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan) покри-

ващи целия туристически пазар.  

Задължителен етап при развитието на 

електронната дистрибуция за всяко хотелиер-

ско предприятие е участието в електронен 

канал. Една от възможностите е чрез договор 

с туроператор, който има собствена резерва-

ционна система или участва в такава. Убеди-

телен пример за използване на този канал в 

това отношение е туроператора Hotelbeds. 

Друг вариант е, когато хотелът участва в ре-

зервационна система, например Booking, 

Expedia, HRS.de и др.  която е включена в 

глобална дистрибуционна система. Трета 

възможност е когато хотела директно участва 

в глобална дистрибуционна система – 

Amadeus, Sabre и др. Всички посочени елект-

ронни дистрибуционни възможности прите-

жават характеристики, свързани с начин на 

разплащане /директно с хотела или чрез ту-

риста/, комисионна под формата на договорен 

процент, встъпителни и абонаментни такси, и 

други особености, свързани с промоционални 

оферти за включване и начините на изплаща-

не. Процесът на работа с електронните 

канали има следните особености: когато 

постъпи резервация в съответната резерваци-

онна система хотелът получава известие по 

факс или по електронната поща. Някои от 

каналите (Expedia) изпращат резервацията 

под резервационна форма, която включва 

отделни детайли, а други като Booking изп-

ращат по електронната поща на хотела линк, 

чрез който се влиза в съответната резерваци-

онна система за да се видят детайлите по ре-

зервацията. В зависимост от условията на 

договора туриста заплаща за своята услуга по 

два начина: на рецепция в хотела или на ре-

зервационната система. При първият вариант 

хотелиера изплаща в края на месеца процент 

комисионна на резервационната система на 

базата на осъществени /реализирани/ резер-

вации и в размер, посочен в договора който е 

между 10 – 20%. По-висок процент комиси-

онна хотелиерът  заплаща в зависимост от 

преференциите, които използва: хотелът да се 

появява на първи места в класациите, да бъде 

изпращан по специални оферти, да бъде 

включен в промоции на резервационната сис-

тема. При вторият вариант, туристът се нас-

танява с ваучер като е заплатил на резерваци-

онната система, която заплаща на хотела ко-

мисионна в края на определен период или при 

достигането на договорена сума. 

Информационно обслужване на елект-

ронния канал. Всеки хотел регистриран в 

електронен канал има свой профил, който 

съдържа следните панели: 

 панел „управление” – промяна на 

стаи, на цени, създаване на оферта и предло-

жения /на регулярна цена туриста да получи 

стая с по-висока категория или допълнителна 

услуга бонус/. В панел управление хотелие-

рът може да оперира с модули като промяна 

на комисионната за по-високо класиране и 

участие в различни оферти. 

  панел „статистика”, който съдържа 

информация за рейтинга, посетители на стра-

ница за един ден, реализирани нощувки за 

един месец и др.  

 панел „информационен”, в който хо-

телиера публикува цялата информация за 

хотела, като я разделя на обща 

/задължителна/ и допълнителна. Колкото е 

по-обширна информацията, толкова е по-

висок рейтинга на съдържанието на хотела и 

това е едно от нещата, по които хотелите се 

класират. В зависимост от това на кое място е 

класиран хотела в резервационната система 

спрямо конкурентите, хотелиера взема реше-

ние дали да създава допълнителни оферти и 

промоции. Резервационната система предлага 
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и финансова информация за отчетите – колко 

резервации са направени, на каква сума и 

каква е комисионната за тях. Там се съдържа 

и информация за фактурите, които хотелиера 

заплаща онлайн на резервационната система. 

Можем да заключим с това, че хотелиерът по 

всяко време може да провери в профила си 

актуалността на резервациите. 

Следващ възможен начин е създаване на 

модул за онлайн резервации към собствения 

сайт на хотела. Той работи на принципа на 

резервационната система, с изключение на 

това, че той е директен електронно – резерва-

ционен канал и разходите на хотела са свър-

зани само с начална такса и такса подръжка, 

които се заплащат на създателя на сайта. 
Електронната дистрибуция в туризма доп-

ринася за по-пълноценно  разпространение на 

продукта, при това с по-малко разходи съче-

тани с удобство и бързина за туриста. Тя пре-

доставя възможност на потенциалният турист 

да си избере, резервира и заплати стая в хо-

тел, място в самолет и т.н. Успешното реали-

зиране на потенциала и възможностите на елек-

тронните канали за дистрибуция в туристичес-

ката дейност водят до реални ползи и стойнос-

ти, свързани с: привличане на нови клиенти и 

нарастване на резервациите и също така допри-

насят за осигуряване на качествено обслужване 

и добра информираност на потребителите. 

Автоматизацията на дистрибуционния 

процес очертава като глобална тенденция  

промяната в начина на формиране на турис-

тическо пътуване чрез електронен канал, кое-

то предполага самостоятелност при „сглобя-

ването“ на отделните туристическите продук-

ти и услуги в интернет пространството. 

 

Заключение 

 

Съобразно поставената цел, в статията се 

осъществява теоретичен анализ и се очерта-

ват особеностите на дистрибуцията в туризма 

и в частност хотелиерството. В заключение 

можем да кажем, че дори и най-схематичното 

представяне на ползите от дистрибуцията 

формират  достатъчно ясно острата необхо-

мост от тях за туризма. Използването на елек-

тронните канали за дистрибуция  могат ед-

новременно да намалят фирмените разходи и  

да увеличат потребителите и обема на про-

дажбите. Резултат от тяхното широко прила-

гане е повишаване на конкурентоспособност-

та на туристическото предприятие и ефектив-

ността на фирмената дейност. 
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Въведение 

 

Съвременната пазарна икономика може 

да бъде представена като система, която 

функционира под влияние на взаимно урав-

новесяващи се сили на търсенето и предла-

гането на пазара на свободната конкурен-

ция. Управлението на дейността на отдел-

ните стопански единици, каквито са и ту-

ристическите организации в условията на 

пазарната икономика, познава различни ва-

рианти на подходи, методи, форми и средст-

ва за осъществяване. Между тях съществено 

място заема маркетингът, разглеждан като 

най-добро постижение на връзките и зависи-

мостите между цялостната дейност на предп-

риятието и възможностите на пазара. „Изс-

ледването на поведението на факторите от 

външната среда на организацията позволява 

да се определят възможностите и заплахите, 

които да послужат като фундамент за бъдещи 

управленски решения” [7, 37]. В основата на 

маркетинга стои функционалната връзка на 

търсенето и предлагането, която е главната 

нишка към повишаване на ефективността на 

предприятието. Затова голяма част от фирми-

те днес залагат на маркетинга като ключов 

фактор за реализиране на заложените цели. В 

тази връзка считаме, че съвременните инст-

рументи на маркетинга са изключително ак-

туални при вземането на маркетингови реше-

ния във всяко туристическо предприятие.  

Целта на автора е в статията е да се анали-

зират: (1) промените в желанията, предпочи-

танията и причините за цялостната промяна в 

поведението на туристите и (2) елементите на 

съвременният маркетингов инструментариум 

и въз основа на техните характеристики и 

особености да се очертае необходимост от 

приложението им в туристическата индуст-

рия. 

Еволюцията на маркетинга се характери-

зира с осъвременяване на маркетинговата 

концепция на всяко туристическо предприя-

тие и динамична промяна в инструментариу-

ма при нейното практическо използване. Ста-

ва дума за класическата концепция „марке-

тингов микс“ и нейните елементи, известни 

като “4P”: продукт (Product), цена (Price), 

дистрибуция (Placement) и промоция 

(Promotion), които се очертават като специа-

лен акцент, въздействащ върху поддържането 

на трайни конкурентни предимства за всяко 

туристическо предприятие. За нуждите на 

настоящата разработка ще приемем следното 

разбиране за маркетингов микс: „маркетин-

говият микс представлява комбинация от 

контролируеми маркетингови променливи, 

които фирмата използва за постигане на 

желан обем продажби на целевия пазар”, и 

„комплекс от маркетингови инструменти, 

които работят заедно за създаване на задо-

волени клиенти” [11, 8]. Редно е да подчерта-

ем, че осъвременяването на маркетинговия 

инструментариум на туристическото предп-
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риятие се свързва с допълване съдържанието 

на отделните елементи на маркетинг микса, в 

резултат на следните обстоятелства:  дина-

мичното и бурно развитие на технологиите и 

комуникациите направи туристическия пазар 

значително по-динамичен и сложен; Интер-

нет мрежата позволи достъп на клиентите до 

националния туристически пазар на всяка 

една страна, но и на световния, по всяко вре-

ме на денонощието; наличието на този фено-

мен доведе до увеличаване и задълбочаване 

на конкуренцията между фирмите във всеки 

отрасъл, в т.ч. и в туристическата сфера – 

това предизвика не само разширяване на 

асортимента на предлаганите стоки и услуги, 

съкращаване на жизнения цикъл на продукта, 

но и съответно промяна в потребителското 

поведение. Последната промяна заслужава 

по-задълбочен анализ, въз основа на който ще 

се изяснят конкретните причини за реакция 

от страна на туристическия бизнес. И така, 

какво предпочита съвременният турист? От-

говорът е многозначен и притежава следното 

съдържание: да планира и организира почив-

ката си за възможно най-кратко време,  чрез 

преносимия си компютър или мобилно уст-

ройство; да открие синтезирана и богата ин-

формация за оферти, както и описания за мес-

та и дестинации; да сравни и избере най-

изгодната оферта чрез разнообразието, което 

му се предлага; потвърждението дали избра-

ната стая в хотела е свободна по възможност 

да се осъществява веднага; да получи въз-

можност за директно заплащане. Освен всич-

ки очаквания, съвременният  турист осъзнава, 

че е участник в пазара на „свръх предлагане“. 

Това го превръща в гъвкав и непостоянен по 

отношение на потребителските критерии, 

участващи при вземането на туристически 

решения. Новите изкушения са свързани с 

екзотични, приключенски пътувания с дълги 

маршрути, но същевременно се запазва инте-

реса и към кратки, ежедневни и по-чести по-

сещения. Туриста на „новото време“ търси 

повече престой сред природата, приключе-

ние, екзотика, риск, спорт, наред с класичес-

ките продукти, съчетани с отдих, култура и 

кулинария. Той желае да установява нови 

контакти с местното население, иска да бъде 

добре посрещнат и приет, да се интегрира в 

нови среди.Той притежава богат туристичес-

ки опит, който му позволява да сравнява и 

оценява стойността на туристическия продукт 

и да избира най-доброто съотношение качес-

тво-цена. „Масовият турист“ вече се е транс-

формирал  в съвременният глобализиращ се 

свят, той е претенциозен, с високи изисквания 

за удобство, сигурност, развлечение. Той тър-

си истинското преживяване. Също така, ту-

риста днес разполага с информация в реално 

време за ценовите оферти. Посоченото осно-

вава решението на туриста за пътуване да се 

превърне в ценово ориентирано. Участниците 

в съвременния туристически пазар започнаха 

приоритетно да използват електронни и мо-

билни устройства за предприемане на турис-

тическо пътуване. Това формира нов модел на 

поведение на туриста в хипермедийното 

пространство. 

Придържайки се към предпочитанията на 

съвременните туристи в желанието си да ги 

превърне в реални клиенти, всяко туристи-

ческо предприятие трябва да потърси  въз-

можности за правилните маркетингови реше-

ния, чрез които да открие съответствие между 

туристическото търсене и предлагане. Те са 

свързани с разнообразяване на туристическа-

та продуктова гама, със създаване на гъвкава 

система за ценообразуване, с приложение на 

ефективна система за дистрибуция и с под-

държане на интерактивна  комуникация с 

туристите.  

Анализирайки елементите на маркетинго-

вия микс, можем да изведем възможности за 

разширяване и  разнообразяване на съдържа-

нието на всеки един поотделно. 

Продукт. Туристическият продукт е със 

сложно съдържание. Разгледан от позиция на 

потребителя означава съвкупност от прежи-

вявания на клиента от момента на влизане на 

контакт с организацията, чрез които осъщест-

вява пътуване и/или посещение, до неговото 

приключване и спомена за него [6, 19]. Разг-

ледан от позиция на туристическата органи-

зация, туристическия продукт е комбинация 

от стоки и услуги. 

Ф. Котлър посочва четири равнища (изме-

рения) на интерпретиране на индивидуалния 

продукт в маркетингов аспект [11, 274]. Пър-

вите три измерения дефинират микропродук-

та в тесен смисъл, давайки отговор на въпро-

са “Какво се предлага на потребителя?”. Тези 

равнища са:  

Ядро на продукта. Изразява потребителс-

кия проблем, който продуктът решава (забо-

ляване - лечение, преумора - отдих, стрес - 

разтоварване, самота - социализация, ниско 

самочувствие - престиж, самонеудовлетворе-

ние - себедоказване, незнание - познание). 
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Осезаема форма на продукта (улесняващи 

продукти). Това е основен модел на продукта 

под формата на комбинация от всички услуги 

и стоки, предложени като оферта на целевите 

туристи и опосредстващи ползата  от продук-

та.  

Добавена стойност.  Представлява стоки 

и услуги, които клиентът възприема като по-

дарени(екстри). Предназначението на добаве-

ната стойност е да се надхвърлят очакванията 

на клиента. Четвъртото равнище определя 

туристическия микропродукт в широк смисъл  

и е свързано с отговора на въпроса “Как се 

предлага продуктът?  На това равнище  се 

говори за така наречения уголемен (увеличен) 

продукт. Определители на уголемения про-

дукт са: 

Достъпност. Тя се пределя от местополо-

жението, транспортните връзки и работното 

време на туристическя обект, в който се съз-

дава продукта. 

Физическа среда и атмосфера. Туристи-

ческият продукт включва основно услуги, а 

услугите се оказват и получават в конкретна 

материална среда, формирана от съоръжения-

та за тяхното създаване. Маркетинговите спе-

циалисти трябва да решават относно стила на 

физическата среда и атмосферата (усещания-

та), която тя създава за туриста (архитектура 

на хотела, размер на леглата, цветове, арома-

ти, звуци, температура и др.). Стилът и ат-

мосферата създават определен комфорт на 

туристите и по тази причина играят важна 

роля за тяхното задоволяване. Кореспондират 

тясно с цената и имиджа на продукта.  

Взаимодействия на клиентите в процеса 

на обслужване. Изразяват се във взаимодейс-

твията на туристите с обслужващия персонал 

и във взаимодействията между самите турис-

ти. 

Участие на клиента в обслужването – 

определя се от наличието или липсата на въз-

можностти за самообслужване;  

Разгледаните равнища и съставни компо-

ненти на туристическия продукт (макропро-

дукт и микропродукт) са надежден инстру-

ментариум за създаване и поддържане на 

конкурентноспособни продуктови оферти, 

съответстващи на очакванията на избраните 

целеви потребители [4, 96-97]. Анализът на 

съвременния турист дава основание на всяка 

туристическа организация да постави акцент  

в разработването на специализирани туристи-

чески продукти, които притежават потенциал 

за създаване на специална емоционална връз-

ка с туриста. Това предполага създаване на 

емоционално фокусиран, атрактивен, прово-

киращ въображението, богат по съдържание 

туристически продукт, съчетаващ в себе си 

специфични национални характеристики и 

преживяване за туриста. В този контекст, 

тематични туристически продукти, създавани 

в области на на културното наследство, съв-

ременната култура, уникални природни тери-

тории, спа, балнео и спа туризъм, здравен, 

исторически, спортен, религиозен, хоби, ви-

нен и други видове алтернативен туризъм ще 

задоволят във висока степен многопластовите 

потребности на туристите. Промените в цен-

ностите на туристите, повлияни и от модните 

тенденции  предопределят задачата на турис-

тическите предприятия, от една страна за 

създаване на  „хитов“ продукт в съчетание с 

уникален, различен и непознат елемент, и от 

друга страна, продукт, който запазва автен-

тичността, традицията и истинската същност 

на дестинацията. В отговор на това, бизнеса 

има възможност да излезе от туризъм „кон-

фекция“ и да си пренастрои туристическите 

оферти „по поръчка“ на клиента
  

[5, 414]. 

Тривиалният формат „All Inclusive“ посте-

пенно ще насити участниците в туристичес-

кия пазар от гл.точка на унифицираните про-

дукти. 

В съвременната конкурентна среда, турис-

тическите предприятия се надпреварват на 

ниво допълнителни продукти /услуги/. Това 

означава, че можем да определим добавената 

стойност като един от  ключовите инстру-

мент на маркетинговия микс.  

Добавената стойност в маркетинга е нещо, 

което фирмата може да предостави на своите 

клиенти и което е с висока стойност за тях, но 

в повечето случаи с ниски разходи и себес-

тойност за самата фирма. То се явява като 

безплатно допълнително предимство, което 

подсилва продукта, давайки на клиента това, 

което той търси и нещо, от което той се нуж-

дае [3, 627-628]. Затова ролята на допълни-

телните услуги, които създават добавена 

стойност за клиента е различна, в зависимост 

от това каква е степента на полезност за него 

от самите услуги. Определянето на значение-

то на съставните елементи при формирането 

на продукта има значение при организиране-

то на дейностите за повишаване на неговата 

конкурентоспособност [1, 446]. За да се снаб-

ди с дадена стока или услуга, клиентът дава 

притежавани от него ресурси. С какви блага 

би се разделил и какви усилия би положил, за 
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да придобие продукта зависи от потребителс-

ката стойност на продукта, а именно съотно-

шението между даденото и полученото в за-

мяна. Повишаването на стойността за кли-

ента може да се постигне чрез максимизира-

не разликата между даденото като ресурс и 

полученото като краен продукт. В тази връзка 

туристическите предприятия могат да използ-

ват интегрираните методи на логистиката и 

управлението на веригата на доставките, за да 

осигурят надеждно и високо качество на обс-

лужване при най-ниски разходи [2, 13].  

Как може да се подобри стойността, ко-

ято предлагаме на нашите клиенти? За да 

може да убеди клиентите си, че наистина им 

предоставя по-висока стойност от конкурен-

тите, всяко туристическо предприятие  може 

да използва подхода за управление на стой-

ността за клиентите, който съдържа три 

етапа. През първият етап се определят целе-

вите сегменти, анализират се техните нужди и  

потребности, обвързват се предложените 

продукти с нуждите на клиентите – формира 

се стойност. През вторият етап се търси най-

ефективният начин за предоставяне на стой-

ността – влияние оказват  човешките ресурси 

и електронно-комуникационните технологии. 

Третият етап е свързан с осъществяването на 

комуникация  за разпространяване на стой-

ността. Подходящи са иновативни подходи, 

електронни дистрибуционни канали, посла-

ния, чрез които стойността да достига до кли-

ента. Всяка туристическа фирма трябва да е 

наясно каква стойност предоставя на клиен-

тите си, но е също толкова важно да се съот-

несе определената стойност към тази, предла-

гана от конкурентите на фирмата. Само по 

този начин е възможно да се открои добавена 

стойност, която е в основата за създаване на 

конкурентно предимство. Добавена стойност 

за клиента на туристическо предприятие мо-

же да се получи чрез продажбата на продукт с 

потребителна стойност, която предлага по-

голяма полза, отколкото той е очаквал да по-

лучи за цената, която е платил; обслужване; 

достъпност и всичко, което клиента получава 

като допълнителна стойност, за която при 

покупката не е вложил определени ресурси. 

Цена Като елемент на маркетинга, цената 

е подчинена на общата стратегия на органи-

зацията и служи като инструмент за реализи-

ране на нейните цели и задачи. “Фирмите 

следва да определят цените си, като вземат 

под внимание конкуренцията, търсенето и 

собствените си икономически интереси, свър-

зани с разходите и печалбата. Цената трябва 

да покрива направените разхо- ди и да осигу-

ри икономически необходима печалба. Има 

съществена разлика между обявената и реа-

лизираната цена. Фирменото ценообразуване 

трябва да намери баланса между фирмените 

интереси и пазарните реалности” [8, 163]. 

Следователно цената трябва да се разглежда 

като променлива величина, която осигурява 

на организацията оптимални продажби на 

продукта, печалба и позиция на пазара за по-

дългосрочен период. Цената е оптимална за 

определен период и при дадени условия на 

обкръжаващата външна среда, при изменени-

ето на която тя също се изменя. Но при всич-

ки случаи тя трябва да създава в потребителя 

усещането, че той е в изгодно положение. 

Отчитайки съвременните възможности на 

туристите цената се откроява като фактор с 

доминираща роля при предприемане на ту-

ристическо пътуване. От маркетингова гледна 

точка тя може да служи като гъвкав инстру-

мент за краткосрочни пазарни въздействия и 

по-конкретно,  да коригира търсенето на кон-

кретни туристически продукти за определен 

период, в резултат на което да увеличава 

обема на продажбите. За да бъде в унисон с 

промените в ценовото ориентиране на гло-

балния туристически пазар, туристическата 

индустрия става зависима от разработването 

и предлагането на алтернативни ценови ре-

шения, позволяващи гъвкавост в ценообразу-

ването при    съответни пазарни условия. Не е 

маловажна ситуацията според която, акцента 

върху цената на съответните туристически 

продукти ще се оцени от туристите по разли-

чен начин, тъй-като съотношението „потре-

бителна стойност – паричен еквивалент не е 

еднакво за всеки от тях. За постигане на ус-

пешна реализация на туристическия продукт 

на съвременния туристически пазар е от зна-

чение подходяща ценова стратегия, съответс-

тваща за реализирането на конкретни цели, 

свързани с целевите пазарни сегменти.  
Дистрибуция Най-общо „дистрибуцията 

е избор и управление на начините, по които 

се оптимизира достъпът до продукта на 

максимален брой клиенти, за които той е 

предназначен при минимален разход [10, 

219]” В контекста на маркетинговата теория в 

туризма, в частта и  засягаща дистрибуцията, 

и все по-широкото използване на електронни-

те и информационни технологии за благопри-

ятстване на пълноценното разпространение 

на туристическия продукт, можем да акцен-
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тираме върху електронната дистрибуция.   
Съществува аргумент, според който „елект-

ронната дистрибуция не генерира нов бизнес, 

а просто позволява на досегашните потре-

бители да резервират по-бързо и по-удобно” 

[9, 39]. Можем да обобщим, че за да бъде 

един канал за дистрибуция електронен, е не-

обходимо той да включва един или серия от 

посредници, които да обезпечават фазите на 

процеса на разпространение на продукта из-

цяло с помощта на информационните техно-

логии. Изключение правят директните про-

дажби чрез фирмените Интернет сайтове на 

първичните туристически предприятия. Там 

липсват трети лица, които да играят ролята на 

посредници, но самата медия Интернет и ба-

зираната на нея технология, позволява както 

предоставянето на богата информация за бла-

гоприятстване избора на клиентите, така и 

сигурни механизми за резервиране на стаи и 

гарантиране на резервациите и разплащания-

та. 

Eлектронната дистрибуция е характерна 

със своите алтернативни електронни канали, 

от типа онлайн туристически агенции 

(Booking.com, Expedia, Orbitz, Travelocity, 

Hotwire, Venere, HRS, Agoda и пр.), Онлайн 

туроператори (HotelBeds), собствен уебсайт; 

както и със системи за глобална дистрибуция 

(Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan) покри-

ващи целия туристически пазар. Електронна-

та дистрибуция в туризма допринася за по-

пълноценно  разпространение на продукта, 

при това с по-малко разходи съчетани с удоб-

ство и бързина за туриста. Тя предоставя въз-

можност на потенциалният турист да си избе-

ре, резервира и заплати стая в хотел, място в 

самолет и т.н. Успешното реализиране на по-

тенциала и възможностите на електронните 

канали за дистрибуция в туристическата дей-

ност водят до реални ползи и стойности, свър-

зани с:  

 привличане на нови клиенти; 

 нарастване на резервациите; 

 осигуряване на качествено обслужване 

и добра информираност на потребителите. 

Автоматизацията на дистрибуционния 

процес очертава като глобална тенденция  

промяната в начина на формиране на турис-

тическо пътуване чрез електронен канал, кое-

то предполага самостоятелност при „сглобя-

ването“ на отделните туристическите продук-

ти и услуги в интернет пространството. Посо-

ченото основава ролята на електронните дис-

трибуционни канали като съвременни марке-

тингови инструменти за всяко туристическо 

предприятие. 

Промоция В съвременната маркетингова 

теория на туризма комуникацията придоби-

ва актуалност и измества промоцията като 

понятие, означаващо четвъртият елемент на 

маркетинг микса. Нещо повече, интерактив-

ната комуникация е най-новото в съдържани-

ето на маркетинг микса. Съвременните кому-

никационни маркетингови инструменти са 

свързани със създаването на търсената от 

туриста емоционална връзка между продукт, 

дестинация и потребител. Необходимо усло-

вие за постигане на положителен резултат, 

какъвто очаква туриста е  интегриране и ко-

ординация на тези инструменти по начин, при 

който всеки един от тях да подхожда на оста-

налите. Това гарантира синхрон и последова-

телност в комуникацията и ефект от цялост-

ния процес. Постигането на интеграция  нала-

га туристическите предприятия да организи-

рат дейността си съобразно туристите си, а не 

съобразно продукта или услугата, които 

предлагат. В тази връзка, най-същественото 

при избор на комуникационен канал от страна 

на туристическото предприятие е правилната 

ориентация към туриста. Чрез интегрираните 

комуникации, туристическата организация 

поставя началото на диалог с конкретните  

целеви пазари, като  създава, представя и из-

праща координирани послания към тях. Целта 

на този процес е чрез планирана, последова-

телна и привлекателна комуникация да се 

промотира конкретен туристически продукт  

в съзнанието на индивидите, формиращи це-

левите пазари, както и да се стимулират по-

тенциалните туристи да пожелаят продукти 

или услуги на компанията като възможни 

решения на техни проблеми. С предоставяне-

то на туристическият продукт във виртуална-

та реалност чрез интерактивните инструменти 

на комуникационната система, туристическо-

то предприятие ще отговори на новите изиск-

вания на туристическия пазар, свързани с 

индивидуализираните потребности и интере-

си на туристите. 

Съвременната действителност отразяваща 

промените в желанията, предпочитанията и 

причините за цялостната промяна в поведе-

нието на туристите създава предпоставки за 

преосмисляне на всеки един от четирите еле-

мента на маркетинговия микс и очертава не-

обходимост от тяхното приложение в туриз-

ма.  
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ABSTRACT: One of the problems in the education of students is the lack of opportunity for application of 

theoretical knowledge in practical terms. One way to improve learning outcomes for business planning is the use 

of software systems with which they can simulate different versions of their decisions when developing a busi-

ness plan for a hospitality startup business. In this regard, the main objective of paper is to present a simplified 

programming system to assist students in developing business plans in the field of hospitality. The proposed sys-

tem allows automated calculation of different variants of the business plan in case of change the input data.  
Key words: business planning, hospitality, start-up, education 

 

Въведение 

 

Един от проблемите при обучението на 

студентите е лисата на възможност за прило-

жение на теоретичните познания в практи-

чески условия. Един от начините за подобря-

ване на резултатите от обучението по бизнес 

планиране е използването на програмни сис-

теми от студентите, с които те могат да симу-

лират различни варианти на техните решения 

при разработката на бизнес план за стартиращ 

бизнес. Това създава необходимите условия 

за пречупване на теоретичните познания през 

призмата на практиката, а така също позволя-

ва на студените да се концентрират върху съ-

държателните аспекти на бизнес планирането, 

а не върху конкретните изчислителни проце-

дури 

В тази връзка основна цел на статия е да 

представи опростена програмна система, коя-

то да подпомогне студентите при разработка-

та на бизнес планове в туризма и по-

конкретно на хотелиерската дейност. Пред-

ложената система позволява автоматизирано 

изчисление на различни варианти на бизнес 

плана при промяна на входните данни. Това 

улеснява студентите при разработката на биз-

нес планове, тъй като те могат да наблюдават 

непосредствено влиянието на техните реше-

ния и промените в параметрите на външната 

и вътрешната среда на организацията върху 

основните раздели на бизнес плана, а имено 

върху оценките на ефективността на инвести-

ционния проект, плана на приходите и разхо-

дите, плана на баланса, плана на паричните 

потоци и показателите за оценка на дейността 

на организацията. 

 

Изложение 

 

1.Стартиране на програмата 

 

След стартирането на програмния файл се 

появява стартов екран, който информира за 

необходимостта при стартирането на програ-

мата да бъде разрешено зареждането на мак-

росите, съдържащи програмния код. 

След получаването на съответното разре-

шение се зарежда основния екран, който съ-

държа главното меню на програмата. На него 

са посочени петнадесетте етапа на процеса на 

разработване на бизнес план за стартиране на 

бизнес в областта на хотелиерството. За всеки 

един етап е определен самостоятелен екран, 

който се избира със съответния линк – фиг. 1. 

Програмната система направлява студен-

тите стъпка по стъпка през цялостния процес 

на разработка на бизнес плана. За попълване-

то на необходимите таблици на всеки един 

екран са предоставени и съответните инст-

рукции. Полетата за попълване са обозначени 

със зелен цвят, оградени със син кант. Всички 

останали полета се изчисляват автоматично.  
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Фиг. 1. Основен екран на системата 

 

2. Определяне на пазарите 

 

На този етап следва да се избере местопо-

ложението на хотела, което определя в опре-

делена степен и неговите пазари. В програма-

та са посочени четири основни дестинации, 

но може да се въведе допълнителна, ако се 

различава от тях. 

След това от падащия списък трябва да се 

избере конкретна дестинация, в която ще се 

стартира хотелиерския бизнес. 

След като се избере съответната дестина-

ция, трябва да се набере по-подробна инфор-

мация за характеристиките на хотелиерския 

отрасъл в този регион. Това става на следва-

щия етап – информация за хотелиерския от-

расъл. 

 

3. Характеристики на хотелиерския от-

расъл в избраната дестинация 

 

На втория етап следва да се набере необ-

ходима информация за хотелиерския отрасъл, 

характерна за съответната дестинация. Това 

включва попълване на следните таблици – 

фиг. 2: 

- среден брой на постоянно заетия персо-

нал на хотелите според броя на стаите; 

- средни разходи за персонал според кате-

горията на хотела; 

- средна стойност на отделните видове 

разходи според категорията на хотела; 

- средна стойност на лихвите по краткос-

рочните и дългосрочните кредити в региона; 

 

 
 

Фиг. 2. Информация за хотелиерския от-

расъл в избраната дестинация 

 

4. Информация за пазара 

 

На третия етап трябва да се въведе инфор-

мация за хотелиерския пазар на дестинацията, 

разделен по сегменти според категорията 

(броя на звездите) на хотелите. Тази инфор-

мация включва: 

- брой на наличните хотели 

- брой на леглата 

- брой на нощувките за година 

- средна леглова заетост 

- брой на стаите 

- брой на продадените стаи 

- средна заетост на стаите 

- средна цена на стая 

- структура на гостите според причината 

на посещението 

- сезонност по месеци 

 

5. Пазарна стойност на хотелските имо-

ти 

 

На четвъртия етап трябва да се въведе ин-

формация за стойността на хотелските имоти 

(стойност на сградата и стойност на оборуд-

ването), според броя на стаите и категорията 

на хотела. 

 

6.  Описание на бизнес идеята 

 

На петия етап се формулира същността на 

бизнес идеята. Това включва: 

- описание на основните характеристики 

на хотела като дестинация, категория, брой 

стаи и наименование; 

- управленска концепция на хотела – опи-

сание на туристическия продукт, описание на 
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клиентите, отличителни особености от кон-

курентите на същия пазарен сегмент, аргу-

менти за успеха на бизнес идеята.  

 

7.  Определяне на приходите 

 

На шестия етап се разглеждат основните 

проблемни области при определянето на при-

ходите, а именно определянето на приходите 

от продажбите, сезонността на продажбите и 

сроковете на плащане.  

 

Определяне на приходите от продажбите 

За да се планират приходите от стартира-

щия бизнес, трябва да се разработи прогноза 

за приходите за първите пет години от дей-

ността.  

Изчисляването на приходите се извършва 

въз основа на определянето на средна цена на 

една стая без ДДС и преценката на степента 

на заетост на стаите.  

За да се извърши реалистична преценка на 

цената и степента на заетост, трябва да се 

анализира пазарната ситуация в дестинацията 

и разходите на хотела.  

Въпреки че детайлното изчисляване на 

разходите се извършва на етапа „Определяне 

на разходите”, най-обща преценка на разхо-

дите може да се направи като се премине на 

етапа „Симулация на критичната точка”. Там 

могат да бъдат зададени приблизителни стой-

ност на отделните категории разходи, въз ос-

нова на което автоматично се изчислява кри-

тичната точка в заетостта при съответната 

цена.  

След като се извърши симулация и анализ 

на критичната точка, могат да се уточнят по 

години средната цена на една стая и степента 

на заетост на стаите. 

 

Сезонност 

За бизнес планирането в хотелиерството 

не е достатъчно изчисляването на приходите 

да се извършва само на годишна база. Много 

е важно да се изчисляват месечните приходи 

поради наличието на сезонност. Отчитането 

на сезонния фактор е необходимо за по-точно 

изчисляване на месечните приходи, както и за 

определянето на оборотния капитал.  

В тази връзка за всеки един месец трябва 

да се прецени дали попада във високия или 

ниския сезон. Под висок сезон се разбира, че 

през определения месец се очакват повече от 

7 % от годишния обем на нощувките. Нисък 

сезон означава, че се очакват по-малко от 7% 

от нощувките. След това за всеки месец се 

въвежда очаквания процент от годишния 

обем на нощувките, който се отнася конкрет-

но за хотела според сезонността на дестина-

цията. 

 

Условия на плащане на клиентите 

При стартирането на бизнеса също така 

трябва да се предвидят условията на плащане. 

Трябва да се прецени каква част от туристи-

ческите услуги ще бъдат плащани в месеца на 

ползване на услугата. Основната задача тук е 

да се прецени каква част от клиенти са на-

деждни и платежоспособни и каква част от 

услугите ще бъдат платени в момента (крат-

косрочно) и каква част от тях дългосрочно. В 

тази връзка се въвежда процента на плащани-

ята, които ще се реализират краткосрочно. 

 

8.  Определяне на разходите 

 

На седмия етап следва да се изчислят 

всички разходи за първите пет години. Разхо-

дите могат да се обособят в две големи групи 

- променливи и постоянни. Променливите 

разходи се изменят пропорционално с промя-

ната в обема на дейността. Постоянните раз-

ходи не се изменят с промяната на обема на 

дейността. Тъй като променливите разходи се 

изчисляват автоматично, основното внимание 

е насочено към изчисляване на основните 

постоянни разходи на хотела. Към основните 

постоянни разходи спадат: разходите за мар-

кетинг, административните разходи, разходи-

те за персонал и разходите за амортизационни 

отчисления.  

Връзката между разходите и приходите е 

представена на етапа „Симулация на критич-

ната точка”. 

 

Променливи разходи 

В действителност хотелите получават при-

ходи и посредством продажбата на храна и 

напитки в ресторанта, както и от допълнител-

ни услуги. В конкретния случай се приема, че 

приходите са само от нощувки от продажбата 

на стаи. Затова променливите разходи на хо-

тела включват само консумативите за стаите, 

вода и енергия. Разходите за почистване на 

стаите се изчисляват отделно в рамките на 

изчисляването на разходите за персонал. 

Всички изчисления се извършват автома-

тично въз основа на въведените или вече из-

числените данни. Делът на променливите 

разходи в приходите зависи от категорията на 
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хотела. Затова следва да се определи и въведе 

дела, изразен в проценти, при което може да 

се отчете категорията на хотела. 

 

Маркетингови разходи 

Маркетинговите разходи включват всички 

разходи за маркетинговите дейности на хоте-

ла. В тази връзка следва да се разработи план 

на маркетинговите дейности, въз основа на 

който да е определят съответните маркетин-

гови разходи на стая за година. Ориентиро-

въчна информация за средните разходи за 

маркетинг на стая за година може да се наме-

ри на страница “Информация за хотелиерския 

отрасъл”.  

 

Административни разходи 

Административните разходи включват 

всички общи разходи като разходите за под-

дръжка, застраховки, транспорт и др. Адми-

нистративните разходи на хотела също трябва 

да се определят като средни разходи на стая 

за година. Информация за средните админис-

тративни разходи може да се намери на стра-

ница „Информация за хотелиерския отрасъл”. 

 

Разходи за персонал 

Едно от най-важните решение в хотелиер-

ството е за броя на персонала от различните 

категории, чрез който ще се осигури най-

добро качество на обслужване във хотела. В 

тази връзка следва да се определи за първите 

пет години броя на:   

- операционния персонал според него-

вата квалификация 

- средния мениджмънт според неговата 

квалификация 

- висшия мениджмънт според неговата 

квалификация 

За всяка една категория персонал са пред-

видени 5 квалификационни степени. Квали-

фикационна степен 1 посочва най-ниското 

ниво на квалификация (начинаещ, без опит в 

туристическия бизнес). Квалификационна 

степен 5 посочва най-високото ниво на ква-

лификация (най-високо ниво на обучение и 

значителен опит в туристическия бизнес).  

Въз основа на въведените данни системата 

изчислява общия брой на операционния пер-

сонал, средния мениджмънт и висшия мени-

джмънт според направения избор за отделни-

те квалификационни степени. Въз основа на 

въведените данни автоматично се изчисляват 

също така средната квалификационна степен 

на служителите. Също следва да се има пред-

вид, че качеството на обслужване в хотела 

зависи от нивото на квалификация на персо-

нала. Информацията за средния брой на слу-

жителите в хотел от определена категория е 

посочен на страница „Информация за хотели-

ерския отрасъл”.  

Друг важен момент при определянето на 

разходите за персонал е определянето на ра-

ботната заплата на персонала. Данните за 

средната работна заплата на месец могат да се 

вземат от страница „Информация за хотели-

ерския отрасъл”.  

Средните разходи за персонал за всяка ка-

тегория за всяка година се определят от раз-

мера на работната заплата на средната квали-

фикационна степен. Разходите за по-ниските 

и по-високите квалификационни степени се 

изчисляват, въз основа на предварително оп-

ределен процент.  

В сумарните разходи за постоянния персо-

нал за година са включени и разходите за 

обучение. Сумарните разходи за персонал за 

година за всяка категория и сумарните разхо-

ди за целия персонал се изчисляват автома-

тично. 

 

Амортизационни разходи 

Стойността на сградата и оборудването за-

виси от избраните данни на страница „Описа-

ние на бизнес идеята”. Годишните и месечни-

те разходи за амортизация се изчисляват ав-

томатично. 

 

Обобщение на променливите и постоян-

ните разходи 

В тази таблица са посочените променливи-

те и постоянните разходи на вашия хотел, 

планирани за следващите пет години. 

 

Стойност на материалните запаси 

Тук трябва да се посочи стойността на ма-

териалните запаси като процент от средноме-

сечните приходи. 

 

Условие на плащане към доставчиците 

Тук трябва да се посочат условията на 

плащане на основните категории разходи и 

дали плащането ще се извършва същия или 

следващия месец. 

 

9. Симулация на критичната точка 

 

В този модул се извършва симулация на 

критичната точка. За да се определи баланса 

между приходите и разходите, трябва да се 
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проверят най-общите планове за приходите и 

разходите като се зададат съответните стой-

ности на: 

- Цена на стая   

- Административни разходи на стая за 

година  

- Маркетингови разходи на стая за годи-

на  

- Среден брой на персонала  

- Средни разходи на човек на година  

- Стойност на сградата  

- Стойност на оборудването 

Целта на симулацията е да се провери дали 

планирания брой на продадените стаи е над 

критичната точка (необходимия брой на про-

дадените стаи, за да се изравнят приходите и 

разходите). За да се попълнят или променят 

данните, които са необходими за изчисляване 

на приходите и разходите, следва да се отиде 

на съответните страници.  

 

 
 

Фиг. 3. Симулация на критичната точка 

 

10. Финансиране на инвестиционния 

проект 

 

За да се стартира бизнеса е необходим съ-

що така и оборотен капитал, с който ще се 

осигури ликвидност на бизнеса. Размерът на 

необходимия оборотен капитал се изчислява 

автоматично. Той се изчислява въз основа на 

предвидените условия на плащане на клиен-

тите и на доставчиците. За да се покрие пот-

ребността от оборотен капитал, трябва да се 

вземе банков кредит.  

Стойността на дълготрайните активи се 

финансира със собствен капитал и дългосро-

чен банков заем. Размерът на необходимия 

дългосрочен банков заем се явява разлика 

между стойността на дълготрайните активи и 

стойността на осигурения собствен капитал.  

Основната задача на този етап е да се намери 

информация за лихвените проценти на банко-

вите заеми в съответната дестинация, с които 

ще се финансират дълготрайните активи и 

оборотния капитал. Най-обща информация е 

посочена на страницата „Информация за от-

расъла”. След като се набави необходимата 

информация следва да се въведат съответните 

лихвени проценти за съответните заеми в 

таблицата, както и срока на заемите в години. 

 

 
 

Фиг. 4. Финансиране на инвестиционния 

проект 

 

11. Оценка на ефективността на инвес-

тиционния проект 

 

Въз основа на въведените данни всички 

изчисления на оперативните и дисконтирани-

те парични потоци се извършват автоматич-

но. Основна задача на този етап е да се из-

върши техния старателен анализ като се 

обърне основно внимание в каква степен па-

ричните потоци се разминават с печалбата. 

Дисконтираните парични потоци отчитат же-

ланата възвращаемост на собствениците.  

За оценка на ефективността на инвестици-

ята се използват показателите нетна настояща 

стойност, вътрешна норма на възвращаемост, 

индекс на рентабилност, модифицирана вът-

решна норма на възвращаемост и срок на от-

купуване на инвестицията. Стойността на те-

зи показатели се изчислява автоматично. Ос-

новната задача тук е да се проведе техния 

анализ като въз основа на това проектът може 

да се приеме, ако оценките по всички показа-

тели са „ефективен”. 
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Фиг. 5. Оценка на ефективността на ин-

вестиционния проект 

 

12. Прогноза на приходите и разходите 

 

Прогнозният отчет на приходите и разхо-

дите е основен финансов документ, който по-

казва размера на печалбата или загубата, кои-

то хотелът ще генерира през следващите пет 

години, ако резултатите са според предвиде-

ните в плана. Отрицателният доход преди 

лихви и данъци (EBIT) означава, че хотелът 

работи на загуба. В този случай трябва да се 

извършат корекции в планираните параметри, 

с които да се подобрят изчислените резулта-

ти, тъй като в противен случай вероятността 

хотелът да постигне успех е много малка.  

  

13. Прогнозен счетоводен баланс 

 

Счетоводният баланс е другият важен фи-

нансов документ, чиито стойности следва да 

бъдат планирани. Той показва баланса между 

активите и пасивите към края на всяка година 

от дейността.  

 

14. Прогноза на паричните потоци 

 

Документът за паричните потоци показва 

размера на паричните средства, които хотелът 

ще генерира и използва през следващите пет 

години. Паричният поток е критичен показа-

тел за жизнеспособността на хотела. Наличи-

ето на достатъчни парични средства гаранти-

ра, че хотелът може да плати навреме на сво-

ите кредитори, персонал, доставчици и др. 

Ако не разполага с достатъчни парични сред-

ства, хотелът ще изпадне в условията на неп-

латежоспособност и най-вероятно ще достиг-

не до фалит, ако тя продължи твърде дълго.  

 
 

Фиг. 6. Прогнозен счетоводен баланс по 

години 

 

Прогнозният отчет на паричните потоци се 

изчислява по косвения метод. Паричните 

средства и еквиваленти включват чекове, 

банкови депозити и пари в касата. 

 

 
 

Фиг. 7. Прогнозен отчет на паричните по-

тоци по години 

 

15. Показатели за ефективност на ин-

вестиционния проект 

 

На този етап се изчисляват основните по-

казатели за ефективност на хотела през съот-

ветните години като степен на заетост, брутна 

печалба от продадените стаи, приходи от една 

продаден стая, средна продажна цена, възв-

ращаемост на собствения капитал, възвраща-

емост на активите, критичната точка, изразе-

на в стойност, критичната точка, изразена в 

брой стаи, размера на постоянните и промен-

ливите разходи на една стая за година.  
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Фиг. 8. Прогнозни стойности на основните 

показатели за дейността по години 

 

16. Анализ на риска на инвестиционния 

проект 

 

Основна цел на анализа на риска е да разк-

рие в каква степен увеличаването на разходи-

те и намаляването на приходите, които са 

предвидени в бизнес плана, оказва влияние 

върху ефективността на хотела. Тук трябва да 

се посочи определен процент (от 5 до 10%) на 

увеличаване на разходите или намаляване на 

приходите. Отчетът на приходите и разходите 

се пресмята автоматично въз основа на нови-

те данни.  

Ако показателят EBIT стане отрицателен 

след въвеждането на новите данни, това озна-

чава, че бизнесът е много чувствителен на 

промените в разходите и приходите от про-

дажбите. Това обстоятелство трябва да се има 

предвид при осъществяването на дейността. 

Анализът на риска е последния етап при раз-

работката на бизнес плана.  

 

17. Резюме на бизнес плана 

 

След като се разработи окончателно биз-

нес плана следващата задача е да се подготви 

презентация на бизнес плана. Тя е необходи-

ма за потенциалните инвеститори или банка 

при осигуряването на необходимия основен 

капитал. Банката или инвеститорите трябва 

да са убедени, че представената бизнес идея е 

работеща и финансовите изчисления са реа-

листични и устойчиви.  

Резюмето на бизнес плана се състои от 

следните раздели: 

1. Кратко описание на бизнес идеята 

2. Стойност на основните показатели за 

дейността през петте години 

- Очаквани приходи от продажбите 

- Очаквана степен на заетост на капаци-

тета 

- Очаквана печалба (преди данъци) 

- Очаквана стойност на ROE 

- Очаквана стойност на ROA 

- Необходим заем за оборотен капитал 

- Необходим заем за основен капитал 

 

Заключение 

 

При разработката на концепцията на прог-

рамната система бе извършен обхватен лите-

ратурен обзор на характерните практически 

проблеми в областта на бизнес планирането и 

влиянието на плановите параметри и пара-

метрите на пазара върху фирмените резулта-

ти. На базата на тези проучвания бяха пред-

ложени методи и процедури за оценяване на 

влиянието на плановите и пазарните парамет-

ри върху резултатите на инвестиционния 

проект.  

С оглед на постигане на по-голяма универ-

салност и опростеност, както и за запазване 

на необходимия потенциал за по-нататъшно 

развитие, реализацията на алгоритмите бе из-

пълнена със средствата на MS Excel. 
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Най-често за глобализацията се мисли в 

нейните икономически измерения, интерпре-

тира се като такова икономическо взаимо-

действие между различните страни и региони, 

които превръщат света във взаимосвързана 

цялост. Макар да има основания, това разби-

ране носи в себе си обедняващ поглед към 

същността и историята на глобализацията. 

Съответно, ако понятието за глобализацията 

се фокусира само или предимно върху сто-

панското й измерение, това би стеснило из-

вънредно много нейната природа. Съответно, 

би скъсило реалната история и предистория 

на глобализацията. При такъв мащаб на раз-

бирането за глобализацията началото й би се 

ситуирало едва в XVI в. или дори много по-

късно, когато се появяват първите глобални 

търговски мрежи или транснационалните 

компании. А всъщност, както ще видим, ко-

рените и проявите на глобализацията са мно-

го по-дълбоки и са разположени в древните 

етапи на човешката история. В този контекст, 

целта на настоящото изложение е в следните 

направления: 

 Да се конкретизира ролята на поклон-

ничеството през средните векове относно 

развитието на прото-туризъм; 

 Да се обоснове зависимостта между 

средновековното поклонничество и прото-

глобализацията. 

За да бъде разбрана диалектическата взаи-

мовръзка между глобализацията и съвремен-

ния международен туризъм, трябва да бъде 

преодоляно разбирането им само като резул-

тат, като достигнато ниво, което е безотноси-

телно към тяхната история. 

Очевидно е, че в съвременния свят глоба-

лизацията предопределя условията и създава 

мащабите за развоя на туризма. Както вярно 

отбелязва проф. Т. Парушева, в днешно време 

глобализацията е фактор, който дългосрочно 

предопределя развитието на туризма, тя е 

негов основен двигател. Като анализира оп-

ределящата роля на глобализацията за дина-

миката на туризма, тя сочи следното: „Глоба-

лизацията в туризма може да се определи 

като процес на рязко увеличаване на туристи-

ческите потоци, а така също и потоците от 

услуги, инвестиции в туристическа инфраст-

руктура и суперструктура, доминиране на 

транснационални корпорации и стратегичес-

ки алианси и създаване на глобално „турис-

тическо общество” (Парушева, Т., 2010, стр. 

15). Но преди столетия тъкмо туризмът в не-

говите прото-форми (номадство, пътешест-

вия, поклонничество, търговски експедиции, 

военни завоевания, религиозното мисионерс-

тво и т.н.) е подготвил онази почва, от която е 

станала възможна глобализацията.( Gottfried 

Korff, Klaus Beyrer, Hermann Bausinger, 1991),  

Най-обобщено казано, глобализацията по 

същество е съвкупност от разнотипни гло-

бални взаимодействия, осъществяващи се 

първоначално в по-малки мащаби, с по-малка 

дълбочина и широта на ефекта, на различни 

нива и асиметрично (най-често от по-

развитите или агресивни народи, държави, 

региони към по-слабо развитите), но набира-

щи с хода на време по-висока скорост, както 

и действително глобален пространствен обх-

ват. Глобализацията е в края на краищата 

международен многоканален поток от про-

дукти и процеси с търговско-икономически, 
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културни и политически характер, който 

функционира чрез специално създадените за 

тази цел или стихийно оформили се структу-

ри. Но много от тези потоци и структури имат 

своите праобрази в древните пътешествия, в 

поклонническите пътувания, в търговските 

мисии и т.н., т.е. в различните прояви на про-

то-туризма. В неговите рамки са се формира-

ли онези фактори – трансферът и дифузията 

на културите, международните взаимодейст-

вя, появата на идеите на космополитизма, 

опитът в общуването с чуждото, търговският 

обмен и неговите инфраструктурни условия, 

де-териториализирането на големи човешки 

групи, мащабната пространствена подвиж-

ност на монасите от просешките ордени и 

т.н., без които би била невъзможна появата на 

глобализацията в съвременните й измерения.  

За да разгърнем и илюстрираме тази теза, 

ще направим кратък анализ на поклонничест-

вото като основна форма на прото-туризма в 

Средновековието. Изборът на този период е 

продиктуван от факта, че много често Сред-

новековието се интерпретира като епоха, коя-

то е най-слабо подвижната в европейската 

история и като най-слабо свързаната със съв-

ременността ни. Но анализът дава основания 

за други изводи. Средновековието се оказва 

епоха, в която са налице пътешествия, прео-

доляващи големи дистанции и рязко разши-

ряващи перспективите, през които среднове-

ковният човек гледа на света. Заедно с това в 

тази епоха са появяват такива социални про-

цеси, които подготвят глобализацията. 

Обект на проучване в настоящата статия е 

поклонничеството  То все още не е туризъм в 

съвременния смисъл на думата, но е част от 

неговите първични, зародишни форми. Пред-

назначението на анализа му е да се откроят 

някои от онези белези на прото-туризма, кои-

то го разкриват като подготовка на глобали-

зацията.  

Изследователите на Средновековието от-

давна са отбелязали един от характерните му 

парадокси – човекът в тази епоха е едновре-

менно силно уседнал и същевременно „човек-

на-пътя” (Бояджиев, Ц.,1986, стр.8-14). Сред-

новековният човек е и човек-пътник, и човек-

домосед, който така е срастнал с мястото си, 

че названието на това място присъства като 

задължителен елемент в името му. Както от-

белязва проф. Ц. Бояджиев, „средновековният 

човек е по определение от дадено място, а 

затова името му, обозначителят на неговата 

действителна същност, непременно трябва да 

включва и названието на местността – било 

на родния му край, било на постоянното му 

пребивалище, било на мястото на същностна-

та му дейност” (Бояджиев, Ц.,1986, стр.15). 

Средновековното общество е, от една страна, 

едно от пространствено най-

малоподвижните човешки конфигурации в 

досегашната история, а от друга – „пътят” 

заема място сред главните символи на не-

говата култура. Тази двойственост се опре-

деля от два фактора – от реалните обстоятел-

ства в живота на средновековния човек и от 

идейните конструкции на християнството.  

Кои са обстоятелствата, предопределящи 

уседналостта в живота на средновековния 

човек? Пътуването в средновековна Европа е 

изключително изпитание – то е представлява-

ло ни повече, ни по-малко преодоляване на 

препятствия. Езиковедите извеждат названия-

та за пътешествие в съвременните романски 

езици от латинското viare или viaticum (на 

испански – viaje, на италиански – viaggio, на 

френски - voyage). Същевременно те свързват 

семантично тези названия с itinerarium, съ-

държащ в се си смисъла на ходене, на прост-

ранство за изминаване, т.е. на усилие. Още 

по-изразителна е тази смислова връзка между 

средновековното понятие за пътешествие и 

необходимостта от усилие в генезиса на анг-

лийското и немското название. Счита се, че 

английското travel идва от френското travail, 

което е означавало напрежение, мъка, зор 

(Bauer, H.,1971). Тази езикова фиксация за 

пътуването като изпитание има своите обяс-

нения. Придвижването в епохата на Средно-

вековието е било свързано с множество пре-

пятствия – изисквало е преодоляване на труд-

но проходими блата и зловещи гори, където 

са ги очаквали опасни срещи с диви животни, 

кръвопролитни сблъсъци с разбойници и т.н. 

Известният френски медиевист Робер Фосие 

нарича средновековната представа за гората 

„смазваща и свещена”. Той описва по следния 

начин възприемането на гората от среднове-

ковния човек: „Това е свещената част от Тво-

рението, която човек не може да приближи 

без религиозно страхопочитание, защото в 

нея всичко е странно и непознато […] По 

някои пътеки трънките закачат пътника; пад-

налите стволове препятстват пътя му; скрити-

те оврази го дебнат: всичко това са покани на 

Дявола. Защото тъкмо той е господарят на 

тези мрачни дебри...”(Фосие, Ф. 2009, стр. 

154) Тези обстоятелства са правели от сред-

новековния човек „домосед”.  
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Защо обаче този „домосед” е в същото 

време и „човек-на-пътя”? Защо светът на 

средновековния човек е конструиран около 

идеята за пътя? Обяснението на тази двойст-

веност е в двойствения живот, който бележи 

съществуването на средновековния човек – от 

една страна той е силно възпрепятстван в 

своята подвижност от природните и общест-

вени обстоятелства, а от друга страна живо-

тът му като вярващо същество е сякаш без 

граници. Ц. Бояджиев очертава ролята на 

идеята за пътя у средновековния човек, като 

пише: „Пътят е преди всичко конструктивни-

ят символ на евангелската история. Главните 

събития от тази история се случват по пътя – 

бягството в Египет, странстването по Гали-

лея, връщането в Ерусалим, пътят към Голго-

та. Сам Христос заявява: „Аз съм пътя”, и 

насърчава апостолите да се отправят в път с 

думите: „Вървете в света!”. Този патос е на-

пълно разбираем. Идейната експанзия на 

християнството е осъществима единствено 

чрез излизане на пътя, чрез покриване на оп-

ределено социално пространство. В този сми-

съл пътят не само символизира сакралните 

корени, но изразява и историческите планове 

на зараждащото се християнство”( Бояджиев, 

Ц.,1986, стр. 9).         

Ако средновековният човек съществува 

едновременно и като домосед, като „велик 

провинциал" (по думите на големия руски 

медиевист П. Бицилли), но и като човек in via, 

друга негова двойственост е, че когато пъте-

шества, той се движи сякаш на две нива.  Ед-

ното е нивото на реалната среда, а второто - 

нивото на символите. И тъкмо второто ниво 

се оказва по-значимото за човека на Средно-

вековието, защото в неговата перспектива 

всичко съществуващо е „и нещо друго” – 

предметите, събитията, природните явления 

не просто са, те винаги и вещаят – носят 

вести от и за отвъдното. Затруднен от ланд-

шафта, от слабо развитите транспортни сред-

ства, от липсващата пътна инфраструктура 

(каменните мостове и римските пътища за-

почват да се възстановяват едва към XII в.), 

средновековния човек тръгва на път тогава и 

защото, когато и доколкото пътуванията му 

носят морално-религиозно удовлетворение. 

Маршрутите на пътешественика от ранното и 

зрялото Средновековие са мотивирани в мно-

го по-малка степен от познавателни или ути-

литарни цели, колкото от вложения в тях 

символичен смисъл. Затова за средновеков-

ния човек пространството не е еднородна 

протяжност. Космосът е йерархично подре-

ден – между небето и земята. Поради тази 

интерпретация географското пространство 

поема върху себе си определени сакрално-

етически характеристики. Известният руски 

културолог и литературовед М. Бахтин пише 

по този повод: „В средновековната картина на 

света горе и долу, висше и нисше, имат абсо-

лютно значение както в пространствен, така и 

в ценностен смисъл. […] Характерно е, че 

дори средновековните описания на пътешест-

вията и странстванията са лишени от прост-

ранствения патос на движението напред, към 

далечината, по хоризонтала на света: образът 

на пътя в тези пътешествия е изкривен и за-

менен със средновековния вертикал, с йерар-

хичната оценка на земното простронство” 

(Бахтин, М., 1978, стр. 433). Земите за сред-

новековния човек били праведни или грешни, 

а пътят – това, което води към блаженство 

или към страдание. Тъкмо тази символична 

натовареност на пространството обяснява 

наличието на типови маршрути за среднове-

ковните пътешествия и най-вече в поклонни-

чеството, което заема ключово място в сред-

новековната мобилност.  

Поклонничеството (Гюрова, Св., 1996), 

мотивирано от християнската вяра, започва 

още през III-IV в., когато майката на импера-

тор Константин пътува до Йерусалим. Колко-

то по-нашироко се разпространява християн-

ството, толкова повече богомолци тръгват 

към Светите земи. През IV – V в. посещение-

то в Палестина придобива масов характер, 

което налага неговото санкциониране както 

от светското, така и от църковното законода-

телство. В някаква степен може да се каже, че 

поклонничеството се оказва един мощен сти-

мул за появата на международното законода-

телство. Един век по-късно се появяват и 

първите пътеводители за богомолците в тех-

ния път до Светите земи. Първият описан 

маршрут е от V в., като той е трябвало да 

служи на поклонниците, движещи се от бре-

говете на Рона и Дордона до река Йордан. 

През следващия век се съставя такъв „гид” и 

за богомолците, тръгващи от Пиаченца към 

Палестина.  Забележително е също така, че 

твърде рано поклонничеството започва да се 

смесва с търговията и с изграждането на спе-

циална инфраструктура за тази цел. Както 

отбелязва руският историк на туризма М.В. 

Соколова, всяка година на 15 септември в 

Йерусалим се организирал на площада пред 

църквата „Дева Мария” пазар за мощи. Тър-
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говията сред богомолците била толкова из-

годна, че търговци от Генуа, Венеция, Пиза, 

Марсилия имали свои кантори в града, както 

и цели улици били заселени от тях (Соколова, 

М.В. 2002). 

С хода на времето поклонничеството на-

бира все повече адепти, така че в късното 

Средновековие то става изключително мно-

гочислено.  При това е от значение не само 

масовостта, но и неговото етническо, „нацио-

нално” разнообразие. В него участват бого-

молци от цяла Европа. Френският монах Р. 

Глабер свидетелства за мащабите на поклон-

ничеството през XI в.: „В Йерусалим се съби-

ра безкрайно множество – хора от всички 

краища на света. Първоначално тук идваше 

простолюдието. След тях започнаха да идват 

по-заможните, а по-късно и велики ца-

ре”(Соколова, М.В. 2002, стр.19). Водени от 

вяра, суеверие, любопитство, авантюризъм, 

към Светите земи се стичат ежегодно хиляди 

богомолци, монаси, князе и крале. Следвайки 

различни исторически документи, Св. Гюрова 

сочи, че между 842 и 1100 г. към Ерусалим са 

пътували около 10 хиляди скандинавски пок-

лонници. През 1064 г. близо 12 хиляди немци 

прекосяват Дунавската равнина и в навечери-

ето на Великден достигат Йерусалим. През 

1104 г. в същата посока пътува и датският 

крал Ерик Добрия, който бил придружаван от 

3 хиляди конници и 3 600 души пехота (Гю-

рова, Св., 1996 стр. 25-26). Наред с Палестина 

съществуват и други цели на поклонниците. 

Техните маршрути са насочени към Рим, към 

Сантяго де Компостела, както и към други 

свещени места. Както посочват историците, 

всяка една от бъдещите европейски нации 

има свои поклоннически маршрути – във 

Франция посоката е към Сен Мартин дьо 

Турс, в Германия поклонниците се насочват 

към Айнзийделн, в Полша – към Ясна Гура и 

т.н. Макар и свързани с местната история, 

това са обаче маршрути, по които се движат 

богомолци и от други европейски региони. 

Поклонничеството е едно от първите движе-

ния с общоевропейски характер. Показателно 

в това отношение е поклонничеството в Ком-

постела (Галиция, днешна Испания). Негова 

цел е била гробницата на свети Яков. Този 

поклоннически маршрут има много голямо 

значение за оформянето на едно общоевро-

пейско духовно пространство, защото по него 

са се движели хора от Скандинавия до Ита-

лия. Този маршрут е бил толкова интензивно 

използван, че според разкритията на истори-

ци по него е имало дори организирани фал-

шификатори на реликви.( Ploetz, R., 1990, 

стр.123-124) 

Средновековното поклонничество не оста-

ва неизменно. С хода на времето се променят 

неговите доминанти. В късното Средновеко-

вие то започва постепенно да се десакрализи-

ра, да губи своята ритуалност и да придобива 

характера на светско пътешествие. Религиоз-

ният му смисъл се измества от любознател-

ността, от търговския интерес, от чистия 

авантюризъм. Жак льо Гоф, един от най-

крупните френски медиевисти, като подчер-

тава значението на промените в късното 

Средновековие, пише: „Християнското пок-

лонничество и дейността на мисионерите 

продължава и се развива. Но радостта от дос-

тигането до „земните предели” като реализа-

ция на крайните духовни цели все повече се 

смесва с удоволствието от самото странства-

не. Християнинът, считащ себе си за поклон-

ник на вечните небеса (homo viator), който е 

длъжен постоянно да се чувства на път (in 

via), все повече и повече се интересува от 

самия път, от срещаните в хода на неговите 

странствания центрове на земния живот […]. 

В резултат на това поклонничеството и миси-

ите получават оттенък на туристически пъте-

шествия” (Ле Гофф., Ж., 1991, стр.38).     

И така, след направения анализ на покло-

ничеството в епохата на Средновековието 

можем да обобщим основанията на тезата, че 

тази основна проява на прото-туризма е съ-

щевременно проява и на протоглобализация-

та.  

Първо. Поклонничеството мотивира 

създаването на различни междурегионални 

(международни) връзки и мрежи на взаи-

модействия в рамките на техните маршру-

ти. Тази мрежовост има различни прояви. 

Още от средата на IV в. започват да се разп-

ространяват пътеводители на пространните 

трансгранични поклоннически пътища, пре-

минаващи през цяла Европа и Близкия Изток, 

съдържащи описания не само на религиозни-

те забележителности, които не бива да бъдат 

пропускани, но също така на страноприемни-

ците и условията, които те предлагат, на разс-

тоянията между различните точки на марш-

рута, както и на особеностите на прекосява-

ните територии. Мрежовостта има и своята 

икономическа проява. По пътищата на бого-

молците се изграждат страноприемници, 

приюти, занаятчийски работилници, търговс-

ки пунктове. Без да са непременно трансгра-
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нично свързани помежду си, те предлагат 

услуги на един трансграничен поток от хора. 

По този начин  влияят помежду си и тяхната 

дейност не може да не придобива трансгра-

ничен характер.  

Второ. Поклонническите маршрути се 

превръщат в оси, по които се осъществява 

дифузия на различни култури. Така марш-

рутите придобиват характера на опорни пун-

ктове за срещи и взаимодействия на различни 

народи, както и за оформяне и споделяне на 

своеобразен космополитизъм. В този кон-

текст поклонническата мобилност създава 

общоевропейско пространство в двоен сми-

съл. От една страна това общоевропейско 

пространство е производно от пространстве-

ното прекосяване на Европа. От друга страна 

поклонниците от различни региони и етноси 

заживяват заедно в продължение на месеци в 

страноприемниците и по пътя към светите 

места. И това е съвместен живот на хора със 

сведени до минимум социални дистанции. По 

време на поклонничеството си те са в много 

отношения равни помежду си, защото макар и 

временно то ги освобождава юридически и 

морално  от някои основополагащи характе-

ристики на социалния им статус – от задъл-

жението да воюват за сюзерена, да обработ-

ват земята, да плащат дълговете си и т.н. Ин-

терес представлява наблюдението на Св. Гю-

рова и Н. Данова за ефекта от участието на 

българите в поклонничеството. В студията 

„Към историята на българския хаджилък”, 

след като изясняват последствията от разли-

ката във времето между западноевропейското 

поклонническо движение и българския ха-

джилък, двете авторки пишат: „Лишени от 

дълбока и искрена религиозност, българите 

по-скоро участват в едно пътуване, което у 

нас до голяма степен изпълнява и някои от 

функциите на обществено и културно движе-

ние. На един неутрален терен, какъвто е меж-

дународният път от Запад към Изток, бълга-

ринът се изравнява с останалите народнос-

ти (курсив мой – Б.К.), печели престиж, по-

чит и слава, забавлява се, общува, учи.” (Гю-

рова, Св., Н. Данова
 
1985, стр.18) 

Поклонничеството създава пространства в 

иначе силно диференцираното феодално об-

щество, в което са налице условията за соци-

ално хомогенизиране на богомолците, както и 

за тяхното много активно социално взаимо-

действие.  На тази основа – пространствено 

прекосяване на Европа, дифузия на различни 

култури под егидата на християнството, хо-

могенизиране на отношенията между пок-

лонниците –  започва да се оформя фунда-

мента на общоевропейската идентичност. 

Питайки се дали Европа не е продукт на ту-

ризма, Рюдигер Хахтман пише: „Представата 

за християнско-европейския Запад беше под-

готвена и задълбочена чрез формите на про-

тотуризма – първо чрез поклонническите 

пътешествия, а по-късно посредством Grand 

Tour. Буржоазното образователно пътешест-

вие, характерно за XVIII и XIX век, което 

беше свързано с пресичане на националните 

граници, само заостри съзнанието на елитите 

на модерните общества за наличието на Ев-

ропа като единно културно пространство, 

проявяващо се в множество области” (Rüdiger 

Hachtmann, 2010). Европа, която е инициатор 

и двигател на процеса на глобализация, дъл-

жи себе си в много отношения на късното 

Средновековие с неговата поклонническа 

мобилност.  

Трето . Макар и мотивирано преди всичко 

от търсенето на духовно изцеление, от необ-

ходимостта да се засити определена религи-

озна жажда,  поклонничеството подготвя и 

в духовен, и в практически смисъл тенден-

цията към глобализиране на хоризонтите 

на късно-средновековния човек. То, подх-

ранено от ренесансовата духовна енергия, не 

само предшества, но и предразполага и „отх-

ранва” Великите географски открития, чрез 

които светът започва да придобива реалната 

си цялост. Известният латиноамерикански 

писател Алехо Карпентиер създава повестта 

си „Пътят на Св. Яков”, като взема за основа 

на сюжета знаменития средновековен марш-

рут на поклонниците към Сантяго де Компос-

тела. Действието се развива през XVI в. Геро-

ят на повестта, Хуан от Антверпен, върви по 

стъпките на средновековните пилгрими – 

през Франция и Испания до Бургос. На пана-

ира в Бургос, сред търговци и шарлатани, той 

слуша романси за наскоро открития Нов свят. 

После сменя маршрута – вместо към гробни-

цата на Св. Яков той се отправя към Севиля, 

откъдето отплават корабите за Америка. Пок-

лонникът става конкистадор. Този сюжет 

всъщност художествено пресъздава една 

същностна последица на поклонничеството. 

Натрупаният в пътешествията опит за взаи-

модействия с различното и чуждото (по пок-

лонническите маршрути се срещат и мирно 

си кооперират хора от различни региони, но-

сители на различни култури, с различен соци-

ален статус) се оказва от изключително зна-

http://docupedia.de/zg/Docupedia:R%C3%BCdiger_Hachtmann
http://docupedia.de/zg/Docupedia:R%C3%BCdiger_Hachtmann
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чение за способността на европейците да гло-

бализират света, откривайки Америка. Ма-

лобройните конкистадори Колумб, Кортес и 

т.н. побеждават в Новия свят хилядократно 

превъзхождащите ги по численост местни 

жители. Като търси обяснение на този факт, 

известният българо-френски мислител Цветан 

Тодоров стига до следното обобщение: „Този 

забележителен успех се обяснява между дру-

гото и с една специфична за западната циви-

лизация черта, която дълго време е била смя-

тана за общочовешка, а процъфтяването й 

сред хората на Запад се е възприемало като 

доказателство за тяхното естествено превъз-

ходство: колкото и парадоксално да звучи, 

това е способността на европейците да разби-

рат другия (курсив мой – Б.К.)(Тодоров, 

Цв.,1992, стр.236) ”. Великите географски 

открития, чрез които светът започва да при-

добива днешния си вид, не са историческа 

случайност в европейската история. Един от 

подготвителните процеси за тяхното осъщес-

твяване е специфичният европейският опит за 

взаимодействия и разбиране на Другия, при-

добит и школуван в това число в рамките на 

средновековните пътешествия. 

И така, средновековните пътешествия и 

религиозното мисионерство, заедно с търгов-

ските експедиции в Далечния изток сглобяват 

в едно духовно цяло различни географски 

места в Европа, в Близкия и в Далечния Из-

ток. В този смисъл те са не само форми на 

прото-туризъм, но в същото време са прояви 

и на прото-глобализация. Мисиите в Далеч-

ния изток на монасите Джовани Плано дел 

Карпини, Андре Лонжюмо, Гийом Рубрук, 

Одорик дьо Порденон, Руй Гонсалес и най-

вече на венецианските търговци Марко Поло 

и Николо де Конти, в които се смесват миси-

онерство, дипломация и търговия, създават 

икономически и културни мостове между 

Запада и Изтока. Макар древните гърци и 

римляните да са имали известна информация 

и досег с Индия и други далекоизточни реги-

они, тъкмо пътешествията от края на Средно-

вековието отварят широка пролука за глоба-

лизиране на хоризонтите както на европейци-

те, така и на азиатците. Принц Енрико Мо-

реплавателят, един от предтечите и вдъхно-

вителите на Великите географски открития, 

както и Колумб, пряко се позовават в своите 

проекти на опита, придобит от Марко Поло в 

Далечния изток. Но връзката между тях е 

много по-фундаментална от простото стиму-

лиране за търсенето на нов път към Индия. В 

едно от своите изследваният руски медиевист 

А. Гуревич сочи търговеца като новия герой в 

края на Средните векове. Той пише: „Този 

социално-психологически тип е уникален в 

световната история. Ако Европа към края на 

Средновековието се е измъкнала от реда на 

другите цивилизации по света, съумявайки да 

преодолее бариерата на традиционализма и 

архаиката, и е започнала своята световна екс-

панзия, която в крайна сметка е изменила по 

коренен нацчин историята, то сред тези, кои-

то най-много са спомогнали за осъществява-

нето на този нечуван, безпрецедентен исто-

рически скок, бременен с неизчислими пос-

ледствия, на първо място трябва да бъде на-

зован търговецът" (Гуревич, А., 1990, 

стр.129). Следвайки тази теза, може да се 

каже: пътешественикът-търговец Марко Поло 

заедно с неговите съвременници търговци, 

които са създали икономическите и културни 

мостове между Европа и Азия, са бащи на 

мореплавателя-откривател Колумб. Т.е. те са 

построили или поне са стимулирали създава-

нето на икономически и културни мостове 

между Запада, Изтока и Новия свят и по този 

начин са подготвили почвата за глобализаци-

ята.   
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Въведение 

 

През последните години туризмът се ут-

върди като важен отрасъл за българската 

икономика генерирайки приблизително около 

6 млрд. лв. или от 10% до 13% от брутния 

продукт на страната. За съжаление, реалната 

туристическа действителност ясно показва, че 

независимо от наличието на значителния ту-

ристически потенциал, подобрената катего-

рийна структура и значителните инвестиции, 

резултатите разкриват наличие на неблагоп-

риятни констатации и тенденции. Особено в 

сравнение с нашите основни конкуренти в 

региона. Статистичеките данни ясно разкри-

ват незадоволителното развитие на междуна-

родния туризъм в страната през последните 

години.  

Основен приоритет при определяне на 

икономическото значение на отрасъла е него-

вият пряк и общ принос при формирането на 

БВП. Изнесените статистически данни за 

общия принос на туризма в БВП на България 

през последните няколко години е в рамките 

на 13%-14%, което значително надхвърля 

средните величини за Европа и света, но 

изостава спрямо Гърция, където този принос 

надхвърля 17%. Подобна е картината и по 

отношение на показателите „пряк и общ при-

нос на туризма към заетостта“.  

Характерна особеност в развитието на ту-

ризма в страната ни е наличието на ниска 

добавена стойност и ниска производителност, 

т.е. налице е ниска конкурентноспособност. 

Статистическите данни разкриват, че спрямо 

основните ни конкуренти приходите от един 

чуждестранен турист в България са около 

70%, а в сравнение с Испания са почти двой-

но по-малко.  

Като специфичен техен антидот през пос-

ледните години все по често и усилено се 

лансират концепциите за „устойчив туризъм”,  

„зелена икономика в туризма” и „алтернатив-

ни видове туризъм”, в контекста на възмож-

ностите за повишаване на конкурентността на 

българската туристическа индуст-

рия.(UNWTO News. Magazine of the World 

Tourism Organization., 2010)  

Доколкото в предлагания продукт на бъл-

гарският туризъм, морският масов туризъм е 

с доминиращ дял в пътуванията, то посочени-

те кризисни предизвикателства го засягат в 

най-голяма степен.  

В този контекст, целта на настоящото из-

ложение е в следните направления: 

 Да се конкретизира същността на иде-

ята за устойчиво развитие и устойчив тури-

зъм; 

 Да се обоснове зависимостта между 

„устойчив туризъм”  и задълбочаващата се 

глобална тенденция в тази насока. 

 Да се формулират насоки за преодо-

ляване на съществуващите предизвикателства 

пред развитие на устойчив туризъм;  

В теорията и особено в туристическа прак-

тика и лексика  през последните години все 

по масово навлизат понятията „устойчив ту-

ризъм” и „устойчиво развитие”, при това в 

разнообразна комбинация с други сходни 

понятия – екологично равновесие, селски 

туризъм, отговорно  ползване на туристичес-
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ки ресурси и други. Причини за този нов 

„прочит” на тенденциите в развитието на 

туристическия бизнес се коренят в редица 

обективни процеси и явления характерни за 

последните десетилетия.  

В края на 80-те години на 20-ти век, нега-

тивните влияния и последствия на туризма 

стават отчетливо осезаеми. Идентифицираха 

се сериозни проблеми  от страна на масовия 

рекреационен туризъм, развиващ се преди 

всичко като икономически инструмент, несъ-

образен с устойчивото развитие на съответна-

та дестинация. Същевременно в условията на 

икономическа криза и изпреварващо предла-

гане спрямо туристическото търсене, на пре-

ден план все по-остро излизат проблемите на 

устойчивото развитие на туристическите дес-

тинации. 

Анализирайки стопанските, социални и 

културни аспекти на международният тури-

зъм, ние много често акцентираме на негови-

те положителни последствия – върху плате-

жен баланс, увеличаване на заетостта, разви-

тие на интеркултурните комуникации и т.н., 

без да разкриваме дълбочината на негативни-

те и отрицателни последствия от неговото 

бурно развитие. Сравнително малко или 

изобщо не се коментират негативните въз-

действия върху равнището на замърсяваност 

на околната среда, нарушаване на биоравно-

весието и социокултурната среда.  

Дълбочината на тези последици се явява 

основна предпоставка за необходимостта от 

устойчиво развитие. Негативните климатични 

въздействия на съвременния глобален тури-

зъм са в следните параметри: 

-туризмът формира над 5% от глобал-

ния парников ефект; 

-до 9% от общия антропогенен парни-

ков ефект е резултат от активна туристическа 

дейност; 

-докато едва 2.8% от глобалния БВП и 

3.4% от глобалните работни места се създават 

от туристическата индустрия; 

Анализът на емитивните туристически па-

зари убедително разкриват, че проблемите на 

устойчивото развитие представляват интерес 

не само от теоретико-методологически ас-

пект, а преди всичко от практико-приложен. 

Туристическото търсене на най-големият 

емитивен пазар за българският туризъм, гер-

манският убедително разкрива новите тен-

денции в нагласите и потребностите на немс-

ките туристи. За голяма част от немското 

население, екологичната и социална съвмес-

тимост е важна и  съответно, устойчивостта 

по време на ваканционните пътувания за по-

голямата част от тези потребители е от съ-

ществено значение. При направените проуч-

вания, 22% от анкетираните споделят, че те 

винаги внимават за устойчивост по време на 

ваканционни пътувания. От своя страна 61% 

биха желали едно устойчиво туристическо 

пътуване, но не го осъществяват реално пора-

ди редица препятствия от различни сфери. 

Едва 15% от анкетираните посочват, че ус-

тойчивостта при туристическото пътуване е 

приоритет за тях. (Günther,W., B. Grimm, A. 

Koch, M. Lohmann, D. Schmücker, 2014) 

В момента за приблизително 31% от насе-

лението, екологичната съвместимост на ва-

канционни пътувания е от съществено значе-

ние, а 38% желаят да пътуват социално при-

емливо. 

Приблизително 28% от населението на 

Германия формират пазарният дял на заин-

терсованите от устойчивост на своята вакан-

ция. Същевременно е налице и определен 

интерес към   екологично и социално прием-

ливи ваканционни пътувания. Една трета от 

тази мотивирана към устойчива ваканция 

група принадлежат към „твърдия потенциал“, 

т.е. тези потенциални туристи, които посоч-

ват категорично необходимостта от „устой-

чивост“ на ваканцията.(Günther,W., B. Grimm, 

A. Koch, M. Lohmann, D. Schmücker, 2014) 

Социално-демографският анализ на целевата 

група на привържените на „устойчива турис-

тическа ваканция“ ясно разкрива, че тази гру-

па потребители са представители на всички 

социални групи в обществото. Същевремен-

но, тяхната структура се отличава и със след-

ната специфика, представителите на по-

високите социални слоеве, притежаващи по-

висок образователен и социален статус и по-

висок доход, формират по-висок относителен 

дял. 

 

Устойчиво туристическо развитие  

 

Понятието „устойчиво развитие“, което 

сега се използва изключително широко във 

всяка една сфера от нашето ежедневие, носи 

определена смислова и съдържателна натова-

реност.  

В опредена степен необходимостта от нов 

поглед върху развитието на съвременната ни 

цивилизация и потребността от нов, „устой-

чив подход“ се проявява още в края на 60-те 

години, когато т.н. Римски клуб си поставя за 
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цел да анализира последствията от избрания 

от човечеството път на развитие. Публикува-

ният през 1972 година доклад „Граници на 

растежа“, ясно разкрива значимите негативни 

последствия по отношение на замърсяване на 

природната среда, изтощаване на ресурсите и 

др.  

В продължение на десетилетие, проблеми-

те на устойчивостта са основен въпрос не 

само за отделни правителства, но и за светов-

ната общественост. През 1984 г. Общото съб-

рание на Организацията на обединените на-

ции създаде комисия, която докладва на ООН 

за съществуващи проблеми и перспективи. 

Тази комисия от учени и общественици от 

различни страни под председателството на г-

жа Г.Х. Брунтланд, представяйки доклада 

"Нашето общо бъдеще", развива концепцията 

за устойчиво социално-икономическо разви-

тие в равновесие с околната среда.  

 Основен акцент е тезата, че човешкото 

общество чрез производството, демографски-

те процеси и други сили създава твърде голям 

натиск върху екосферата на планетата, което 

води до нейната деградация, и само незабав-

ния преход към устойчиво развитие ще отго-

вори на текущите нужди, като същевременно 

се гарантира, че бъдещите поколения ще раз-

полагат със същите възможности (Маринов, 

Ст., Б. Копринаров, 2010) 

Значително по-конкретна и амбициозна е  

Конференцията на ООН в Рио де Жанейро за 

околната среда и развитието. Според броя на 

държавни глави участващи в нея, това е най-

представителната от всички конференции на 

ООН в тази насока. Съгласно приетата цялос-

тна програма за действие в така наречения 

"Дневен ред за XXI век", - „ние сме в състоя-

ние да хармонизираме човешката дейност със 

законите на природата и да се постигне общ 

просперитет" 

Устойчивостта, съгласно приетите поста-

новки на  Дневен ред 21, намира израз в кон-

цепция за трайно ефективно развитие на ико-

номическото, екологичното и социалното 

измерение на човешкото съществуване, като 

„развитие, което посреща потребностите на 

настоящите поколения, без да отнема въз-

можностите на бъдещите поколения да задо-

воляват техните потребности” (Маринов, Ст. 

и др., 2009). Поставяйки началото с Комисия-

та „Брундтланд”, ООН разгръща активна дей-

ност за концептуализиране и реализиране на 

виждането за устойчиво развитие през годи-

ните, включително и в перспектива за след-

ващите десетилетия. В исторически план, 

основните инициативи, събития и документи 

в тази посока продължават да се развиват и 

обогатяват, израз на което са множеството 

конференции и срещи на най-високо между-

народно равнище. (UNCED., 1992 и други). 

Обобщавайки принципите на устойчиво 

развитие в туризма, се утвърждава обвърза-

ността между природните, икономическите и 

социално-културните апекти на развитието на 

туризма и необходимостта да се установи и 

поддържа подходящ баланс между тези три 

измерения, за да се гарантира дългосрочна 

устойчивост. В този контекст, определен ин-

терес представляват основните цели, които е 

необходимо да се реализират, за постигане на 

устойчиви и трайни промени на масовия па-

зар. Класифицирайки съществените направ-

ления в трите основни сфери, икономически, 

екологични и културни, М. Шмийд и др. по-

сочват не само обвързаността между тях, но и 

основните цели, които позволяват постигане-

то на устойчиво развитие. (виж. Фигура №1, 

Schmied, M., Götz, K., Kreilkamp, E., Buchert, 

M., Hellwig, T., Otten,. s.2., 2009 ) 

Съществените характеристики на устойчи-

вия туризъм са следните: 

 оптимално използване на ресурсите на 

околната среда, поддържане на екологичния 

процес, подпомагане на опазването на при-

родното наследство и на биоразнообразието; 

 уважение към социално-културната ав-

тентичност на общностите-домакини, опазва-

не на тяхното материално и духовно наследс-

тво, съхранение на техните традиции и цен-

ности и подпомагане на междукултурното 

разбирателство и междукултураната толеран-

тност; 

 осигуряване на дългосрочна жизнеспо-

собна икономическа дейност, подсигуряване 

на всички заинтересовани страни със социал-

но-икономически ползи, които да бъдат спра-

ведливо разпределяни и да включват възмож-

ности за стабилна трудова заетост, доходи и 

социални услуги за местното население, во-

дещи до премахване на бедността. 

При прегледа на чуждестранната и българ-

ска литература по проблемите на туризма и 

рекреационната дейност, устойчивото разви-

тие се анализира много често като процес за 

планиране и управление на териториалното 

развитие, т.е. като възможност за балансира-

но и хармонично развитие. Дефиницията за 

устойчиво развитие преминава през редица 

дискусии и значително еволюира през пос-
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ледните години. Дефинирането на понятието 

се разви не само в посока на разширяване на 

обхвата, но същевременно претърпя и редица 

качествени изменения, значително се задъл-

бочи анализа и пълнотата на самото понятие. 

(Middleton, V.,  R.Hawkins, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 1. Цели на устойчивото развитие 

 

Израз на тези промени в разбирането за 

„устойчиво развитие” е факта, че социално-

икономическите дейности вече се разглеждат 

през призмата и контекста на цялостното ус-

тойчиво развитие на националната икономи-

ка. Във тази връзка е удачно да припомним 

сполучливото определение на Кронин, Л., 

според което устойчивото туристическо раз-

витие засяга най-вече социалната и икономи-

ческа устойчивост в дестинацията. Според 

същият автор, устойчивостта е необходимо да 

намери израз в „уважение към културата и 

средата на местната общност, икономиката и 

традиционния начин на живот, поведението 

на местните, социалната йерархия и полити-

ческия им модел” (Кronin, L., 1990).
 

Устойчивото туристическо развитие 

включва оптималното използване на ресурси-

те, опазване на биологичното развитие, нама-

ляване на екологичните, социалните и кул-

турни въздействия, увеличаване на ползите от 

опазване на средата и ползите за местните 

общества в дългосрочен план.  

Без да навлизаме допълнително в детайли-

те на дискусията относно определяне същ-

ността на понятието „устойчив туризм”, е 

необходимо да се посочи и една съществена 

специфика, налице са съществени различия 

по отношение разбирането за него от страна 

на представителите на туристическия бизнес 

и на редица автори за това развитие, с проце-

сите и резултатите, които го съпровождат 

през последното десетилетие (Стойкова, И., 

2008).  

 Според бизнеса, устойчивото развитие се 

свързва основно и преди всичко с обстоятелс-

твата и факторите, които  гарантират макси-

мизиране на печалбата от стопанската дей-

ност, а именно: 

- ограничаване на замърсяването на 

средата на развитие на туризъм при мини-

мални разходи за тази цел; 

- установяване на технически и финан-

сови възможности за съответната туристичес-

ки дестинация или обект; 

- гарантиране на ефективна възвръщае-

мост на инвестициите; 

Развитие на регионал-

ната икономика 

Принос при създаване 

на стойност в прие-

мащата страна 

Създаване на заетост 

в приемащата страна 

Участие на населени-

ето в туризма 

Интеркултурен  

обмен 

Намаляване на вред-

ните въздействия 

върху биоранообр. 

Намаляване разхода 

на ресурси Намаляване на парни-

ковите емисии 

Удовлетвореност на 

туристите 

Социални 

 цели  

Екологически 

цели  

Икономически 

цели 

Устойчиво 

развитие 
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- стимулиране на съзнателно отноше-

ние към туристическата среда 

Обобщавайки част от становищата на спе-

циалистите по анализираната проблематика и 

изводите на Световната конференция за ус-

тойчив туризъм 95, може да се изведат след-

ните акценти, отразяващи характеристиките 

на устойчиво развитие на туризма: 

- управление на туризма, което гаран-

тира опазването на ресурсите, от които зависи 

неговото развитие в рамките на следващите 

поколения; 

- oпазване на природния и културен ка-

питал; 

- контрол върху всеки индуциран ефект 

върху националното, културното наследство 

и традиционното поведение на местното на-

селение;  

- превръщане и утвърждаване на крите-

риите за качеството по отношение на опазва-

нето на ресурсите, степента на задоволяване 

на потребностите на туристите и степента на 

задоволяване на потребностите на местното 

население в приоритетни цели 

- развитие на туризма на основата на 

потенциалните възможности на локалната 

икономика и потенциала на туристическите 

ресурси;  

Независимо от схематичния начин за по-

сочване на характерните особености в разби-

рането за същността на устойчивото развитие 

на туризма, съществените различия са нали-

це. Докато бизнесът акцентира върху иконо-

мическите и финансови параметри, теорети-

ците на концепцията за устойчивост поставят 

ударението върху социокултурните пробле-

ми, дългосрочното опазване на туристически-

те ресурси, т.е. налице е стремеж към търсене 

на дългосрочен баланс между икономически, 

социални и културни  интереси. 

Необходимостта от устойчиво развитие на 

туризма е резултат от обективни фактори и 

предпоставки, от една страна от изчерпае-

мостта на природните ресурси и въздействие-

то на субективния човешки фактор върху 

природната среда и туристическите ресурси, а 

от друга, от наблюдаващите се тенденции в 

развитието на туристическия пазар, в част-

ност в туристическото търсене. Налице са:  

 Нарастваща загриженост за околната 

среда и културна чувствителност; 

 Осъзнаване от  приемащите дестина-

ции за ценността на ресурсите, които прите-

жават и тяхната уязвимост; 

 Тенденции водещи до преход от „ак-

тивен”, към „културен” турист, т.е. налице е 

ново  ниво на метамотивация за туризъм; 

 Тенденции обусловени от демографс-

ки фактори – застаряване на населението и 

нарастващо туристическо търсене на хората 

от „третата възраст”; 

 Тенденции обусловени от здравето – 

нарастващо търсене на спа и уелнес-

продукти; 

 Тенденции обусловени от културата – 

търсене на културно-развлекателни и образо-

вателни туристически продукти; 

 Тенденции обусловени от свободното 

време и от промени в стила на живот – търсе-

не на по-кратки, но по-чести ваканционни 

пътувания; 

 

Предизвикателства и политики за ус-

тойчиво туристическо развитие  

 

Последните десетилетия дилемата „тури-

зъм – околна среда„ продължава да се задъл-

бочава и развива. Все по-ясно световният 

туризъм се развива в сянката на нарастващи 

екологични и антропогенни проблеми и про-

дължава да допринася за този процес. В мно-

го отношения човешката активност води до 

постепенно натоварване и замърсяване на 

атмосферата и биосферата, изменението на 

климата, изчерпването на озона, деградацията 

на почвите, загуба на биоразнообразие, пре-

комерната експлоатация на океаните, намаля-

ване на водните ресурси при същевременно 

увеличаване на консумацията на вода. От 

друга страна, обективна основа за развитието 

на туризма е запазването на природната, ант-

ропогенната и социална среда. Неразрушени-

ят естествен природен баланс, „природните 

дадености”, както и разнообразната флора и 

фауна са туристически атракции и привлека-

телни характеристики за много страни. Всич-

ки те са „свят под заплаха”, от една страна от 

дейности независими от развитието на туриз-

ма, а от друга, в резултат на неправилна 

употреба на ресурсите от самия туризъм. 

(Kap. II.1.5). 

 В глобален мащаб, в бъдеще ще въз-

никне с особена острота въпросът, доколко е  

приемлив растежа на въздушния трафик за 

околната среда. От гледна точка на критерии-

те за пространствен и времеви обхват, реша-

ване на проблемите на използването на ре-

сурсите и на загубата на биологично разнооб-

разие е основен приоритет при развитието на 
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масовия туризъм. Консумацията на ресурс на 

енергия, материали и блага в резултат нараст-

ващите изисквания на туристите, относно 

съоръженията на туристическата инфраструк-

тура могат да бъдат определени като същест-

вен приоритет. Ако туризмът желае,  да не се 

накърнява неговата основа, ще бъдат необхо-

дими общи, глобални усилия в бизнеса и по-

литиката 

В последните десетилетия в международен 

план все по-голямо внимание се отделя на 

многостранните положителни въздействия на 

туризма. На първо място туризмът се 

признава като важна стопанска дейност, 

която допринася значително за икономически 

растеж, за трудова заетост и за развитие на 

изостаналите региони в общността. На второ 

място туризмът се възприема като важно 

средство за подбряване на имиджа на Европа, 

в т.ч. и на България и за пополяризиране на 

европейския модел в света. 

Отчитайки тясната връзка на туризма с 

природата, културата и социалния живот на 

хората, ЕС е убеден в безусловната 

необходомост от устойчиво развитие на 

туристическта дейност. Предпоставка за 

устойчивото развитие на туризма в ЕС е 

обединението на усилията на всички страни-

членки и участници в сектора на основата на 

консолидирана политика, отразяваща 

приоритетите на Съюза, изложени в 

стратегията му „Европа 2020”: „Европа 

трябва да продължи да бъде водещата 

дестинация в света, способна да оползотвори 

своето богатство и разнообразието на 

териториите, които я съставят”.  

В изпълнение на стратегическия 

приоритет Европейската комисия (ЕК) 

определя нова рамка за действие с цел 

повишаване на конкурентопсобността на 

туристическия сектор и засилване 

способността му за устойчиво развитие. За 

постигането на целта, използвайки 

пълноценно въведените с Договора от 

Лисабон компетентности на съюза, ЕК си 

поставя за задача да насърчава координиран 

подход към инициативите, свързани с 

туризма.  

Лисабонският договор, новата 

икономическа стратегия на ЕС „Европа 2020” 

и последвалите активни действия на ЕК по 

отношение на туризма поставят нови 

предизвикателства пред българския туризъм. 

Анализирайки състоянието на 

туристическия сектор в ЕС в контекста на 

стратегическата платформа „Европа 2020”, 

ЕК посочва следните предизвикателства и 

възможности пред европейската туристическа 

индустрия:(Commission of the European 

Communities., 2006)
 
 

 Територията на ЕС като туристическа 

дестинация е изправена пред засилващата се 

конкуренция на нови развиващи се 

дестинации извън Съюза и извън Европа; 

  В ЕС, а и в света като цяло, се 

оформят и разрастват два специфични 

сегмента с голям туристически потенциал: 

хората на 65 години (20% от населението на 

ЕС) и хората с ограничена подвижност (127 

милиона души в ЕС); 

 Прогнозираната промяна на климата в 

посока на глобално затопляне е заплаха като 

за европейските планински дестинации 

(липса на сняг), така и за европейските 

крайбрежни дестинации (наводняване на 

плажове); 

 Силно изразената сезонност в 

туристическата дейност оказва негативно 

влияние върху икономическите резултати на 

индустрията и върху трудовата заетост в нея; 

Отчитайки съвременните предизвикателства 

пред европейската туристическа индустрия и 

инициирайки действия за изпълнение на 

стратегия „Европа 2020” в областта на 

туризма, ЕК очертава рамката на новата 

консолидирана европейска туристическа 

политика. Началото е поставено с 

Декларацията от Мадрид като заключителен 

документ на неофициалната среща на 

министрите на 15 април 2010 г. по въпроса за 

бъдещето на туризма в ЕС. Следва 

Съобщението на ЕК от 30 юни 2010 г. до 

Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите „Европа — водеща 

световна туристическа дестинация — нова 

политическа рамка за европейския туризъм.  

В него Комисията очертава основните насоки 

за създаването на една нова рамка за действие 

в областта на развитието на туризма в ЕС. За 

всяка от основните насоки ЕК проектира 

конкретни действия. 

Основна цел на новата туристическата по-

литика в Европа е да допринесе за „подобря-

ване на конкурентноспособността на турис-

тическата индустрия и да създаде повече и по 

добри работни места чрез устойчиво развитие 

на туризма, както в Европа, така и в глобален 

мащаб” (Commission of the European 

Communities, 2006). Логическата необходи-
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мост и обвързаност между необходимостта от 

повишаване на конкурентноспособността на 

туристическите дестинации и опазването на 

туристическите ресурси за бъдещите поколе-

ния позволи създаването „Дневен ред за ус-

тойчив и конкурентноспособен европейски 

туризъм”.  

Според «Дневен ред», намирането на точ-

ния баланс между подсигуряването на благо-

получието на туристите, нуждите на природ-

ната и културната среда, и развитието и кон-

курентоспособността на дестинациите и биз-

неса изискват интегриран и цялостен полити-

чески подход, при който всички заинтересо-

вани страни споделят едни и същи цели. Спо-

ред документа, при преследването на конк-

ретните цели е необходимо преодоляването 

на известни предизвикателства, специфични 

за сектора на туризма като:  

 необходимост от устойчиво съхраня-

ване и управление на природните и културни-

те ресурси; 

 намаляване на използването на ресур-

сите и замърсяването на туристическите дес-

тинации; 

 управление на промените в интерес на 

добруването на общността; 

 намаляване на сезонния характер на 

търсенето; 

 справяне с негативния ефект на свър-

зания с туризма транспорт; 

 създаване на възможности за достъ-

пен за всички туризъм; 

 подобряването на качеството на ра-

ботните места, предлагани в сферата на ту-

ризма; 

 гарантиране на безопасността и си-

гурността на туристите, а също и на местните 

общности, които участват в предлагането на 

туристически услуги. 

«Дневен ред» систематизира принципите 

за постигане на конкурентоспособен и устой-

чив туризъм в следните насоки:  

 Прилагане на цялостен и интегриран 

подход;  

 Дългосрочно планиране; 

 Постигане на подходящо темпо и ри-

тъм на развитие ; 

 Ангажиране на всички заинтересова-

ни страни  

 Прилагане на най-добрите налични 

знания и практики;  

 Активно и непрекъснато развитие на 

иновационната дейност, увеличаваща конку-

рентноспособността; 

Разширявайки институционалния анализ и 

разглеждане на концепциите и формите на 

сътрудничество, за да се извърши преглед на 

актуалните въпроси и дейности, можем да 

идентифицираме четири приоритета на меж-

дународната политика в областта на туризма: 

•Изпълнение на Програма 21 в туристи-

ческата индустрия; 

• Насърчаване на опазването на околната 

среда чрез международни споразумения; 

• Управление на околната среда (одит 

/сертифициране) в областта на туризма; 

• Работни места в сферата на туризма 

Във всички области са необходими актив-

ни действия от страна на частни и обществе-

ни институции на различни нива. В допълне-

ние могат да се посочат и групи от участници 

от частния и публичния сектор с инициативи, 

опитвайки се да получат възможни ефективни 

и устойчиви решения заедно. Същевременно 

трябва да подчертаем наличието на проблема 

от значителна важност в анализираната об-

ласт, които не се обработват със същата ин-

тензивност и непрекъснатост: проблемът на 

международния въздушен транспорт и него-

вото екологично развитие, както и бъдещето 

на прогресивната  либерализация на туристи-

ческите пазари. 

 

Конкурентноспособност и устойчиво 

развитие на българския туризъм  

 

Ако направим опит логически да обвър-

жем устойчивостта и развитието на туризма с 

концепцията на М. Портър за конкурентните 

предимства, в чисто емпиричен план,  конку-

рентните предимства в българския туризъм 

може да се установят чрез анализ на конкрет-

ните туристически дейности.  

Прилагайки концепцията на М. Портър за 

стадиите на икономическо развитие, дори и 

елементарен анализ на конкурентните пре-

димства на българския туризъм разкрива, че 

той все още се развива в т.н. ресурсно-

обусловения стадий (Porter M., 1990). За 

него е характерно, че международно конку-

рентните производства на страната се основа-

ват почти изцяло на предимства в сферата на 

първичните (базовите) производствени фак-

тори: естествени ресурси, добро географско 

разположение, благоприятни почвени и кли-

матични условия за морски и планински рек-
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реационен туризъм, изобилни и евтини из-

точници  на полу-квалифицирана работна 

сила. Тук източник на предимства е само де-

терминантата “ресурсни условия (факторни 

условия)” на диаманта на М. Портър. Това 

силно ограничава обхвата на туристическите 

дейности, в които националните фирми могат 

успешно да заемат конкурентни позиции на 

международния туристически пазар. Доста 

условно можем да приемем, че българският 

туризъм навлиза в инвестиционно-

обусловения стадий, при който  конкурентни-

те предимства се основават върху действието 

на две детерминанти: детерминантата на ре-

сурсните условия - чрез осъществяване на 

инвестиции в тяхното подобряване; детерми-

нантата “фирмени стратегии, структура, и 

междуфирмена конкуренция”, основаваща се 

в значителна степен на идеята за устойчиво 

развитие. На този стадий от развитието си 

българският туризъм продължава да поддър-

жа конкурентността си на основата на пър-

вичните ресурси, но главната цел вече е да се 

разширят предимствата му чрез използване на 

устойчивост.  

По наше мнение туристическият сектор, 

обявяван за „приоритетен” в България, е дос-

та далеч от характеристиките на устойчивото 

развитие и иновационно-обусловения стадий 

на развитие, характеризиращ се както с пъл-

ното включване в действие и на четирите 

детерминанти на «диаманта» на М. Портър, 

така и с прилагане на принципите на устой-

чиво развитие.  

Практическото изпълнение на политиките 

за устойчив туризъм в България, в частност и 

в Черноморския регион следва да се съсредо-

точат в прилагането и успешното реализиране 

на следните инструменти и мерки за устойчи-

во развитие и повишена конкурентноспособ-

ност: 

 Селектиране и лимитиране на турис-

тическото развитие до „носещия” капацитет 

на туристическата територия; 

 Осигуряване на равни начала и за-

дължения на всички участници в туристичес-

кото развитие; 

 Активно включване на местното насе-

ление в обслужващите процеси; 

 Постигане на консенсус между члено-

вете на обществото по отношене на получа-

ваните ползи, загуби и вземани решения; 

 Провеждане на активна политика от-

носно популяризирането на концепцията за 

устойчиво развитие на туризма и формиране-

то на положителна нагласа в заинтерсованите 

групи; 

 Гарантиране на опазването на екосис-

темите и чистотата на околната среда; 

 Подобряване на междуинституцио-

налната координация за синхронизиране на 

дейностите, формиращи устойчиво развитие 

на туризма 

 Създаване на ефективна управленска 

структура за координация на дейността на 

държавните органи и браншовите туристи-

чески сдружения за ефективно управление на 

локалните дестинации с цел устойчиво разви-

тие 

 

Заключение 

 

Реализацията и възможностите за устой-

чиво развитие на туризма произтичат в значи-

телна степен от предизвикателствата на гло-

балния туризъм и ангажимент на правителст-

вената политика, основаваща се на принципа 

на устойчиво развитие. Налице е обективна 

необходимост те да се основават на същест-

вуващите подходи и дейности на национални 

и международни междуправителствени и 

социални участници. 

Дебело следва да се отбележи, че дневния 

ред на развитие на политиката и икономиката 

все повече се определя от целите и критерии-

те на устойчивото развитие на туризма. Ту-

ризмът е един от секторите, чиито интерес 

към опазването на природата обективно води 

до намаляване, смекчаване на напрежението 

между икономиката и екологията. В този кон-

текст е основателно, да говори за туризма 

като модел на икономика за следващото хи-

лядолетие. Да се постави началото на "нов 

политически модел" в комуникацията между 

туристическата индустрия и социалните гру-

пи следва тези отношения да бъдат доразви-

ти. Ролята на обществената политика в об-

ластта на туризма ще бъде ориентирана към 

своеобразен модел на "кооперативно състоя-

ние". 

Опциите и възможностите на българската 

туристическа политика, относно повишаване-

то на устойчивостта и конкурентноспособ-

ността на българския туризъм чрез прилагане 

на принципите на устойчивото развитие в 

посоката, начертана от «Дневен ред», Лиса-

бонския договор и стратегията „Европа 2020” 

изисква съвместни усилия от страна на всич-

ки туристически актьори. Необходими са 

лидерство, образователни и насърчителни 
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действия от страна на държавните и общинс-

ките управленски субекти. Неправителстве-

ните национални, регионални и местни ту-

ристически организации следва да осъщест-

вяват разяснителни, координиращи и под-

държащи действия. Туристическия бизнес 

трябва да проявява предприемаческа инициа-

тивност и иновативност.  
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ABSTRACT:Logistics and supply chain management activities are areas in the hospitality which are not the 

subject of initiatives for cost reduction. A well designed system for managing logistics and supply chain can help 

the hospitality industry by providing sustainable competitive advantage for individual hotels and hotel chains. 

The use of proper logistics supply chain management strategy helps not only to improve the quality and services 

of a hospitality, but also leads to cost savings. The main objective of this article is to examinethe logistics and 

supply chain management approaches and toshow the possibilities of their application in hospitality. In this con-

text the paper discusses the main issues that arise in applying the approaches of logistics and supply chain man-

agement in the hospitality industry. 
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Въведение 

 

На настоящия етап много организации в 

областта на хотелиерството постепенно осъз-

нават, че за подобряването на ефективността 

в този отрасъл не трябва да се отчита само 

един фактор, а следва да се осигури конку-

рентоспособност на всички дейности в об-

ластта на управлението на логистиката и ве-

ригата за доставки посредством фокусиране 

върху намаляването на разходите.   

Логистичният мениджмънт като понятие 

се появява през 1950 г. поради увеличаването 

на проблемите на фирмите при доставката на 

желаните от клиентите продукти в подходя-

щото за тях време. Концепцията за логистич-

ния мениджмънт, който е част от управление-

то на фирмената верига за доставки, обхваща 

придвижването на стоките и услугите до кли-

ентите. Съветът на професионалистите по уп-

равление на веригата за доставки (CSCMP, 

2011) определя логистичния мениджмънт, 

както следва:„Логистичният мениджмънт е 

тази част от управлението на веригата за дос-

тавки, която обхваща планирането, реализи-

рането и контролирането на ефикасни и ефек-

тивни прави и обратни потоци и запаси от 

стоки, услуги и свързаната с тях информация 

между точката на произход и точката на пот-

ребление, с оглед удовлетворяване на изиск-

ванията на клиентите”. 

От определението може да се установи, че 

основната идея на логистичния мениджмънт е 

да се удовлетворят потребностите на клиен-

тите чрез оптимизиране на движението на 

стоките и услугите в рамките на организация-

та. Някои дейности на логистичния менидж-

мънт включват управление на входящите и 

изходящите потоци, покупката и доставките, 

планирането и обслужването на клиентите на 

стратегическо, тактическо и оперативно ниво 

(CSCMP, 2011). Специалистите в областта на 

логистиката използват своите познания в раз-

личните логистични аспекти, за да координи-

рат ресурсите в организацията, посредством 

контролиране на потока от стоки и услуги. 

Според Wilson (2009) независимо от на-

растващото разбиране, че логистичният ме-

ниджмънт може да представлява сериозен 

източник за придобиване на конкурентни 

предимства, той все още се сблъсква с мно-

жество проблеми, тъй като компаниите все 

още разглеждат неговите функции като стра-

нични спрямо другите дейности на фирмата.  

Друг основен принцип на логистичния ме-

ниджмънт е да се определят конкурентните 

области на организацията и техните дейности, 

върху които той да се фокусира. Поради пос-

тоянната промяна във външната среда, за 

фирмите е важно да предприемат бързи дейс-

твия в посока на удовлетворяване на потреб-

ностите на клиентите с оглед изграждане и 
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поддържане на висока потребителна стой-

ност. Стратегиите на логистичния менидж-

мънт могат да изградят конкурентно предим-

ство, само когато се основават на потребнос-

тите на организацията (Gammelgaard, Larson, 

2001). 

Концепцията за управление на веригата за 

доставки възниква през 1980 г. Понастоящем 

поради голямото внимание, което се отделя 

на управлението на веригата за доставка, не-

говата дефиниция претърпява множество 

промени. Съветът на професионалистите в 

управлението на веригата за доставки опре-

деля управлението на веригата за доставки по 

следния начин (CSCMP, 2011):„Управлението 

на веригата за доставки обхваща планирането 

и управлението на всички дейности, включе-

ни в доставката на материали и покупките, 

преработката и всички дейности по управле-

ние на логистиката. Освен това включва ко-

ординация и сътрудничество с партньорите от 

логистичния канал, които могат да бъдат дос-

тавчици, посредници, доставчици на логис-

тични услуги като трета страна, и клиенти. 

По същество, управление на веригата за дос-

тавки интегрира управлението на търсенето и 

предлагането, както в рамките на организаци-

ята, така и между отделните фирми”. 

Силната конкуренция и очаквания на кли-

ентите по отношение на осигуряването с про-

дукти и гъвкавостта на операциите кара мно-

го компании да се фокусират върху това как 

да придобият конкурентни предимства на па-

зара посредством тяхната верига за доставки. 

Концепцията за управление на веригата за 

доставки продължава да привлича внимание-

то на фирмите, поради което много корпора-

ции прилагат на практика управлението на 

веригата за доставки в своя бизнес (Gibson, 

Mentzer, Cook, 2005). 

Определенията за управление на веригата 

за доставки се дискутират в литературата по 

операционен мениджмънт, маркетинг, про-

дуктов дизайн, финанси и информационни 

технологии. Те посочват начините за интег-

риране на процесите в рамките на организа-

цията и извън нея с оглед на осигуряване на 

предимства в разходите спрямо конкуренция-

та (Mentzer, DeWitt, Keebler, Min, 2001). 

Управлението на веригата за доставки е 

успешно, когато е постигната целта, свързана 

с получаване на правилния продукт, от пра-

вилния клиент на най-ниски разходи 

(CSCMP, 2011). При спазването на тези изис-

квания се осигурява най-високо ниво на обс-

лужване на клиента и по-силни конкурентни 

предимства на компанията. Следователно, 

управлението на веригата за доставки се от-

нася до микса от различни дейности в рамки-

те на веригата за доставки, с оглед увелича-

ване на печалбата на организацията и нейната 

стойност. 

 

Изложение 

 

1. Подходи на логистичния мениджмънт 

и управлението на веригата за доставки 

 

1.1. Управление на снабдяването 

Логистиката и управлението на веригата за 

доставки широко прилагат различни методи 

за снабдяване и покупки, с които се подпома-

га текущата дейност на организацията. Те об-

хващат начина на снабдяване, начина на по-

лучаване на продукта от доставчиците, изг-

раждането на взаимоотношенията с достав-

чиците, управлението на процеса на снабдя-

ване чрез идентифициране на възможностите 

и управлението на вътрешните операции 

(Fantazy, Kumar, 2010). В съвременното снаб-

дяване акцентът се поставя върху намалява-

нето на разходите за покупка, което води до 

по-ниски разходи и по-висока потребителна 

стойност за клиентите.  

При някои хотели покупките се извършват 

посредством ротация на доставчиците през 

две седмици. Философията на фирмения план 

на покупките се изразява в използване между 

един и трима доставчика. Към тях се отправят 

периодични запитвания за най-добра цена и 

промоции, за да се постигне намаляване на 

разходите чрез по-ниски покупни цени.  

Обикновено процесът на покупка има 

сложна структура и включва верига от съби-

тия. Затова е необходимо да се направи про-

учване на стратегията за пускане на поръчки 

за покупка, за да се оценят стъпките, през ко-

ито преминава генерирането на еднократна 

поръчка. Въз основа на това може да се оцени 

колко струва подготовката и пускането на 

всяка една поръчка.  

Чрез проучване на цикъла на поръчване 

могат да се установят разходите за обработка 

на една единствена поръчка за доставка. 

Въз основа на установените разходи ръко-

водството на хотелите много често променя 

своята стратегия на поръчване в посока на 

намаляване на процесите за обработка на по-

ръчките. Това води до по-малко на брой по-

ръчки и по-малко фактури, които да бъдат 
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генерирани нагоре по веригата. Също така се 

променя и процеса на покупка като се обеди-

няват покупките на хотела, което води до по-

големи отстъпки и подобрено обслужване от 

доставчиците, по-голяма скорост на потока от 

информация и намаляване на времето за по-

ръчване. Също така се наблюдава подобрение 

в отношенията на компанията с търговците и 

повишаване на точността на поръчките. 

В хотелите, прилагащи методите на логис-

тиката, мениджърът, отговарящ за покупките 

се фокусира върху три оферти за 90% от сво-

ите продукти. Основният стремеж е да се из-

ползват специфични доставчици, като се при-

лагат ротация на доставчиците и корекции на 

стойността на продуктите. Използва се соф-

туер за покупки, който подпомага намирането 

на поръчките, подобрява контрола и позволя-

ва на служителите по-лесно да проверяват и 

проследяват поръчките, което води до нама-

ляване на нивата на запасите и разходите, 

свързани с тях. За да се постигнат по-добри 

резултати, е необходимо софтуерът да бъде 

интегриран с други системи като управление 

на склада и счетоводната система, за да се 

помогне получаването на по-добра прозрач-

ност и контрол на процеса на покупка и за 

предотвратяване на всякакви проблеми при 

поръчването, като проблеми с покупките, 

доставките, цените и стандартите за качество. 

Например, Hilton Hotels променят страте-

гията си на снабдяване чрез комбиниране на 

покупките посредствомнационални договори 

за отделните марки и използване на местните 

доставчици, където е икономически изгодно. 

Те се стремят да изградят тесни връзки с дос-

тавчиците, след което се водят преговори за 

отстъпки с дистрибуторите, които експлоати-

рат складовете и извършват доставките. Като 

част от стратегията за контролиране на целия 

процес на веригата за доставки, те извършват 

промени в международен план, като се съсре-

доточават върху интегриране на международ-

ните покупки (Terry, 2007). 

 

1.2. Управление на дистрибуцията 

Ролята на управлението на дистрибуцията 

се изразява в получаване на подходящите 

стоки от подходящия клиент в подходящото 

време. Управлението на дистрибуцията се из-

ползва като стратегия за намаляване на тран-

спортните разходи при придвижване на сто-

ките през мрежата от доставчици до фирмата 

за консолидация, преди да бъдат изпратени до 

клиента (Zhang, Song, Huang, 2009). Един от 

важните въпроси през настоящето десетиле-

тие за фирмите, занимаващи се с хотелиерст-

во е управлението на разходите за дистрибу-

ция. Това е породено от факта, че все-повече 

хотелиерски организации използват  алтерна-

тивни канали  за разпределението на техния 

продукт, което води до спираловидното на-

маляване на разходите за дистрибуция, или 

увеличаване, но с по-малък темп, а това от 

своя страна реализира ефективност 

(Atanasova, 2016). Много вериги за търговия 

на дребно изграждат дистрибутивни центрове 

на стратегически места на територията, която 

обслужват. Така чрез управление на дистри-

буцията се извършва доставка на голяма част 

от стоковите запаси до магазините, което поз-

волява по-бързо попълване на техните налич-

ности (Tirschwell, 2008). 

Развитието на ефективна диструбуционна 

система в условията на конкурентен пазар 

изисква внимателна оценка на различните 

фактори влияещи върху  работата на индиви-

дуалните канали и дистрибуционният микс 

като цяло (Atanasova, 2016). 

В много хотелски вериги търговците и 

доставчиците извършват доставка директно 

до хотелските вътрешни складове, които те 

използват като техни дистрибутивни центро-

ве. Понякога хотелите се сблъскват с липса на 

пространство за съхранение на големите сто-

кови запаси, което ги прави особено застра-

шени от появата на недостиг от дадени про-

дукти и чувствителни на грешките в прогно-

зите за потреблението на продуктите. 

Хотелите, прилагащи логистичния мени-

джмънт, обособяват зони за пълни палети, за 

каси и за комплектоване на поръчките за хра-

нителни продукти. Също се извършва непре-

къснато наблюдение на операциите по комп-

лектоване на поръчките в рамките на всяка 

смяна, което включва подбор на поръчките за 

хранителни продукти, предназначени за ку-

линарна продукция, за специалните запитва-

ния на гостите, така и за различните ресто-

ранти на хотелския комплекс, както и про-

веждане на необходимите корекции, като 

например разместване на персонала в зависи-

мост от натовареността му. Когато се извър-

шва преместване на продуктите в склада, 

трябва да се гарантира, че това движение е в 

резултат на извършване на търговска сделка. 

Това помага за намаляване на проблемите с 

цялостността на запаса. Желателно е да се 

прилага програма за циклично преброяване 

на артикулите от запаса, която подпомага 
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премахването на физическата инвентаризация 

на запасите, с което се спестяват разходи и 

време. 

Подобряването на логистичните процеси 

също така може да се насочи към намаляване 

на манипулациите в склада, както и операци-

ите по комплектоване. В тази връзка инвес-

тициите в системи за управление на склада 

водят до намаляване на разходите, тъй като 

служителите комплектуват продуктите ди-

ректно в картонената опаковка като се пре-

махват специалните места за опаковане.  

Също така използването на система за уп-

равление на склада води до промяна в начина, 

по който даден продукт се доставя до различ-

ните отдели. Поръчките от различните отде-

ли, които заявяват един и същ продукт, се 

групират за едновременно комплектоване. 

Единственият проблем тук е промяната на 

начина на движение на потока от поръчки, 

който варира в зависимост от поръчката, деня 

и часа. Дори и в този случай крайната цел е 

поръчките да пристигат по едно и също време 

като едновременно се поддържа достатъчно 

гъвкавост на системата, за да се поемат по-

ръчки при малки промени във времето, когато 

е необходимо. Основната задача е дори при 

промяна на изискванията на клиентите в 

склада да се осигурят достатъчно наличности 

от продуктите. 

 

1.3. Управление на транспорта и поръч-

ките  

Основна част от методите на логистичния 

мениджмънт се съсредоточават върху облас-

тите управление на транспорта и комплекто-

ване на поръчките. Ефективното управление 

на логистиката води до нарастване на прихо-

дите, подобрение на структурата на разходите 

и намаляване на транспортните разходи, ко-

гато всички логистични операции са правил-

но оптимизирани (Hoske, 2009). 

Добрият логистичен мениджмънт изисква 

хотелите да разработят програма за коорди-

нация с доставчиците, според която достав-

чиците трябва да бъдат уведомявани за това 

как трябва да пристигне техния продукт. Ин-

теграцията на операциите с доставчиците по-

мага на хотелския комплекс да постигне мак-

симална производителност и ефективност и 

минимален разход на време. 

Друг важен фактор при работа с доставчи-

ците е да се осигурят продукти, които са про-

ектирани за по-лесна обработка и управление 

в организацията поради проблеми свързани с 

мястото за съхранение и персонала.  

Взаимоотношенията между снабдяването 

и доставчиците е предмет на стратегическите 

решения в логистичния мениджмънт. За да 

може да се вземе правилно решение, трябва 

да се води специализирана отчетност с оглед 

проверка и оценка на дейността на доставчи-

ка. В тази връзка следва да се извършва наб-

людение на това: 

- какъв процент от доставените поръчки 

отговарят на изискванията,  

- съответства ли размера и съдържанието 

на опаковката на договореното,  

- обединяват ли се поръчките, когато има 

слабо търсене, както и  

- дали посочената във фактурата цена съв-

пада с тази в офертата.  

Целта на наблюдението е да се стигне до 

100% съответствие. Въпреки директната ко-

муникация с доставчиците в рамките на по-

купките, складовият персонал често разкрива 

проблеми след пристигането на продуктите, 

поради което е необходимо да съществува 

пряка обратна връзка със снабдителския пер-

сонал, който да установи контакт с доставчи-

ка за разрешаването на проблема  

Ако не се използва централизиран процес 

на поръчване, доставчиците ще получават 

стотици поръчки и поради ограниченото ко-

личество персонал графикът за доставките ще 

се разработва по-трудно и с по-големи разхо-

ди. Също така доставчиците ще са принудени 

да използват превозвачи на групажен товар, 

за да изпратят изпълнените поръчки към от-

делните хотели, вместо доставчици на комп-

лектни товари с размер, заемащ целия капа-

цитет на транспортното средство.  

Използването на централизирана система 

за покупки позволява да се получат по-добри 

цени, както и надеждност на доставките, кое-

то създава условия за по-нататъшно намаля-

ване на общите разходи. Един от съвременни-

те подходи е да се използва интернет, за 

проследяване на готовността на доставчика да 

изпрати поръчката, както и на нейния размер 

(Wyndham, 2012 г.). Прилагането на тази 

стратегия намалява неопределеността по от-

ношение на изпълнението на поръчката и 

времето за доставка. 

 

1.4. Управление на запасите 

Методите за управление на запасите под-

помагат организациите да пускат оптимални 

поръчки, както и да поддържат разнообразен 
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асортимент от продукти и консумативи. Сис-

темите за управление на материалните запаси 

се използват за създаване на отчети, за прос-

ледяване на разходите, на които се извършват 

доставките с оглед определянето на достав-

чиците, които доставят с най-ниски разходи, 

както и за съгласуване или коригиране на 

размера на запаса след инвентаризация (Aluri, 

Munnang, 2011). 

Информационните технологии играят го-

ляма роля за поддържането на такива нива на 

запасите, с които да се гарантира, че клиенти-

те ще получат търсените продукти при мини-

мални разходи за тяхното поддържане 

(Ricker, Kalakota, 1999). 

Много вериги за търговия на дребно уп-

равляват своите запас като използват автома-

тизирани системи за поръчване (automated 

ordering systems), които свързват информаци-

онната система на доставчика с дистрибутив-

ните центрове и магазини. Когато в даден ма-

газин или дистрибутивен център се установи 

намаляване на запаса на дадена стокова пози-

ция, системата автоматично изпраща съобще-

ние до доставчиците за необходимостта от 

неговото попълване (Ricker, Kalakota, 1999). 

Това дава възможност на ръководството да 

отдели повече време и да се фокусира върху 

провеждането на анализи на размера на запа-

сите и установяването на най-оборотните 

продукти. Доставчиците от своя страна могат 

да насочат своето внимание върху намалява-

нето на разходите като постигната икономия 

позволява намаляване на крайните цени. 

Целесъобразно е да се провеждат ежеме-

сечни инвентаризации, чрез които се предот-

вратяват несъответствията в размера на запа-

сите от продукти и консумативи, който фигу-

рира в информационната система и този в на-

личност. За високостойностните продукти 

инвентаризацията се извършва ежедневно. 

Неправилното управление на запаса води до 

недоволни клиенти, замразяване на капитал в 

складовете и намаляване на продажбите. 

За да се подобри управлението на запасите 

и поръчките, е необходимо да се използва 

специализирано оборудване, което позволява 

незабавна регистрация на получаването на 

доставката посредством сканиране на бар код, 

както и извършването на проверка за съответ-

ствие на доставените със заявените количест-

ва. Получаването на информация в реално 

време за движението на запасите води до на-

маляване на грешките, своевременна корек-

ция на размера на запасите и повишена точ-

ност. 

Използването на компютърни системи за 

управление на запасите води до по-малко 

грешките спрямо ръчното им управление. 

Също така се увеличава производителността 

и се намаляват разходите за поддържане на 

излишен запас, тъй като може да се следи те-

кущо неговия размер. На всеки етап от логис-

тиката на фирмата и на веригата за доставки 

съществуват запаси като разходите за под-

държане на материалните запаси са между 

25% и 40% от стойността им. В хотелиерския 

отрасъл правилното управление на материал-

ните запаси има жизненоважно значение за 

изграждане и поддържане на конкурентни 

предимства (Ruteri, Xu, 2009). 

Например голяма част от висококатего-

рийните хотелски комплекси прилагат стра-

тегия за управление на запасите, свързана с 

поддържане на сравнително високо ниво на 

запасите от продукти и консумативи, необхо-

дими за изпълнение на техните дейности, тъй 

като това помага да се осигури непрекъснато 

обслужване на техните клиенти. Стратегията 

се фокусира върху проактивно наблюдение на 

потреблението на запасите и редовна комуни-

кация с техните вътрешни и външни клиенти. 

Основният метод за управление на запасите е 

да се закупува само това, което е необходимо 

в зависимост от неговото потребление. Това 

помага за определянето на подходящото ми-

нимално ниво на запаса въз основа на прогно-

за за потреблението му през следващите 72 

часа. Те актуализират своите системи за уп-

равление на запасите, с оглед проследяване 

на продажбите и наличния запас, както и за 

комуникация с доставчиците в реално време. 

Също така, за да се гарантира, че разходите за 

запаси са минимални, те прилагат политиката 

за изписване и пресмятане на запасите „първи 

постъпил – първи изписан”. 

Когато в организацията се използват хиля-

ди артикули, ясно е че за управление на запа-

сите на всеки един от тях, трябва да се изпол-

зва добре организирана система за управле-

ние и контрол на запасите. Свързването на 

системата за управление на запасите с точки-

те на продажба (POS) също помага да се под-

държат ниски цени, като се осведомяват дис-

трибутивните центрове и клиентите, кои про-

дукти се продават и кога изделията ще бъдат 

налични в магазина. Системите за управление 

на запасите позволяват да се намери баланс 

между целите, от една страна винаги да се 
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поддържат достатъчни количества от продук-

тите, които се търсят от клиентите, а от друга 

да се ангажира минимален финансов ресурс 

посредством поддържане на възможно най-

ниските запаси (Maloney, 2009). 

 

1.5. Информационни технологии 

Информационните технологии се фокуси-

рат върху наличната информация в рамките 

на веригата на доставки. Фирмите интегрират 

и използват множество системи за електрон-

но разпространение на информацията за кли-

ентските поръчки, което им помага да спестят 

разходи. Информационните технологии про-

мениха начина, по който предприятията вза-

имодействат с доставчици и клиенти. Днес 

различните информационни системи са ин-

тегрирани и набират информация от точките 

на продажба (POS). Това улеснява осигурява-

нето на прогнозни данни, проследяването на 

нивата на запасите и тенденциите в продаж-

бите. Въз основа на това се намалява цикъла 

между доставките, ускорява се изпълнението 

на поръчките, подържа се оптимално ниво на 

запасите и се подобрява обслужването на 

клиентите. 

Използването на технологията за радио-

честотна идентификация (RFID) подпомага 

набирането на точни данни и тяхната инфор-

мационна обработка, оптимизацията на про-

цесите и подобряването на комуникация 

между системите чрез използване на инфор-

мационните технологии в областта на логис-

тиката и веригата за доставки. Също така из-

ползването на информационни технологии 

позволява обмен на информация в реално 

време в рамките на веригата на доставки 

(Supasansanee, Kasiphongphaisan, 2009). 

Информационните технологии са важен 

фактор за постигането на ефективна и ефи-

касна стратегия на веригата за доставки. В 

тази връзка някои хотелски вериги използват 

стратегия на съвместно планиране, прогнози-

ране и попълване на запасите. Чрез интегри-

ране на информационните системи те не само 

споделят ин-формация с техните партньори в 

областта на логистиката и веригата за достав-

ки, но и съвместно вземат решения за подоб-

ряване на ефективността. Също така достав-

чиците са в състояние да въвеждат електрон-

ни оферти в системата на клиента, която води 

до по-добро прогнозиране и позволява на 

множество потребители да виждат търсените 

артикули. 

Един от големите проблеми при използва-

нето на информационните технологии в хоте-

лиерството е непълния информационен по-

ток, което в крайна сметка се отразява на ве-

ригата за доставки на хотелите в областта на 

разходите, гъвкавостта и доставката на стоки 

и услуги. На настоящия етап много фирми от 

хотелския бранш все повече осъзнават ролята 

на информационните технологиите за пости-

гане на необходимата координация между 

различните части на веригата за доставки, 

както и нейното въздействие върху ефектив-

ността на веригата за доставки. 

Информационните технологии продължа-

ват да разграничават малките от големите хо-

телски вериги. Те се сблъскват с проблеми по 

отношение на съгласуването на работата на 

различните софтуерни приложения, което во-

ди до несъответствие между системите за по-

купки и продажби и затруднява процеса на 

прогнозиране(Terry, 2007). 

 

1.6. Концепция за стройност  
Концепцията за стройност възниква най-

напред в производствения и автомобилостро-

ителния отрасъл. Тя се фокусира върху нама-

ляването на загубите като подпомага увели-

чаването или добавянето на стойност в рабо-

тата на организацията и увеличаването на пе-

чалбата. Използването на концепцията за 

стройност помага на фирмите да бъдат по-

потребителски ориентирани, по-гъвкави и по-

рентабилни. Намаляването на производстве-

ния цикъл и цикъла на доставка позволява 

доставките да се извършват с постоянни раз-

ходи, както и да се намали нетния оборотен 

капитал вследствие намаляването на размера 

на запаса и прилагането на стратегии за уп-

равление на качеството (Abdi, Sohrab, 

Mohammad, 2006). 

В много фирми концепцията за стройност 

се използва като основна стратегия за подоб-

ряване на операциите, за подобряване на ця-

лостните резултати на веригата за доставки, 

както и за подобряване на дистрибутивните 

центрове. В допълнение, концепцията за 

стройност се използва за проектиране на по-

добрения в процеса на попълване на складо-

вите запаси, както и в други области на биз-

неса. 

Стройността също се свързва с премахва-

нето на загубите в бизнес процесите. Незави-

симо, че тази концепция първоначално е била 

предназначена за подобряване на производст-

вените операции, след това тя се прилага в 
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различни отрасли като разширява своя обхват 

върху подобряването на дейностите във вери-

гата за доставки дори за отрасли като хотели-

ерския. 

В хотелиерския отрасъл концепцията за 

стройност се използват за подпомагане на 

контрола и увеличаване на вътрешната ефек-

тивност. Тя се фокусира, както върху подоб-

ряване на обслужването на клиентите, така 

също и върху намаляване на времетраенето 

на операциите и съкращаване на разходите. 

Например хотелите на някои големи хотелски 

вериги използвате концепцията за стройност, 

за да подобрят различните процеси във вери-

гата на доставките, като например съкраща-

ване на транспортния цикъл на входящата 

логистика и максимално натоварване на ка-

пацитета(Ante, 2007). Концепцията за строй-

ност води до усъвършенстване на процесите, 

намаляване на операционните цикли, както и 

съкращаване на операционните разходи. Ха-

рактерно за конкурентната среда на хотелиер-

ството е силния натиск за намаляване на жиз-

нените цикли на продуктите вследствие про-

менящите се изисквания на клиентите. В тази 

връзка много компании от хотелиерския 

бранш прилагат стратегията „Точно в срок” 

(Just-in-Time) за своите операции, за да се 

адаптират към новите изисквания на клиенти-

те(Sandoval, 2002). 

 

2. Проблеми при използването на подхо-

дите на логистиката и управлението на ве-

ригата за доставки в хотелиерството 

 

Различните подходи, споменати по-горе, 

показват, че логистиката и управлението на 

веригата за доставки могат да се използват 

успешно за намаляване на разходите в хоте-

лиерския отрасъл. Основният фокус на логис-

тиката и управлението на веригата на достав-

ките е върху качеството, разходите и услуги-

те, надеждността на доставчиците, кратките 

цикли на доставка и иновациите в логистика-

та и веригата на доставките. Малко на брой 

хотели, прилагат успешно тези подходи в 

дейността си, докато в много други хотели те 

не се използват или са все още на ниско ниво 

(Birk, 2008). 

Един от проблемите при използването на 

логистиката във веригата за доставки в хоте-

лиерския отрасъл е неговия комплексен ха-

рактер, тъй като обхваща голямо разнообра-

зие от бизнес процеси. Сложността в прило-

жението на подходите за управление на ло-

гистиката и веригата за доставки зависи от 

броя на променливите, които са обект на наб-

людаване и контрол, от нивата на материал-

ните запаси, от разнообразието от доставчици 

и от източници на приходи, както и от тяхна-

та сложност. Начините, по които се доставят 

поръчките понякога са изключително разно-

образни. Например, поради сложния характер 

на поръчките, необходими за комплектоване 

и с цел намаляване на разходите за експеди-

ране, много компании внедряват софтуер за 

пакетно планиране, където поръчките се обо-

собяват в пакети, които след това се изпълня-

ват едновременно. Прилагането на стратегии 

за пакетно планиране води до по-висока 

ефективност на комплектоването и на целия 

работен процес. Също така сложни процеси 

могат да възникнат във взаимодействието 

между управлението на запасите, комплекто-

ването на поръчките и съхранението, особено 

когато се анализира как всяка дейност се от-

разява на останалите нагоре по веригата. 

Друга причина, поради която логистиката 

и управлението на веригата за доставки на-

мират слабо приложение в хотелиерския от-

расъл е, че специалистите в този отрасъл не 

притежават нужните умения за изпълнение на 

различните логистични функции и дейности, 

характерни за веригата за доставки. Ръково-

дителите на хотелите не са в състояние да ръ-

ководят проекти, да изпълняват и контроли-

рат напречно функционалните решения в об-

ластта на логистиката и на веригата за дос-

тавки, които биха могли да бъдат, както с 

вътрешен обхват, така и в областта на отно-

шенията на сътрудничество с доставчиците, 

индивидуализирането на производството и 

предоставянето на услуги (Ante, 2007). 

Организациите в областта на хотелиерст-

вото не използват логистиката и управление 

на веригата за доставки, тъй като мениджъри-

те фокусират техните функционални умения 

само върху снабдяването и управление на за-

пасите, изоставяйки важни подходи като кон-

цепцията за стройност и екологичните аспек-

ти във веригата на доставките. За това е важ-

но мениджърите да работят на оперативно 

ниво и да познават задълбочено професио-

налната си област, за да могат да разбират 

проблемите произтичащи от ежедневната ра-

бота.  

Хотелиерският отрасъл не разполага с дос-

татъчно квалифициран персонал с ръководни 

способности, който да организира вътрешни и 

външни проекти съвместно със своите парт-
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ньори, чрез които да се реализират успешни 

проекти в областта на логистика и веригата за 

доставки. Важно за мениджърите в хотелиер-

ството, които притежават опит в тази сложна 

и конкурентна среда, е да могат да оценяват и 

избират решения, както и да извършват необ-

ходимите промени, както в организацията, 

така и в партньорите от веригата за доставки. 

Това ще осигури подходящо интегриране на 

съответните инициативи (Wilson, 2009). Дру-

ги важни техни умения са решаване на проб-

леми, комуникация и управление на проекти. 

Мениджърите обикновено не са запознати в 

детайли с технологиите в областта на логис-

тиката и не знаят как да подберат подходящи-

те технологии, да ги изпълнят и да ги прило-

жат, отчитайки взаимодействието на различ-

ните системи за покупки, управление на запа-

сите и склада. 

Друга възможна причина логистика и уп-

равлението на веригата за доставки да не са 

напълно използвани в хотелиерския отрасъл 

се дължи на това, че те акцентират основно на 

инструментите за управление на операциите. 

В днешната променяща се бизнес среда нали-

чието на ефективна и ефикасна логистика и 

стратегия за управление на веригата за дос-

тавки продължава да бъде важно за отрасли 

като автомобилостроенето, производството и 

търговията на дребно. Въпреки това, техните 

методи могат да се прилагат успешно и в сек-

тора на услугите и хотелиерството. Това оба-

че налага промени в стратегиите и операции-

те на логистиката и веригата за доставки в 

областта на снабдяването, чрез които да се 

подпомогне управлението и оптимизирането 

на логистиката и на веригата за доставки с 

оглед поддържане на по-ниски разходи (Ante, 

2007). 

Разходите и времето, които са необходими 

за прилагането на методите на логистиката и 

веригата за доставки, могат да бъдат проблем 

за хотелиерския отрасъл поради тяхната ди-

намика. Поради динамичния характер на ло-

гистиката и управлението на веригата за дос-

тавки, тяхното прилагане се сблъсква с много 

предизвикателства и проблеми. Разходите, 

особено за внедряване, настройка, обучение 

на хората, както и осигуряването на стабил-

ност на осъществяваните процеси са сравни-

телно високи. Последното, което е важно по 

време на процеса на внедряване, е всеки един 

участник да има един и същ интерес и анга-

жираност към проекта. 

Съпротивата на промените е нормална ре-

акция от страна на служителите на всички 

нива. Някои от причините се дължат на това, 

че служителите не разбират защо е необхо-

дима промяна и се опасяват дали притежават 

необходимите умения за реализиране на про-

мяната. Това представлява заплаха за успеха 

на промените, тъй като мениджърите не раз-

бират как да управляват ефективно и да обе-

динят промените с новите процеси. В хода на 

прилагане на логистиката и управлението на 

веригата за доставки, мениджърите често 

пропускат да се фокусират върху цялостната 

картина, която би могла да добави стойност и 

да увеличи конкурентните им предимства в 

хотелиерския отрасъл. 

Последната причина за слабото приложе-

ние на логистиката и управлението на верига-

та за доставки е голямото текучество в хоте-

лиерския отрасъл. То се дължи на проблеми в 

областта на организационната култура и ръ-

ководенето, които водят до проблеми като 

недостатъчен персонал и нисък морал. Това 

затруднява мениджърите да прилагат методи-

те на логистиката и управлението на веригата 

на доставките, тъй като слабите стратегии за 

задържане на персонала водят до непрекъсна-

ти обучения и наемане на нов персонал, както 

и до високи разходи за обучение, с които ме-

ниджърите трудно се справят (Bonn, 

Forbringer, 1992). 

 

Заключение 

 

Методите на логистиката и управлението 

на веригата за доставки, които помагат за на-

маляване на разходите и за предоставяне на 

високо качество на обслужване на клиентите, 

са все още недостатъчно използвани в хоте-

лиерския отрасъл, независимо от тяхното ус-

пешно използване в множество водещи хо-

телски вериги. Усилията за премахване на 

загубите и намаляването на разходите на хо-

телските операции чрез адаптиране на мето-

дите на логистиката и веригата за доставки са 

усилия в правилната посока. От друга страна 

логистиката и веригата за доставки представ-

ляват област, която хотелските мениджъри 

пренебрегват в своите оперативни бюджети. 

По отношение на днешната конкурентна сре-

да е особено важно организациите от хотели-

ерството да знаят как да използват тези мето-

ди, за да постигнат високо качество на обс-

лужване на клиентите и възвръщаемост на 

инвестициите. 
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Съществува ниска степен на информира-

ност на хотелския отрасъл за това как мето-

дите на логистиката и управлението на вери-

гата за доставки могат да се прилагат в секто-

ра на услугите. Използването на методите на 

логистиката и управлението на веригата за 

доставки в хотелиерския отрасъл ще доведе 

до натрупване на практически опит, въз осно-

ва на който мениджърите ще могат да преце-

нят оптималната комбинация от методи, коя-

то да прилагат в условия на комплексна ло-

гистика и мрежа от вериги за доставка. За ус-

пеха на методите на логистиката и веригата 

на доставките в хотелиерския бранш голямо 

значение играят фактори като технология, 

умения, както и капиталовите инвестиции. 

Прилагането на методите за управление на 

логистиката и веригата за доставки в хотели-

ерската дейност допринасят за поддържането 

на конкурентни предимство, основаващи се 

на по-високата степен на ефективност на опе-

рациите и по-ниските разходи. 
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Въведение 

Логистиката и управлението на веригата 

на доставките могат да имат съществена роля 

за подобряване на резултатите на дадена ор-

ганизация от хотелския бранш. В условията 

на бързо променяща се среда и поради комп-

лексния характер на логистиката и управле-

нието на веригата на доставките, трябва да се 

приложат конкретни стъпки за подобряване 

на качеството на продуктите и услугите с ог-

лед придобиване на конкурентно предимство. 

За фирмите от областта на хотелиерството е 

важно да се фокусират върху подобряване на 

ефективността на логистиката и веригата на 

доставките, което ще доведе до намаляване на 

разходите. Прилагането на методите на ло-

гистиката и управлението на веригата на дос-

тавките в хотелиерския отрасъл, както и в 

други отрасли като търговията на дребно и 

производството, може да доведе до следни 

ползи за отрасъла: 

- Икономия на разходи между 8% и 

15%, което може да се използва за подобря-

ване на други бизнес процеси. 

- Намаляване на грешките при поръч-

ките чрез използване на електронни устройс-

тва и софтуерни приложения, които подобря-

ват скоростта на поръчките посредством об-

мен на данни с други членове на веригата за 

доставки. 

- Подпомагане на управлението на раз-

ходите за материални запаси посредством 

стратегии Just-In-Time и софтуер, чрез които 

се управляват снабдяването и оптималното 

ниво на запасите.  

Независимо от посочените по-горе преи-

мущества повечето хотели трябва да бъдат 

проактивни при комбинирането на различ-

ните методи на логистиката и веригата на 

доставките с оглед постигане на съгласува-

ност между доставчиците и логистичните 

дейности като снабдяване и транспорт. Затова 

по-долу ще бъдат разгледани изискванията за 

приложението на логистиката и управлението 

на веригата на доставките в хотелиерския от-

расъл на тактическо, стратегическо и опера-

тивно ниво. 

В съвременната конкурентна среда същес-

твува засилен интерес към методите на логис-

тиката и управлението на веригата на достав-

ките, тъй като ефективността зависи не само 

от действията и решенията, но и също така от 

подобренията върху възвращаемостта на ин-

вестициите и по-високата рентабилност. Въп-

реки че логистиката и управлението на вери-

гата на доставките се разглеждат като част от 

стратегията на операционния мениджмънт не 

само в хотелиерството, но и в другите секто-

ри на услугите, те обаче могат да се използват 

и за увеличаване на стойността. 

За успешното прилагане в хотелиерския 

отрасъл са необходими сътрудничество и ин-

теграция на управлението на логистиката и 

веригата на доставките на всички нива. Сът-

рудничеството може да помогне на хотелиер-

ския отрасъл да придобие конкурентно пре-
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димство чрез подобряване на общата произ-

водителност посредством съвместна екипна 

работа. По-тясното сътрудничество с парт-

ньорите от логистиката и веригата на достав-

ките води до намаляване на разходите и уве-

личаване на печалбата, поради по-голямата 

гъвкавост и по-доброто използване на ресур-

сите. 

Интеграцията на управлението на логис-

тиката и веригата на доставките позволява 

постигането на цялостна ефективност и ефи-

касност на процесите посредством споделяне 

на ползите, ресурсите и риска. В сравнение с 

изолираната работа на дадена организация 

интеграцията също така позволява по-бърза 

доставка на продукти с добро качество на по-

ниски разходи, което помага за бързо иден-

тифициране на проблемите и решенията, тъй 

като интеграцията добавя информация върху 

новите идеи (Naslund, Williamson, 2010). 

В хотелската логистика и управление на 

веригата на доставките партньорствата с дос-

тавчиците и взаимоотношенията с тях са мно-

го важни. Дългосрочното партньорство пома-

га на организацията и нейните доставчици да 

извлекат значителни ползи от тяхното пряко 

и дългосрочно сътрудничество, а също на-

сърчава съвместното планиране и усилия за 

решаване на проблемите. Тези стратегически 

отношения позволяват на хотелите да работят 

успешно с малък брой жизненоважни достав-

чици, които са готови да споделят отговор-

ността за успеха на продуктите и да работят 

заедно за намаляване на неефективните уси-

лия и преразхода на време. 

Отношенията се използват за подобряване 

на удовлетвореността на клиентите и ги въз-

пира да се пренасочат към друг хотел. С пре-

минаването към индивидуализирано и персо-

нално обслужване на клиентите, изграждане-

то на взаимоотношенията се превръща във 

важен фактор за оцеляване на организацията. 

Отношенията позволяват на хотелите да се 

разграничат от конкурентите, да поддържат 

лоялност и да добавят стойност на своите 

клиенти. (Li, Ragu-Nathan, Ragu-Nathan, 

Subba Rao, 2006). Всяка туристическа фирма 

трябва да е наясно каква стойност предоставя 

на клиентите си по всяко време на взаимоот-

ношенията си с тях, но е също толкова важно 

да се съотнесе определената стойност към 

тази, предлагана от конкурентите на фирмата. 

Само потози начин е възможно да се открои  

добавена стойност, която е в основата за съз-

даване на конкурентно предимство в бизнеса                    

(Атанасова, 2016). 

Фирмите от хотелиерството, които използ-

ват стратегии в областта на логистиката и уп-

равлението на веригата на доставките, се от-

личават с висока степен на споделяне на ин-

формацията по отношение на нейното коли-

чество и качество. Това зависи от начина на 

предаване на информацията между различни-

те партньори. (Yang, Fu, 2007). Споделената 

информация се използва като основа на кон-

курентните предимства, тъй като заедно те 

по-добре могат да установят потребностите 

на крайния потребител и могат да реагират 

по-бързо на констатираните промени. 

Най-големият проблем при прилагането на 

логистиката и управлението на веригата за 

доставки в хотелиерския отрасъл е неговата 

сложна същност. Подобряването на нивото на 

услугите, за да се отговори на очакванията на 

клиентите, може да изисква различна страте-

гия на логистиката и управлението на верига-

та за доставки. (Vickers, Kodarin, 2006). Нап-

ример, даден хотел може да поръча 2 000 

продукта, поради по-малкия си капацитет, 

докато по-големия може да поръча 20 000 

броя. При двата хотела трябва да се използват 

различни стратегии на логистиката и веригата 

на доставките, за да се гарантира, че подхо-

дящите продукти ще бъдат доставени на под-

ходящите клиенти. Различните нива на слож-

ност създават условия, при които едни хотели 

могат да управляват по-добре своите процеси 

от останалите хотели по отношение на нама-

ляването на разходите и постигането на по-

висока възвръщаемост на инвестициите. 

Лошата системна интеграция е още едно 

препятствие пред внедряването на методите 

на логистиката и управлението на веригата на 

доставките в хотелиерския бранш, тъй като 

използването на различни системи създава 

проблеми с тяхното взаимодействие. Това се 

отразява на хотелските дейности, тъй като 

слабата интеграция между вземанията, по-

купките и запасите не осигурява достатъчно 

пълна информация. Това затруднява хотелите 

да получат най-добрите цени и продукти от 

доставчиците. (Gunasekaran, Ngai, 2004). 

Друг проблем при прилагането на страте-

гиите на логистиката и управлението на вери-

гата на доставките в хотелиерския отрасъл е 

самата промяна в организацията. Промяната 

създава определена нестабилност, което води 

до непознати и неудобни ситуации, поради 

което тя се разглежда като нещо лошо. В хо-
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телиерския отрасъл съществува съпротива 

срещу промените, защото персоналът допус-

ка, че прилагането на стратегии по отношение 

на логистиката и веригата на доставките ще 

доведе до намаляване на броя на персонала. 

Ръководството също се колебае да заеме во-

деща роля в процеса на промяна, тъй като 

обикновено счита, че старата стратегия е ра-

ботила добре в миналото и промяната не е 

необходима. 

Независимо от всички проблеми, свързани 

с прилагането на логистиката и управлението 

на веригата на доставките в хотелиерския от-

расъл, практиката показва, че някои органи-

зации постигат успех. Използването на мето-

дите на логистиката и веригата на доставките 

води до подобряване на стойността и цената 

за клиентите чрез оползотворяване на въз-

можностите за икономия на разходи. Правил-

ното прилагане на програма за управление на 

веригата за доставки може да доведе до ико-

номия на разходи на всеки един хотел между 

8% и 15%. (Higley, 2004 г.). Прилагането на 

съгласувани стратегии в областта на логисти-

ката и управлението на веригата на доставки-

те води до икономия на време и разходи и на-

растване на печалбата. 

На настоящия етап се наблюдава агресив-

но увеличение на конкуренцията във веригата 

на доставките. Конкуренцията води от една 

страна до нови възможности за приходи, кои-

то от своя страна създават нови области на 

конкуренция. Много важно за компаниите е 

да прилагат по-добри стратегии за намалява-

не на разходите и управление на сложността 

на логистиката и управлението на веригата на 

доставките, чрез сътрудничество и обмен на 

информация в мрежата, както и с помощта на 

анализи и симулация за оценка на нараства-

щата сложност. (IBM , 2009). 

Разработени са различни концепции, за 

постигане на успех при прилагането на ло-

гистиката и управлението на веригата на дос-

тавките. За хотелиерския отрасъл дейностите 

в областта на логистиката и управлението на 

веригата на доставките са групирани на так-

тически, стратегически и оперативни. Това 

групиране позволява прилагането на по-

систематичен подход за техния анализ и пла-

ниране. Успешното внедряване изисква ак-

центът най-напред да се насочи върху начина 

на тяхното прилагане на средно ниво. След 

това трябва да се посочи как те ще се обвър-

жат с дългосрочните цели и накрая как полу-

чените резултати ще се преобразуват в крат-

косрочни. 

 

Изложение 

 

1. Изисквания при прилагането на ло-

гистиката и управлението на веригата на 

доставките на тактическо ниво 

1.1. Подпомагане на ръководството 

Тактическото ниво на прилагане на логис-

тиката и управлението на веригата на достав-

ките се фокусира върху стъпките, определени 

от по-горното ниво на управление, необходи-

ми за постигане на успех от тяхното внедря-

ване. Важно е по време на тактическия етап 

на изпълнение да съществува максимална 

степен на подкрепа от страна на изпълнител-

ното ръководство и готовност за подпомагане 

от висшите мениджъри, както и наличието на 

подходящ персонал, който разбира значение-

то, което има прилагането на логистиката и 

веригата за доставки за техните организации. 

Мениджърите трябва да поемат водеща роля 

в информирането на персонала. Те трябва да 

се убедят, че всички служители разбират за-

що новите мерки имат съществено значение 

за бизнес стратегията на компанията. Напри-

мер, когато една търговска верига решила да 

приложи методите на логистиката и управле-

нието на веригата на доставките в техните 

дистрибутивни центрове, водеща роля в пре-

ходния период е изпълнявало изпълнителното 

ръководство. То е помагало за разпростране-

нието на информация за ползите, които ще 

донесе новата стратегия, както и за прехвър-

лянето на знанието към другите звена в ком-

панията като снабдяване, финанси и др. с ог-

лед осигуряването на активно сътрудничество 

(Harps, 2002).  

 

1.2. Прозрачност и контрол  

Важно е да има прозрачност и контрол при 

прилагането на методите на логистиката и 

веригата за доставки, с оглед вземането на по-

добри решения. В хотелиерския отрасъл се 

наблюдава повишаване на потребността от 

прозрачност и контрол, което подпомага раз-

бирането на решенията, взети от доставчици-

те, съдейства на мениджърите да вземат доб-

ре информирани решения в областта на ло-

гистиката и веригата на доставките, както и 

подпомага хотелските мениджъри да вземат 

важни решения за част от разходите в област-

та на транспорта (Partridge, 2011). Липсата на 

контрол, в съчетание с обема на продукта, 
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който туристическите компании управляват, 

води до съществени загуби. Технологията иг-

рае важна роля за прозрачността и контрола, 

тъй като тя дава на хотелите добра представа 

за запасите в организацията, а доставчиците 

са в състояние да наблюдават операциите 

чрез данни в реално време в рамките на мре-

жата, както и да прилагат ефективни страте-

гии за снабдяване с по-добър контрол (Terry, 

2007). 

 

1.3. Сравнителен анализ  

Целта на сравнителния анализ (бенчмар-

кинг) в рамките на прилагането на логистика-

та и на веригата на доставките е да се подоб-

ри структурата и ефективността на дейности-

те. Важно за хотелските мениджъри е да съ-

поставят поставените цели с резултатите в 

различни области от дейността като изпълне-

ние на поръчките, транспорта и координация-

та с доставчиците. Хотелите могат да използ-

ват информацията от сравнителния анализ за 

подобряване на процесите и вземане на по-

добри решения. Организации като Supply 

Chain Council използват референтен модел на 

операциите във веригата на доставките 

(SCOR) като инструмент за бенчмаркинг. Той 

обобщава много информация за най-добрите 

практики и данни за сравнителен анализ и 

може да се използва като източник на инфор-

мация, при прилагането на логистиката и уп-

равление на веригата на доставките (Naslund, 

Williamson, 2010). 

 

1.4. Творчески решения и поемане на 

риск 
По време на внедряването на логистиката 

и веригата на доставките е много важно да се 

вземат творчески решения и да съществува 

готовност за поемане на риск като основното 

внимание е насочено към намаляване на раз-

ходите и увеличаване на печалбата, където е 

възможно. Това помага да се извърши кон-

центриране върху договарянето на по-ниски 

разходи и върху изискванията на клиента. 

Например, водеща верига от ресторанти из-

ползва трета страна в логистиката (логистич-

на фирма) да води преговори за снабдяването 

на всички нейни ресторанти, използвайки 

стратегия, наречена редистрибутиране. Тази 

стратегия води до намаляване на разходите, 

тъй като стоките, закупени от различни про-

изводители, се съхраняват в общ склад и се 

транспортират до складовете на веригата, ка-

то се използват превозвачи на комплектни 

доставки, вместо на групаж, който е по-скъп 

(Partridge, 2011).  

По отношение на поемането на риска е 

важно мениджърите да бъдат готови да пое-

мат рискове и да оспорват статуквото, тъй 

като управлението на логистиката и веригата 

на доставките се фокусира значително върху 

иновациите. Важно е хотелските мениджъри 

да имат критичен поглед върху текущия на-

чин на реализация на дейността и периодично 

да си отговарят на въпроса защо се извършва 

определена дейност и защо се извършва по 

този начин. Това изисква всеки ръководител 

да погледне на своите функции в областта на 

логистиката и управлението на веригата на 

доставките от нова гледна точка. Мениджъ-

рите трябва да разглеждат себе си като лиде-

ри, които мотивират персонала в сектора на 

логистиката и веригата на доставките да мис-

ли различно и да гледа на нещата по нов на-

чин (Harps, 2002). 

 

2. Изисквания при приложението на ло-

гистиката и управлението на веригата на 

доставките на стратегическо ниво 

2.1. Управление на промяната 

Стратегическото ниво на изпълнение на 

логистиката и управлението на веригата на 

доставките е свързано с дългосрочни ползи. 

Управлението на промяната играе голяма ро-

ля в прилагането на логистиката и веригата на 

доставките в различни области като извърш-

ване на промените в целия процес или фикси-

ране на проблемите с доставчиците. Поради 

високата динамика на хотелиерския отрасъл 

по време на внедряването, мениджърите 

трябва да мислят и действат в реално време, 

за да подпомагат иновациите и промените, 

тъй като хората оказват влияние върху проце-

са. 

Разработването на ясна визия също помага 

на екипа да реализира процеса на промяна, 

тъй като тя дава ясна представа кои аспекти 

от работата ще се променят, което от своя 

страна мотивира служителите да изпълняват 

процеса и да се грижат за неговото бъдеще. 

На последно място е важно да се създаде и 

управлява процеса на промяна с доверие и 

обмен на информация в рамките на цялата 

мрежа на веригата на доставките, тъй като 

това подпомага определянето на потребнос-

тите и въздействието върху бъдещите логис-

тични дейности на хотела (Harps, 2002). 
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2.2. Стройност и екологичност 

Въпреки че концепцията за стройност е 

възникнала в автомобилостроителния отра-

съл, тя може да се използва както във всеки 

отрасъл, така и в хотелиерството. Хотелският 

мениджмънт трябва да използват стратегиите 

за стройност като прилага колкото се може 

по-бързо методите на логистиката и веригата 

на доставките. Тъй като концепцията за 

стройност е фокусирана върху крайния пот-

ребител, основният акцент по време на внед-

ряването е да се поддържа рентабилност, да 

се икономисват разходи и да се добавя стой-

ност, която отговаря на нуждите на клиенти-

те. По време на фазата на внедряване строй-

ността изисква мениджърите да идентифици-

рат стойностния поток на услугите, фокуси-

райки се върху стратегиите на процесите на 

проектиране, разработка, доставка и дистри-

буция. В хотелиерския отрасъл концепцията 

за стройност осигурява оптимизация на ло-

гистиката и веригата за доставки от началото 

до края. 

Хотелският мениджмънт трябва да бъде 

убеден, че когато се стреми да увеличава 

ефективността, подобряването на една функ-

ция не трябва да става за сметка на друга. На 

последно място от съществено значение е да 

се осигури ефективно протичане на процеса 

на обслужване чрез идентифициране на тес-

ните места. След като те бъдат открити мени-

джърите трябва да прибавят дейности, които 

добавят стойност без прекъсване (Abdi, 

Shavarini, Hoseini, 2006).  

Докато мероприятията в концепцията за 

стройност се фокусират върху намаляване на 

дейностите, които не добавят стойност в про-

цеса на управление на логистиката и веригата 

на доставките, то екологичното мислене се 

фокусира върху аспектите на околната среда, 

които са обект на въздействие при внедрява-

нето на методите на управление на логисти-

ката и веригата на доставките. По време на 

прилагането им хотелите трябва да се съсре-

доточат върху области като екологично чисти 

опаковки на продуктите от доставчиците, 

както и върху намаляване на въглеродните 

емисии от транспорта, като по този начин се 

намаляват разходите и се придобиват конку-

рентни предимства. Характерно за съвремен-

ната логистика е увеличаването на екологич-

ните изисквания и повишаването на разходи-

те, свързани с логистиката, устойчивостта на 

веригата на доставките, както и с програмите 

за корпоративна социална отговорност. В та-

зи връзка зелените решения са жизненоважни 

за хотелската логистика и управление на ве-

ригата на доставките (Herrera, 2011). 

 

2.3. Компетентност и отговорност 

При прилагането на логистиката и управ-

лението на веригата на доставките във всяка 

фирма е необходимо да се осигури необходи-

мата поддръжка на процеса на прилагане, ко-

ято изисква висшите мениджърите, които уп-

равляват процеса да имат богат опит в об-

ластта на логистиката и функциите на верига-

та на доставките, както и необходимите биз-

нес умения. Затова много фирми назначават 

на ръководни длъжности завършилите елит-

ните програми по логистика и управление на 

веригата на доставките, както и осигуряват 

непрекъснато обучение на техните служители 

(Cooke, 2010). Прилагането на един такъв 

подход в хотелиерския отрасъл ще помогне 

на фирмите да се фокусират върху качеството 

и разходите. Също така водещите организа-

ции използват ротационни програми за пови-

шаване на уменията, тъй като процесите 

трябва да се подобряват с течение на времето. 

Хотелският мениджмънт трябва да се убеди, 

че, въпреки че служители разбират своите 

трудови отговорности и начина, по който ре-

шенията, които те вземат, ще придвижат ор-

ганизацията към следващото ниво, служите-

лите носят и съответните отговорности, което 

играе голяма роля за постигане на успех. 

 

2.4. Подходящи информационни техно-

логии 

Съвременните информационни технологии 

представляват важна и неразделна част от 

всеки бизнес процес. При прилагането на ло-

гистиката и управлението на веригата на дос-

тавките в хотелиерския отрасъл е важно да 

съществуват необходимите възможности, ко-

ито да гарантират, че повечето решения на 

фирмата ще се вземат бързо. С подходящите 

информационни технологии хотелският ме-

ниджмънт може лесно да предава информа-

ция за промените в търсенето и във веригата 

на доставките в областите запаси, дистрибу-

ция, транспорт и логистика, тъй като точната 

информация се произвежда благодарение на 

аналитичните възможности да се вземат бър-

зо ефективни бизнес решения (Harps, 2002). 
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3.  Изисквания при приложението на 

логистиката и веригата на доставките на 

оперативно ниво 

3.1. Акцент на разходите 

Прилагането на управлението на логисти-

ката и веригата на доставките на оперативно 

ниво се фокусира върху решенията, отнасящи 

се до това как да се реализира тактическия 

подход в краткосрочен план. Разходите на 

хотелите, свързани със стратегии в областта 

на логистиката и веригата на доставките, пос-

тавят акцент на повишаване на ефективността 

и намаляване на общите разходи за постигане 

на конкурентоспособност (IBM, 2009).  

По време на внедряването акцентът трябва 

да се съсредоточи върху разходите за покупка 

и поддържане на запасите. Важно е да се сле-

дят разходите за покупка на продуктите, кои-

то имат кратък жизнен цикъл и чийто запас 

трябва да се попълва често, тъй като хотелите 

обикновено купуват твърде много материал-

ни позиции със сходна употреба. Необходимо 

е по време на внедряването на логистичния 

мениджмънт хотелът да разполага с продук-

тов асортимент и доставчици, които са после-

дователни и разработват взаимни стратеги-

чески отношения, с оглед на запазване на раз-

ходите на ниско ниво. Разходите за материал-

ни запаси по време на прилагането изискват 

съсредоточаване върху отношенията с дос-

тавчиците и използване на стратегии от вида 

„точно в срок” с оглед намаляване на разхо-

дите за материални запаси в хотелиерския 

отрасъл. Разходите за материални запаси мо-

гат да се намалят посредством прогнозиране 

на търсенето, планиране на запасите и график 

на поръчките, което позволява на хотела да 

реагира на промените в търсенето и предла-

гането (Constantine, Ruwadi, Wine, 2009). 
 

3.2. Опростяване на процесите 

При прилагането на подходите на логис-

тиката и управлението на веригата на достав-

ките е необходимо хотелските мениджъри да 

използват стратегии за намаляване на услож-

нените процеси, които не добавят стойност за 

организацията. Важно е функциите на логис-

тиката и веригата на доставките да са разпре-

делени в различни области според това кои от 

тях имат най-голямо значение за веригата на 

доставките. Тази сегментация помага на хо-

телските мениджъри от една страна по-лесно 

да разкриват връзката между разходите и це-

ните на доставчиците, а от друга съдейства 

при воденето на преговори за получаване на 

по-добри цени (Constantine, Ruwadi, Wine, 

2009). Например, един от начините, по който 

фирмата Starbucks е намалила сложността в 

своята логистика и верига на доставките, е 

като е променила метода на доставка на кафе-

то на зърна до своите преработвателни пред-

приятия. Тя е решила оборудването да се раз-

положи в тези региони, където може да се 

постигне намаляване на сроковете и разходи-

те за труд (Cooke, 2010). Затова по време на 

внедряването е важно хотелските мениджъри 

редовно да наблюдават своята логистика и 

операции от веригата на доставките и да ели-

минират сложните процеси, които не добавят 

стойност. 
 

3.3. Избор на подходящи показатели за 

оценка на ефективността 

Прилагането на ключови показатели за 

оценка на ефективността (KPI) на операциите 

в областта на логистиката и веригата на дос-

тавките по време на тяхното прилагане има 

жизненоважно значение, тъй като чрез тях 

може да се наблюдава в каква степен достав-

чиците и продавачите постигат поставените 

цели. Например Starbucks използва седмична 

карта за оценка на превозвачите, за да следи 

разходите, обслужването и производител-

ността дали отговаря на това, което е догово-

рено с партньорите (Cooke, 2010). Прилагане-

то на показатели за оценка на ефективността 

създава прозрачност, подобрява цените, както 

и подпомага по-доброто обслужване на кли-

ентите, а също така полага основите на бъде-

щите мероприятия в областта на логистиката 

и управлението на веригата на доставките. 
 

3.4. Управление на риска 

Управлението на риска по време на прила-

гането на методите за управление на логисти-

ката и веригата на доставките има решаващо 

значение за мениджърите на хотела. Те тряб-

ва да разбират по-добре ползите, свързани със 

споделянето на информацията за риска в 

мрежата. Те трябва да могат да управляват 

риска, използвайки наличната информация за 

трудностите, която те получават при монито-

ринга на риска, както и да могат да реагират 

на риска чрез използване на стандартизирана 

информация (IBM, 2009). Хотелските мени-

джъри трябва да използват миналата инфор-

мация като отправна точка за бъдещите рис-

кове, както и като средство за постигане на 

по-добра прозрачност на логистиката и вери-

гата на доставките. 
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Заключение 

Имайки предвид динамиката на средата на 

туристическия отрасъл много важно е да се 

прилагат стратегии за спестяване на разходи 

при реализацията на различните функции на 

логистиката и веригата на доставките, като 

например управление на запасите и управле-

ние на логистиката, с оглед оптимизиране на 

ефективността и цялостните разходи. Фирми-

те с ниски разходи за логистика и управление 

на веригата на доставките обикновено позво-

ляват на мениджърите да извършват промени 

в целия процес. 

Хотелиерите трябва да съсредоточат вни-

манието си върху променящите се изисквания 

на клиентите и трябва да могат да идентифи-

цират ползите от икономията на разходи, ко-

ито могат да бъдат получени от използване на 

стратегии за намаляване на разходите в об-

ластта на логистиката и управлението на ве-

ригата на доставките. 

Изискванията към прилагането на логис-

тиката и управлението на веригата на достав-

ките се разделят на три различни нива – так-

тическо, стратегическо и оперативно. Ръко-

водството трябва да се увери, че различните 

групи, участващи в изпълнението, не виждат 

дългосрочните цели по различен начин. Ако 

изискванията към логистиката и управление-

то на веригата на доставките се изпълняват 

правилно и се коригират на базата на проме-

ните в околната среда, хотелиерският отрасъл 

ще може да използва тези стратегии като ръ-

ководство за придобиване на конкурентно 

предимство. 
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ABSTRACT: The article examines the problem of pricing in Bulgarian hotel and in particular Intercompany 

pricing. Although intеrcompany price is indicative, it serves as a basis for determining the market price of the 

company. We believe that the issue of intercompany pricing prices of accommodation in the Bulgarian hospitali-

ty is not sufficiently understood. Therefore we offer intercompany pricing methodology - a combination of meth-

ods "cost plus" and "analysis of the bisection point" where the amount of fixed costs are allocated on the basis of 

surfaces of different types of rooms. 

Key words: methods, intercompany prices, hospitality,”cost plus – analysis”,” break-point analysis” . 

 

Въведение 

От избрания метод за ценообразуване,  по-

точно от избраната комбинация от подходи и 

методи на фирмено ценообразуване зависи в 

значителна степен доходността от дейността 

на предприятието. В резултат на дългого-

дишни проучвания стигнахме до извода, че 

проблемите на фирменото ценообразуване в 

българското хотелиерство не са достатъчно 

добре изяснени, което води до затруднения в 

практиката и създава предпоставки за недос-

татъчно ефективна ценова и търговска поли-

тика. Основната пречка се състои в това, че 

значителна част от хотелите, не умеят или не 

считат за необходимо да изчисляват своите 

базови вътрешно фирмени цени. Там където 

това се прави е по-скоро формално, колкото 

да се  съобразят с нормативните изисквания. 

При определянето на продажните цени се 

използват единствено пазарно ориентирани 

подходи, предимно метода  „анализ на конку-

рентите на пазара”, който много често се 

свежда до най – елементарния му вид  „метод 

на черната кутия”. Така те не са в състояние 

да упражняват ефективен контрол върху това 

до каква степен продават под или над факти-

ческата себестойност на отделните видове 

нощувки. Всичко това обаче влияе както вър-

ху броя на продажбите и обема на приходите 

от продажби, така и върху сумата и равнище-

то на разходите и в крайна сметка върху пе-

чалбата и доходността на приходите от про-

дажби. „За да бъде в унисон с промените в 

ценовото ориентиране на глобалния туристи-

чески пазар, туристическата индустрия става 

зависима от разработването и предлагането 

на алтернативни ценови решения, позволява-

щи гъвкавост в ценообразуването при съот-

ветни пазарни условия“. [1, 85] 

 

Фирмено ценообразуване. 

Повечето автори разграничават подходите 

и методите на фирмено ценообразуване в 

различна степен на подходи и методи, осно-

вани върху фирмени критерии и пазарно ори-

ентирани.  
Според нас по-голяма нужда от анализи-

ране имат първата група подходи и методи, 

основани върху фирмените критерии. При тях 

по-голямо влияние оказват особеностите на 

отделните отрасли, в случая на туризма и в 

частност на хотелиерството.  

Втората група подходи и методи  – осно-

вани на пазарните критерии имат по-

общовалиден характер, който по-слабо се 

влияе от особеностите на отделния отрасъл, 

считаме, че са достатъчно добре изяснени от 

редица български автори – Е. Мичева, C. 

Pакаджийска, М.Рибов, Т.Дъбева, Бл. Благо-

ев, В. Благоев и др. 

Въпреки, че се приема,че фирмените цени 

(основани на фирмените критерии) са само 

приблизителни, ориентировъчни и недоста-

тъчни за вземането на реалистични ценови 
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решения, те са необходими на предприятието 

като база за преценяване отношението на 

търсенето, броя на очакваните продажби и 

рентабилността,  конкурентоспособността по 

цени и др. 

Независимо от ориентировъчния характер 

на „калкулативната цена” установяването и е 

абсолютно необходимо за да получим предс-

тава доколко цената на съответната услуга би 

била конкурентна на пазара при запазване 

нивото на доходност. Едва след установява-

нето й фирмата може да предприеме опреде-

лени корекции в зависимост от пазарната 

конюнктура, от пазарните цени и позиции на 

фирмата. 

Основните подходи за калкулиране на це-

ната по метода  „разходи плюс” според пове-

чето автори са два  - в зависимост от вида 

разходи, служещи като основа за определяне 

на цената. В единия случай  за основа се взе-

мат пълните разходи и върху тях се прибавя 

надбавка, която включва печалбата и покри-

ването на някои разходи (вкл.ДДС).Във вто-

рия случай за основа се вземат само промен-

ливите разходи (които в краткосрочен аспект 

имат по-голямо значение за определянето на 

цената и се явяват нейна долна граница) и 

върху тях се прибавя надбавка, включваща 

печалбата и постоянните разходи. Съществу-

ват и различни разновидности като  „метод на 

средните разходи”, „метод на кривата на опи-

та”, „метод на стандартните разходи”, „метод 

на целевите разходи” и др.  
Пълните разходи за единица могат да бъ-

дат установени по следния начин: 

Р1 = 
1

ПР
ПрР

БПр


 , където: 

Р1 -  разходи за единица изделие, 

ПрР1 – променливи разходи за единица, 

ПР  - сума на постоянните разходи, 

БрПр – брой продажби. 

 Цената на едно изделие може да се 

определи чрез формулата:  

 Ц1 =
1P  

(1-H)
 , където: 

 Ц1 – цена на единица изделие, 

 Н – надбавка. 

Пример: 

Променливите разходи за една нощувка – 

7,70 лв. 

Сума на постоянните разходи  - 18000 лв. 

Брой реализирани нощувки – 1500 н. 

Надбавка – 30%  
 

Пример: 

Променливите разходи за една нощувка –

7,70 лв. 

Сума на постоянните разходи  - 18000 лв. 

Брой реализирани нощувки – 1500 н. 

Надбавка – 30% 

Р1 = 7,70 + 18000

1500
 = 7,7 + 12 = 19,70 

Ц1 = 19,70

1 0,3

 =  19,70

0,7

 = 28 лв. 

Друг метод, основан на вътрешнофирмени 

критерии за образуване на цената е метода 

„анализ на „разполовяващата точка” (Break-

point analysis), познат още като „анализ на 

границата на рентабилност”, „анализ на конт-

ролната (критичната) точка” и др.  

Определянето на границата на рентабил-

ност, когато приходите от продажби покриват 

всички разходи и печалбата е равна на нула, 

може да стане чрез няколко формули, по-

основни от които са: 

ГрТ  = ПР

Ц - ПРР

  в натурално изражение 

(брой продажби), където  

 

ГрТ – граница на рентабилност; 

ПР – сума на постоянните разходи; 

Ц – средна цена на едно изделие; 

ПРР – Среден променлив разход за едно 

изделие. 

 

В стойностно изражение приходите при 

границата на рентабилност се установяват 

като се умножи критичния брой продажби по 

средната цена.  

ГрТПР = ГрТ.Ц  

Директно в стойностно изражение грани-

цата на рентабилност можем да получим чрез 

формулата : 

ГрТ = ПР /КрТ, където 

ГрТ – граница на рентабилност; 

ПР  – сума на постоянните разходи; 

КрТ – коефициент  на рентабилност, а 

 

КрТ = 
ПрПр- ПРР

ПРР




 

ПрПр – приходи от продажби; 

ΣПРР – сума на променливите разходи  и 

ПрПр – ΣПрР = общ принос. 

 

Прилагат се и много различни модифика-

ции, съобразно целите на изследователя.  
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При установяването на цената на няколко 

изделия, повечето автори са разделени на две 

– едните не разпределят сумата на постоян-

ните разходи по единици продажби, тъй като 

според тях те не се влияят от обема на про-

дажбите и се покриват от „общия при-

нос”(сумата на приходите – сумата на про-

менливите разходи). По същество твърдение-

то е вярно, когато става въпрос за общата 

сума на разходите, но нас ни интересуват 

разходите за единица продажба. Втора група 

автори разделят постоянните разходи на об-

щозаводски и търговски, след което разпре-

делят постоянните разходи по видове изделия 

на базата на средни претеглени величини, но 

критериите за разпределение невинаги са 

ясни. Има случаи, когато чрез разпределение-

то облекчават дадено изделие за сметка на 

друго. По този начин се увеличава броя на 

продажбите на изделието с намалени разходи, 

но другото става непродаваемо. 

В българската хотелиерска теория има ут-

върдена методика за вътрешнофирмено цено-

образуване, разработена от Елена Атанасова. 

Авторката обаче не отчита влиянието на пос-

тоянните и променливите, разходи както и 

измененията в броя на продажбите, т.е. мето-

диката не отчита влиянието на пазара. Това я 

прави  приложима, но неефективна. 

 

Методика за установяване на вътреш-

нофирмени цени. 

Отчитайки липсата на целесъобразна ме-

тодика за определяне цените на нощувките и 

вземайки предвид  използваните у нас методи 

за вътрешнофирмено ценообразуване стиг-

нахме до извода, че можем да предложим 

методика за ценообразуване, която да отчита 

влиянието на различните фактори и да корес-

пондира с основните методи на вътрешно-

фирмено ценообразуване.  

Евентуално проблемът би могъл да бъде 

решен като се комбинират методите „разхо-

ди-плюс” и анализ на „разполовяващата точ-

ка”(B.E.P.), а постоянните разходи могат да се 
разпределят според квадратурата на различ-

ните видове стаи. По този начин бихме могли 

да съставим по-реалистични базови цени за 

отделните видове стаи, които да служат като 

основа за вземане на решения за пазарните 

цени. 

Базовите изисквания за отделните видове 

основни услуги са залегнали в наредбите за 

категоризация на средствата за настаняване. 

В тях са посочени изискванията, начина на 

изграждане, квадратурата (вкл. на отделните 

видове стаи), оборудването, обзавеждането, 

обслужващи процедури и т.н. Можем да ка-

жем, че от квадратурата на различните видове 

стаи (единична, двойна, апартамент и др.) 

зависят в значителна степен голяма част от 

постоянните разходи – общопроизводствени 

(амортизационни отчисления и др.), управ-

ленски, търговски. Това означава, че бихме 

могли с основание да използваме квадратура-

та на отделните видове стаи като основа за 

предварително разпределение на постоянните 

разходи. Според Наредбата за категоризиране 

на средствата за подслон, местата за настаня-

ване и заведенията за хранене и развлечения 

[ПМС №357, д.в.№2,2005г. стр. 13, 14], нор-

мативите за квадратурата на различните ви-

дове стаи примерно в хотел от категория „Три 

звезди” са както следва: 

1. Стая с едно легло (вкл. санитарен въ-

зел и входно антре) – приблизително 18 м
2
. 

2. Стая с две легла (вкл. санитарен възел 

и входно антре) – приблизително 22 м
2
. 

3. Двустаен апартамент (вкл. спалня с 2 

легла, дневна, кухненски бокс, баня, тоалетна 

и антре) – приблизително 50 м
2
. 

Като умножим броя на отделните видове 

стаи по норматива за квадратурата им, ще 

намерим общата квадратура на чистата тър-

говска площ и квадратурата на отделните 

видове стаи 

i Тi iКв С .Н , където    

iКв   - квадратура на даден вид стаи 

ТiС - брой стаи от даден вид 

iН  - норматив за квадратура на съответна-

та стая 
n

Тi i

i 1

Кв С .Н


  , където 

Кв  - обща квадратура  

ТiС - брой стаи от даден вид 

iН  - норматив за квадратура на съответ-

ния вид стая.  
Ако разделим сумата на постоянните раз-

ходи на полезната квадратура, ще получим 

колко постоянни разходи се падат на 1м
2 

чис-

то търговска площ. 
2ПР / м  ПР / Кв   , където 

ПР  - сума на постоянните разходи. 

След това умножавайки квадратурите на 

отделните видове стаи с постоянните разходи 

за 1м
2
, ще получим сумата на постоянните 

разходи за различните видове стаи. 
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Познавайки кривата на търсенето за хотела 

като цяло и за отделните видове стаи, можем 

да пристъпим към изграждането на различни-

те видове цени и избор на най-подходящия 

вариант. За целта е необходимо да се изчис-

лят: променливите разходи за всеки вид стая 

(свързани с производството и пласмента); 

 полезния принос на една нощувка (раз-

ликата между вероятната цена и променливи-

те разходи); 

 общия принос (произведение от „при-

носа” за една нощувка и броя на очакваните 

продажби при съответната цена); 

 сумата на постоянните разходи за съот-

ветния вид нощувки (по горепосочения на-

чин); 

 размерът на производствената печалба 

при различните варианти; 

 обемът на приходите от продажби (като 

произведение от броя на очакваните продаж-

би) 

 доходността от различните видове стаи 

(Д= П.100/ПрПр); 

 печалба от даден вид нощувка 

(П1=П/ΣПр) 

Изчисляването на постоянните 

 разходи по видове стаи може да стане по 

следния начин: 

Пример: Хотел „Х”, категория „3 звезди”, 

разполага с І. - 50 стаи с едно легло, ІІ. - 80 

стаи с две легла и ІІІ. - 12 двустайни апарта-

мента. Нормативите за квадратурите на съот-

ветните стаи са: І - 18м
2
 , ІІ - 22м

2
 , ІІІ - 50м

2 

Квадратура І
 
= 50ст. х 18м

2
 = 900м

2
  

Квадратура ІІ
 
= 80ст. х 22м

2
 = 1760м

2
  

Квадратура ІІІ
 
= 12 А. х 50м

2
 = 600м

2
  

Σ Квадратура = 3260м
2
    

Сумата на постоянните разходи за един 

месец са 65200 лв. 

Постоянният разход за 1м
2 
е 

65200:3260 = 20 лв. 

Сумата на постоянните разходи за различ-

ните видове стаи е съответно 

І. За стаите с едно легло –  

900м
2 
х 20 = 18000 лв. 

ІІ. За стаите с две легла –  

1760м
2
 х 20 = 35200 лв. 

ІІІ. За апартаментите -  

600м
2
 х 20 = 12000 лв. 

Установяването на различните видове 

променливи разходи е затруднено, поради 

редица особености на хотелиерството. Раз-

личните гости имат различни хигиенни нави-

ци, предпочитания към осветление, темпера-

турен режим и т.н. Да не забравяме, че тук 

един от предметите на труда е човекът с не-

говите индивидуални особености. 

Затова предварително трябва да се изчис-

лят разходни норми за различните видове 

разходи. Ако искаме да бъдем по-точни бих-

ме могли да включим само разходите за за-

реждане и почистване на стаята и разходите 

за труд на обслужващия персонал, за който 

има точни нормативи и измерители. Ще се 

промени само размерът на надбавката, която 

трябва да покрие общия принос - печалбата, 

постоянните разходи и невключените про-

менливи разходи, но принципът ще си остане 

същият. Трябва да имаме предвид, че с уве-

личаване броя на продажбите, променливият 

разход за една нощувка леко спада (примерно 

непропорционалните трудови разходи). 

При създаването на варианти, за да прог-

нозираме успешно броя на продажбите при 

съответната цена трябва добре да познаваме 

кривата на търсенето. 

След приключването на тези предварител-

ни изчисления различните варианти на вът-

решнофирмените цени по видове стаи, биха 

придобили следния вид :  
 

Таблица 1. Варианти на цени за стая с едно 

легло 
Варианти І ІІ ІІІ ІV 

Показатели         

1) Предполагаема 

цена 35 33 29 26 

2) ПрР /1 нощувка 6,60 6,30 6,00 5,60 

3) Принос /1 

нощувка (1-2) 28,40 26,70 23,00 20,40 

4) Очаквани про-

дажби 750 900 1050 1200 

5) Общ принос 

(3х4) 21300 24030 24150 24480 

6) Постоянни 

разходи 18000 18000 18000 18000 

7) Печалба (5-6) 3300 6030 6150 6480 

8) Приходи от 

продажби (1х4) 26250 29700 30450 31200 

9) Доходност 

((7x100):8) 12,57% 20,30% 20,20% 20,77% 

10) Печалба на 

една продажба 

(7/4) 4,40 6,70 5,86 5,40 
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Таблица 2. Варианти на цени за стая с две 

легла 

Варианти І ІІ ІІІ ІV 

Показатели         

1) Предполагаема 

цена 50 45 40 36 

2) ПрР /1 нощувка 12,00 11,50 11,00 10,50 

3) Принос /1 нощув-

ка (1-2) 38,00 33,50 29,00 25,50 

4) Очаквани про-

дажби 1200 1440 1680 1920 

5) Общ принос (3х4) 45600 48240 48720 48960 

6) Постоянни разхо-

ди 35200 35200 35200 35200 

7) Печалба (5-6) 10400 13040 13520 13760 

8) Приходи от про-

дажби (1х4) 60000 64800 67200 69120 

9) Доходност 

((7x100):8) 17,33% 

20,12

% 

20,12

% 

19,91

% 

10) Печалба на една 

продажба (7/4) 8,67 9,06 8,05 7,17 

 

Таблица 3.Варианти на цени за двустаен 

апартамент 

Варианти І ІІ ІІІ ІV 

Показатели         

1) Предполагаема 

цена 100 95 90 85 

2) ПрР /1 нощувка 20,80 19,90 19,00 18,40 

3) Принос /1 нощув-

ка (1-2) 79,20 75,10 71,00 66,60 

4) Очаквани про-

дажби 198 216 252 288 

5) Общ принос (3х4) 15682 16222 17892 19181 

6) Постоянни разхо-

ди 12000 12000 12000 12000 

7) Печалба (5-6) 3681,6 4221,6 5892 7180,8 

8) Приходи от про-

дажби (1х4) 19800 20520 22680 24480 

9) Доходност 

((7x100):8) 

18,59

% 

20,57

% 

25,98

% 

29,33

% 

10) Печалба на една 

продажба (7/4) 18,59 19,54 23,38 24,93 
 

Заключение  

 

По този начин ние предлагаме ценообра-

зуването по метода „разходи плюс” да се 

приложи като се отчете влиянието както на 

променливите, така и на постоянните разхо-

ди, чрез разпределянето им по видове стаи. 

Това ,от една страна, ще доведе до по-

прецизна калкулация. От друга страна, по-

добно разпределение на постоянните разходи 

в цените, може да служи като средство за 
контрол върху броя на продажбите по видове 

стаи и ефективното използване на търговска-

та площ. Ако търсенето на отделните видове 

стаи и доходността от продажбите им не се 

променя в желаната посока въпреки положе-

ните усилия, може да се помисли за евенту-

ална промяна в площта и броя на различните 

видове стаи. 
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ABSTRACT: Management of time is a basic function practiced inevitably not only by those in command or 

skilled professionals, but virtually by every living organism. From most ancient times to present day calendars 

do not just reflect astronomical and seasonal sequences but also the major political and religious values of the 

respective dominant cultures.  Successful time management is based on priorities, goal-setting and strategy. 

Managers should not react to situations, but rather take proactive steps in order to foresee and shape future 

developments to their advantage. In modern management importance prevails over hurry. Decisions to act (tem-

poral motivation) depend on utility, value, impulsiveness and delay. Time-wasting habits are called 

chronophages. Procrastination is the tendency to delay tasks habitually or intentionally. Although generally 

accepted as a negative feature, procrastination may also reflect the self-esteem and professionalism of an indi-

vidual. Polychronic cultures and persons traditionally handle multiple tasks contemporaneously, while 

monochronic ones concentrate on tasks one at a time. Time is money, money is time. Having achieved a certain 

level of welfare individuals tend to work less and dedicate more time to recreation and self-actualization. The 

discount rate is the price of time: the same amount of money is worth less in a future period not due to inflation 

alone but also unused investment opportunities. The critical path is a sequence of dependent steps that determine 

the minimum time needed to carry out an operation. A whole century-old now, the Gantt chart is still a brilliant 

illustration of the logic behind most time management techniques. Chronemics reveal the use of time in commu-

nication among individuals: time perception and tempo, lengths of pauses, interruptions, expectation, patience, 

etc. Time is a component of status: those high in hierarchy control time and distribute it among others. 

Key words: time management, calendar, priorities, temporal motivation, chronofages, procrastination, 

polychronicity, monochronicity, discount rate, Gantt chart, critical path, chronemics 

 

Въведение 
 

Tempus fugit: времето лети. Пилеенето му 

е непростимо. Убедени сме, че управлението 

на времето в съвременния мениджмънт изис-

ква строг професионален подход и не може да 

се осъществява интуитивно или на база обща 

култура. В настоящата статия искаме да разг-

ледаме от научна гледна точка редица аспек-

ти, позволяващи методологията на управле-

нието на времето да бъде разбрана и успешно 

прилагана. Анализират се индивидуалната 

мотивация и особеностите на поведението 

във времето, разкриват се основните опаснос-

ти, пречещи на ефективното използване на 

времето и се обосновава връзката между вре-

мевия и финансовия ресурс. Ще се спрем и на 

ролята на времето в комуникацията и йерар-

хията. 

За разлика от мениджмънта на финансови-

те средства или информацията управлението 

на времето е присъщо не само на хората, а на 

всеки жив организъм на планетата. Практику-

ват го не само изтъкнати професионалисти и 

ръководители, а всеки индивид, принуден да 

се съобразява с базисните мерни единици на 

времето, ритъма на живота и програмата на 

околните. 

Първата и основна мерна единица още от 

зората на човечеството е денонощието – пъл-

но завъртане на нашата планета около нейна-

та ос, визуално разбираемо като смяна на 

светлината и тъмнината, изгрева и залеза на 

слънцето. Месецът се родил като пълен цикъл 

на видимата луна, а годината – пълно завър-

тане на Земята около слънцето – като перио-

дична смяна на сезоните (или други годишни 

природни събития като разлив на реката, 

дъждовен период, миграция на животни и 

др.). И до днес сезоните притежават значи-

телна важност поради определящото си зна-

чение за изхранването и отоплението, а нав-

ремето си са били основно икономическо и 

политическо събитие за древните култури, 
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като годишният разлив на Нил, наторявал ни-

вите около реката и осигурявал стопанската 

основа на Древноегипетската цивилизация. 

По-късно дошли понятията час и седмица 

(вероятно от Месопотамия, свързани както с 

практически, така и с религиозни понятия), и 

основната мерна единица за време в съвре-

менната наука: секундата. 

Всички култури, доминирали в различни 

епохи отделни региони или цялата планета, са 

създали и собствени календари: сложни сис-

теми за отброяване на значителни периоди от 

време, свързани както с движението на слън-

цето и луната, така и с политически или рели-

гиозни събития (например отправните точки 

на летоброенето на широко представените в 

нашата страна религии са раждането на Ии-

сус във Витлеем и преселването на Пророка 

Мохамед от Мека в Медина, докато юдейски-

ят календар брои годините от Сътворението 

на света). 

Основните времеви ориентири са минало, 

настояще и бъдеще, обединени в обща време-

ва линия. Основни периоди (отрязъци от вре-

ме) са продължителността на живота, поли-

тически мандат на избираем държавен служи-

тел, срок на действие на договор, трайност на 

хранителен продукт и много други в зависи-

мост от конкретната наука или индустрия. 

Еволюцията на мениджърския подход 

към управлението на времето минава през 

следните етапи: 

 Първо поколение: използване на часов-

ници и будилници, тефтери, листчета-стикери 

и донякъде компютри като средства за на-

помняне за спешните дела. 

 Второ поколение: планиране, базирано 

върху използването на календари и персонал-

ни разписания, определяне и поставяне на 

задачи. 

 Трето поколение: планиране, определя-

не на приоритети, поставяне на цели, ежед-

невно използване на хартиени и компютърни 

средства за организация. 

 Четвърто поколение: ефективна активна 

позиция на мениджъра с използването на изб-

роените инструменти. Ясни цели и непрекъс-

нат контрол върху изпълнението на задачите. 

Важността надделява над спешността.  

Решенията кога и дали изобщо се предп-

риемат определени постъпки са изключител-

но комплексни (Bluedorn, 2002). Често самият 

човек трудно аргументира своите действия. 

Теорията на времевата мотивация (temporal 

motivation theory) установява, че индивидът 

винаги оценява полезността на действията си 

(utility) въз основа на четири променливи 

(Steel, Konig, 2006): 

1. Размерът на очакванията от действие-

то (expectancy), умножен по 

2. Ценността на действието (value) и на-

мален от 

3. Чувствителността (impulsiveness), ум-

ножена по 

4. Нивото на безпокойство (delay)  

Получената формула изглежда по следния 

начин: 

motivation = 
expectancy * value 

1 + impulsiveness * delay 

Индивидът избира не само онова, което 

има добър шанс за успех, но и дейност с при-

ятни за него последствия. Високите очаква-

ния и личният интерес са основни фактори на 

успеха. 

Особено важна в управлението на времето 

е йерархичната подредба на дейностите: 

1. Определяне на приоритети; 

2. Организация – редовни задачи и дей-

ности, важни за успеха; 

3. Динамика – не особено приятни, но 

задължителни за вършене дейности 

4. Оптимизация – жертване на приятни, 

но не приоритетни занимания; 

5. Уплътняване – обръщане на внимание 

на оставащите малки неща, които могат да се 

окажат важни. 

Festina lente: бързай бавно. Както вече 

споменахме, в съвременния мениджмънт 

важността надделява над спешността(Kiarder, 

2015). Ключово в горната градация е опреде-

лянето на приоритетите, около които се изг-

ражда дългосрочната стратегическата актив-

ност на индивида или организацията. Да се 

реагира непрекъснато на поднесените от жи-

вота промени и да се гасят пожари в офиса 

трябва да е изключение, а не генерален стил 

на поведение. Мъдрият човек и добрият ме-

ниджър не са реактивни, те предвиждат и до-

ри моделират в своя полза бъдещите ситуа-

ции. 

Приоритетът е отражение на значимостта 

и последователността на изпълнението на це-

лите и задачите. Приоритетите концентрират 

вниманието и използването на наличните ре-

сурси в определена посока, приета за най-

важна (Allen, 2015). Определянето на приори-

тети изисква строг професионален подход и 

безкомпромисност. Налаганите от медии или 

лобита псевдоприоритети могат да бъдат 
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вредна заблуда, а множеството приоритети на 

практика означава липса на такива. 

Alea iacta est: жребият е хвърлен. Веднъж 

дефинирани, приоритетите определят страте-

гията, която е комплексен замисъл и последо-

вателност от решения за постигането на оп-

ределени цели в дългосрочна перспектива и в 

условия на несигурност (Kaplan, 2015). Тя е 

генералната посока към главната цел на даде-

на организация или индивид и трябва да се 

следва въпреки някои необходими жертви и 

временни трудности. 

Това не означава, разбира се, че стратегия-

та е догма, и не може да бъде променяна: ме-

ниджърският плурализъм е условие за реали-

зъм, той отчита множествеността от елемен-

ти, фактори и тенденции, защото поведението 

на организацията и професионалиста следва 

да е адекватно на променящата се среда. 

Тактиката на свой ред е инструмент на 

стратегията и е подчинена на главната й цел. 

Тя е поредица от мероприятия с краткосрочен 

и ограничен характер. Тактиката печели бит-

ки, а стратегията печели войни.  

Важността и спешността при определянето 

на задачите могат лесно да се илюстрират от 

т. нар. Кутия на Айзенхауер (McKey, 2013) 

(табл.1). 

 

Таблица 1 Кутия на Айзенхауер 

 Спешни Неспешни 

важни ПОЖАР, ЗЛОПОЛУКА ФИТНЕС, ПРАХОСМУКАЧКА 

маловажни СЧУПЕНА ЧАША ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕКЛАМЕН СМС 

 

Показателен за управлението на времето е 

Принципът на Пайрето. Един от бащите на 

съвременната икономическа социология, 

Вилфредо Пайрето доказва универсалното 

правило 20/80: напр. обичайно 80% от богатс-

твото е в ръцете на 20% от населението; 80% 

от приходите на фирмата са от 20% от клиен-

тите й и т.н. Приема се, че мениджърът след-

ва да отдели 20% от времето си на 80% от за-

дачите (по-маловажни), а по-голямата част на 

времето да отдели на най-важните проблеми. 

Управлението на времето крие не малко 

опасности, които могат да се коренят както в 

характера на индивида, така и стила на ръко-

водство и отношенията с колегите в органи-

зацията (Swift, 2010). 

Основните опасности в управлението на 

времето са т. нар. хронофаги – буквално 

нещата, които изяждат времето:  
1. Неправилни или неясни цели на профе-

сионалиста или организацията; 

2. Служебни ритуали – пиене на кафе, 

пушене на цигари; 

3. Опити да се свършат много неща на-

веднъж; 

4. Непрозрачно ръководство в организа-

цията, което може да е доста демотивиращо 

за работещите в нея; 

5. Слаба лична организация и дисципли-

на; 

6. Нагърбване с чужда работа; 

7. Разсейващи обаждания и писма с ниска 

за основната дейност стойност; 

8. Непълна или несвоевременна информа-

ция: необходимост да се гасят пожари; 

9. Липса на трайна мотивация, загуба на 

интерес; 

10. Недостатъчно делегиране, ангажиране 

на ръководителите с микромениджмънт; 

11. Прокрастинация. 

Прокрастинацията е синдром на отлагане-

то (буквално: за утре). Обект на многобройни 

изследвания, тази тема е почти безкрайна и 

обхваща борбата с тревогата, игнорирането 

на проблемите и т.н., чиито корени са търсени 

както в психологическите фактори (личност-

ни разстройства, стрес, вина), така и във фи-

зиологичните нарушения (напр. на префрон-

талната кора на главния мозък) (Steel, 2008). 

Много автори обаче смятат, че има здравос-

ловна прокрастинация, пряко свързана с оп-

тимизма, обоснованото професионално само-

чувствие и хумора (Fiore Neil, 2006). 

Склонността, доколкото е възможно, една 

задача да се свърши изцяло, и само след това 

времето и другите ресурси да се посветят на 

следващата по приоритетност цел, се нарича 

монохронична култура. Този начин на работа 

е характерен най-вече за северните общества: 

Германия, Великобритания, Скандинавските 

страни и др. Въпреки своите предимства, мо-

нохроничната култура е трудно приложима в 

чист вид, поради непредвидеността и спеш-

ността на много от случаите в редица сектори 

като здравеопазване, сигурност, борсова тър-

говия и др (Tschetschonig, 2013). 
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На свой ред полихроничната култура е 

склонност да се вършат по няколко неща на-

веднъж. Такъв стил на работа често се налага 

от спецификата на индустрията или от самия 

живот. В негативен план обаче може да гра-

ничи със смесване на задачите и слаба орга-

низация. Полихроничното време е характерно 

за южните народи: Средиземноморския реги-

он, Балкански полуостров, латиноезични 

държави, редица азиатски страни и т.н. 

Далеч не е задължително обаче индивид от 

определена етническа група или жител на да-

дена страна да бъде типичен представител на 

полихроничната или монохроничната култу-

ра: неслучайно редица автори ги свързват по-

скоро с личностните характеристики, а не ре-

гионално-цивилизационните традиции, което 

се илюстрира с Табл. 2.  

 

Таблица 2 Стил на работа и комуникация 

 

МОНОХРОНИЧНИ ЛИЧНОСТИ ПОЛИХРОНИЧНИ ЛИЧНОСТИ 

Изпълняват задачите една след друга Опитват се да вършат всичко едновременно 

Концентрират се върху работата Лесно се разсейват 

На всяка цена са готови да спазят зададените сро-

кове 

Постигането на целта за тях е по-важно от спазва-

нето на времевите рамки 

Демонстрират преданост към работата и организа-

цията 

По-лоялни са към хора и изградените с тях отно-

шения 

Стриктно се придържат към плановете Отклоняват се от плановете с лекота 

Спазват дистанция, внимават да не отвличат или 

прекъсват останалите 
Постоянно се притесняват за приятели и близки 

Избягват да вземат назаем пари или вещи Често искат неща назаем 

Свикнали са с краткотрайни връзки и контакти Склонни са да градят трайни отношения 

Търсят информация по същество, чакат инструк-

ции 
Запознати са с контекста, вече имат информация 

 

Tempus pequnia est: времето е пари. Но и 

парите са време: ако имаш достатъчно средс-

тва, можеш да работиш по-малко и да отде-

лиш повече време за почивка, самоусъвър-

шенстване (Altman, 2015). Ако разполагаш с 

по-съвършена апаратура и технологии, ще 

работиш по-кратко (или ще извършиш повече 

операции за единица време), и обратно: при-

митивната техника се компенсира чрез по-

дълго полагане на фактора труд. Логично, по-

високото заплащане стимулира отделяне на 

повече време за труд (labour), но на определен 

етап от увеличаването на заплащането (wage) 

обуславя спад на активността и удължаване 

на времето за почивка: това е т.нар. обратна 

извивка на кривата на предлагането на труд 

от фиг. 1. 

От фиг. 1 се вижда, че при увеличаването 

на заплащането за единица време от w1 на w2 

заетият е склонен да работи повече (l2), но 

при по-нататъшен ръст на заплатата почива 

повече (l3).  

Tempus edax rerum: времето изяжда всич-

ко. Общоизвестно е, че една и съща сума пари 

има различна стойност в зависимост от това, 

дали е получена сега или в някакъв момент от 

бъдещето: не само поради инфлацията, но и с 

оглед на възможното й инвестиране. Както 

лихвата е цената на парите, дисконтирането е 

цената на времето. 

Неравността между стойностите във вре-

мевия поток числено се изразява в дисконто-

вата ставка, която е коригиращ коефициент 

между бъдещето и настоящето. Може да се 

твърди, че тази ставка отразява цената на 

времето в обществото (обикновено 2, 3, 4 или 

повече процента годишно) (Жеков, 2013). 
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Фиг. 1. Крива на предлагането на труд 

 

Интересна илюстрация на техниките на 

управлението на времето е фундаменталната 

логика на предложените от Хенри Гант още 

през 1910г. диаграми (Гантови графици). 

Според нея всяка задача се визуализира 

спрямо дните от месеца, в които се изпълнява 

(Weaver, 2006). И до днес те стоят в основата 

на мениджмънта на задачите (особено на 

дейностите в рамките на един проект), както 

виждаме от фиг. 2 (Wilson, 2003). 

 

 
Фиг. 2. Гантов график (Хенри Гант) 

 

За решаването на дадена задача (при из-

пълнение на проект) може да се използва ме-

тод на критичния път, при който се залагат 

алтернативни срокове (ранен или късен старт 

и край, задръжки по пътя на осъществяването 

и т.н.) (Richards, 2015). За основа се взема 

броят на подзадачите, времето за изпълнение 

на всяка една от тях и взаимните им зависи-

мости, както и точките на приключване или 

окончателно предаване на резултатите (Лапы-

гин, 2008). В примера от фиг. 3 имаме общо 

пет контролни точки (1, 2, 3, 4, 5 - milestones), 

a критичният път е равен на седем месеца (ал-

тернативните сборове: дейностите B+C или 

А+D+F). Дейността E е под критичния срок с 

резерв от един месец. 

В заключение следва да споменем и пряка-

та връзка между времето и властта, която се 

потвърждава от хронемиката – начина на из-

ползване на времето в невербалната комуни-

кация, склонността към пунктуалност и баве-

не, изчакване и нетърпение, реагиране на пау-

зи и др. (Moore, 2010). Намиращите се на 

върха на служебната йерархия в организация-

та обикновено стриктно държат работното 

време да се оползотворява пълноценно, дока-

то тези от по-долните етажи са често склонни 

към пилеене или откровено убиване на вре-

мето. Нерядко наложеният от началството 

хронометраж, целящ да определи усреднено-

то време за изпълнение на една типична зада-

ча, става жертва на съзнателен или несъзна-

телен саботаж от страна на служителите, кои-

то не искат да станат заложници на собстве-

ната си максимална производителност. Вре-

мето може да подчертава статут: подчинените 

обикновено изчакват висшестоящите. Чакал-

нята показва, че времето на ръководителя е 

по-скъпо от времето на чакащия, а който за-

къснява за среща с началството, показва неу-

важение или дори неподчинение. Аналогич-

но, времето за комуникация не се разпределя 

поравно: заемащите властови позиции гово-

рят по-често и по-дълго. Също така, висшите 

ръководители обикновено нямат твърдо фик-

сиран график с предсказуема последовател-
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ност на действията: те сами контролират, кога 

да се заемат с даден проблем и колко време да 

му отделят (Gonzalez, Zimbardo, 1985). 

 

 
Фиг. 3. Метод на критичния път 

 

С оглед на горното можем да направим 

извода, че времето е недемократично както и 

всички останали ресурси и не се разпределя 

поравно (Mackenzie, Nickerson, 2009). Макар 

и косвено, то се акумулира и разпределя (от 

стоящите по-високо в йерархията във вид на 

задачи, срокове и време за почивка), и може 

да се разменя чрез компенсаторни механизми 

срещу пари и други ресурси. От решимостта, 

търпението и професионализма на всеки ме-

ниджър зависи, дали ще използва времето си 

пълноценно. 
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ABSTRACT: The author considers the role of advertising in different regions and its characteristics. New 

advertising has become widely accessible for everyone, because it allows easy and fast business communica-

tions. Some researches in business show that can be identified common features that enable the classification of 

the different types of advertisings.  

The aim of this research report is to demonstrate through an analysis of real examples of in the business 

world and of the advertising the different changes of acceptance of products and services. 

The following tasks are solved in order to achieve this goal:  

 Presentation of the role of the advertising; 

 Survey of the main strategies and techniques from global products; 

 Choice of local reports of global products; 

 Analysis of the advantages and disadvantages. 

The methods used for achieving this goal and resolving the tasks are: analysis of advertisings and their ad-

vantages and disadvantages, analysis of successful practices, comprehensive approach. . 

Key words: Products, Advertising researches, History of advertising, Pattern advertising. 

 

Introduction 

 

Promotion has been defined as the coordina-

tion of all seller-initiated efforts to set up chan-

nels of information and persuasion to sell goods 

and services or promote an idea. While implicit 

communication occurs through the various ele-

ments of the marketing mix, most of an organiza-

tion’s communications with the marketplace take 

place in a carefully planned and controlled pro-

motional program. The basic tools used to ac-

complish an organization’s communication ob-

jectives are often referred to as the promotional 

mix. They are advertising, direct marketing, 

sales promotion, publicity / public relations, and 

personal selling (Belch, 1998). Look at the table 

№ 1: 

 

Table 1: Elements of the promotional mix 
Advertising Direct marketing Sales promotion Public relations Personal selling  

 

 
The role of the advertising 

Advertising is the first element and it is in-

formation that was made public through the me-

dia of a specific and known source that paid for 

the time and place of the announcement. (Cutlip, 

Senter, Bromm, 2010) It is controlled manner to 

accommodate the media reports. In which the 

advertiser is revealed by necessity. Often adver-

tising associated with the sale of goods and ser-

vices and makes it part of the marketing func-

tion, but in practice advertising is not limited to 

this. And other departments in the organization 

use advertising not related marketing. PR uses 

advertising to reach audiences other than target 

groups, consumers in marketing. For example, 

when BTC and Vivatel merged into one organi-

zation, it is present through advertising in nation-

al media. Therefore the advertising is every-

where and use from many major companies, 

some companies are assisted in developing, pre-

paring and executing their promotional pro-

grams. An advertising agency is a service organ-

ization that specializes in planning and executing 

advertising programs for its clients.  

But what has made a company so successful? 

It all started with an in-depth study of buyers: 
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their attitudes toward some goods and services, 

how they made their motive decisions, and who 

influenced these decisions. What the study found 

was not pretty. People felt that American-made  

were inferior to those made by the Japanese, for 

example and they did not like the whole buying 

process of having to visit a number of show-

rooms, negotiate with dealers, and so on. In gen-

eral, they expressed a great deal of animosity 

toward goods’ buying. The most important of all 

is satisfied customers will return to purchase 

company in the future. (Kotler, Lee, 2011) 

 

Advertising and costumer’s behavior 

Consumer behavior can be defined as the pro-

cess and activities people engage in when search-

ing for, selecting, purchasing, using, evaluating, 

and disposing of products and services so as to 

satisfy their needs and desires. Thinking of how 

many time you have made impulse purchases 

when you look at an advertising products, but for 

many products and services, purchase decisions 

are the results of a long, detailed process that 

many include an extensive information searches, 

evaluations and other activities. (Cutlip, Senter, 

Bromm, 2010) As shown in Table 1 we can un-

derstand decision process by consumers:  

 

Table 2: Stages in the consumer decision-making process 
Problem  

recognition 

Information  

search 

Alternative 

 evaluation 

Purchase  

decision 

Post purchase  

evaluation 

 

The consumer’s purchase decision process is 

generally viewed as consisting of steps though 

which the buyers passé in purchasing a product 

or service. This model shows that decision mak-

ing involves a number of internal psychological 

processes like motivation, perception, attitude 

formation, integration as well as learning. They 

are important to promotional planners because 

they can influence the general decision-making 

process of the consumers. (Jagdish, Sheth, 2000). 

And now as shown in Table 3 the psycholog-

ical processes: 

 

Table 3: Relevant internal psychological processes 
Motivation Perception  Attitude formation integration Learning 

 

 

Therefore marketers and advertisers need to 

know the specific needs customers are attempt-

ing to satisfy and how they translate into pur-

chase criteria. Also they need to understand how 

consumers gather information from the advertis-

ings and use this information to select among 

competing brands like different mobile operators. 

Marketers and advertisers know that advertising 

is the best-known and most widely discussed 

form of promotion, because of its pervasiveness. 

It is also a very important tool, particularly for 

companies whose products and services are tar-

geted at mass consumer markets. Table 4 shows 

10 leading national advertisers for 1995 in the 

USA. 

According to the report Spend smarter agency 

advertising can used to create images and sym-

bolic appeals for a company like a very im-

portant capability for companies selling products 

and services that are difficult to differentiate on 

functional attributes. For example, Marlboro 

cigarettes have used the cowboy, and some com-

panies prefer to use some pop singers (Madonna, 

Claudia Schaffer, and Cybill Shepherd) in our 

advertising. Popular advertising campaigns at-

tract consumers’ attention and can help generate 

sales. The campaign is one of the most success-

ful and recognizable in marketing history and has 

made Marlboro one of the strongest brand fran-

chises in the consumer market. (Phillips, 2006)  

The campaign’s ability to transcend geo-

graphic borders has helped make Marlboro the 

world’s most popular brand of cigarette as well 

as one of the world’s best-selling packaged 

goods. But the nature and purpose of advertising 

differ from one industry to another and in one 

country to another, because the targets of an 

organization’s advertising efforts often vary, as 

do its role and function in the marketing pro-

gram. One advertiser may seek to generate im-

mediate response or action from the customer; 

another may want to develop awareness or a 

positive image for its products over a longer 

period. And marketers advertise to the consumer 

market with national and local advertising, which 

may stimulate primary or selective demand.  
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Table 4: Leading national advertising for 1995 
Rank Advertiser Advertising spending 

01 Procter & Gamble Co. $ 2,777.1 

02 Philip Morris Cos.  $ 2,576.9 

03 General Motors Corp. $ 2,046.9 

04 Time Warner $ 1,307.1 

05 Walt Disney Co.  $ 1,296.0 

06 Sear, Roebuck & Co. $1,225.7 

07 Chrysler Corp. $ 1,222.4 

08 PepsiCo $ 1,197.0 

09 Johnson & Johnson $ 1,173.3 

10 Ford Motor Co. $ 1,149.2 

Reprinted with permission from the September 30, 1996, issue of Advertising age.  

 

They use the various promotional mix ele-

ments -advertising, sales promotion, direct mar-

keting, public relations, and personal selling – to 

inform consumers about their products, prices, 

and places where they are available. But each 

promotional mix variable helps marketers 

achieve their promotional objectives in the years, 

and each must work together to achieve an inte-

grated marketing communications program. We 

can see the differences in the deferent years and 

the companies using the advertising as a market-

ing promotion.  

The base advertising spenders for 2014 are 

shown in the next table: 

 

Table 5: Advertising spenders in America for 2014 

Rank Marketer 

2014 U.S. advertising 

spending 

2014 U.S. advertising spending 

growth 

1 Procter & Gamble Co. $ 4.6 billion -4.2% 

2 AT&T $ 3.3 billion 0.1% 

3 General Motors Co. $ 3.1 billion -0.7% 

4 Comcast Corp. $ 3.0 billion -1.7% 

5 Verizon Communications $ 2.5 billion 3.6% 

6 Ford Motor Co. $ 2.5 billion -3.6% 

7 American Express Co. $ 2.4 billion 7.9% 

8 Fiat Chrysler Automobiles $ 2.2 billion 14.0% 

9 L'Oréal $ 2.2 billion -2.0% 

10 Walt Disney Co. $ 2.1 billion 7.4% 

 

Source: AdvertisingAge Datacenter 

estimates of total U.S. ad spending consisting of 

measured media and unmeasured spending of 

digital media; promotion; experiential marketing; 

and direct marketing. (Jan Jaben, 1995) 

If we carefully compare the two charts, we 

can understand that the first advertiser is Procter 

& Gamble Company. But the difference is this 

that in 1995 the company spends $2,777.1, but in 

2014 it spends $4.6 billion. (Cutlip, et al., 2010) 

There are several reasons why advertising spend-

ing is bigger for 2014. Procter & Gamble Com-

pany understand that the advertising can be a 

very cost-effective method for communicating 

with large audiences. This company is a giant in 

household products, for many years the world’s 

biggest advertiser, and defined many of the mar-

keting strategies.  

On the third place is General Motors Compa-

ny that spends $3.1 billion on advertising in U.S. 

media although problems remained in some in-

ternational markets in 2009. The company deliv-

ered over 9, 8 million vehicles in 2015 and wants 

to influence of consumer decision making. When 

http://adage.com/datacenter


236 

we examine the various psychological concepts, 

that help consumer makes a decision of buying. 

Advertisers recognize that while problem recog-

nition is often a basic process, the way a con-

sumer perceives a problem and becomes moti-

vated to solve it will influence the remainder of 

the decision process. But consumers around the 

world are becoming more sophisticated and more 

complex when it comes to making purchase de-

cisions. As a result, advertisers have had to 

change the way they think and do business as 

well. As consumers’ decision processes evolve, 

smart companies’ communications programs are 

evolving as well. 

The company that hopes to compete interna-

tionally must constantly monitor the consumer 

and understand the factors involved in the pur-

chase decision. Look at the following: 

 Americans are brand conscious and 

demand comfort in athletic shoes. But they are 

much more forgiving when it comes to automo-

biles. 

 Germans are considered the toughest 

customers to sell on athletic footwear, avidly 

perusing the specifications and expecting proof 

that the materials deliver the promised shoe. But 

they are obsessed with the automobile.  

 Japanese are considered the toughest 

customers when it comes to selling automobiles, 

disposable diapers, irons, and refrigerators. In the 

purchase of a car, appearance is critical. They are 

similar to the Germans in making shoe decisions, 

buy only Japanese-made cosmetics. 

In addition to changing the choice criteria, 

consumers are becoming smarter and making 

more demands. They complain more and they are 

not as loyal as in the past. Nowadays the compa-

nies start producing some advertising that can 

appeal to consumers who may be engaging in 

extended problem solving when considering 

corporate security. The advertising communi-

cates with consumers who know little about how 

to purchase a product. It also makes more de-

tailed information available by offering a free 

booklet and a website. 

 

Global advertising – advantages and dis-

advantages 

Global advertising is one of the decisions of 

marketers and advertisers who understand that 

each market is different and requires a distinct 

marketing and advertising program.  Many coun-

tries also restrict the media advertisers can use. 

The governments have rules and regulations that 

affect the advertising message. Moreover, in the 

different countries have different types of con-

sumers with different needs and demands. Global 

advertising falls under the umbrella of global 

marketing as a way to implement this strategy by 

using the same basic advertising approach in all 

markets in the different countries.(Preisner, 

2009) 

The advantages to a company are the follow-

ing:  

 Abilities to exploit good ideas; 

 A consistent international brand and 

company image; 

 Economies of scale in production and 

distribution; 

 Lower advertising costs. 

A number of companies have been very 

successful using a global advertising approach, 

including Coca-Cola, Xerox, American Express 

and British Airways. 

There are a lot of disadvantages of global 

advertising because it may be difficult to stand-

ardize because of cultural differences in circum-

stances, language, traditions, values, beliefs, 

lifestyle, and so on. Secondly, some experts ar-

gue that cultures around the world are becoming 

more diverse, not less so. For example, when 

Nestle introduced its Nescafe instant coffee 

brand, the company faced at least five different 

situations in various parts of the world. Some 

countries in Europe the idea of instant coffee is 

in the early stages. In the tea-drinking countries 

tea drinkers have to be converted not just to cof-

fee but to instant coffee. In the USA, the idea of 

instant coffee has to great penetration but Nes-

cafe has the minor share. Therefore, Nestle have 

to use different advertising strategies for each 

market.  

 

Global products and local messages 

Although some marketers use global advertis-

ings with little or no modification, most compa-

nies adapt their messages to respond to differ-

ences in language, market conditions, and other 

factors. Many global marketers and advertisers 

use a strategy called pattern advertising. They 

are taking an in-between approach by standardiz-

ing their products and basic marketing strategy 

but localizing their advertising messages. For 

example, Unilever’s Dove soap uses the same 

basic advertising theme globally, but models 

from Australia, France, Germany and Italy ap-

peal to woman in those countries. Amore recent 

study of international advertising decision mak-

ers sponsored by Advertising Age International 

finds that “think globally, act locally” still ap-
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pears to be the dominant strategy of international 

advertisers. (Jan Jaben, 1995)   

Most managers believe it is important to 

adapt components of their advertising messages-

such as the language, models, scenic back-

grounds, message content, and symbols-to reflect 

the culture and frame of reference of consumers 

in various countries. The respondents in the sur-

vey: “Thinking globally, act regionally”, say 

their companies’ worldwide headquarters play a 

dominant role in determining their international 

advertising messages so they are consistent 

worldwide. Some companies start making these 

tactical adjustments to their advertising messages 

while still pursuing global strategies that will 

help them project a consistent global image and 

turn their products and services into global 

brands.  

 

Conclusion 

International advertiser must carefully ana-

lyze the major environmental forces in each 

market and each country where they compete, 

including economic, demographic, cultural and 

legal factors. These factors are important not 

only in assessing the potential of each country as 

a market but also in designing and implementing 

advertising and promotional programs. 

In recent years, much attention has focused on 

global advertising systems, where a standard 

marketing program is used in all market. Part of 

global marketing is global advertising, where the 

same basic advertising approach is used in all 

markets. Many companies use a standardizing 

market strategy and localizing advertising mes-

sages to fit each market. There are a number of 

important decision areas in the development of 

advertising programs for international marketing. 

These include organization, agency selection, 

advertising researches, creative strategy and exe-

cution, and media strategy and selection. 
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