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A RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF PERCEIVED SERVICE QUALITY SCALE 
FOR COFEESHOPS (COFFEEPERF) 

 
İbrahim Giritlioğlu, Harun Reşit Gündoğan 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РАЗРАБОТКАТА НА СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗПРИЕТОТО 

КАЧЕСТВО НА УСЛУГА ЗА КАФЕ МАГАЗИН  (COFFEEPERF) 
 

Ибрахим Гиритлиолу, Харун Решит Гюндоган 
 

ABSTRACT: The aim of this result is to develop a scale to evaluate the perceived service quality in coffee 
shops. The survey form prepared for this purpose was applied on 1081 people visiting coffee shops in the last 
month in April and May, 2017. As a result of the study, the service quality in coffee shops is determined as made 
up of 5 dimensions and 24 questions depending on these dimensions.  

Key words: Service quality, Cafe, Coffee shop, Turkey.  
 

Introduction 
 

In recent years, together with globalization, 
catching the quality and presenting appropriate 
products and services to customers have been 
quite an important element among the businesses 
(Dereli and Baykasoğlu, 2003: 2). Thus, service 
quality concept in businesses presenting service 
has been quite a strategic concept in maintaining 
sustainability in business activities by increasing 
competition (Mei et al., 1999: 136). Evaluating 
the service quality and having information about 
which points to fix – if any points lacking in ser-
vice quality – is one of the important elements 
for businesses to improve service quality. This 
study aims to develop a scale to evaluate the per-
ceived service quality in coffee shops.  

 
Literature Review 

 
When the related literature is studied, while 

quite a number of studies were detected on dif-
ferent areas and industries on service quality 
(Oubre and Brown, 2009; O'Conner et al., 2000; 
Salazar 2010; Shaikh, 2009; Bohadiri et al., 
2015; Khudri and Sultana, 2015), a limited num-
ber of studies on the concept of service quality in 
coffee shops were identified and it was seen that 
these studies on this issue do not directly focus 
on the perceived service quality in coffee shops. 
In studies focusing on service quality in coffee 
shops, while Shin et al., (2015) studied the effect 
of the atmosphere of Korean franchise coffee 

businesses on customer satisfaction and loyalty, 
Yuan et al. (2012) evaluated how the continuous 
improvement of service quality in coffee shops 
can be. Beibei et al. (2013) studied what the fac-
tors basing the loyalty of Generation Y in coffee 
shops are.  

 
Methodology 

 
Questionnaire form used in obtaining data to 

develop perceived service quality in coffee shops 
scale was developed in 3 steps. In the first step of 
questionnaire form, SERVQUAL, SERVPERF 
and DINESERV scales developed in the existing 
literature were studied and propositions suitable 
for coffee shops were taken from these scales. In 
the second step of the process, *15 people regu-
larly visiting coffee shops were interviewed face 
to face and new propositions for service quality 
were developed. In the third and final step of the 
process, the scale prepared was presented to 
leading 3 expert assistant professors and the 
questions developed were studied about being 
suitable to the aim of the study.  

The questionnaire form developed was sub-
jected to pilot study on 120 people. In pilot 
study, through the suggestions from target audi-
ence, the questionnaire form was restructured 
and the restructured questionnaire form was ap-
plied on 1081 people visiting coffee shops in the 
last month in April and May, 2017. The 
Cronbach Alpha coefficient of the scale devel-
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oped as a result of credibility analysis applied to 
the obtained data is detected to be 0.847.  

 
Factor Analysis 

 
Explatory factor analysis was applied to de-

termine the dimensions forming the perceived 
service quality in coffee shops and Principal 
Components method was used in factor analysis. 
Dimensions forming the perceived service quali-
ty in coffee shops and propositions depending on 
the dimensions is given in Table 1. According to 
the related table, it was identified that the per-
ceived service quality in coffee shops has five 
dimensions and 24 propositions related to these 
dimensions as a result of factor analysis. As a 
result of factor analysis, 9 out of 36 propositions 
developed for service quality were removed from 
the scale for having factor weights less than 0.4, 
and 3 were removed for being unrelated to any 
factors. As a result of these procedures, the first 
dimensions forming perceived service quality in 
coffee shops was named as “Coffee Characteris-
tics and Price” and this dimension had five prop-
ositions. The second dimension forming the ser-
vice quality in coffee shops was named as “Dec-
oration” and this dimension was identified to 
have four propositions. The third dimension of 
the perceived service quality in coffee shops was 
named as “Environment and Staff” and was iden-
tified to have four propositions. The fourth di-
mension forming the service quality in coffee 
shops was named as “Physical Characteristics” 
and this dimension was identified to have six 
propositions. The fifth dimension of service 
quality in coffee shops was named as “Presenta-

tion and Taste” and this dimension was identified 
to have five propositions.  

 
Confirmatory Factor Analysis 

 
5 dimensions and 24 propositions obtained as 

a result of heuristic factor analysis was subjected 
to confirmatory factor analysis by using Amos 
program to provide structural validity and to test 
their suitability to service quality measurement 
(Table 2). As a result of confirmatory factor 
analysis applied to scale, CMIN/DF value was 
identified as 3.186 and RMSEA value as 0.051. 
Furthermore, CFI value of the obtained model 
was identified as 0.929, TLI value as 0.918 and 
NFI value as 0.906. As a result, when the con-
firmatory factor analysis results are evaluated, it 
can be said that the propositions at the scale de-
veloped on perceived service quality in coffee 
shops were attached with agreement values ac-
ceptable to factors and that the model has ac-
ceptable values.  

 
Results 

 
In this study, a scale, whose credibility and 

validity was proven, to measure the perceived 
service quality in coffee shops was developed. 
The scale developed has 5 dimensions, being 
“Coffee Characteristics and Price”, “Decora-
tion”, “Environment and Staff”, “Physical Char-
acteristics” and “Presentation and Taste” and 24 
propositions on these dimensions. This scale de-
veloped can be suggested to coffee shop owners 
and managers to measure perceived service qual-
ity in coffee shops. 
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Table 1. Dimensions Forming the Perceived Service Quality in Coffee Shops 

Statement 
No 

Statements about Service Quality Offered in 
Cafes and Patisseries 

Factors 
1 2 3 4 5 

 Coffee Characteristics and Price      

Q.33 The amount of coffee served at coffee shop was 
enough.  ,735     

Q.32 The amount of sugar of coffee served at coffee shop 
was satisfactory.  ,705     

Q.34 The coffee served at coffee shop had a pleasant 
aroma.  ,699     

Q.35 The customer bill was calculated correctly at coffee 
shop.  ,663     

Q.36 Price-quality balance of coffee shop was good.  ,582     
 Decoration      

Q.1 Coffee shop had modern tools and equipment.   ,822    

Q.2 The décor of coffee shop was suitable to the shop 
image.   ,785    

Q.3 The coffee shop made the orders completely and 
exactly.   ,651    

Q.5 The look of the coffee shop was suitable for the 
service presented.   ,518    

 Environment and Staff       

Q.9 The staff of coffee shop had gentle and kind behav-
iors.    ,783   

Q.10 The coffee shop dealt with the customers sincerely.    ,767   
Q.7 The staff of coffee shop was always eager to help.    ,677   

Q.11 Tables and chairs at coffee shop were comfortable.    ,573   
 Physical Characteristics      

Q.26 There were smoking zones in coffee shop.     ,655  

Q.19 Heating/cooling systems of coffee shop were ade-
quate.     ,641  

Q.27 The menu of the coffee shop had rich contents.     ,620  

Q.25 The music played at coffee shop was appropriate 
for the shop atmosphere.     ,497  

Q.29 Outlook of coffee shop was attractive.     ,494  

Q.20 Toilets and general fields of coffee shop were 
clean.     ,486  

 Presentation and Taste      

Q.24 Various treats were offered during the coffee 
presentation.      ,667 

Q.15 There were local tastes in coffee shop.      ,593 

Q.21 There were kinds of coffee special to the shop in 
coffee shop.      ,585 

Q.12 Being at the coffee shop made me feel special.      ,546 

Q.23 The cakes served with coffee at coffee shop were 
delicious.      ,541 

Eigenvalues 7,912 1,719 1,256 1,105 1,017 
Explained Variance (According to Factor%) 34,399 7,473 5,460 4,804 4,423 
Total Explained Variance (%) %56,560 
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Figure 1: Confirmatory Factor Analysis Result 
 
 
 
 

 
 



  13 

References 
 

1. Bahadori, M., Raadabadi, M., 
Ravangard, R., and  Baldacchino D. 2015. 
Factors affecting dental service quality. Inter-
national Journal of Health Care Quality Assur-
ance 28(7): 678-689.  

2. Beibei, H., Shiyang, W., and Jiahong, X. 
2013. Customer loyalty to coffee shops: A study 
of swedish genaration y., School of Business, 
Society and Engineering, Bachelor Thesis in 
Business Administration. 

3. Dereli, T., and Baykasoğlu A. 2003. 
Kalite ve hayata izdüşümleri. Ankara: Nobel 
Yayıncılık.  

4. Khudri, Md. M., and Sultana S. 2015. 
Determinants of service quality and impact of 
service quality and consumer characteristics 
on channel selection. British Food Journal 
117(8): 2078-2097. 

5. Mei, A.W.O., A.M. Dean, and C.J. 
White. 1999. Analysing service quality in the 
hospitality industry. Menagind and Service Qual-
ity 9(2): 136-143. 

6. O’Connor, Stephen J., Trinh, Hanh Q., 
and Shewchuk, Richard M. 2000. Perceptual 
gaps in understanding patient expectations for 

health care service quality. Health Care Man-
agement Review 25(2): 7-23. 

7. Oubre, Joshua J., and Brown, Denise M. 
2009. Stakeholder service perspectives: a triadic 
analysis of service quality in South Mississippi 
fine dining restaurants. Journal of Hospitality & 
Tourism Research 33(2): 193-210. 

8. Salazar, A., J. Costa, and Rita P. 2010. A 
service quality evaluation scale for the hospitali-
ty sector: Dimensions, attributes and behavioral 
intentions. Worldwide Hospitality and Tourism 
Themes 2(4): 383-397. 

9. Shaikh, Ubedullah Amjad Ali. 2009. Im-
pact of service quality on customer satisfaction: 
evidence from the restaurant industry in Paki-
stan. The Business Review 13(2): 178-185. 

10. Shin, C.S., Hwang, G.S., Lee, H.W., and 
Cho, S.R. 2015. The impact of Korean franchise 
coffee shop service quality and atmosphere on 
customer satisfaction and loyalty. The East Asian 
Journal of Business Management 5(4): 47-57. 

11. Yuan, B.J.C., Chang, H.F., and Tzeng, 
G.H. 2012. Evaluation of service quality contin-
uous improvement in coffee shops. Human Fac-
tor and Ergonomics in Manifacturing and Ser-
vice İndustries 1-11. 

 
 

http://www.emeraldinsight.com/author/Bahadori%2C+Mohammadkarim
http://www.emeraldinsight.com/author/Raadabadi%2C+Mehdi
http://www.emeraldinsight.com/author/Ravangard%2C+Ramin
http://www.emeraldinsight.com/author/Ravangard%2C+Ramin
http://www.emeraldinsight.com/author/Baldacchino%2C+Donia
http://www.emeraldinsight.com/author/Khudri%2C+Md+Mohsan


  14 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM 15  (2)  2019 VOL. 15  (2)  2019 
  

 
 
 

SELF-REPORTED FOOD HYGIENE KNOWLEDGE AND PRACTICES OF EMPLOYEES 
WORKING AT LOCAL MARAS ICE CREAM MANUFACTURERS IN 

KAHRAMANMARAŞ, TURKEY 
 

İbrahim Giritlioğlu, Onur Kızılcık 
 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И ПРАКТИКАТА ОТНОСНО  ХРАНИТЕЛНАТА ХИ-
ГИЕНА НА БАЗАТА НА САМООТЧЕТНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В МЕСТНИТЕ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИ НА СЛАДОЛЕД  MARAS ICE CREAM В KAHRAMANMARAŞ, TURKEY 

 
Ибрахим Гиритлиолу, Онур Къзълджък 

 
ABSTRACT: This study aims to analyze self-reported food hygiene knowledge and practices of employees 

working at local Maras ice cream manufacturers in Kahramanmaraş province, Turkey. Based on an in-depth 
literature review, a questionnaire was developed and empirical data was collected from 192 employees working 
at seven local ice cream manufacturers in Kahramanmaraş. Empirical data was analyzed by frequency analysis 
and Independent Samples t-Test. Study results reveal some self-reported inadequate food safety handling 
conditions and hygiene practices related to ice cream production, storage and serving. Our study suggests that 
food codes and policies are not effective without continual supervision, training and monitoring (audit) of 
employees who make, store and serve ice cream. This study also identifies specific knowledge gaps that can be 
remedied with improved training materials and visual signage to reinforce best practices. This is one of the first 
studies that evaluates the current food safety and hygiene knowledge and food hygiene practices of food 
handlers at local Maras ice cream manufacturers in Kahramanmaraş, Turkey. 

Key words: Ice cream manufacturers, food safety, Turkey, Maras.  
 

1. INTRODUCTION 
Ice cream as a frozen mixture is a palatable, 

nutritious, healthy and relatively inexpensive 
food (Arbuckle, 2013; Goff and Hartel, 2013). It 
is a popular dessert in many countries and differ-
ent types of ice cream have been mass-produced 
by local and large companies. With a large 
young population base and rising disposable in-
come, the consumption of ice cream (dondurma 
in Turkish) has been increasing in Turkey with 
267.6 million kg consumed in 2014 (Canadean, 
2015). Traditional Maras ice cream (Maras don-
durma), characterized by a thick and elastic tex-
ture, is produced with goat milk and “salep,” a 
powdered orchid root native to the area southeast 
of Turkey (Margido, 2016). The salep adds a 
unique, creamy flavor and gravity-defying, melt-
resistant qualities. Maras ice cream is thick and 
people often use knife and fork when consuming 
it. Maras ice cream is consumed extensively in 
Turkey and exported to more than 14 countries 
including the USA, Russia, Europe, Middle East, 
Asian Pacific islands and West Asia (Maras 
Haberler, 2016). Given this, Kahramanmaraş (or 

Maraş) is often referred to as the capital of ice 
cream in Turkey.  

Since Maras Ice cream is very well-known 
dairy product in Turkey and many other conti-
nents, the possible production deficiencies and 
health risks should be reduced arising from the 
manufacturing process (Chodhury et al., 2011; 
Cusato et al., 2013) to provide higher quality ice 
cream. Possible health risks mainly come from 
milk used in ice cream, additives and flavorings, 
packaging materials, personnel, equipment and 
other environmental conditions and they present 
potential sources for contact with microorgan-
isms causing foodborne illnesses. The food safe-
ty and hygienic conditions of ingredients, pro-
cesses, distribution, storage and selling can pose 
severe health risks, even death (Assefa et al., 
2015; Ko, 2013). In this respect, hygiene and 
appropriate food safety practices play an im-
portant role in ice cream production. There is no 
open public document available on incidences of 
foodborne illnesses/outbreaks or voluntarily re-
called in-market products including ice cream, 
frozen yogurt, sherbet, and frozen snacks in Tur-
key. Maras ice cream is a unique and excessively 
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consumed delightful dairy local product and ex-
cept several well-known manufacturers in Tur-
key, it is being produced artisan style by local 
manufacturers and café shops. We identified no 
prior information on the microbiologic quality or 
prevalence of foodborne illness resulting from 
consumption of Maras ice cream. 

Several previous research studies provided 
examples of low microbial quality of artisan 
style ice creams sold in retail outlets (Kanbakan 
et al., 2004; Yaman et al., 2006;) and barriers 
and benefits of the implementation of hygiene 
and safety managements systems in the Turkish 
food industry (Bas et al., 2006; Cakiroglu et al., 
2008; Giritlioglu et al., 2011; Karaman et al., 
2016). However, there is still no published doc-
ument available about information on awareness 
of and adherence to food safety and hygiene 
practices among food handlers and other produc-
tion employees involved in the process of manu-
facturing, storing and serving of Maras ice 
cream. Given this, the aim of this study is to 
evaluate the current food safety and hygiene 
knowledge and food hygiene practices of food 
handlers at local Maras ice cream manufacturers 
in Kahramanmaraş, Turkey. The study also aims 
to investigate effectiveness of the existing train-
ing materials and food codes including the New 
European Union (EU) hygiene regulations en-
forced by the Turkish Government for local Ma-
ras ice cream manufacturers in Kahramanmaraş, 
Turkey. 

 
2. LITERATURE REVIEW 

More than half of foodborne illnesses result 
from food production and service businesses be-
cause of insufficient safety and sanitation prac-
tices (Sani and Siow, 2014). In the US, approxi-
mately $152 million is spent annually to reduce 
the incidence of foodborne illnesses (Martins et 
al., 2012). Temperature violations (Sharif et al., 
2013), a lack of knowledge on best practices for 
food safety and hygiene, inappropriate clothing 
and resistance to the use of contamination con-
trol measures (Ansari-Lari et al. 2010; Hertzman 
and Barrash, 2007) considered as a leading rea-
sons of reported foodborne illnesses (Assefa et 
al., 2015; Nigusse and Kumie, 2012) in particu-
lar, poor hygiene practices, inappropriate prepa-
ration, and storage conditions are critical 
knowledge gaps (Bamidele et al., 2015; Herzman 
and Barrash, 2007; Martins et al., 2012; Osaili et 
al., 2013:145; Sani and Siow, 2014; Walker et 
al., 2003).  

Even with strict health and safety regulations, 
potential bacterial risks of ice cream are always 
high. According to the Center for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) in 2015 approximate-
ly 10 people were hospitalized from listeriosis 
related outbreak in USA and the company volun-
tarily recalled all of its in-market products made 
from all facilities, including ice cream, frozen 
yogurt, sherbet, and frozen snacks (CDC, 2015). 
Approximately 13 ice cream products were re-
called in 2016 by the FDA because of their po-
tential microbiologic (Listeria monocytogenes) 
risks (FDA, 2016). 

Several microbiologic studies in Turkey 
found that some milk and dairy products from 
local manufacturers contained Listeria spp 
(Aygun and Pehlivanlar, 2006), Staphylococcus 
aureus (Aydin et al., 2011), E. coli O157:H7 and 
Salmonella spp. (Oksuz et al., 2004; Tekinsen 
and Ozdemir, 2006). Although there is no report-
ed foodborne illness cases in Turkey, Maras ice 
cream also carries potential health risks in the 
production and serving steps (pasteurization, 
freezing, hardening, storage, employee hygiene 
and serving). As the main ingredients are goats 
milk, milk cream and whey powder (Yorukoglu, 
2016), the product, similar to other industrial and 
artisanal ice cream products, may become poten-
tially hazardous because of the possible non-
conforming manufacturing and storage condi-
tions (Karaman et al., 2012). Such conditions can 
potentially create foodborne illnesses and be 
considered a significant public health issue 
(Adesokan et al., 2014; Afifi and Abushelaibi, 
2012; Assefa et al., 2015; Cunha et al., 2014; Ko, 
2013). A lack of knowledge of food safety and 
hygiene (Çakıroğlu and Uçar, 2008) and specifi-
cally a lack of awareness of microbiological is-
sues can create high microbiological risk for ice 
cream consumers (Kanbakan et al., 2004). 

Several studies suggest that hygiene percep-
tions and hygienic quality of the unpacked west-
ern-style ice creams and food safety handling 
conditions in pastry shops were inadequate 
(Çakıroğlu and Uçar, 2008; Kanbakan et al., 
2004; Yaman, et al., 2006). Specifically, small 
scale food businesses often have lack of 
knowledge regarding the basic food hygiene such 
as critical temperatures of hot or cold ready-to-
eat foods, acceptable refrigerator temperature 
ranges, and cross-contamination (Bas et al., 
2006; Unusan, 2007; Tokuc et al., 2009). There-
fore, training employees and enforcing the best 
practices are essential for food manufacturers 
and cafes (Ansari-Lari et al., 2010; Abdul-
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Mutalib et al., 2012; Bamidele et al., 2015; Ko, 
2013; Nigusse and Kumie, 2012; Osaili et al., 
2013; Rosnani et al., 2014; Sani & Siow, 2014; 
Siau et al., 2015; Sheth et al., 2011; Baser et al., 
2017; Gong et al., 2016) since lack of knowledge 
and awareness of food handlers create public 
health risks for the customers (Martins et al., 
2012; Osaili et al., 2013; Samapundo et al., 
2016). 

 
3. MATERIALS AND METHODS 

Structured interviews using a questionnaire 
were conducted with 192 employees working in 
Maras ice cream manufacturers and cafes in 
Kahramanmaras, Turkey to identify the level of 
self-reported knowledge regarding food safety 
and hygiene and self-reported compliance with 
best practices. These ice cream manufacturers 
and cafes participated in this study are small 
businesses that make Maras ice cream, store and 
serve their ice cream to their customers at their 
premises. 

 
3.1. Questionnaire Design 
A critical review of previous studies on food 

hygiene and safety helped design the question-
naire (Abdul-Mutalib et al., 2012; Adesokan et 
al., 2014; Afifi and Abushelaibi, 2012; Ansari-
Lari et al., 2010; Cunha et al., 2014; Giritlioğlu 
et al., 2011; Jeon et al., 2015; Sharif et al., 2013; 
Tan et al., 2013). Additional relevant sources 
included “Good Hygiene Practices for Milk and 
Milk Products” by the Ministry of Agriculture 
and Rural Affairs in Turkey and several websites 
including a well-known Maras ice cream compa-
ny (Yasar, 2016), the Provincial Tourism and 
Culture Office (Kahramanmaras Il Kultur ve 
Turizm Mudurlugu, 2015) and the Turkish Dairy 
Product Manufacturers Association (Ambalajli 
Sut ve Sut Urunleri Sanayicileri Dernegi, ASUD, 
2010). 

Knowledge of best practices for food safety 
and hygiene were evaluated with twenty-six 
true/false questions: seven questions specific to 
personal hygiene (Tan et al., 2013), seven specif-
ic to ice cream production and storage (ASUD, 
2010; Yasar, 2016), five specific to equipment 
and facility hygiene (Jeon et al., 2015), and sev-
en specific to cross-contamination and food poi-
soning (Sharif et al., 2013). Compliance with 
best practices was evaluated with nine questions 
asking participants to rate the frequency of ad-
herence to best practice behaviors using the 
terms “never,” “rarely,” “sometimes,” “often,” or 
“always” (Abdul-Mutalib et al., 2012; Afifi & 

Abushelaibi, 2012; Cunha et al., 2014; Giritli-
oglu et al., 2011). Demographic information con-
sisting of gender, age, education level, work ex-
perience and availability of training were record-
ed on the questionnaire for all subjects. An initial 
version of the questionnaire was evaluated with a 
sample of 34 employees in ice cream cafes and 
based on those results, the questionnaire was re-
vised and applied to a group of 192 employees 
working in Maras ice cream manufacturers. 

 
3.2. Data Collection and Statistical Analy-

sis 
Data was collected via the survey from 192 

employees including foodhandlers, supervisors, 
ice cream chefs, and production managers work-
ing in seven  industrial and artisanal ice cream 
manufacturers and cafes operating in 
Kahramanmaraş province in March and April 
2016. These seven ice cream manufacturers con-
sist of three big and internationally well-known 
both industrial and artisanal and five small local 
and small artisanal manufacturers that produce, 
store and sell Maras ice cream on their premises. 
Data was collected by using printed copies of the 
questionnaire; individual responses and all re-
sults were subsequently collated. The collected 
data was analyzed with the SPSS 21.0 for Win-
dows statistical software package. Collected em-
pirical data was analyzed by frequency analysis 
and Independent Samples t-Test. 

 
4. RESULTS 

4.1. Demographic characteristics  
Study participants (n = 192) were pre-

dominantly male (51%), between the ages of 
18 and 24 years (41.7%) and a majority were 
high school graduates (47.4%) who had be-
tween 1 to 5 years of work experience in ice 
cream production and serving (53.1%). A 
majority of study participants (79.7%) re-
ported having received training on hygiene 
and food safety (Table 1)  

 
4.2. Knowledge of Food Safety and Hy-

giene Best Practices 
Knowledge of best practices for food safety 

and hygiene was evaluated from responses to 26 
true/false questions. Study participants answered 
86.54% of the questionnaire items correctly (Ta-
ble 2).  Although there was a high degree of 
awareness that milk is easily perishable (97.9% 
correct response), there was lower awareness of 
the need for pasteurization of milk used for ice 
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cream production (80.2% correct response) and 
of the proper storage temperature for ice cream 
(57.8% agreed with the incorrect statement that 
storage temperature must be -10 degrees Celsius 

and 21.4% responded that they did not know if 
the statement was true or false). 

 

Table 1. Demographic characteristics of study participants (n = 192) 
Variables n (%) Variables n (%) 
 Gender 

Male 
Female 

 Age 
18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55 and older 

 Training on Hygiene and Food Safety 
Trained 
Non-Trained 

 
98 (51) 
94 (49) 
 
80 (41.7) 
67 (34.9) 
30 (15.6) 
15 (7.8) 
0 (0) 
 
153 (79.7) 
39 (20.3) 

Work Experience 
Less than a year 
1-5 years 
6-10 years 
11-15 years 
16 years or higher 

Education Level 
Primary School 
Secondary School 
Vocational School  
Undergraduate 
Masters and Doctorate 

 
38 (19.8) 
102 (53.1) 
46 (24) 
6 (3.1) 
0 (0) 
 
28 (14.6) 
91 (47.4) 
64 (33.3) 
9 (4.7) 
0 (0) 

 
Study participants demonstrated a high degree 

of awareness of personal hygiene (96.11% cor-
rect responses for questions 1-7 shown in Table 
2) while in some aspects of facility hygiene 
(>99% correct responses for question 15-17 
shown in Table 2), there were identifiable gaps. 
Specifically, a majority (53.6%) of participants 
agreed with the incorrect statement “Hand wash 
units in ice cream production and serving area 
are available for general use” and 2.6% study 
participants responded that they did not know if 
the statement was true or false when in fact hand 
wash units in ice cream production areas are not 
intended for general use. Similarly, 83.4% of 
participants agreed with the incorrect statement 

“Disinfestation against pests must be performed 
in ice cream production area only if necessary” 
when in fact pest control must be performed reg-
ularly in ice cream production and serving areas. 

Nearly all study participants (99.4%) demon-
strated awareness that hand contact with ingredi-
ents can cause bacterial contamination, but a 
nearly equal number (94.8%) of study partici-
pants agreed with the incorrect statement that 
bacteria are visible without magnification and a 
high number indicated that they did not know 
(14.6%) whether the statement “Bacteria that 
cause food poisoning grow rapidly at room tem-
peratures” is true; 8.8% of study participants in-
correctly responded that the statement was false. 

 
Table 2. Knowledge of best practice behaviors for food safety and hygiene (n = 192) 

Statements 
 

True False Do not know 

n (%) n (%) n (%) 
 Personal Hygiene 
 1. Food borne diseases can be prevented by practicing good personal hygiene. 
 2. Human skin carries bacteria that cause food poisoning.  
 3. Ideal duration for washing hands must be between 15 to 30 seconds. 
 4. The ideal way of drying hands after washing is the use of paper towels. 
 5. Long nails are prone to bacterial infection.    
 6. Cuts on hands and fingers carry a high number of bacteria. 
 7. There are various bacteria on necklaces, bracelets, earrings and rings. 

 Average 
 Ice Cream Production and Storage Hygiene  
 8. Milk is easily perishable. 
 9. Milk used for ice cream production must be pasteurized. 
 10. Ice cream produced in unhealthy conditions can cause diseases such as  

   diphtheria, diarrhea, typhoid, dysentery.  
 11. Artificial salep instead of natural salep and milk powder instead of goat milk 
       can be used in ice-cream production. (-)  
 12. Produced and packaged ice cream must be stored at -10°C. (-)  
       (Correct Answer: -20°C) 
 13. Expiration date for ice cream is 3 years after production. (-) 
       (Correct Answer: 2 years) 
 14. Pasteurized milk must be stored between10-14°C in disinfected tanks.  

    (-) (Correct Answer: 4-6°C) 
  Average 

 
186 (96.8) 
164 (85.4) 
186 (96.8) 
190 (99) 
192 (100) 
188 (97.9) 
186 (96.9) 
(96.11) 
 
188 (97.9) 
154 (80.2) 
149 (77.6) 
 
160 (83.3) 
 
 
111 (57.8) 
 
160 (83.3) 
 
75 (39) 
     

 
5 (2.6) 
11 (5.7) 
0 (0) 
1 (0.5) 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
 
 
0 (0) 
2 (1) 
31 (16.2) 
 
2 (1) 
 
 
40 (20.8) 
 
13 (6.8) 
 
39 (20.3) 
 

 
1 (0.5) 
17 (8.9) 
6 (3.1) 
1 (0.5) 
0 (0) 
4 (2.1) 
6 (3.1) 
 
 
4 (2.1) 
36 (18.8) 
12 (6.3) 
 
30 (15.6) 
 
 
41 (21.4) 
 
19 (9.9) 
 
78 (40.6) 
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 Equipment and Facility Hygiene 
 15. Ice cream production and serving area must always be kept dry and clean. 
 16. Records showing hygiene rules are followed in ice cream production area must  
       be kept daily. 
 17. Equipment used for ice cream production must be disinfected every day.  
 18. Hand wash units in ice cream production area are available for general use.  
       (-) (Correct Answer: Hand wash units in ice cream production area are not for   
        general use) 
 19. Disinfestation against pests must be performed in ice cream production area         
only if necessary. (-) (Correct Answer: Disinfestation must be 
        performed regularly) 

 Average 
 Cross Contamination and Food Poisoning 
 20. Bacteria that cause food poisoning grow rapidly at room temperatures 
 21. Food poisoning is caused by harmful (pathogenic) bacteria.  
 22. Contact with ice cream ingredients by hand can cause bacterial infection.  
 23. Food poisoning can cause serious diseases that might result in death. 
 24. Healthy-looking staff can also carry harmful bacteria that might contaminate 
       ice cream. 
 25. Harmful bacteria that may contaminate ice cream can be carried by flies and  
       cockroaches. 
 26. Bacteria that cause food poisoning are visible to the eye (-) 
       (Correct answer: They are invisible) 

 Average 
 Total average of correct answers 

(74.15) 
 
190 (98.9) 
191 (99.5) 
 
190 (99) 
103 (53.6) 
 
 
160 (83.4) 
 

 
(86.88) 
 
147 (76.6) 
169 (88) 
191 (99.4) 
164 (85.5) 
174 (90.6) 
 
170 (88.5) 
 
182 (94.8) 
     
(89.05) 
(86.54) 

 
 
1 (0.5) 
1 (0.5) 
 
1 (0.5) 
84 (43.8) 
 
 
32 (16.7) 
 
 
 
 
17 (8.8) 
18 (9.4) 
0 (0) 
21 (10.9) 
17 (8.8) 
 
20 (10.4) 
 
0 (0) 
 
 
 

 
 
1 (0.5) 
0 (0) 
 
1 (0.5) 
5 (2.6) 
 
 
0 (0) 
 
 
 
 
28 (14.6) 
5 (2.6) 
1 (0.5) 
7 (3.6) 
1 (0.5) 
 
2 (1) 
 
10 (5.2) 

- Reverse coding 
 

4.3. Self-reported Adherence to Best Prac-
tices 

Self-reported food safety and hygiene practic-
es (Table 3) indicate a high rate of hand washing 
after use of the restroom (92.7%) and prior to 
starting work (88%) with a lower rate of washing 
hands prior to and following taking a meal break 
(90.1%) and wearing a hair bonnet during work 
(88.5%). In production areas, 67.7% of study 
participants reported wearing gloves, 71.9% re-
ported wearing masks, and 1.1% reported never 
wearing masks in production or storage areas, 

indicating a gap in the enforcement of best prac-
tices. The practice of wearing masks while work-
ing (question 7) was the only category in which 
participants indicated they “rarely” or “never” 
followed the best practice. The use of gloves 
(question 6) was reported to be a best practice 
“always” adhered to for a majority of partici-
pants (67.7%) but a large number of participants 
(46 of 192 or 24%) reported glove use as “often” 
and 8.3% (16 of 192 participants) reported glove 
use as “sometimes.” 

 

Table 3 Food safety and hygiene practices of employees working in ice cream cafes (n = 192) 

Statements Always Often Sometimes Rarely Never 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

  1. How often do you change your work uniform? 
  2. How often do you use tissue paper when you 
      cough and sneeze? 
  3. How often do you wash your hands before and 
      after lunch? 
  4. How often do you wash your hands after using the restroom? 
  5. How often do you wear a bonnet while working? 
  6. How often do you wear gloves while working?  
  7. How often do you wear a mask while working? 
  8. How often do you wash your hands before work? 
  9. How often do you clean ice cream production 
      areas before and after work? 

Total average 

123 (64.1) 
152 (79.2) 
 
173 (90.1) 
 
178 (92.7) 
170 (88.5) 
130 (67.7) 
138 (71.9) 
169 (88) 
153 (79.7) 
 
(80.21) 

69 (35.9) 
37 (19.3) 
 
16 (8.3) 
 
14 (7.3) 
19 (9.9) 
46 (24) 
39 (20.3) 
21 (10.9) 
39 (20.3) 
 
(17.35) 

0 (0) 
3 (1.6) 
 
3 (1.6) 
 
0 (0) 
3 (1.6) 
16 (8.3) 
7 (3.6) 
2 (1) 
0 (0) 
 
(1.97) 

0 (0) 
0 (0) 
 
0 (0) 
 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
6 (3.1) 
0 (0) 
0 (0) 
 
(0.34) 

0 (0) 
0 (0) 
 
0 (0) 
 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
2 (1.1) 
0 (0) 
0 (0) 
 
(0.12) 

 

Although good hygiene behaviors were re-
ported to be practiced (e.g. changing work uni-

form, using tissue paper when coughing or 
sneezing, washing hands before work, before and 
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after lunch, and after using the restroom), the use 
of gloves, bonnets and masks was not as fre-
quent. Additionally, the cleaning of ice cream 
production and serving areas before and after 
work was described as “always” for 79.7% of the 
study participants, while 20.3% of participants 
reported this practice was only performed “of-
ten.” Overall, the self-reported rate of adherence 
to best practices was high (“always” 80.21% av-
erage for all questions). 

4.3. Statistical Analysis 
No significant differences in either food safe-

ty and hygiene knowledge or self-reported be-
haviors were present in study participants by 
gender (p≥0.05, Table 4). Self-reported training 
had a modest but significant effect on the self-
reported adherence to best practices (p≤0.001, 
Table 5). 

 
Table 4. t test: Food safety knowledge and adherence to best practices by gender (n = 192) 

 Male Female t Sig. 
Self-reported-knowledge 4.3396 4.2875 1.243 0.215 
Self-reported practice  4.7679 4.7393 0.789 0.431 

 
Table 5. t test: Food safety knowledge and practices based on training (n = 192) 

 Trained Non-Trained t Sig. 
Self-reported knowledge 4.3613 4.1419 4.459 0,000 
Self-reported practice 4.7857 4.6370 3.445 0,001 

 * p≤0.001 
 

5. DISCUSSION 
Data collected from 192 employees at Maras 

ice cream manufacturers in Kahramanmaraş, 
Turkey confirmed awareness of and adherence to 
best practices for food safety and hygiene: cor-
rect answers were provided 86.54% on average 
for food safety and hygiene questions (Table 2) 
which is generally consistent with the findings of 
previous studies (Abdul-Mutalib et al., 2012; 
Rosnani et al., 2014; Sharif et al., 2013; Tessema 
et al., 2014). However, important knowledge 
gaps were also identified. While production 
workers understood that food poisoning is caused 
by pathogenic bacteria, only a lower percentage 
understood that bacteria that cause food poison-
ing grow rapidly at room temperatures, which is 
in line with a prior study (Sharif et al., 2013).  

The consistent use of masks, bonnets and 
gloves among employees was an identified area 
for improvement in this current study and con-
sistent with prior studies indicating resistance to 
the use of these contamination control measures 
(Ansari-Lari et al. 2010; Hertzman and Barrash, 
2007), which highlights the value of close super-
vision and enforcement. 

This study identified a modest but statistically 
significant benefit of training on the awareness 
of and self-reported adherence to best practices, 
which is consistent with previous studies (Bam-
idele et al., 2015; Baser et al., 2017; Ko, 2013; 
Nigusse and Kumie, 2012). There was a trend 
towards higher average knowledge and adher-

ence in males compared to females but this dif-
ference was not statistically significant. 

Respondents that participated in this current 
study were mostly young (18-24 years old), sec-
ondary school (high school) graduates with lim-
ited (0-5 years) work experience. The majority of 
study participants reported completing food safe-
ty and hygiene training (79.7%) but 39 of 192 
(20.3%) stated that they completed no training. 
The effect of untrained workers on the preva-
lence of unhygienic food handling practices has 
been well established in the field (Çakıroğlu and 
Uçar, 2008; Kanbakan et al., 2004; Martins et al., 
2012; Osaili et al., 2013; Samapundo et al., 2016; 
Yaman, et al., 2006).  Results of this current 
study suggest training and audit efforts on gaps 
in awareness and adherence to best practices for 
safety and hygiene ice cream production, storage 
and serving.  Study results reveal that although a 
high majority of workers (79.7%) were trained, 
yet those questions on ice cream production and 
storage were answered incorrectly by some of 
the participants. This suggests that the training 
provided and supervision were perhaps not ade-
quate and given this it is necessary to determine 
the training needs of food handlers, and to offer 
additional trainings for them (Ansari-Lari et al., 
2010; Abdul-Mutalib et al., 2012; Bamidele et 
al., 2015; Baser et al., 2017; Gong et al., 2016; 
Ko, 2013; Nigusse and Kumie, 2012; Osaili et 
al., 2013; Rosnani et al., 2014; Sani & Siow, 
2014; Siau et al., 2015; Sheth et al., 2011). Based 
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on the study findings and discussions presented 
above, this study identifies several such gaps. 

Although unpasteurized milk has historically 
been used for dairy products including ice cream 
and cheese, dairy product manufacturing requires 
pasteurization of the milk per the European Un-
ion (EU) hygiene regulations enforced by the 
Turkish Government. This study demonstrates 
that while there was a high degree of awareness 
of the perishable nature of milk, there was less 
awareness of the requirement for pasteurization. 
It is also crucial to store packaged ice cream at -
20°C till its expiration date (Yasar, 2016) yet 
nearly half of study participants had no 
knowledge or incorrect knowledge of this re-
quirement. This suggests that a considerable per-
centage of food and beverage employees partici-
pated in this current study did not know the cor-
rect storage temperatures. 

This study highlights several points of im-
provement for training materials offered to em-
ployees working in unique Maras ice cream 
manufacturers to ensure knowledge of the re-
quirements. Training resources are available to 
dairy and ice cream manufacturers through the 
Turkish Ministry of Agriculture (Karaman et al., 
2012). Constant training facilities should empha-
size these observed areas of deficiency: 

• A clean uniform, bonnet, gloves and mask 
should be worn at all times in production areas 

• Regular maintenance of production areas 
includes cleaning before and after use and rou-
tine pest control activities to prevent pest infesta-
tion 

• Milk is a perishable ingredient that must 
be pasteurized before use in ice cream 

• Produced and stored ice cream must al-
ways be stored at -20 degrees Celsius 

• Bacteria that cause food poisoning are not 
visible and grow rapidly at room temperature 

• Hand washing before the start of a work 
shift, after using the restroom, and before and 
after taking meal breaks must be performed at 
the correct hand wash units, not at hand wash 
units in the production areas 

• Hand wash units in Maras ice cream pro-
duction and serving areas are not intended for 
general use 

• Visual signage should be provided to rein-
force knowledge and adherence to best practices. 

• Finally, Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points (HACCP) management systems for 
the prevention of foodborne illness include audit-
ing, which would provide verification of the 

completion of training for workers and adherence 
to best practices for food safety and hygiene. 

 
6. CONCLUSIONS AND FUTURE RE-

SEARCH 
This study aimed to investigate Maras ice 

cream handlers’ self-reported food safe-
ty/hygiene knowledge and practices in 
Kahramanmaraş, Turkey. Based on an in-depth 
literature review, a questionnaire was developed 
and pilot tested. Data was collected from 192 ice 
cream handlers working for seven local ice 
cream manufacturers in Kahramanmaras, Tur-
key. For the food industry, local food shops and 
manufacturers, the New European Union (EU) 
hygiene regulations including HACCP systems 
are enforced by the Turkish Government. As a 
member of the Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO) and Codex Alimentarius Commission 
since 1948, Turkey follows Food Code with new 
regulations (Karaman et al., 2012). Our study 
results reveal that the current safety knowledge 
and hygiene practices of participants are general-
ly consistent with the standards. Nevertheless, 
our results further indicate some inadequate food 
safety handling conditions and hygiene practices 
in certain areas especially related to ice cream 
production, storage, and serving areas. The im-
plementation of food safety codes is crucial for 
public health, as well as time consuming and 
costly for companies (Cusato et al., 2014). How-
ever, successful implementation also requires an 
organizational culture that embraces ongoing 
training, supervision, and audits of workers to 
ensure compliance with best practices.  

Future studies can collect data from Western-
style ice cream handlers via semi-structured in-
terviews and observation methods. Also micro-
biologic quality of Maras Ice cream being pro-
duced in local café shops should be carried out. 
A future study can also explore how the length 
and content of training offered to workers influ-
ence ice cream handlers’ food safety/hygiene 
knowledge and practices in different countries. 
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ABSTRACT: Cultural tourism, which has evolved from the Grand tour phenomenon, aims to obtain infor-
mation about the cultural values of the country and city traveled. In the tourism area, diversity is increasing day 
by day. Tourism types such as experience and culture, which contribute to information and philosophy of life, 
are gaining importance as the days’ pass. The realization of thematic routes in the tourist info and tourism pro-
grams of cities contributes to the development of cultural tourism. These routes are also being created for the 
urban traces of great classical music composers. The aim of this study is to examine the relationship between the 
great composers of the cities and the perspective of urban planning on the touristic effects. In this study based on 
literature research, there is an effort to develop an approach that grounds on the cultural studies in urban plan-
ning. As a case study, the spatial analysis of the Chopin's effect on the tourism of the city of Warsaw is carried 
out. Cultural thematic tourism creates an opportunity to hand down the values of architectural textures and his-
torical figures that constitute the identity of the countries to the next generations. Cultural thematic tourism also 
contributes to the urban identity by showing that there are some types of tourism that can create value and de-
velop awareness of conservation.   

Key words: Tourism, cultural studies, urban design, cultural thematic tourism, classical music, great com-
posers, Chopin, Warsaw.   

 
Introduction 

 
In addition to their successes and works, lives 

of the philosophers, leaders, explorers, artists, 
and scientists, who left their mark in history, 
arouse interest. Most of the artists and scientists 
who have left their mark in history have usually 
lived in multiple countries and cities throughout 
their lives. But the cities, in which they were 
born and that were a reason for developing their 
initial ideas, are the cities people having a partic-
ular interest in these historical personages want 
more to visit.  

Among the types of art, the music having 
characteristics of engraving the rhythm and spirit 
of space and time into the depths of the senses 
has special interactions with the cities. The dis-
tinctive sounds of the cities and the meaning they 
contain have been the source of inspiration for 
the great classical music composers as nature. 
Music festivals contribute to the development of 
cultural tourism by strengthening city and art 
communication. However, in art and culture 
tourism, thematic routes are also among the at-
tractive touristic activities. The thematic routes 
that allow following the traces of the famous 

composers in the cities are an example of this. 
The inclusion of these spaces in the city maps 
makes this process part of the touristic experi-
ence. Thus, investigating the cities where a great 
composer was born and lived, can be handled as 
a professional experience for a musician; aca-
demic research for the areas of a specific profes-
sion; and a touristic experience for special inter-
est groups. From this point of view, it is possible 
to treat the urban routes following the traces of 
the great composers as the cultural thematic tour-
ism grouping. 

Cultural thematic tourism is seen as a type of 
tourism that enables developing the knowledge 
and vision of the visitor.  “UNESCO and the 
World Tourism Organization postulated cultural 
tourism as a ‘good’ form of tourism which could 
help to counter the ‘bad’ forms of mass tourism” 
[1]. The increase in tourism types, such as cul-
ture, heritage, ecology, and art which are an al-
ternative to mass tourism that became wide-
spread as a product of today's consumerist socie-
ty phenomenon, puts an interpretation on the is-
sue of tourism. 
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Understanding Cultural Thematic Tourism   
 
Today, tourism is one of the main indicators 

of the quality of life and the development level 
of societies. With this aspect, it can be evaluated 
among consumption cases, especially consider-
ing social media interaction. There are various 
current discussion topics and theoretical evalua-
tions of culture and tourism. “Mass, cultural, 
niche, heritage labels are the main touristic cate-
gories” [2]. Urry’s (1992) the tourist gaze, Har-
vey's (1999) concepts of time-space compres-
sion, Assmann’s (2011) cultural memory, 
Crang’s cultural geographies of tourism re-
searches are important approaches to discuss 
tourism within the scope of cultural studies 
[3,4,5,6]. According to Crang (2014), the cultural 
geography of tourism includes relational practic-
es of what should be seen there, rather than a 
map of planned arrival and the regular direction 
finding of people. Thus, a link is established be-
tween visitor goals and practices. From that point 
of view, the tourism experience becomes more 
meaningful and a kind of way to create an oppor-
tunity for people to understand themselves [6].  

Cultural interaction can also create accumula-
tion and self-improvement, as well as conflict. 
Cultural experiences can be satisfactory but can 
create stress. As the demand for international 
tourism increases, intercultural contacts also in-
crease. Opportunities increase but cultural clash 
potential also increases [7].  

Creative tourism is a kind of tourism that 
place visitor experience before cultural tourism. 
Creative tourism gives people the realm of free-
dom to explore their environment in their own 
way. It does not include the experiences pre-
programmed by the tourism industry. Thus, peo-
ple discover their inner worlds within the adven-
ture of exploring their environments [1]. Tourism 
diversification has created alternative sub-
branches that different social groups experience 
together. 

According to the World Tourism Organiza-
tion, cultural tourism is considered to be the most 
advanced type of tourism. The cultural tourism 
includes journeys made to experience the habits 
of a society, the abstract and concrete character-
istics of their living spaces [8]. Besides, what 
exactly cultural tourism means and what it aims 
is a controversial issue. “Cultural tourism can be 
seen as covering both ‘heritage tourism’ and ‘art 
tourism’. Art tourism is related to contemporary 
cultural production. Cultural tourism, art tourism, 
heritage tourism, ethnic tourism and a host of 

other terms seem to be almost interchangeable in 
their usage, but it is rarely clear whether people 
are talking about the same thing” [1]. “Studies 
for cultural tourism are relatively new and they 
are little known as academic discipline, and one 
which might be described as an interdisciplinary, 
since it draws on a number of different academic 
areas for its theoretical background. This include 
areas such as, sociology, anthropology, cultural 
studies, management, urban planning, art, herit-
age and museum studies” [9]. 

Cultural tourism is one of the contemporary 
academic research topics of today, but its origin 
dates back to the 18th century. According to 
Smith and Robinson (2006); “cultural tourism 
seems to broadly follows the patterns of the 
‘grand tour’ of the 18th and 19th centuries in-
dulged in by the social elite” [10].  

Studies on memory reveal the presence of 
people's temporary and permanent memory 
structures [11]. A touristic experience of limited 
duration causes the information acquired about 
the city to take place in the temporary memory. 
On the other hand, cultural experience-based city 
interaction, focusing on a particular area of inter-
est, can get a foothold in permanent memory. 
“Research on cognition and human memory 
demonstrates that, despite their best efforts, par-
ticipants who takes a part in a particular urban 
experience, often forget details or recall them 
based on their current knowledge and frame of 
mind” [12]. When interpreted in terms of envi-
ronmental psychology, the thematic touristic ex-
perience is the obtaining spatial response of a 
special fund of knowledge in a planned way. It 
can be seen from various documentaries that the 
artists quote beyond what is seen as a product of 
his/her sensorial-transactional world when they 
portrayed the house in which the composers, 
from whose composition they gained inspiration, 
were born [13]. In the journeys made to the cit-
ies, in which historical personages lived, the 
tourists usually want to have information about 
this personage and his/her living space. For this 
reason, thematic tourism can be generalized as an 
addendum to cultural package tours. “The suc-
cess of thematic tourism depends on adding sto-
ries to the thematic routes and the local commu-
nity's being part of the tourism process” [14]. 
Establishing a cultural thematic route contributes 
to the community and tourists to raise awareness 
of conserving cultural values [15]. 
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Classical Music, Festivals and Tourism  
 
The relationship between art and tourism is 

developed with international art events, exhibi-
tions, and festivals. It can improve the art market 
via tourism advertising activities and sponsorship 
opportunities [9].  

The number of festivals and cultural events 
has increased exponentially in recent years. In 
addition to this increase, a competition about 
benefitting from cultural opportunities emerged. 
Thus, a significant increase was realized in the 
number of museums and cultural endeavors [10].  

“In one of the more recent transformations of 
tourism, music has rapidly become a new ra-
tionale for travel. There is such a term as music 
accompanied tourism. Visitors to the great cities 
during the 19th century sampled ballets, theatres, 
and concerts of various kinds, entertained pass-
ersby in the gardens of cities” [16]. Today, a type 
of tourism which is called as festival tourism 
seems to have a history dated to the 18th century 
in Europe. It is known that the high income 
group's that kind of activities, also including pur-
poses such as education and fund of knowledge, 
in the 18th and 19th century is often called in Eu-
rope as Grand Tour. The Grand Tour eventually 
became widespread by evolving into the tourism 
fact [17]. Therefore, it is seen that the mutual 
relation coming from the past between cultural 
tourism and festival tourism has been established 
by the Grand tour phenomenon.  

The connection between architecture and mu-
sic is an important research area. For example, 
the architectural reflections of the design of Ba-
roque period concert halls, the relationship be-
tween the baroque architecture and baroque mu-
sic are being investigated in the field of architec-
ture [18]. The study of connection between the 
city and music includes various scales such as 
street, facade, architecture, and sculpture. The 
urban identity includes all the distinctive features 
of the cities. From this perspective, great com-
posers are among the components that influence 
urban identity. 

   
Case Study: Experiencing Chopin’s Warsaw 

  
The specific bound between Chopin, (one of 

the most important composers of the world, 
whose country longing reflected on his composi-
tions), and Warsaw, which carries the dramatic 
traces of history, was chosen as a unique exam-
ple for the field study. The research conducted 
includes documentary, report and article review. 

“In European countries, the functions of na-
tional tourism organizations are performed by the 
national tourist boards. The Polska Organizacja 
Turystyczna (Polish National Tourist Office) is 
one of the government organizations (financed 
from government budgets and the European Un-
ion Structural Funds) which have, by taking over 
certain functions from the central government 
bodies and institutions, become part of the cen-
tralized tourism management system” [19]. 

According to the Statistical Office in Warsaw: 
“In 2016, there were 3,194.1 thousand tourists 
(by 6.1% more than a year before) in Warsaw’s 
tourist accommodation establishments” [20]. 
“When the touristic statistics of Poland are ex-
amined, it is seen that the daily visitors are more 
than tourists and Germany has a great share in 
the day trips. It is seen that the daily visits are 
paid for shopping purposes by 83.9%. In touristic 
visits health, education, shopping, family visit, 
leisure, recreation and holiday were found as 
26.7% [21]. Nevertheless, the border crossings 
by road to be 37.3%, and the daily visits to be 
predominant indicates that tourism potential is 
active in the nearby of Poland and in Europe. 
Although this information does not include a 
finding on Chopin’s effect on Warsaw, it lays 
emphasis on the importance of the results regard-
ing of the activities that will increase the interna-
tional tourism potential of Poland.   

In Warsaw, there is a tourism approach that 
emphasizes the identity values of the city with 
various thematic routes. “Palace of Culture, re-
cently it has been striving to identify a contem-
porary brand image in various ways in Warsaw. 
The initiatives include the “Visit Chopin in War-
saw”, “Traces of John Paul II”, “Royal Route”, 
“In the footsteps of Maria Skłodowska-Curie”, 
“Judaica”, “Green Warsaw” [22]. As seen here, 
the route bearing the traces of Chopin is fiction-
alized in terms of tourism. 

Chopin referred to as ‘the poet of the piano’, 
is among the representatives of the romantic pe-
riod [13]. “Chopin first entered the university as 
a student at the Main School of Music in 1826” 
[23]. This university was demolished during 
World War II. The various identity traits of the 
historical city center of Warsaw were destroyed 
during the war and some of them were rebuilt. 

Table 1 exhibits the concert and recital events 
in Warsaw arranged for commemorating Chopin, 
and Figure 1 exhibits the location of these events 
in the city map. Thus, the reflection of Chopin’s 
spatial interaction with Warsaw in the map is 
seen. 
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Table 1. Chopin Musical Events in Warsaw for a year 
(This table is adapted from, http://en.chopin.warsawtour.pl/events-en/) 

Frequency The Name of the Event  Location in Warsaw  
Daily Chopin Point- Daily Concerts  62 Krakowskie Przedmiescie Street   
Daily  Time for Chopin – Everyday Recitals 8 Zamkowy Square  
Daily Chopin Live Concerts in Warsaw Archdiocese 

Museum 
The Old Town Dziekania 1 Street  

Daily Chopin Concerts in “Nowy Świat Muzyki” 
(New Word of Music) 

63 Nowy Swiat Street  

Daily Chopin Salon-Daily Piano Concerts 14 Smolna Street  
September-June 
 

Concert Series: Chopin – Musical Salon at 
The Staszic Palace 

Nowy Swiat 72 Street  

February-July 
 

Young Talents at The Fryderyk Chopin Mu-
seum 

Fryderyk Chopin Museum 

February 22nd 
 

Starry Night Concert – Chopin’s Landscapes Havens of Copernicus, ul. Wybrzeze 
Kosciusczkowskie 20  

February 22nd-March 1st Chopin’s Birth Day Concerts Festival 63 Nowy Swiat Street 
March 1st Starry Night Concert – Chopin’s Landscapes Havens of Copernicus, ul. Wybrzeze 

Kosciusczkowskie 20 
March 1st Fryderyk Chopin’s Birthday  

Concerts 
Zelazowa Wola, Concert Hall  

May-September Chopin Concerts in Łazienki Royal Park Łazienki Royal Park 
May-September Chopin Recitals in Żelazowa Wola Żelazowa Wola 
May-June International Music Floralia – Music in Flow-

ers Festival 
Botanical Garden  

9-19th July, 2019 Chopin to Górecki 
 

Fryderyk Chopin University of Music, 
Warsaw 

July – August 
 

Summer Concerts in Brochów Basilica of St John the Baptist in 
Brochów 

August 
 

Chopin and His  
Europe International Music Festival 

The Warsaw Philharmonic Hall  

October-December Chopin at Warsaw Praga Praga Koneser Center  
October 17th 
 

Concerts Commemorating The Anniversary of 
Chopin’s Death 

The Basilica Of The Holy Cross  

 

 
Fig. 2. Places bearing the traces of Chopin marked on the map of Warsaw  

(Reference:  http://en.chopin.warsawtour.pl/places/) 

http://en.chopin.warsawtour.pl/events-en/
http://en.chopin.warsawtour.pl/places/
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Table 2. Urban projections of the relationship between Warsaw and Chopin 
(This table is created by evaluating of documentaries of Onay, 2013 and Bali, 2014) [13,24]. 

 
Urban projections of the relationship between Warsaw and Chopin 

The Places that Chopin has been (Real)   Structures with the name of Chopin and 
the touristic places related to Chopin (Ar-
tificial)  

City Scale: The streets which related the areas of home 
and living places of Chopin     

City Scale: Giving the name of the Chopin 
to airport of Warsaw  

Architectural Scale: Chopin family house, The 
Church where Chopin playing the piano, and his con-
servatory which is now missing  

Architectural Scale: Concert halls for 
Chopin and  Chopin Museum, Conservatory 
which has the composers name  

Lower Urban Scale: Places where Chop spent time 
such as parks, cafes, restaurants  

Lower Urban Scale: The Statues of Chopin 
in the city and the Chopin sitting benches 

Detail and Industrial Design Scale: Piano, clothes, 
notes, which are belonging to Chopin 

Detail and Industrial Design Scale: 
Chopin menu in restaurants, Chopin choco-
lates and some souvenirs which has pictures 
of Chopin.  

 
When Table 1 is examined, it is seen that 19 

different types of music events, organized in 
commemoration of Chopin, 5 of which are dai-
ly, some part of which is in certain months and 
on special days are performed in Warsaw. 
Thanks to these events, the tourists who visit 
the city may get a chance to have at least one 
memory regarding Chopin. This approach il-
lustrates the interaction between the hangout 
city and the music of an artist, who is one of 
the rare great composers in the history of clas-
sical music. The city presents the dignity, es-
teemed to the artist by the country, locationally 
and aurally. On the one hand, the memorial 
places Chopin lived; on the other hand, his 
statue, the Chopin bank, the Chopin chocolate, 
the Chopin menu in the restaurants and the air-
port which is one of the most prestigious areas 
of a city, named after him make Warsaw the 
city of Chopin. 

De Rosa and Dryjanska (2017) have con-
ducted research, examining the viewpoints of 
the first visitors of Warsaw regarding the imag-
ined and experienced urban spaces. In this re-
search, a category has been created under the 
title of Chopin-related. As a result of the study, 
pre- and post-urban expectations of the tourists 
in the sample group were examined. It was 
determined that the Chopin-related category 
increased more after the visit [22]. In the doc-
umentary by Onay (2013), it was mentioned 
that the city took people away as from the air-
port to Chopin [13].   

When Figure 1 is examined, it is seen that a 
special map was prepared in order to trace the 
marks of Chopin in the city. At the same time, 
it is seen that the Chopin sitting benches, a to-

tal of 15 exist in Warsaw and located in the 
places of Chopin, contain maps and infor-
mation about the places where Chopin is locat-
ed [13]. Chopin benches have quite interactive 
features as urban furniture. The urban furniture 
is a very creatively designed production with 
the map and link between the location and the 
city, and with the representation of the slices of 
Chopin's compositions.  

 International Chopin Conferences, that The 
Fryderyk Chopin Institute has been arranging 
ever since 2001, is carried out annually as the 
interdisciplinary academic events with sub-
themes such as personality, heritage, and mi-
lieu of Chopin, interpretations of Chopin's mu-
sic, the influence of Chopin and his music [25].  

Table 2 shows the relationship between War-
saw and Chopin. In the table there are some fea-
tures which show the places that Chopin has 
lived in and on the other features that can be 
classify as artificially associated with Chopin. 
This table deals with the traces of Chopin in 
Warsaw with urban planner observations. 

The most emotional and authentic bond be-
tween Chopin and the city of Warsaw is the 
story of his heart returning to this city.  
“Chopin lived in Paris until his death. He was 
buried in the Père Lachaise cemetery. In order 
to honor his dying wish and testament, 
Chopin’s heart was brought to Warsaw by his 
sister, Ludwika. It was permanently placed at 
the Holy Cross Church only 96 years after his 
death” [26,24,27]. Representing a slice of 
Chopin's Funeral March in the Chopin bench, 
located at the entrance of this church, stiffens 
this dramatic effect [24]. The Chopin and War-
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saw relationship is one of the most authentic 
bonds between the city and classical music. 

 
Conclusion 

 
In the study, firstly the position of cultural 

thematic tourism in literature is examined. As a 
result of the study, it was determined that the-
matic routes were established in European coun-
tries for the touristic projection of the relation-
ship between the great composers and the cities. 
The effects of classical music festivals on tour-
ism, arouse more curiosity especially when the 
city has a place in terms of classical music histo-
ry. This historical uniqueness is the value of 
memory, identity, and meaning that was earned 
by the city where usually the great composers 
lived. 

Literature research shows that nowadays the 
prevalence of tourism reveals two basic dynam-
ics. One of them is mass tourism and consump-
tion phenomenon, the second is art, creativity, 
heritage, festival, and cultural tourism phenome-
non which sometimes take place in the intersec-
tion of these cases. In tourism activities except 
for Mass tourism visitors want to see themselves 
as researchers, discoverers, and wish to feel as if 
they were having a special experience. For this 
reason, the thematic maps that will trigger the 
sense of discovery and to organize various urban 
activities are becoming widespread in several 
countries, especially in Europe and the USA. 
Thus, tourists will have a story to tell. At the 
same time, festival tourism enables people with 
certain interests to visit these cities each year. 

Festival tourism also affects hotel typologies 
in the city. For example, while hostels are be-
coming more prevalent in cities where youth fes-
tivals are organized, classical music festivals 
may increase hotels with many stars. It is hard to 
consider the visit, made to Warsaw especially to 
find the traces of Chopin, within the tourism cat-
egories consummately. But these activities make 
a significant contribution to the tourism of cities. 
In addition, participating in a thematic route such 
as “Visit Chopin in Warsaw”, and subsidiary cul-
tural tour activities such as going on a Chopin 
recital and visiting Chopin museum, within com-
plete Warsaw visit, are more effective tools in 
order to create a touristic potential.  

However, to draw attention to the classical 
music and to present this as a natural phenome-
non rather than an elite event that should be ex-
perienced by tourists coming to this city can cre-

ate cultural development opportunities for tour-
ists with different profiles. 

Touristic experiences provide accumulation to 
urban memory, war, art, creativity, aesthetics and 
identity. However, people's memories can be-
come more permanent in a combination of dif-
ferent sensory experiences. In a city trip, listen-
ing to music in a park makes the visual, auditory 
and emotional world alive. The most important 
feature of thematic tourism is its potential to of-
fer people an experience in which they can feel 
different and special. It is a privileged sensory 
experience for people who want to follow the 
urban traces of the great composers and to hear 
their compositions creating the voice of the city.  

Chopin's Warsaw series of events can be dis-
played as an example of cultural thematic tour-
ism. The trip to understanding a city can be sup-
plemented with the information obtained from 
the art of the city.   

Nowadays, there is a widespread belief that 
tourism is consuming spaces, and architectural 
and urban design practices are produced by tak-
ing the global market into account. The Warsaw 
and Chopin relation is an important indicator of 
the fact that quite different emotional dimension 
can still be added to the tourism fact. 
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ABSTRACT: Humanitarian education is applying directly to the human being, his\her intellectual and emo-

tional sphere. Its main function is to interpret the historical and social experience of the mankind, country, the 
society at all, and the personality. In the course of the internal marketing organization each employee of the en-
terprise needs to adhere to moral ethical principles. Such principles play special value at creation of marketing 
communications in human resource management of the organization. Therefore, the humanistic component of 
higher engineering education should be strengthened rather than to have a new matrix, foundation, paradigm 
where a new design of the modern higher engineering education will be based. Also in new conditions the educa-
tion becomes a key element of individual success and simultaneously important condition of success of the sepa-
rate countries in concrete struggle in the world markets. It is very positive that in university the systems man-
agement of environment created according to requirements of the international ISO 14001:2004 standard con-
stantly are developed and introduce. The analysis of experience of the organization of higher education in differ-
ent countries shows, that humanization is a key tendency for the educational process in Germany, France, Great 
Britain and China. In such countries as Ukraine and Russia this direction is also in some level implemented to 
the educational system. The quality of high education is defined as the main component of the all-European 
space of high education. It is necessary to consider quality of education, as well as management by it, not abso-
lute, not in general, but only in view of concrete national conditions, socio economic, political transformations 
occurring in the country. The European policy in education has to solve, first of all, problems of development, 
saving and dissemination of knowledge and abilities which are public benefit. 

Key words: Marketing, Communication, Resource management, Higher education, Quality, European policy 
in education. 
 

Introduction 
 
As important component of marketing inter-

action the research and comparison of corporate 
culture at the enterprises and their divisions lo-
cated in various countries and regions acts. In the 
course of creation of the enterprises marketing 
communications thanks to strong, steady brands 
it is necessary to weigh philosophical and ethical 
components of successful branding. The educa-
tion role in accumulation of national economy 
competitiveness increases in conditions of in-
formation civilization formation. Therefore edu-
cation, knowledge, science become the leading 
factor of social progress, act as a significant pre-
requisite of scientific, economic and spiritual 
capacity of modern society creation. 

The relation of various sectors of society to 
education is the first indicator of his spirituality, 

innovation, ability to achievement of competitive 
advantages and improvement. Rapprochement 
and association of the countries of the European 
Union can become the main positive of integra-
tion of the Bulgarian and Ukrainian education 
into the European system, in our opinion. At the 
higher school it is necessary to show great atten-
tion to the general personal development, its 
communicative abilities, to assimilation of 
knowledge, independence in decision-making, 
criticality and the cultures of thinking, to for-
mation of information and social skills. 

 
Analysis of the last scientific researches 
 
Humanization of education is connected to de-

velopment of the person, with the statement of 
human advantage, love and respect for the peo-
ple, and liberal of education is a deepening of 
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interrelations of education with a society, man 
and culture, harmonization of a society with a na-
ture. The perspective of innovative ensuring ef-
fective economic activity of the enterprises is 
updated in the conditions of an intensification of 
globalization calls and threats, manifestation of 
the economic turbulence characteristic of the 
modern unstable environment. The organization 
of business processes constantly is under the in-
fluence of a complex of the external environment 
significant factors. 

Today a large number of scientists works is 
devoted to a research of functioning of a man-
agement system of competitiveness of the uni-
versities taking into account rapid dissemination 
of knowledge. Such scientists are: L. Edvinsson, 
E. Gummesson, H. Mruk, S. I. Nikonova, 
P. Petrella, T. M. Pshenichna, I. L. Reshetnikova 
and others. 

 
Purpose, tasks, object and subject of research 

 
Respectively a main goal of this work is im-

provement of marketing policy of quality for-
mation of educational programs and scientific 
research in Ukraine in the conditions of innova-
tive knowledge rapid distribution 

Object of work is process of the organization 
of effective marketing and management in the 
higher education and science. 

Work subject – theoretical and methodologi-
cal components of marketing innovative aspects 
of formation higher education quality and sci-
ence in Ukraine. 

Methodology. In this scientific article the fol-
lowing methods of scientific research are used: 
theoretical generalization, system approach to 
understanding of quality education, analysis and 
synthesis. Modern prerequisites of increase in 
national competitiveness, quality of education 
are characterized by broad application of re-
searches scientific methods, logic and the analy-
sis. 

 
Statement of the main material 

 
Really, the only optimum solution of adminis-

trative problems of modern higher education in-
stitution is system introduction of innovations in 
all knowledge fields. Therefore in modern mar-
keting conditions it is necessary to apply mathe-
matical models of systems of data processing 
when coordinating economic activity of higher 
education institutions. Humanitarian education is 
applying directly to the human being, his\her in-

tellectual and emotional sphere. Its main function 
is to interpret the historical and social experience 
of the mankind, country, the society at all, and 
the personality. So, the course of humanitarian 
disciplines should be connected to the traditions 
of the world and national cultures, because with-
out ties with the human problems, the notion 
“educated person”, means only “informed”, but 
not “civilized and culture personality”. In order 
to reestablish the integrity of the humanitarian 
culture it is necessary to realize the principle of 
inter-subjectivity in the representation of the hu-
manitarian sciences. 

Analyzing the theoretical approaches to prob-
lems of the new global man in a context of world 
development, it is necessary to note, that “a pa-
rameter of global mobility of the man will be 
education and ability to strain, to move and to 
study all life” [8]. 

In the course of the internal marketing organ-
ization each employee of the enterprise needs to 
adhere to moral ethical principles. Such princi-
ples play special value at creation of marketing 
communications in human resource management 
of the organization. The importance in achieve-
ment of marketing potential is played by the cor-
rect configuration of competitive advantages of 
the high-tech enterprises consisting in system 
introduction of marketing innovative policy. 

The education quality – set of qualities and 
competences of the person with the higher edu-
cation which displays professional competence, 
valuable orientation, social orientation and pre-
determines ability to satisfy both personal spir-
itual and material needs and society require-
ments. 

The Ukrainian higher educational system is 
mostly due to the integration of this process into 
the world educational space. Such factors as mul-
tilevel educational structure formation, educa-
tional standards development, which are relevant 
to requirements of modern civilized develop-
ment, tendency of fundamentalization and hu-
manization of engineering education determine 
the necessity of integrated examination of issues 
to train a specialist at engineering and technolo-
gy in the framework of occupational mobility 
and competitive ability as well as in the frame-
work of his development as social and humanity-
based person. Competitive ability ensuring of a 
young specialist in the modern labor market may 
exist, if a level in the profession-oriented training 
of a future engineer meets his willingness to in-
dependent qualitative solvation of actual work-
place multi-criteria problems. Therefore, the hu-
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manistic component of higher engineering edu-
cation should be strengthened rather than to have 
a new matrix, foundation, paradigm where a new 
design of the modern higher engineering educa-
tion will be based. Such of issue can be available 
to solve for engineering universities as their sta-
tus supposes that students obtain universal 
knowledge – professional, personal and commu-
nicative – which service a base for the alumni's 
competitive ability [5; 17]. 

The are ten variants of prices stimulation’s of 
the sales [2]. (The third form of updating of the 
prices), such us: 

- the price of “unprofitable leaders”, the 
price attraction; 

- the special prices of action; 
- the low bank rate; 
- the guarantee conditions of service; 
- the psychological modification; 
- the coupons; 
- bonuses; 
- the free samples; 
- the packages by privileges prices; 
- sales. 

The price of “unprofitable leaders” is the 
price of good that is sold in complexion with 
basic products, that has an unprofitable prices. 
Besides the loss recover by selling additional 
components and spare parts. For example, the 
companies, that make agricultural equipment, 
suggest the wide choice hanging, details for trac-
tors [2]. 

We research growth of economy, which is 
based on knowledge. Development of economy 
of knowledge and the information’s require of 
universities of the greater intervention in life of 
regions and local societies. The universities also 
should become the centers of public trust by cre-
ation of a forum of discussions and dialogue ac-
cessible to wide layers of a society. 

Economy of knowledge and global economy 
put forward the new requirements to system of 
education, which result to serious degradation of 
the basic purposes and tasks, which are put by a 
society before this system. Namely, education try 
to transform to system, which serves needs of 
industrial sphere, its development is defined not 
by needs as a whole, and demand in the market 
of a labor. 

The analysis of experience of the organization 
of higher education in different countries shows, 
that humanization is a key tendency for the edu-
cational process in Germany, France, Great Brit-
ain and China. In such countries as Ukraine and 
Russia this direction is also in some level imple-
mented to the educational system. If we count in 
percentage correlation, these countries spend the 
following amount of academic hours for humani-
tarian disciplines (2013 year): Germany – 48%, 
Great Britain – 43%, France – 32%, China – 
30%, Russia – 15, Ukraine – 15% (figure 1). 

 

 
Germany Great Britain France        Chine         Russia       Ukraine 
Fig. 1. Humanitarisation of the education in different countries [5]. 

 
N. I. Verchogliadova investigates the major 

educational factors defining competitiveness of 
national economy. At the same time the current 
state and structure of the higher education is in a 

complex analyzed, economic factors of devel-
opment of the higher education in Ukraine are 
distinguished. The expediency of a system for-
mation of higher education institutions competi-
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tiveness factors taking into account positive 
world practices of the higher education reform-
ing and experience of the Ukrainian educational 
organizations is emphasized [7, p. 45-50]. In our 
opinion, in the conditions of rapid development 
of information and communication technologies 
it is necessary to expand application of the con-
cept of distance education. 

Transformation of education from the public 
boon, which market price has no and is not a 
subject of sale and purchase – in the goods; use 
of system of education as means legitimation of 
the new forms of a social stratification of a socie-
ty. Also in new conditions the education be-
comes a key element of individual success and 
simultaneously important condition of success of 
the separate countries in concrete struggle in the 
world markets [6, p. 6]. 

T. M. Pshenichna generalizes the existing 
approaches to definition of the concept “market-
ing quality management”. It correctly proves that 
marketing quality management is an important 
element of an economic enterprise management 
system. The scientist notes that this circumstance 
allows to use effectively systems and methods of 
management of quality at all stages of life cycle 
of the enterprise and its production [12, p. 1–3]. 

The systematic study of the current market for 
industrial products & services for the marketing 

chain „production – delivery to processing – pro-
cessing – sale” Ukrainian scientists has been 
done. It’s allow to discover the current state of 
systems of management quality, supply and de-
mand, prices, market conditions, assessment of 
its segmentation and competitiveness. 

It is very positive that in university the sys-
tems management of environment created ac-
cording to requirements of the international ISO 
14001:2004 standard constantly are developed 
and introduce. It should be noted that at the uni-
versity introduce in an integrated approach the 
system of management of quality of carrying out 
researches into laboratories according to the in-
ternational ISO/IEC 17025:2005 standard (Gen-
eral requirements to an assessment of compe-
tence of test laboratories) [3, p. 147–150; 10]. 

The level of humanitarisation of higher edu-
cation in Ukraine was changing during the last 
10 years. For example, if we compare the lists of 
disciplines for the specialty “applied mathemat-
ics” of Oles Honchar Dnipro National Universi-
ty, we will see that the amount of humanitarian 
ones is the following (in percent ratio): 2004 – 
4%, 2005 – 4%, 2006 – 4,4%, 2007 – 5%, 2008 – 
5%, 2009 – 7%, 2010 – 7,5%, 2011 – 9%, 2012 – 
10,3%,  2013 – 12% (figure 2).  

 

 
 

 
Fig. 2. Dynamics of the development of the humanitarisation in Oles Honchar Dnipro National Uni-

versity, Ukraine. 
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nese scientists consider a question on necessity 
of introduction for the country general obligatory 
more than secondary education. That is this gen-
eral education of a highest level, than is given by 

12%
10,3%

9%
7,5%
7%
5%
5%
4,4
4%
4%



  34 

school, as, on their sight, in the beginning XXI of 
century the majority of working trades requires 
of the man of education above the average [15, 
p. 86]. 

The quality of high education is defined as the 
main component of the all-European space of 
high education (ESHE). Maintenance of quality, 
accreditation and recognition of qualifications 
are basic control mechanisms of functioning 
ESHE. The organization independent from na-
tional governments and international organiza-
tions of accreditation agencies is supposed, the 
results of which activity become the basis for 
creation of the standards transnational of educa-
tion. 

It is possible to result some definitions of this 
concept education quality: 

– Quality of educational activity – set of the 
characteristics of system of high education and 
its components, which defines its ability to satis-
fy the established needs of the certain person or 
societies; 

– The quality of education is a set of proper-
ties and characteristics of educational process 
giving to it an opportunity to form such level of 
professional competence, which satisfies needs, 
(which are available or which will be) citizens, 
enterprises, societies and states [14]. 

The salesman stimulate the sales of complete 
set equipment on establishing the low prices by 
tractor, as a result, they get the planning profit. 
The price of unprofitable leaders is used in retail 
trade effectively, it has influents on reduction of 
prices the famous brands. Goods, which are very 
famous play the role of attraction, that’s why this 
kind of price name is attraction [4]. 

It is necessary to consider quality of educa-
tion, as well as management by it, not absolute, 
not in general, but only in view of concrete na-
tional conditions, socio economic, political trans-
formations occurring in the country. The Euro-
pean policy in education has to solve, first of all, 
problems of development, saving and dissemina-
tion of knowledge and abilities which are public 
benefit. Its purpose – to serve education of new 
generation of Europeans who own the high level 
of competence. These new people understand 
new logic of world development and capable to 
solve the problems facing modern society [9; 13; 
16, p. 143–146]. 

Within the approach existing in Ukraine there 
is an efficiency of processes of management in 
an educational institution and the analysis of sat-
isfaction consumers of educational service. 
Thereby the educational service life cycle is not 

closed and there is no opportunity in common to 
form requirements to improvement of the ser-
vice. Besides, such ideology does not stimulate 
independence of educational institutions though 
consumers demand quality assurances from the 
producer, but not the controller [1; 11, p. 87–90]. 

In our opinion, it is necessary to prove in sys-
tem approach components of administrative, 
market and investment levers at creation of the 
financial mechanism of activity of the high-tech 
enterprises, higher education institutions of 
Ukraine in the conditions of a global trend in 
innovative knowledge distribution. It is neces-
sary to carry out the forecast of management 
quantitative and qualitative variables values and 
the variables of a state influencing a condition of 
sustainable development of higher education in-
stitutions, enterprises of the region of Central and 
Eastern Europe for 2020-2025. 

 
Conclusion 

 
Procedures of the higher education ensuring 

quality are in direct dependence with the level of 
research works organization in higher education 
institution. Such level is guaranteed by creation 
of scientific institutes and laboratories of educa-
tion quality at the leading education centers of 
regions of Bulgaria and Ukraine. 

Therefore, the higher education and innova-
tive providing promote increase in national com-
petitiveness, extend worldwide. The higher edu-
cation and innovative providing is a main factor 
of stabilization of economic and political systems 
and also the international relations, the base of 
growth of people welfare. In the nearest future 
the higher education will become obligatory for 
development of career in all economically devel-
oped countries, and subsequently – and around 
the world. 

The mechanisms of improving the system of 
management of quality and increasing the effi-
ciency of Ukrainian universities, involving the 
use of strategic management and budgeting tools 
allow to improve the efficiency of enterprises. As 
a result of improvement of education quality the 
number of students increases, efficiency of pub-
lic relations control improves, there is an in-
crease an automation and a computerization of 
educational process. 

 
References 

 
1. Edvinsson, L., Malone, M.S. 1997. Intellec-

tual Capital. Realizing Your Company’s True 



  35 

Value by Finding Its Hidden Brainpower. New 
York: Harper Business. 

2. Gummesson, E. 2002. Total relations mar-
keting: marketing strategy moving from the 4Ps 
– product, price, promotion, place – of tradition-
al marketing management to the 30 Ps – the thir-
ty relationships – of a new marketing paradigm. 
Oxford: Butterwirth-Heinemann. 

3. Kasian, S. Y., Smyrnov, S. O. 2015. The 
Main Aspects in the Sphere of Quality Manage-
ment of Goods & Services of Enterprises in 
Ukraine [in English]. Тези доповідей V Міжн. 
наук.-практ. конф. «Наука і бізнес. Економіка 
знань» (Дніпропетровськ, 09–10 лютого 
2015 р.). – Д. : ДНУ імені Олеся Гончара, 
компанія Noosphere: 147–150. 

4. Marketing przemyslowy: Materialy 
konferencyjne [in Polish]. 1999. Red. Naukowy 
Mruk, H. Poznan AE : 282. 

5. Nikonova, S. I. 2013. Humanization of high-
er technical education: the axiological aspect [in 
English]. International Journal of Applied and 
Fundamental Research 2. – URL: www.science-
sd.com/455-24300 (22.01.2014). 

6. Petrella, P. 2000-2001. Cinq pieges tendus a 
l’education [in French]. Monde diplomat.que. P. 
559: 6–7. 

7. Верхоглядова, Н. І. 2004. Економічний 
вимір якості вищої освіти як складової націо-
нальної конкурентоспроможності Моногра-
фія. Дніпропетровськ : Видавництво Дніпро-
петровського Університету. 

8. Білоус, О. Г., Лук’яненко, Д. Г. та ін.; Ке-
рівник авт. колективу і наук. ред. Біло-
рус, О. Г. 2001. Глобалізація і безпека розви-
тку: Монографія. Київ : КНЕУ. 

9. Данніков, О. В. 2010. Інструментарій марке-
тингу в діяльності освітніх установ [in 
Ukrainian]. Маркетинг в Україні 6: 63–68. 

10. Касян, С. Я. 2016. Якість інтердисциплі-
нарних навчальних програм в українських та 
польських ВНЗ. Розділ 3. Якість освіти – 
стратегічний пріоритет реформування вищої 
школи України. Інноваційний університет і 
лідерство: проект і мікропроекти : колект. 
моногр. / Відповідальні редактори Т. Фініков, 
Р. Сухарскі. Факультет Artes Liberales Вар-
шавського університету (Польща), 
Міжнародний фонд досліджень освітньої 
політики (Україна). Варшава : Fundacja „Insty-
tut Artes Liberales”. 

11. Корнєєва, Л., Сіницький, М. 2006. Якість 
освітніх послуг з позиції міжнародних стан-
дартів серії ISO 9000: 2000 [in Ukrainian]. 
Освіта і управління Т. 9. 1: 87–90. 

12. Пшенична, Т. М. 2014. Маркетингове 
забезпечення якості товарів в умовах СОТ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та 
управління підприємствами (за видами еко-
номічної діяльності)”. Київ. 

13. Решетнікова, І. Л. 2010. Маркетингове за-
безпечення конкурентоспроможності вищих 
навчальних закладів [in Ukrainian]. Маркетинг в 
Україні 4: 67–70. 

14. Булах, І. Є., Волосовець, О. П., Воронен-
ко, Ю. В. 2003. Система управління якістю 
медичної освіти. Дніпропетровськ: „АРП-
ПРЕСС”. 

15. Федько, А., Федько, Ю. 2006. Якість 
освіти як об’єкт управління [in Ukrainian].  
Освіта і управління Т.9 1: 84–87. 

16. Хамініч, С. Ю., Касян C. Я. 2015. Інно-
ваційне забезпечення конкурентних переваг 
підприємств на засадах поширення знань. [in 
English]. Тези доповідей V Міжн. наук.-практ. 
конф. «Наука і бізнес. Економіка знань» 
(Дніпропетровськ, 09–10 лютого 2015 р.). – Д. 
: ДНУ імені Олеся Гончара, компанія 
Noosphere: 143–146. 

17. Хамініч, С. Ю. 2006. Управління підпри-
ємством на засадах освітнього потенціалу: 
Моногр. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. 

 
 

 
Svitlana Y. Khaminich, 
doctor of economic science, PhD, 
Prof. PhD of Department Economy Theory and 
Marketing, 
Oles Honchar Dnipro National University 
s. Dnipro, Ukraine 49044 
av. Dmytra Yavornyckogo, 35, 
e-mail: svetala1704@i.ua 
Tel. +38-056-7446886 
 
Serhii Y. Kasian, 
candidate of economic science, PhD, 
assist. Prof. PhD of Department Economy Theory 
and Marketing, 
Oles Honchar Dnipro National University,  
s. Dnipro, Ukraine 49044 
av. Dmytra Yavornyckogo, 35, 
e-mail: yskasyan@ua.fm 
Tel. +38-056-7446886 

 



  36 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM 15  (2)  2019 VOL. 15  (2)  2019 
  

 
 
 

MANAGEMENT AND SUPPLY ASSESSMENT  
A VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS IN EUROPE AND UKRAINE 

 
Nataliya Levkivska, Nataliya Voytovych 

 
ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО И ДОСТАВКАТА НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ 

ПРОДУКТИ В ЕВРОПА И УКРАЙНА 
 

Наталия Левкивска, Наталия Войтович 
 

ABSTRACT: Animal medicines play an important role in the control and prevention of disease and animal 
suffering but have the potential to cause harm if not used properly. This survey showed that in Ukraine is aware-
ness gap on proper handling and management of veterinary drugs in the region that hamper its quality, safety and 
effectiveness. The effectiveness of drugs is dam-aged due to problems such as lack of awareness on how to handle 
and manage the veterinary medicinal products, lack of understanding of the potential effects of abuse and lack of 
required facilities. In addition, highlights the key challenges implementation and verification of conformity of 
quality management systems in relation to international standards. Training on safe handling and management of 
veterinary medicinal products and professional level had significant association with awareness on safe handling 
and management of veterinary medicinal products. Therefore, continuous awareness creation works to the com-
munity, capacity building, training and upgrading programs to the professionals; encouraging privatization of 
veterinary medicinal products  supply and strict enforcement of veterinary medicinal products control and admin-
istration regulation of the country is mandatory to avoid the aforementioned deep rooted problems. 

Keywords: management, product quality control, license, certification veterinary medicinal products. 
 

Introduction 
 
The urgency of the research is aimed at 

increasing the efficiency of the management of 
veterinary medicine in Europe and Ukraine, due 
to a number of factors: the intensification of the 
international trade in veterinary drugs, which is 
associated with integration processes; increase in 
population requirements regarding the quality and 
safety of food products; a tense situation with 
diseases common to humans and animals in 
different countries of the world; the growing 
threat of the introduction of dangerous infectious 
animal diseases through the borders of pathogens. 

The study of the aspects of management of the 
development of veterinary medicine is an 
important scientific task for the development of 
theoretical and methodological principles of the 
modern paradigm of management in the field of 
veterinary medicine of Ukraine, taking into 
account the country's own experience and based 
on the traditional features of the functioning of 
this sphere. The outlined scientific issues are 
related to the solution such important practical 
tasks as:  awareness creation works to the 
community, capacity building, training and 

upgrad-ing programs to the professionals; 
encouraging privatization of veterinary medicinal 
products  supply and strict enforcement for a 
managment veterinary medicinal products control 
and administration regulation. 

 
Theoretical foundations 

 
Animal medicines play an important role in the 

control and prevention of disease and animal 
suffering but have the potential to cause harm if 
not used properly (VMD, 2012). Medicinal 
products, and starting materials used in the 
manufacture of medicinal products, should be 
stored and transported under conditions which 
ensure that their quality is maintained. 
Manufacturers’ recommendations concerning 
storage temperatures should be observed and this 
may involve the use of specialized storage and 
transport facilities. Temperature-monitoring 
devices should be used to demonstrate compliance 
with the designated temperature ranges (Taylor, 
2001). 

Good warehousing and distribution practices 
require that storage areas for medicines should be 
maintained within acceptable temperature limits 
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and that, where special storage conditions are 
specified by the manufacturer; these should be 
provided, checked and monitored. Measuring and 
monitoring equipment should be calibrated and 
checked at defined intervals. Medicinal products 
should be transported in such a way that they are 
not subjected to unacceptable degrees of heat and 
cold, and specialized means of transportation 
should be used where necessary (WHO, 2002). 

The distribution chain is seldom simple and 
distribution systems may vary enormously. In its 
simplest form, the chain involves shipment direct 
from the manufacturer to the customer or end 
user. In its more complex form, the distribution 
chain may involve a number of storage and transit 
locations, including airports and docks, and a 
variety of transport facilities, including aircraft 
(Taylor, 2001).  

One of the factors of increasing the efficiency 
of production is the improvement of product 
quality. It is this factor that today is considered by 
practitioners and scholars as a decisive condition 
for increasing the competitiveness of the company 
both on the domestic and foreign markets. Let's 
emphasize that competitive products determine 
not only the image of the state, but also a decisive 
factor in the enrichment as a whole. Improvement 
of the technical level and quality of products 
determine the pace of scientific and technological 
progress and increase the efficiency of 
production, and hence the growth of living 
standards of the population. 

Therefore, the general objective of this study 
was to assess the handling, management  of 
veterinary medicinal products  in Europe and 
Ukraine. 

Research results 
Appropriate certification is required for 

international trade in veterinary medicines. 
Certification of medicinal products is supposed to 
confirm the appropriateness of their quality, 
efficiency and safety, as well as systems of quality 
assurance and management. Certification is a 
complex procedure, and its rules are established 
within the framework of international certification 
systems. During examination and certification, 
strict compliance with international standards ISO 
/ IEC series 17000 and European standards EN 
series 45000. 

For the purpose of ensuring quality, 
performance, and safety of veterinary Medical 
Devices , various systems have been established 
based on applicable laws and regulations 

including the Law for Ensuring the Quality, 
Efficacy, and Safety of Drugs and Medical 
Devices, Enforcement Ordinance of the Law for 
Ensuring the Quality, Efficacy, and Safety of 
Drugs and Medical Devices (Cabinet Order No. 
11, Series of 1961), and Control Regulations of 
Veterinary Medical Products (Control 
Regulations, Ministerial Ordinance No. 107, 
Series of 2004). 

Substitution rules for veterinary Medical 
Devices  intended for use only in the animals in 
the law, the “Minister of Health, Labor and 
Welfare” and “MHLW Ordinance” are substituted 
with the “Minister of Agriculture, Forestry and 
Fisheries” and “MAFF Ordinance”, respectively. 
(Article 83). 

The rules a license for the marketing business 
in the showed by Table 1. 

The presence of unauthorised substances, resi-
dues of veterinary medicinal products or chemical 
contaminants in food may pose a risk factor for 
public health. The EU legislative framework de-
fines maximum limits permitted in food and mon-
itoring programmes for the control of the presence 
of these substances in the food chain. 

Maximum residue limit (MRL) is the maxi-
mum concentration of residue resulting from the 
use of a veterinary medicinal product which may 
be accepted by the Community to be legally per-
mitted or recognised as acceptable in or on a food. 
For veterinary medicinal products, MRLs are es-
tablished according to the procedures laid down in 
Regulation (EC) of the European Parliament and 
of the Council of 6 May 2009 (Regulation (EC) 
No 470/2009, p. 11-22.). Pharmacologically ac-
tive substances and their classification regarding 
maximum residue limits are set out in Commis-
sion Regulation (EU) of 22 December 2009 
(Commission Regulation No 37/2010, p. 1-72).  

In addition, Commission Directive (Commis-
sion Directive No 2009/8/EC, p. 19-25.) lays 
down maximum levels of unavoidable carry-over 
of coccidiostats or histomonostats in non-target 
feed and Commission Regulation (Commission 
Regulation (EC) No 124/2009, p. 7-11.) lays down 
maximum levels for the presence of coccidiostats 
or histomonostats in food resulting from the una-
voidable carry-over of these substances in non-
target feed.For pesticides, MRLs are laid down in 
Regulation ( Regulation (EC) No 396/2005, p. 1-
16.). 
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Table 1. License for the manufacturing/marketing business 
Who intends to manufac-

ture/market medical devices 
Who may provide a license for manufactur-

ing/marketing 
Article Law 

A person who intends to manufac-
ture/market medical devices shall 
obtain a license for the manufactur-
ing/marketing business.  

The Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries 
(the Minister) may provide a license for manufac-
turing/marketing veterinary Medical Devices by 
type of medical devices (specially-controlled med-
ical devices, controlled medical devices or general 
medical devices). 

(Article 23-2) 

A person who intends to manufac-
ture/market medical devices as a 
business should obtain registry. 

The Minister by factory. (Article 23-2-3) 

Foreign manufacturers of medical 
devices may obtain registry. 

The Minister by factory. (Article 23-2-4) 

A person who intends to manufac-
ture/market specially-controlled 
medical devices or controlled medi-
cal devices should obtain approval 
for manufacturing/marketing by 
each product.  

The Minister shall provide approval for manufac-
turing/marketing veterinary Medical Devices. 
 

(Article 23-2-5) 

 
Sources: compiled by the authors based on: Assurance System of Quality, Performance, and Safety of Veterinary 
Medical Devices: http://www.maff.go.jp/nval/english/regulatory/pdf/Outline_RegulatorySystem_Medi-
calDevices.pdf.  
 

Some substances (e.g. carbamates, pyre-
throids, organophosphorus compounds) are rec-
ognised both as veterinary medicinal products and 
pesticides and therefore they might have different 
MRLs in the corresponding legislation.Maximum 
levels for contaminants are laid down in Commis-
sion Regulation (Commission Regulation (EC) No 
1881/2006, p. 5-24.). 

Minimum Required Performance Limits 
(MRPLs) – according to the Annex to Commis-
sion Decision 2002/657/EC, MRPL is the mini-
mum content of an analyte in a sample which has 
to be detected and confirmed. It is intended to har-
monise the analytical performance of methods for 
substances for which no permitted limit has been 
established. MRPLs for chloramphenicol, nitrofu-
rans metabolites and medroxyprogesterone ace-
tate were established by Commission Decision 
(Commission Decision 2003/181/EC, p. 17-18.) 
and for malachite and leuco-malachite green were 
established by Commission Decision (Commis-
sion Decision 2004/25/EC, p. 38-39.). 

The modern world economy is characterized 
by certain globalization tendencies, such as stand-
ardization of products, unification of marketing 
approaches, informatization of society and eco-
nomic activity, increasing pressure of time, as 
well as various forms of international economic 
cooperation. 

The general revival of the movement of ani-
mals and livestock products at the national and in-

ternational levels requires the cooperation of dif-
ferent countries in the area of control over their 
movements, the prevention of animal diseases, 
and the creation of a system for research and qual-
ity control of drugs for the treatment of various 
diseases. 

Indeed, the quality of veterinary medicines is 
constantly at the center of attention of regulators, 
which impose requirements to their producers, be-
cause poor-quality veterinary medicines are not 
only dangerous for the health of animals, but also 
for people and the environment and cause material 
damage for the state as a whole, and for the indi-
vidual consumer. 

At the state level, following the signing of the 
Association Agreement with the EU in Ukraine, a 
strategy for moving to the European Union was 
envisaged, which envisages improving the do-
mestic regulatory framework for the production 
and quality control of medicines to the standards 
adopted by the EU, which will enable veterinary 
medicine manufacturers to go out with their phar-
maceutical products to markets in Europe, North 
America, Japan. The pharmaceutical industry in 
the European Union works in accordance with 
high standards of quality management during de-
velopment, production and control. The system of 
issuing commercial licenses provides for the pas-
sage of all medicines and veterinary preparations 
of expertise in the competent authorities to ensure 
their compliance with modern safety, quality and 
efficiency requirements. 

http://www.maff.go.jp/nval/english/regulatory/pdf/Outline_RegulatorySystem_MedicalDevices.pdf
http://www.maff.go.jp/nval/english/regulatory/pdf/Outline_RegulatorySystem_MedicalDevices.pdf
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In order to ensure the production of high qual-
ity veterinary medicines, it is necessary to estab-
lish and adhere to the standards and requirements 
of Good Manufacturing Practice (GMP), which 
are uniform for all manufacturers, tested by time 
and experience, and ensure the production of 
products with specified characteristics that meet 
the requirements of normative documents. 

The veterinary medical products from govern-
mental source reach to end users through distribu-
tion via regional agriculture and rural develop-
ment to district level agriculture  and finally to 
veterinary clinics and animal health posts found in 
each district. The nongovernmental organizations  
provide veterinary drugs support to the region 
through different methods. Some of the organiza-
tions donate veterinary drugs to the regional gov-
ernment or agriculture  but some other organiza-
tions donate the drugs directly to districts after se-
lecting  and outbreak times gives on field veteri-
nary services particularly vaccination and de-
worming programs to the animals by themselves. 

There are different types of animal diseases  
even diseases that can be transmitted to humans. 
However, the veterinary services and the amount 
of veterinary inputs mainly drugs is not equivalent 
with the animal population available (Sori et al., 
2004; MOARD, 2010). 

The EU legislative framework defines maxi-
mum limits permitted in food and monitoring pro-
grammes for the control of the presence of these 
substances in the food chain. Regulation (EU) No 
37/2010 establishes maximum limits for residues 
of veterinary medicinal products in food-produc-
ing animals and animal products. Maximum resi-
due levels for pesticides in or on food and feed of 
plant and animal origin  are laid down in Regula-
tion (EC) No 396/2005. Commission Regulation 
(EC) 1881/2006 lays down the maximum limits 
for the presence of certain contaminants in animal 
products. Council Directive  96/23/EC lays down 
measures to monitor certain substances and resi-
dues thereof, mainly veterinary medicinal prod-
ucts, in live animals and animal products. Addi-
tionally, Commission Decision 97/747/EC lays 
down levels and frequencies of sampling for cer-
tain animal products.  

In 2017, 28 European Union (EU) Member 
States reported in the framework of the residue 
monitoring the results for 708,880 samples. A to-
tal of 360,293 targeted samples and 55,088 sus-
pect samples were reported under Council Di-
rective 96/23/EC. Additionally, 276,957 samples 
collected in the framework of other programmes 

developed under the national legislation and 
16,542 samples checked at import, were reported 
(Annual Report, 2017).  

We divided into groups a prohibited the veter-
inary medical products and represent them in Ta-
ble 2.  

It is important (Table 2) to mention that in 
some Member States there are specific control 
programmes which use microbiological tests (in-
hibitor tests). In some cases, a positive result in a 
microbiological test is sufficient to reject the sam-
ple. This may mean that no confirmation by a 
physico-chemical method is carried out and thus 
there is no conclusive identification of the sub-
stance concerned. In other cases, a positive result 
in the screening test is confirmed by means of an 
immunochemical or physico-chemical test and it 
is then possible to identify the substance and es-
tablish whether its concentration is above the 
MRL or not. 

In 2017, EMA recommended 18 new veteri-
nary medicines for marketing authorisation; seven 
of these contain a new active substance. Among 
the 18 medicines recommended for marketing au-
thorisation, ten were vaccines – a twofold increase 
compared to 2016. Six of these vaccines were de-
veloped by means of biotechnological processes, 
such as recombinant DNA technology.  

The Agency’s Committee for Medicinal Prod-
ucts for Veterinary Use (CVMP) recommended 
the granting of a marketing authorisation for the 
first monoclonal antibody in a veterinary medi-
cine in the European Union. Cytopoint is a solu-
tion for injection containing the new active sub-
stance lokivetmab. It is intended for the treatment 
of dogs with atopic dermatitis, a common allergic 
skin disease.  

Two vaccines against diseases that can be 
transmitted from animals to people were recom-
mended for approval. Respiporc FLUpan H1N1 
protects pigs against swine influenza caused by 
pandemic subtype H1N1. Swine influenza or 
swine flu is a disease of the lungs and airways in 
pigs. People with regular exposure to pigs may be 
at increased risk of swine flu infection. Rabitec is 
a bait vaccine that protects wild foxes and raccoon 
dogs against rabies. This life-threatening viral dis-
ease causes inflammation in the brain and it can 
be transmitted to people by bites or saliva from an 
infected animal.  
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Table 2. Groups of the veterinary medical products 
 

Name of group Documents EU This group includes 
Hormones Directive 96/22/EC prohibits the 

use of hormones in food produc-
ing animals except for well-de-
fined therapeutic and zootechnical 
purposes and under strict veteri-
nary control. 

This group includes  synthetic, hormonally active 
substances such as stilbenes and their derivatives, an-
tithyroid agents and steroids. Resorcylic acid lactones 
are hormonally active as well and potentially used for 
growth promoting purposes, but their presence in ani-
mals and products of animal origin could also be 
linked to the ingestion of feed contaminated with 
fungi belonging to the genus Fusarium. 

Beta-agonists 
 

Directive 96/22/EC prohibits the 
use of beta-agonists in food pro-
ducing animals except for well-
defined therapeutic purposes and 
under strict veterinary control. 

Beta-agonists are used therapeutically in human and 
animal medicine for specific effects on smooth mus-
cle. When misused at higher doses, they can also act 
as growth promoters by stimulating the increase of 
the muscular mass and reducing the adipose tissue.  

Prohibited sub-
stances 

Commission Regulation (EU) No 
37/2010 under prohibited sub-
stances for which MRLs cannot 
be established. 

Examples of substances belonging to this group are 
chloramphenicol, nitrofurans and nitroimidazoles. 
These substances are not allowed to be administered 
to food-producing animals. 

Antibacterials 
 

Commission Regulation (EU) No 
37/2010 

The group of antibacterials includes antibiotics (e.g. 
beta-lactams, tetracyclines, macrolides, aminoglyco-
sides) but also sulphonamides and quinolones. 

Other veteri-
nary drugs 
 

Commission Regulation (EU) No 
37/2010 

The group ‘other veterinary drugs’ includes a variety 
of veterinary medicinal products classified according 
to their pharmacological action in:  
•anthelmintics; 
•anticoccidials; 
•carbamates and pyrethroids; 
•sedatives; 
•non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs); 
•other pharmacologically active substances. 

 
Sources: compiled by the authors based on: Report for 2017 on the results from the monitoring of veterinary 
medicinal product residues and other substances in live animals and animal products: https://efsa.onlineli-
brary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1578. 

 
Rabitec and Oxybee (a medicine for the treat-

ment of honey bees in hives infested with Varroa 
destructor), were both recommended for market-
ing authorisation under EMA’s minor-use-minor-
species (MUMS)/limited market programme.  

Priority area for guidance is stem-cell thera-
pies. In June 2017, the Agency approved the first-
ever guidance at EU level for stem-cell-based 
medicines for veterinary use. The guidance ad-
dresses the concerns raised by manufacturers and 
authorities with regard to the sterility (absence of 
bacteria, fungi and mycoplasma), tumorigenicity 
and management of extraneous agents of specific 
stem cell therapies in the veterinary sector. It was 
prepared by the CVMP’s Ad Hoc Expert Group 
on Veterinary Novel Therapies (ADVENT). First 
guidance for veterinary monoclonal antibodies.  

Another priority area for guidance is monoclo-
nal antibodies for use in animals. The first guid-
ance document in this area was published in De-
cember 2017. Monoclonal antibodies are bioengi-
neered molecules that recognise and bind to a spe-
cific target protein, and have not been used in vet-
erinary medicines until recently. In human medi-
cine, these therapies have been authorised for 
many years for use against cancer and diseases af-
fecting the immune system, such as rheumatoid 
arthritis. Therapies that are new to veterinary 
medicine face particular challenges since regula-
tory guidance has yet to be developed once more 
experience has been gained. 

In a Figure 1 showed by optimising the safe 
and effective use of veterinary medicines.

 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1578
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1578
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Fig. 1. New safety issues in the veterinary medicines 

Sources: compiled by the authors based on: Annual Report 2017. 
 

We hope that this information is expected to 
help animal owners and healthcare professionals 
to make informed decisions when using or pre-
scribing a medicine. 

Despite the large number of domestic and for-
eign manufactured drugs registered in Ukraine, 
the demand for them is largely dissatisfied, since 
there are many similar and similar preparations 
with one active substance on the market. For ex-
ample, of the total number of registered antihel-
minthic remedies, 85 dosage forms (58 of which 
are domestic) are based on three active sub-
stances: albendazole, fenbendazole and ivermec-
tin. 

Consequently, we can assume that Ukrainian 
enterprises can significantly expand their market 
if they obtain the certification of international 
products (GMP). Especially, the research con-
firmed that Ukrainian veterinary drugs are in no 
way inferior to foreign ones. However, foreign 
products are certified according to GMP and can 
be sold all over the world, and Ukrainian - only on 
the territory of the CIS. 

 
Conclusions 

 
Training and professional level were the major 

risk factors that affect awareness on safe handling 
and management of veterinary drugs. There were 

many inappropriate practices and attitudes associ-
ated with improper drug products and manage-
ment issues in the professionals, awareness prob-
lems in the community.  

Let's emphasize that, in any case, in order to 
ensure co-development, reconstruction of produc-
tion and its bringing in in accordance with inter-
national norms, domestic biological factories re-
quire additional markets. The prospects that may 
be related to penetration of the Asian markets are 
achievable and likely, in addition, one can con-
sider access to the European market. 

Therefore, continuous awareness creation 
works to the community, capacity building, train-
ing and upgrading programs to the professionals; 
encouraging privatization of veterinary drug prod-
ucts supply and strict enforcement of drug prod-
ucts control and administration regulation of the 
country is mandatory to avoid the aforementioned 
deep rooted problems. 
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• Veterinary medicines containing methylprednisolone hydrogen succinate should 
no longer be used for the treatment of inflammatory or allergic conditions and for 

treatment and prevention of shock conditions, to ensure consumers are not 
exposed to the medicine in the meat of treated cattle.

• Zinc oxide-containing veterinary medicines should no longer be used in 
medicated feeding stuff for piglets, as these products increase zinc concentrations 

in the soil to levels considered harmful for the environment, and potentially 
increase the prevalence of antibiotic resistant bacteria.
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environment.

• Change withdrawal periods (the time required after administration of a medicine 
before an animal can be slaughtered and the meat used for human consumption) 
for cattle, sheep and goats for the anthelmintic Zanil and associated names and 

generics, to protect consumer safety.
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ABSTRACT: Change management is a scientific area that treats all aspects of changes in the global society 
and contemporary economy. Nowadays, changes have become more universal and essential social and organiza-
tional phenomenon. The modern society has brought the imperative of constant change. In order to maintain 
efficiency, profit and sustainability, all organizations must be proactive, instead of reactive in regards of imple-
mentation of changes. It has been discussed many times that today’s changes have become more broad, rapid, 
unpredictable and severe – however, changes are inevitable part of the life cycles of all organizations. Most in-
stitutions have no awareness of or strategic approach to change management at all; they either talk about a 
change too much (or not at all), make the change, and hope for the best — treating a change as an event instead 
of an ongoing, everlasting process. The main problem is that changes are not thought about systemically or ho-
listically, as they should be treated. Technology and changes have a huge impact on every aspect of life, with no 
exception to education. Educational institutions undoubtedly represent significant part of the whole process. 
Educational institutions are facing big cultural, demographic and especially technological shifts. Today, teach-
ers are challenged with new ways of teaching in the digital age, incorporating technology effectively in the edu-
cational settings. In this paper the authors will discuss the matter of change management, digital age teaching 
and its impact of the educational practices and experiences.  In this context, the method used is content analysis 
of relevant documents, as well as results of previous theoretical and empirical studies of many scientists and 
researchers in this particular field. The conclusions which have been reached represent a relevant starting point 
for future action in the framework of educational activities, policies and prospects. 

Key words: change management, teaching processes, digital age, transformation, challenges. 
 

Introduction 
 
Changes which happen constantly in the con-

temporary economy inevitably lead to social, 
commercial, political, economic and cultural 
transformation of the organizations. When we 
talk about a specific organizational structure and 
companies as a coherent system, then it is certain 
that “the traditional companies have to change 
their business operations and direct them towards 
new technologies in order to remain competitive 
in the new conditions. It is evident that the suc-
cess of the economy of the twenty-first century is 
based on three main parameters: 1) information, 
2) ideas and 3) intelligence“ (Cvetković, Kotlica, 
2007, p. 85). 

There are two major kinds of organizational 
changes - changes imposed by circumstances 
(internal and external surroundings) and change 
that is planned and adopted to encourage growth 
or improvement within the companies (proactive 
changes). These changes apply to both individu-
als and large-scale enterprise organizations (Di-

mitrovski, 2012, p.32). Change management sys-
tems and models are designed to help businesses 
plan and implement the change (proactive ap-
proach) instead of react to it (reactive approach). 

In the literature it is discussed about numer-
ous classifications and typologies of change, 
based on different criteria, such as: global, re-
gional, local, personal, organizational, radical, 
progressive, etc. Change means “process, but the 
result (of a single) process; changes are the 
source of the crisis, but also a response to the 
crisis; change is a challenge, but also a response 
to the challenge” (Alibabić, 2010, p. 104). 

The philosophies discussed in today's change 
management policies and practices are structured 
to plan (rather than to react) to the challenge of 
organizational changes. This represents a grow-
ing industry with thousands of books and many 
theoretical management frameworks and models 
that address both the necessity and the problems 
involved in managing, planning and implementa-
tion of the organizational change. 
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The concept of change management dates 
back to the early to mid-1900s. Kurt Lewin’s 3-
step model for change (“Unfreeze – Change - 
Refreeze”) (Hussain, S.T.et all, 2018) was devel-
oped in the 1950s; Everett Rogers’ book Diffu-
sion of Innovations was published in 1962, and 
Bridges’ Transition Model was developed in 
1979. However, it wasn’t until the 1990s that 
change management became well known in the 
business environment, and formal organizational 
processes became available in the 2000s.   

Change management is most often associated 
with the work of organizations and institutions 
that are changing under the constant influence of 
the environment (internal and external), or by the 
action the so-called innovative organizations and 
institutions (learning institution, lifelong learning 
concept). 

Change management is a very complex pro-
cess and it necessarily requires quality and soft-
ware- oriented enterprises, because in the begin-
ning there is, by default, some resistance to 
change by the majority of those to whom the 
changes are directed. 

Permanent and significant changes are also 
present in the programs or systems of education 
and learning in the educational institutions. In-
novative changes in the educational system are 
the main factor for development and harmoniza-
tion of modern social trends. The educational 
system/ institutions must effectively respond to 
the changes and the growing needs of the busi-
ness sector, which is a direct consumer of the 
products of the educational system (skilled and 
knowledgeable workers).  

Practice has shown that in the changing social 
and working environment only those organiza-
tions and institutions that can adapt to these 
changes can exist and work with significant suc-
cess, ie. only those organizations which possess 
the skills and knowledge of change management 
can be competitive in the standards set by the 
modern, fast-moving, flexible economy. When it 
comes to the educational system, particularly to 
teachers and trainers (educators) from which the 
transfer of new knowledge and skills to younger 
generations who will take over the burden of so-
cial management, development and living de-
pends, change management and implementation 
of new practices is even more significant (Dimi-
trovski, 2012, p.128). 
 
 
 

Steps for effective change management pro-
cess 

All organizations are constantly experiencing 
change. Whether caused by new technology im-
plementations, process updates, compliance initi-
atives, reorganization, or customer service im-
provements, change is constant and necessary for 
growth, sustainability and profitability. A con-
sistent change management process and program 
will aid in minimizing the negative impact 
changes have on the organization and the staff.  

Below we tried to summarize the essential 
steps to ensure that the change initiative is suc-
cessfully implemented within the organization. 

1. Identification of the aspects which will 
be improved 

Since most change occurs to improve a pro-
cess, a product, or an outcome, it is critical to 
identify the focus and to clarify goals. This also 
involves identifying the resources and individu-
als that will facilitate the process and lead the 
endeavor. Most change systems acknowledge 
that knowing what to improve creates a solid 
foundation for clarity, ease, and successful im-
plementation.  

2. Presentation of a solid business case to 
all stakeholders 

There are several layers of stakeholders that 
include upper management who both direct and 
finance the endeavor, champions of the process, 
and those who are directly charged with institut-
ing the new normal. All have different expecta-
tions and experiences and there must be a high 
level of "buy-in" from across the spectrum. The 
process of onboarding the different constituents 
varies with each change framework, but all pro-
vide plans that call for the time, patience, and 
communication. 

3. Planning of the change which is to be im-
plemented 

This is the "roadmap" that identifies the be-
ginning, the route to be taken, and the destina-
tion. Through this step the organizations will also 
integrate resources to be leveraged, the scope or 
objective, and costs into the plan. A critical ele-
ment of planning is providing a multi-step pro-
cess rather than sudden, unplanned changes. This 
involves outlining the project with clear steps 
with measurable targets, incentives, measure-
ments, and analysis. For example, a well-planed 
and controlled change management process for 
IT services will dramatically reduce the impact 
of IT infrastructure changes on the business. 
There is also a universal caution to practice pa-
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tience throughout this process and avoid 
shortcuts. 

4. Provision of resources and use of signifi-
cant data for evaluation  

As part of the planning process, resource 
identification and funding are crucial elements. 
These can include infrastructure, equipment, and 
software systems. Organizations shall also con-
sider the tools needed for re-education, retrain-
ing, and rethinking priorities and practices. Many 
models identify data gathering and analysis as an 
underutilized element. The clarity of clear report-
ing on progress allows for better communication, 
proper and timely distribution of incentives, and 
measuring successes and milestones. 

 5. Communication  
This is the basic element that runs through the 

entire practice of change management. Identify-
ing, planning, onboarding, and executing a good 
change management plan is dependent on good 
communication. There are psychological and 
sociological realities inherent in group cultures. 
Those already involved have established skill 
sets, knowledge, and experiences. But they also 
have pecking orders, territory, and corporate cus-
toms that need to be addressed. Providing clear 
and open lines of communication throughout the 
process is a critical element in all change modali-
ties. The methods advocate transparency and 
two-way communication structures that provide 
avenues to vent frustrations, applaud what is 
working, and seamlessly change what doesn't 
work. 

6. Monitoring and managing resistance, de-
pendencies and budgeting risks 

Resistance is a very normal part of change 
management, but it can threaten the success of a 
project. Most resistance occurs due to a fear of 
the unknown. It also occurs because there is a 
fair amount of risk associated with change – the 
risk of impacting dependencies, return on in-
vestment risks, and risks associated with allocat-
ing budget to something new. Anticipating and 
preparing for resistance by arming leadership 
with tools to manage it will aid in a smooth 
change lifecycle. 

7. Celebration of the success of the change 
Recognizing milestone achievements is an es-

sential part of any project. When managing a 
change through its lifecycle, it’s important to 
recognize the success of teams and individuals 
involved. This will help in the adoption of both 
change management process as well as adoption 
of the change itself. 

8. Review, revision and continuous improve-
ment 

As much as change is difficult and even pain-
ful, it is also an ongoing process. Even change 
management strategies are commonly adjusted 
throughout a project. Like communication, this 
should be significantly noticed through all steps 
to identify and remove roadblocks. And, like the 
need for resources and data, this process is only 
as good as the commitment to measurement and 
analysis. 

 
Education – challenges and perspectives 
From the end of the 20th and early 21st centu-

ry there has been noted a large increase of the 
interest in knowledge (education), which is now 
considered the only guarantee to achieve compet-
itive advantage of the organization (whether it is 
a for profit or non- profit organizations).  The 
survival of the organization depends on its ability 
to adapt to the dynamics of the adequate envi-
ronment in which it operates. This requires that 
the organization possesses, investigates and ana-
lyzes various information from the environment, 
but the job requires an approach that can be im-
plemented only under the condition that the or-
ganization has competent, skilled and educated 
people/workers. Such personnel are able to ana-
lyze the process and use the information from the 
environment and to harmonize their activities in 
line with what the market demands and requests. 
Creating and transferring knowledge within the 
organization becomes “a decisive factor in 
achieving and maintaining its competitive ad-
vantage” (Đorđević-Boljanović, 2009, p. 21). 

So, it is not enough for the companies just to 
achieve the current competitive advantage, but it 
is also necessary to keep that position in the fu-
ture. This task is implemented by permanent and 
continuous education of the employees and man-
agers of the organization. All these activities 
should be carried out through a system of formal 
and informal education and training through a 
structured, systematic approach. Therefore, a 
fundamental element of sustainable competitive 
advantage of modern organizations is precisely 
the knowledge that the organization or its man-
agers and employees have, how effectively they 
use this knowledge, and how quickly an organi-
zation acquires and uses new knowledge. Mod-
ern organization is just one organization that 
learns, remembers and acts in the era of 
knowledge based on the available information 
and knowledge. 
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The transformation of the organizations from 
industrial society to a knowledge society, which 
occurred in the 80’s and 90’s of the 20th century, 
was not possible without the action of a wide 
range of management concepts. These concepts 
are: “The learning organization, intellectual capi-
tal, core competence, TQM (Total Quality Man-
agement), Business Process Reengineering, 
Knowledge Management and others’ (Đorđević-
Boljanović, 2009, p. 21). 

Educational strategies based on the concept of 
lifelong learning encompass all educational paths 
(Damjanović, 2006, p. 58-59): 

Formal school education which is carried out 
in the school and is open to all ages; 

Informal extracurricular education is the edu-
cation of a more flexible organization that can be 
realized in the context of different teaching 
methods, and is intended for adults and children; 

Self-education is a form of education that 
self-organized person who learns with and with-
out instructions, and occurs as a function of sup-
plement school learning, but also out of it and 
take it and young adults; 

Informal education is spontaneous and un-
planned learning through a variety of life situa-
tions. 

All these educational pathways mostly talk 
about the development of the awareness and 
practice to adequately meet the educational needs 
of people. The strategy not only recognizes the 
educational needs of ordinary workers (employ-
ees), but also a wide range of educational needs 
of executives and officers (managers), which 
covers the entire social system of education 
needs. 

The basis of the design of a strategy for func-
tional training and development is as follows 
(Brekić, 1994, p. 193): 

1. The system of training and knowledge in-
novation is set to be in line with the role and in-
fluence of the executives on the efficiency and 
the development of modern enterprise organiza-
tion in the changed economic conditions; 

2. The program should provide the 
knowledge to the manager and information nec-
essary to perform this profession in a modern 
way, and enable them to constantly innovate ex-
isting knowledge; 

3. Program structure is flexible, which will 
be updated on the basis of research results typol-
ogy of managerial functions and skills necessary 
to perform them in practice. 
 

How to implement changes in educational in-
stitutions? 

Authors who work in the field of change 
management have come to accept that just about 
the only thing that seems to be constant in this 
day and age is change. 

However, organizations and companies some-
times don’t spend enough time thinking about 
how to manage change. Here are some things to 
have in mind before undertaking, planning and 
implementing any significant change within a 
school environment: 

1. Management of the perception 
Many people see change as something that 

just happens, something that’s “done to them” 
without their consent and outside their control. 

 Sometimes this is true, but for most under-
takings within a school environment teachers and 
administrators have some autonomy as to how 
(or even if) change is effected. The more oppor-
tunity and encouragement people are given to 
have some input, the more control they will feel 
and the more “buy in” will occur with the staff.  
Research shows pretty clearly that a greater 
sense of ownership is more likely to lead to suc-
cessful change implementation within an organi-
zation. 

2. Ensuring to make the change a part of the 
educational institution’s  culture 

Just as some people are more comfortable 
with change than others, some organizations are 
more comfortable with change. 

For educational institutions where change is 
anathema, starting with small but visible changes 
that make a positive difference, is the key. As 
these small changes accumulate, staff members 
become more open to trying out new things. If 
something that’s undertaken doesn’t work, or has 
unintended consequences don’t hide it, failure is 
also a learning experience. 

Dealing effectively with setbacks is critical if 
change is going to be an accepted part of a 
school’s culture. But jumping in with both feet, 
trying to “impose” significant change on a staff 
before its members are comfortable with new 
ideas and processes will doom the project before 
it’s even started. 

3. Appreciation of the skeptics and criticism 
When someone is questioning a proposed 

change the first reaction can be to get frustrated 
or even angry. 

What is important to keep in mind is that 
though it is always good to have skeptics in the 
mix, they ask the tough questions. If someone 
asks a reasonable question for which we can’t 
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provide a reasonable answer then we need to re-
think something that’s being proposed. It is great 
to be optimistic about new initiatives, but the 
skeptics and critics are the ones that keep us 
grounded in reality. 

4. Acceptance of the history of change within 
the organization 

Before moving forward with new ideas it is 
good to always look to the past. What was the 
last significant initiative? When was it undertak-
en? What impacts has it had? 

Organizations that undergo change too often 
(or perpetually) tend to become jaded about new 
ideas, and organizations that have had negative 
experiences with change will be much more reti-
cent to try new things. There are no hard and fast 
rules, but as with many things in life, looking to 
the past can provide vital information regarding 
how things may (or may not) work moving for-
ward. 

5. Awareness of preconceived notions 
There are many stakeholders in education - 

students of course, but also administrators, 
teachers, and parents. 

All members of the latter three groups have 
been to school and most of them have some pre-
conceived notions as to what school should be 
about. After all, the structures of school (both 
physical and metaphorical) have changed little 
over the past 200 years. 

However, maintaining this status quo much 
longer is looking increasingly difficult, not to 
mention counterproductive. Change leaders must 
consider and respect individual notions of what 
school should look like, while at the same time 
convincing people that what they’re proposing 
will be better. Not all preconceived ideas can be 
dispelled, after all, there are people that would 
rather not let common sense and reason get in the 
way of their opinion. But being aware of peo-
ple’s preconceptions (and yes, prejudices) can 
help as we formulate strategies and frameworks 
for implementing something new, and hopefully 
better. 
 
Digital age teaching – development prospects 

For facilitating the process of change in 
schools, we have found it useful to move through 
each level and consider influences that may be 
affecting the school and how I can address those 
influences.  

Digital age learners must be able to connect 
with learning resources, information, peers and 
experts to effectively learn in the digital age. 

Providing simple tools that enable these connec-
tions is important for learning organizations. 

Nowadays, under the pressure of digitaliza-
tion and use of technology in the learning pro-
cesses there are many creative and dedicated ed-
ucators who are providing innovative, digital-age 
learning opportunities for their students. The fol-
lowing table summarizes key elements of these 
approaches, how they differ from traditional in-
structional models, and the types of teaching and 
learning practices.  

Some of the elements of digital-age learning 
reflect approaches that many teachers incorpo-
rated long before the advent of the Internet. Rec-
ommendations for personalized learning, compe-
tency-based advancement, student-centered 
learning, portfolio assessments, and project-
based learning go back many decades and can be 
found in the writings of many scholars of educa-
tion. Modern technologies can make these ap-
proaches more practical to implement widely and 
more powerful in impacting students’ learning. 
Other elements of digital learning, as access to 
anywhere and anytime online learning and to the 
wealth of interactive digital learning resources 
are only possible through the power of the Inter-
net. All of these elements must be brought to-
gether in order to provide true digital-age learn-
ing experiences for all students. 

The transition to digital-age teaching and 
learning involves changing the culture of teach-
ing and learning. Teachers are no longer the 
keepers and conveyers of information, but rather 
the designers of learning experiences that enable 
students to productively engage with rich re-
sources and learning activities. Teachers also 
become analysts of students’ learning, using both 
their direct knowledge of each student and the 
data that can now be collected and instantly re-
ported online, in order to craft learning experi-
ences that engage students and provide appropri-
ate levels of challenge for each one. They help 
students become independent learners who can 
make effective use of anytime, anywhere learn-
ing opportunities and engage productively in in-
dividual and collaborative projects. They can 
also harness the power of social networking to 
enhance learning and to help their students learn 
how to use it appropriately. 

While formal quality assurance regimes are 
increasingly focused on the student experience, 
they have not made student engagement the key 
driver for quality. Nor do such regimes look at 
whether the program is innovative, flexible, mak-
ing great use of technology for learning analytics 
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and assessment and is engaging students with potential applications of that learning. 
 

 
Fig.1: Key elements of digital – age learning model (Kleiman, 2016). 

Indeed, the model of pedagogy prized by 
many quality assurance regimes is particular and 
specific and derived from face-to-face as the 
"gold standard", despite the varied quality and 
experience of face-to-face instruction. 

A great many quality assurance regimes do 
not look seriously and critically at learning im-
pacts over time - impact on career, impact on 
lifelong learning, and impact on community re-
sulting from that learning – nor do they look in 
depth at student engagement and faculty satisfac-
tion as drivers of quality. We still have a lot to do 
to bring our thinking about quality "up-to-date". 

Digital technologies provide increasingly 
powerful tools and offer a variety of educational 
opportunities that can improve teaching and 
learning. These principles offer crucial guide-
lines for administrators, teachers, and technology 
staff in planning and managing the role of tech-
nology in independent schools. 
 

Principles of good practice: Leadership 
1. The educational institution regularly evalu-

ates its use of technology to support its mission, 
goals, and program. 

2. The leadership of the educational institu-
tion incorporates technology considerations into 
strategic planning and creates a sustainable fi-
nancial model for its technology commitments. 

3. The educational institution’s technology 
leader is a member of one of the leadership 

teams and has the training, authority, and support 
needed to influence key areas of policy devel-
opment, decision making, budget, and manage-
ment. 

4. The educational institution ensures that 
faculty, staff, and students have equitable access 
to the technologies they need to support the 
school’s mission, goals, and program. 

5. The educational institution recognizes that 
any innovative teaching and learning exploration, 
including technology innovation, often requires 
significant support for faculty professional de-
velopment and flexibility in schedule and pro-
gram. 

6. Educational institution leadership estab-
lishes school-wide expectations and provides 
ongoing professional development regarding the 
integration of educational technology into the 
school curriculum. 

7. Educational institution leadership, academ-
ic leadership, and technology leadership work 
together to ensure the development, implementa-
tion, and evaluation of technology at the school. 

8. Educational institution leadership regularly 
investigates and evaluates how emerging tech-
nologies impact, or may impact, the sustainabil-
ity of their academic and financial models. 

 
Teaching and Learning 

1. Educators research, evaluate, and employ 
technology as befits their mission and philosophy 
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to provide differentiated personalized instruction 
and to achieve curricular goals. 

2. Educators understand that content is readily 
available with technology and design environ-
ments to transform the relationship between 
teacher and learner, engaging students in higher-
order thinking skills, creation of content, and 
critical thinking. 

3. Educators embrace technologies that pro-
mote a culture of participatory and collaborative 
approaches to learning (such as inquiry-based, 
student-centered, flipped classroom, and project 
and problem-based learning). 

4. Educators model and empower learners to 
effectively practice media and information litera-
cies inside and outside the classroom as content 
creators and consumers. 

5. Educators promote networking opportuni-
ties for their students and teachers to collaborate 
locally and globally. 

6. Educators evaluate opportunities to lever-
age online and/or hybrid learning environments 
and implement them when they enhance student 
learning. 

7. Educators explore technology-enriched and 
adaptive formative assessments for sophisticated 
and customized skills evaluation that reveal 
growth over time and that inspire intrinsic moti-
vation to improve learning. 
 

Professional growth and learning 
1. The educational institution recognizes a 

critical factor in technology integration is the 
teacher’s sustained professional growth by creat-
ing a culture of continuous growth and adequate 
support for innovation and learning. 

2. Educational institution leadership encour-
ages educators to seek out opportunities to build 
learning networks and to explore and evaluate 
digital tools. 

3. The educational institution includes tech-
nology integration as an essential component of 
its professional development, provides the neces-
sary time and resources for it, and ensures that 
educators acquire and demonstrate essential 
technology skills and proficiencies. 

4. Teachers’ use of technology for teaching 
and learning is included in the school’s teacher 
evaluation process, as appropriate for the 
school’s mission and philosophy. 
 
Infrastructure and administrative operations 

1. The educational institution uses technology 
to improve the efficiency and effectiveness of 
administrative operations. 

2. The educational institution provides ade-
quate staffing and infrastructure appropriate for 
its size and operation. 

3. The educational institution maintains, pro-
tects, reviews, and enhances its technological 
resources (data, network, software, and hard-
ware) each year. 

4. The educational institution provides timely 
support for digital resources and the people who 
use them. 

5. The educational institution establishes re-
newal plans, replacement cycles, and disposal 
plans for technology equipment. 
 

Digital ethics 
1. The educational institution engages in ethi-

cal business practices in its digital technology 
initiatives, including considering the public pur-
pose opportunities of online course offerings that 
extend beyond its own school community. 

2. The educational institution operates under a 
clear set of practices/guidelines for maintaining 
privacy, confidentiality, and security in its use of 
digital technology. 

3. The educational institution develops a re-
sponsible-use policy that is framed in the posi-
tive, flexible enough to accommodate changes in 
technology, and frequently reviewed. 

4. Educators teach, model, and expect safe, 
healthy, ethical, legal, and responsible use of dig-
ital resources and social media by students and 
parents. 

5. The educational institution develops a poli-
cy regarding faculty and student interactions on 
social media sites. 

6. The educational institution provides up-to-
date information on fair use, copyright, and 
Creative Commons information and requires 
compliance by faculty, staff, and students. 

7. The educational institution establishes a 
curriculum-based digital citizenship/digital re-
sponsibility program that includes ongoing dis-
cussions of online behavior, cyberbullying, and 
respectful and legal use of online tools. 

8. The educational institution stays current on 
issues, events, and concerns related to online be-
havior and digital citizenship and informs facul-
ty, students, and parents when appropriate.  

 
Conclusion 

Over the past 20 years the use of digital assets 
and technology has accelerated and it continues 
to grow exponentially. 

Digital technology is becoming increasingly 
present in everyday life: from schooling and ed-
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ucation, to political engagement and even finan-
cial and health management (Grand –Clement, 
2017, p. 1). 

Developments in digital technology and the 
speed at which they emerge, drive innovation 
and new applications that touch our lives in dif-
ferent and often profound ways. While there are 
numerous opportunities and aspirations associat-
ed with digitalization, there is also a crucial need 
to understand and mitigate the challenges it pre-
sents to society. 

The digital world is increasingly penetrating 
the education and skills domain, with technology 
gradually being used to deliver education, 
knowledge and skills in new and innovative 
ways. This penetration is coupled with future 
changes to the mode and pattern of work, which 
are themselves affected by the current climate of 
economic uncertainty, as well as by political 
shifts. Given the increased use of fast- changing 
digital technologies in the workplace, new skills 
needs have emerged. The use of these technolo-
gies has contributed to transforming learning and 
skills development into a lifelong process. In-
deed, people now have to continue to develop 
and refresh their skills and knowledge continu-
ously in order to keep the pace with the constant 
innovations and new developments in the digital 
world. It is estimated that technology skills have 
to be updated every three years in order to have 
continued relevance. This applies to the work-
force in general, where emphasis is placed not so 
much on knowing the information, but rather on 
how to find it, and the ability to assess its quality 
and reliability.  

The educational institutions are not immune 
to the ongoing changes in the everyday life. Edu-
cational institutions shall provide the business 
sector with a worker who is skilled, knowledgea-
ble and ready for new knowledge and skills. Un-
der the pressure of digital age and the shift of 
competences of the workers, educational institu-
tions shall create a worker that will understand 
the importance of: Knowledge management (val-
idation of information, quality assurance of in-
formation); Change management; Agile man-
agement (responsiveness, iterative process); Self-
learning and lifelong learning; Discerning the 
limits and barriers of technology (e.g. knowing 
when technology is helpful and when it is not); 
Creation of ambient for learning for tomorrow – 
not for yesterday or today; Aware of the process-
es of planning, projecting, assessment; Projection 

of the future; Creation of cultural ambient; Sup-
port of lifelong learning culture; Logical thinking 
– the world as a system of relations; Ability to 
create and acknowledge information and 
knowledge; Ability to communicate; Ability to 
realize plans; Life harmony; Acceptance of dif-
ferences; Transformation of the slow educational 
system into flexible composition of changes. 
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ABSTRACT: The objectives of the paper are to explore the relative importance of factors that influence the 
choice of a particular courier operator, and to evaluate the competitiveness of courier services in a specific 
market – the Bulgarian courier services market. A methodological approach for evaluation of the competitive-
ness of courier services was proposed and empirically tested. Based on the analysis it was found that the courier 
services competitiveness can be measure by the following indicators: timeliness of delivery, reliability, quality of 
services, competitive price, access to information, meeting customers’ requests and complaints in a satisfactory 
way. By applying Borda Count Method, it was found that the most important indicators for individual customers 
are service price, service quality and timeliness of delivery. The main competitors on the Bulgarian courier ser-
vices market (Econt Express and Speedy) which are also the companies with the largest market share registered 
the highest level of competitiveness of theirs serviced. The reasons for this are mainly the good balance between 
consumer satisfactions with the individual indicators. 
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Introduction 
 
Recently the courier services market has de-

veloped dramatically worldwide. According to 
the latest market research by 2025, the global 
courier market is expected to generate about 420 
billion euros in revenue. For example, in Bulgar-
ia, in the period 2007-2018 the number of courier 
operators increased with 221%, the revenue grew 
with 257%. 

Although courier services stand at the cross-
roads of four markets important for economic 
development: communications, advertising, 
transportation (including logistics) and financial 
services markets, they have characteristic fea-
tures, which differentiate them, for example, the 
specified delivery time with an accuracy to an 
hour, money back guarantee, receipt of the ship-
ment, delivery to the addressee in door-to-door 
system, the ability to track the shipment in the 
tracking-tracing system, the role of specific mes-
senger – courier. This specificity has become 
very attractive not only for business customers 
but also for individual customers. On the other 
hand the global trends such as higher popularity 
of e-commerce, development of small and medi-
um enterprises and higher activities of exporters 

ensure further courier market growth (Gulc, 
2017). 

Globalization and liberalization, facilitated by 
rapid advances in technology, are creating new 
dynamics of competition in the courier services 
market and, in so doing, render the determinants 
of competitiveness much more complex. Nowa-
days the competitiveness of courier services is 
associated with the changing nature of competi-
tion, which places a premium not only on the 
relationship between costs and prices but also on 
company-level ability to learn, rapidly adjust to 
new market conditions and innovations. 

The objectives of the paper are to explore the 
relative importance of factors that influence the 
choice of a particular courier operator, and to 
evaluate the competitiveness of courier services 
in a specific market – the Bulgarian courier ser-
vices market. 

 
The Concept of Competitiveness 

 
Nowadays, due to increasing competition, 

which is getting more intense in the national 
market and in the global market as well, the con-
cept of competitiveness has attracted special at-
tention of scientists and practitioners. The litera-
ture provides different understanding and con-
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cept of competitiveness. Despite that all authors 
highlight the importance of competitiveness for 
the future development of the companies. 

Competitiveness can be defined and measured 
at different levels of economic analysis: nations 
(macro level), sectors of economic activity at 
national and regional level (meso level) and 
firms (micro level). For that reason, researchers 
use the concept of competitiveness in many dif-
ferent, often overlapping, ways using different 
measures and indicators, and apply different 
methodologies (Lauretia & Viviani, 2010). 

The concept of national competitiveness ex-
amine the degree to which the nation can, under 
free and fair market conditions, produce goods 
and services that meet the test of international 
markets while simultaneously expanding the real 
incomes of its citizens. Competitiveness at the 
national level is based on superior productivity 
performance (Chang Moon Newman & Peery, 
1995). National competitiveness is a relative 
concept. It is an approximation of a country's 
ability to grow and to compete with other coun-
tries for human capital, investments, and other 
resources. 

According to Institute for Strategy and Com-
petitiveness at Harvard Business School, the 
concept of national competitiveness is different 
than the economic and business concepts of 
competitiveness. The economic concept of com-
petitiveness describes a market's absolute effi-
ciency. It is a measure of the extent to which a 
market presents "perfect competition". The busi-
ness concept of competitiveness describes the 
performance of a company in comparison to its 
competitors. 

For the economic sectors competitiveness is 
the ability of firms to achieve sustainable success 
against their competitors in other countries or 
regions. 

Nowadays, the intense competition requires 
companies to improve competitiveness. These 
improvements not only benefit the companies 
themselves, but also have a direct impact on the 
competitiveness of the sector (industry) as a 
whole. The competitiveness of the companies 
within a particular sector therefore, reflects the 
competitiveness of that sector. However, there is 
still debate among many authors regarding how 
the competitiveness of these firms should be 
measured and what factors affect competitive 
performance. 

At micro level perspective, the definitions of 
company competitiveness are usually related to 
market performance and productivity. The com-

pany competitiveness is a complex concept be-
cause it can be determined by a large range of 
factors. Therefore, the concept of company com-
petitiveness has been no clearly defined. Some of 
the authors` definitions are focused on sources of 
competitiveness. The competitiveness in this re-
gard is defined as the ability to profitably create 
and deliver value though cost leadership or prod-
uct differentiation. This approach implies that 
competitiveness is directly related to the factors 
that influence a company’s cost and demand 
structure. Other authors place greater importance 
on the indicators of competitiveness. In this re-
gard the competitiveness is defines as the sus-
tained ability to profitably gain and maintain 
market share. This approach emphases the ability 
of the company to adapt and transform in re-
sponse to changing market conditions. 

According to many authors company perfor-
mance is affected by its competitive advantages. 
Competitive advantage refers to the position of 
superiority within the sector that a company has 
developed in comparison to its competitors. 

There are two main views of the origin of 
competitive advantages. The first view point em-
phases the influence of industry-related determi-
nants on company performance. Authors like 
Mason, Brain, Hansen and Wernerfelt, Porter 
argue that competitive advantage originates from 
external sources rather than company-specific 
sources (Hansen & Wernerfelt, 1989; Porter, 
1985). The second approach underline the im-
portance of companies` resources for the compet-
itiveness (this approach includes resource-based, 
competence-based and knowledge-based theories 
of competitiveness). 

Main contributions to the development of re-
source-based approach have Wernerfelt, Barney, 
Prahalad and Hamel. The authors argue that or-
ganizations should look inside the company to 
find the sources of competitive advantage instead 
of looking at competitive environment for it 
(Wernerfelt, 1995; Barney, 1986; Prahalad & 
Hamel, 2001). 

The company level competitiveness indicated 
a company’s ability to design, produce and mar-
ket products or services superior to those offered 
by competitors, where superiority can be evalu-
ated from several factors, like price, quality, 
technological advancement, etc. (Antoldi, Cer-
reto & Depperu, 2011). 

At the company level, profitability, costs, 
productivity and market share are all indicators 
of competitiveness. Nowadays, beyond financial 
or market-based indicators, measures of competi-
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tiveness increasingly include other variables such 
as innovativeness, quality, and social ones like 
ethical standing, social responsibility, working 
conditions of employees, etc. 

The different approaches of company compet-
itiveness definitions highlight four common 
characteristics of competitiveness: 

• The competitiveness is long-term oriented, 
focusing on long-term performance of the 
company; 

• The competitiveness in controllable and re-
lates to the various resources and capabili-
ties of the company; 

• The competitiveness can also be considered 
a relative concept, concerned with how 

competitive a company is when compared to 
the other companies in the sector; 

• The competitiveness has dynamic nature, 
because the factors affecting competitive-
ness change with time and context. 

In conclusion the only way to summarize the 
definitions of competitiveness is a multi-criteria 
approach.  

The competitiveness has a hierarchical struc-
ture with individual companies at the bottom, 
then sectors of economic activities, and then all 
companies and sectors in the national economy 
(Fig. 1). Therefore, the phenomenon is dynamic, 
multifactor and nested in different hierarchical 
levels. 
 

 
 

Fig. 1. Hierarchical (multilevel) structure of competitiveness 

 
The competitiveness of product/service is a 

complex characteristic which takes into account 
a huge number of interrelated factors. The evalu-
ation of competitiveness should include consum-
er attractiveness and the companies’ interests in 
produce of these products/services (Zavyalova, 
2017). It can be summarized that criteria of esti-
mation of competitiveness of product/service 
should be interrelated as integral parts of a sys-
tem “producer/consumer”. 

According to Porter (1985) a product/service 
is competitive if it has a lower price and/or better 
differentiation than comparable prod-
ucts/services. Other authors (Chang Moon New-
man & Peery, 1995) claim that a firm advancing 
its competitive advantage with unique configura-
tions of both product and process. The authors 
argue that value productivity is the core of com-
petitiveness.  

Philip Kotler (2008) proposed marketing the-
ory, in which he explained the competitiveness 

of the product/service based on the total value of 
customers. Faulkner (1995) used the customer 
matrix to calculate the competitiveness of the 
product/service. 

It can be summarized that the competitiveness 
of product/service includes quality, durability, 
timely delivery, and post-sales services, cost etc. 

 
Competitiveness of the Courier Services: The 

Proposed Methodological Approach 
 

Courier services are one of the oldest and 
most widespread means of communication. At 
the same time courier services are also rapidly 
and extensively changing services. Courier oper-
ators provide guaranteed, fast, reliable, on-
demand, world-wide, integrated, door-to-door 
movement of shipments which are tracked and 
controlled throughout the whole process of de-
livery. 

National Level  

The level of unemploy-
ment and the underground 
economy, Infrastructure 
and Social conditions, The 
level of globalization, 
Government policy etc. 

Sector Level  

Overall profitability in the 
sector, The trade balance in 
the sector, Sales volume, 
Sales growth, The balance 
of outbound and inbound 
foreign direct investment, 
and direct measures of 
Cost and Quality at sector 
level, etc. 

Company Level  

Company profitability, 
Cost and Quality, Market 
share, etc. 
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Courier operators in Bulgaria offer various 
services: standard courier services, overnight 
services, same day express services, international 
services, pallet courier services, distribution, or-
der fulfilment, additional services (luggage de-
livery, extra insurance, warehousing) etc. Trend 
such as globalization, e-commerce and urbaniza-
tion stimulate demands for courier services. 

During the last couple of decades, the courier 
services industry in Bulgaria has boomed and 
competition in the market is now very intensive. 

In the conditions of highly competitive couri-
er services market, when customers buy a courier 
service they actually buy a solution that service 
provides. This makes meeting customers’ expec-
tations the main challenge faced by courier oper-
ators. Parasuraman argues that in the evaluation 
process of the results of service operations, ser-
vice managers must determine the outcomes 
from the perspective of customers and more 
broad perspectives (Parasuraman, 2010). Ser-
vices competitiveness should be measured rela-
tive to competitors, because customers have 
choices, and will choose what is best for them. 

To survive in today’s digital world, courier 
operators need to become more competitive, 
market-oriented and customer-driven. In this en-
vironment, price is no longer the only determi-
nant for customer choice. Speed and quality (or 
responsiveness) is the next source of competitive 
advantage especially in the courier services in-
dustry. 

The core of courier service is based on organ-
ization of logistics process, in such a way that 
shipment is received from any place of shipment 
and delivered to any destination. In practice, it 
means that neither sender nor recipient do not 
have to move from their permanent place of resi-
dence to exchange goods (Karcz & Ślusarczyk, 
2016). 

The main characteristics of courier services 
can be summarized as follows: 

• Courier services are an essential instru-
ment for communication and information 
exchange. 

• Courier services promote social, economic 
and territorial cohesion. 

• Courier services are built around four core 
activities – collection, transport, sorting 
and delivery. 

• Contemporary understanding of courier 
services defines them as a type of logistics 
services. 

• The courier services are composed of a 
number of "partial" services that are tem-

porally and spatially arranged to fulfill 
their ultimate purpose. In relation to their 
quality, the above means that it is formed 
as a kind of synthesis (sum) of the quality 
characteristics of the composite services 
and their optimal spatial and temporal or-
dering. 

• The provision and consumption of the 
courier service takes place as a unified 
time and space process, which in relation 
to its quality means that it cannot be as-
sessed at the time of sale (purchase). The 
customer "buys a promise of a subsequent 
service" and takes a certain dose of risk. 

• Courier services are personalized services. 
They result from the interaction between 
two or more subjects. In terms of quality, 
this means that it depends to a great extent 
on the human factor (contact staff, back 
office employees, dispatchers, and cus-
tomers). 

• The courier services are complex and var-
ied services both from the point of view of 
operators and consumers. Courier services 
are variable, integrated services and, last 
but not least, are information rich services. 
This is what makes the courier services 
sector particularly suited to the application 
of modern Information and Communica-
tion Technology (ICT) achievements. 

• The use of ICT is a source of efficiency in 
delivering courier services. For example, 
customers in a self-service situation do a 
certain job, which increases the efficiency 
of the process, saving labor costs for cou-
rier operators. 

• Courier services are characterized by high 
flexibility and orientation to the specific 
needs of consumers. Compliance with cus-
tomer requirements refers to the necessity 
and the possibility of changing the service 
in order to meet the requirements and meet 
the needs of each individual customer 
(Otsetova & Dudin, 2018). 

The application of different models and tools 
for competitiveness analysis in different sectors 
requires the adaptation of the tools used to the 
specifics of each particular service whose com-
petitiveness is measured. 

This makes it necessary to take into account 
the particularities and specifics of the service in 
choosing a method for assessing their competi-
tiveness. 

Taking into account the specificity of courier 
services and the key role of logistics for the 
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competitive development of courier operators, 
the next section of the paper propose a method-
ology for estimation the competitiveness of cou-
rier services. 

 
Research Design 

 
On the first phase in research design a litera-

ture research was conducted. Based on the re-
search process a set of indicators of courier ser-
vices competitiveness was identified. It can be 
summarized that courier services competitive-
ness can be measure by the following indicators: 

• Timeliness of delivery; 
• Reliability; 
• Quality of services; 
• Competitive price; 
• Access to information; 
• Meeting customers’ requests and com-

plaints in a satisfactory way. 
The second phase of the research includes an 

empirical survey conducted among individual 
users of courier services in the Bulgaria. The 
survey was conducted between January 2019 and 
April 2019. Quantitative data collection methods 

were used to collect all the necessary data. 
Therefore, a structured online questionnaire, ad-
ministered by Survey Gizmo software was con-
ducted. 

According to the National Statistical Institute 
of Bulgaria at the beginning of 2019 the popula-
tion of Bulgaria is N=6 988 739 people. At sig-
nificance level α=0,05 and margin of error 
ε=0,05 minimum sample size determined to be 
384 individual customers (Creative Research 
System, 2019). The number of returned and valid 
questionnaires is 392. 

The questionnaire was designed in three parts. 
The first part included socio-demographic ques-
tions and two exploratory questions: the exist-
ence of experience with courier services (filter 
question) and the name of the courier companies 
which customer use at the moment.  

The second part of the questionnaire consists 
questions about the above mentioned six courier 
services indicators for competitiveness. The re-
spondents are asked to evaluate the courier ser-
vices attributes of a particular courier operator 
through a five-point Likert scale (Table 1). 
 

Table 1. Five-point Likert Scale and Scores 

Points of Scale Score 
Very satisfied 5 

Satisfied 4 
Neutral 3 

Dissatisfied 2 
Very dissatisfied 1 

 
For each indicator of courier services 

competitiveness of particular operator an average 
score is calculated, as it shown in Table 2. 

 

 
Table 2. Example of calculation of an average score of Timeliness of delivery indicator 

(Econt Express) 
Scale N of respondents Score Total Score 

Very satisfied 77 5 385 
Satisfied 45 4 180 
Neutral 31 3 93 
Dissatisfied 3 2 6 
Very dissatisfied 5 1 5 
Total 161   669 
Average Score  4,16 

 
In the third part of the questionnaire the cus-

tomers are asked to give a weight for each indi-
cator in order to indicate the degree of im-
portance. 

The Borda Count Method can be used to rank 
out the indicators of importance. The Borda 
Count Method is an appropriate procedure in 

multi-decision making when several alternatives 
are considered. For the Borda Count Method, 
each indicator gets 1 point for each last place 
vote received, 2 points for each next-to-last point 
vote, etc., all the way up to m points for each 
first place vote (where m is the number of indica-
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tors). The indicator with the largest point total is 
the most important indicator for customers. 

 
   (1) 

 
Bij is a number of assigned by j-th customer to 

i-th indicator. 
Ranking is done by using Bi as the utility 

function value for indicator i. 
Each customer arranges all the indicators lin-

early, and gives integer marks to each of them: 
the highest score, which coincides with the num-
ber of indicators, to the most preferred, one point 
less to the next alternative and so on, in a descent 
manner, till the least preferred is reached, which 
is given only one point. 

The weight of each indicator (Wi) is 
calculated based on the Borda's rule (Димков, 
2010). 

∑
=

= N

i
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i
i

t
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1    (2) 
The competitiveness of courier services of-

fered by a particular operator can be determined 
using a Complex Competitiveness Indicator (I): 

∑=
n

IiWi
1

*I    (3) 

where: I is the complex indicator of competi-
tiveness; Wi - weight f of the i-th indicator; Ii – an 
average score of i-th indicator. 

 
Results and Discussion 

 
The demographic prolife of respondents is 

presented at Table 3.  

Table 3. Demographic profile of the respondents 

Education N % Age N % 
Primary school 3 0,77% 18-30 135 34,44% 
Secondary school 28 7,14% 31-40 156 39,80% 
Undergraduate student 123 31,38% 41-50 41 10,46% 
Post graduate (Masters, Ph.D, etc.) 238 60,71% 51-60 21 5,36% 
Total 392 100,00% 61≥ 39 9,95% 
Gender N % Total 392 100,00% 
Female 243 61,99%    
Male 149 38,01%    
Total 392 100,00%    

 
The sample population of individual custom-

ers comprised of 61,99% females and 38,01% 
males. Majority of the respondents are in the age 
group up to 40 years (74,23%). In terms of edu-
cation 60,71% of the respondents are post gradu-
ate and only 0,77% have primary education. 

The majority of individual customers use the 
courier services offered by Econt Express (41%). 
28% of the respondents use the services of couri-
er operator Speedy and 14% use the services of 
national postal operator Bulgarian Post (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. The most frequently used courier operator by individual customers in Bulgaria 
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The calculated results for each indicator (av-
erage score) of courier services competitiveness 
of courier operators are shown in Table 4.  

The results show the Econt Express exceeds 
the rest of the companies by all indicators except 

the price of the service. According to the indi-
vidual customers the national postal operator 
Bulgarian Post offers the most competitive price. 

 

Table 4. The average score of indicators 

 
The Borda Count Method was used to rank 

out the indicators of importance. The results are 
presented in Table 5. 

The research found that the most important 
indicators for individual customers are service 

price, service quality, timeliness of delivery and 
meeting customers’ requests and complaints in a 
satisfactory way. 

Table 5. Importance of indicators 

 
The result of the study shows that for the in-

dividual customers competitive price is of crucial 
importance when choosing courier operators. 
Courier operators should to implement flexible 
pricing, as price is the factor that determines 
their choice. 

Quality of services was also found to have a 
strong importance on courier provider selection. 

Base on previous empirical research it was 
found that courier service quality has a positive 
and significant direct effect on customer loyalty. 
Providing quality service is a critical for custom-
ers to stay with a brand or a courier provider 
(Otsetova, 2017). 

The competitiveness of courier services of-
fered by a particular operator, measured by 

Complex Competitiveness Indicator is presented 
in Table 6. 

The main competitors on the Bulgarian couri-
er services market, namely Econt Express and 
Speedy, which are also the companies with the 
largest market share registered the highest level 
of competitiveness of theirs serviced. The rea-
sons for this are mainly the good balance be-
tween consumer satisfactions with the individual 
indicators. The study shows that the main 
sources of competition for courier services 
should be sought in the price offers, the quality 
of service and timeliness of delivery. 

The national postal operator Bulgarian Post 
has the lowest values for all indicators, excluding 

 Indicator Econt 
Express Speedy Bulgarian 

Post In Time Leo Ex-
press Rapido Others 

Timeliness of delivery 4,16 4,13 2,56 4,01 4,14 4,07 4,01 
Reliability 4,24 3,89 2,87 4,08 3,67 3,92 3,73 
Quality of services 4,11 4,09 3,61 4,15 3,99 3,82 3,69 
Competitive price 4,08 4,04 4,47 3,24 4,01 3,92 4,02 
Access to information 4,28 4,09 3,67 4,02 3,93 4,11 4,10 
Meeting customers’ re-
quests and complaints in 
a satisfactory way 

4,36 4,02 2,19 4,27 3,97 3,59 3,81 

Rank Competitive 
price 

Quality of 
services 

Meeting customers’ 
requests and com-

plaints 
Reliability Timeliness 

of delivery 
Access to 

information Points 

1 245 220 152 92 112 109 5 
2 96 100 139 211 234 198 4 
3 35 56 100 89 45 61 3 
4 14 13 0 0 1 13 2 
5 2 3 1 0 0 11 1 

Total for the 
indicator 1744 1697 1617 1571 1633 1557   
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the competitive prices. It's no accident that its 
market share has fallen sharply in recent years. 

 

 
Table 6. Competitiveness of courier services offered by different courier operators in Bulgaria 

Indicator Wi Econt 
Express Speedy Bulgarian 

Post In Time Leo 
Express Rapido Others 

Timeliness of delivery 0,166 4,16 4,13 2,56 4,01 4,14 4,07 4,01 
Reliability 0,160 4,24 3,89 2,87 4,08 3,67 3,92 3,73 
Quality of services 0,173 4,11 4,09 3,61 4,15 3,99 3,82 3,69 
Competitive price 0,178 4,08 4,04 4,47 3,24 4,01 3,92 4,02 
Access to information 0,159 4,28 4,09 3,67 4,02 3,93 4,11 4,10 
Meeting customers’ re-
quests and complaints in 
a satisfactory way 

0,165 4,36 4,02 2,19 4,27 3,97 3,59 3,81 

I 4,202 4,044 3,245 3,953 3,954 3,903 3,893 
 

Results and Discussion 
 

Based on this study following conclusions can 
be formulated: 

(1) Courier services industry worldwide had 
a stellar performance in the past years. By the 
end of 2025 the global courier market is expected 
to generate about 420 billion euros in revenue. 

(2) For the period 2007 - 2018, the number 
of registered courier operators in Bulgaria in-
creased by more than 220%, at the same time 
there is more than 250% increase in the revenues 
from courier services; 

(3) Today the competitiveness of courier 
services is associated with the changing nature of 
competition, which places a premium not only on 
the relationship between costs and prices but also 
on company-level ability to learn, rapidly adjust 
to new market conditions and innovations. 

(4) The courier services competitiveness can 
be measure by the following indicators: timeli-
ness of delivery, reliability, quality of services, 
competitive price, access to information, meeting 
customers’ requests and complaints in a satisfac-
tory way. 

(5) By applying Borda Count Method, it was 
found that the most important indicators for indi-
vidual customers are service price, service quali-
ty and timeliness of delivery. 

(6) The main competitors on the Bulgarian 
courier services market (Econt Express and 
Speedy) which are also the companies with the 
largest market share registered the highest level 
of competitiveness of theirs serviced. The rea-
sons for this are mainly the good balance be-
tween consumer satisfactions with the individual 
indicators.  

(7) The national postal operator Bulgarian 
Post has the lowest values for all indicators, ex-
cluding the competitive prices. 

(8) Bulgarian courier operators should seek 
sources of competitive advantages in the compet-
itive price, service quality, timeliness of delivery 
and individual approach to customers and the 
possibilities of changing the services according 
to the specific needs and requirements of the cli-
ents. 
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DISEASES THROUGH PELOID THERAPY 
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ABSTRACT: The traditional concept of health Emphasizes on the treatment and recovery mainly 

of the physical body, with little attention paid to mental, emotional and spiritual health as somethimes 
the definition of "health" is difficult to distinguish from that of "wellness" The basis of these concepts - 
health tourism is a unifying category, wellness tourism is a subcategory oriented towards strengthen-
ing health ,disease prevention and an active improvement of the quality of life where as  medical tour-
ism is associated with travel to treat an existing illness through therapeutic and surgical interventions 
by qualified medical staff, including invasive procedures in cosmetics and plastic surgery. Peloid 
therapy is an effective treatment method, known and used since ancient times to the present day. Bul-
garia is extremely rich in balneological resources - mineral waters and curative mud with the most 
important being the limestone, peat and mineral spring muds. 

Key words: Health Tourism, Medical Tourism, Wellness Tourism, Peloid therapy, Prevention, Treatment. 
 

 
INTRODUCTION 

 
Health according to the World Health Organi-

zation is a state of full, physical, psychological 
(mental) and social well-being, and not merely 
lack of disease and / or physical or mental disa-
bility "(WHO1984) By its nature, it is a biologi-
cal category that characterizes the state of the 
structure and functions of the human organism, 
its state and its maintenance in the established by 
the medical science as norms. From the econom-
ic and social point of view, human, human, so-
cial, human health is considered to be the ability 
of a person to exercise a purposeful, effective 
and effective activity in the changing environ-
ment of the external environment and within cer-
tain types of activities to which the body is capa-
ble of adapting. [5] 

Some changes to the definition in 1984 have 
been observed and the ability of the individual 
for social integration. According to the WHO, 
health is a resource of everyday life, not a goal in 
life. This is a concept that emphasizes social and 
personal resources as well as physical capabili-
ties. Wellness, unlike "health", is a process of 
creating harmony between physical, mental, spir-

itual and biological health and is more closely 
related to a change towards a more healthier life-
style rather than the treatment of a particular ill-
ness. 

Wellness is oriented towards maintaining op-
timal health and well-being in which physique, 
mind and spirit are united for the full integration 
of the individual into society and the environ-
ment. The term "wellness" appears in the middle 
of the last century in the United States and can be  
interpreted as a "state of calmness and balance". 
This is process with long term results aimed at 
harmonizing the body, mind and spirit, healthy 
lifestyle, cosmetics, meditation, relaxation, spir-
itual and social activity, etc. [7] 

It is necessary to define the illness or disease 
as a key motive for undertaking medical tourism 
which also includes the medical spa centers (bal-
neological centers) which are visited with a doc-
tor’s prescription with the aim of treatment and 
rehabilitation after the illness. In fact, the pres-
ence of a disease and a prescription from a medi-
cal practitioner to carry out specific procedures 
are the factors discriminating against the motiva-
tion to exercise different types of tourism-
medical or spa / wellness in the general frame-
work of health tourism. 
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Health tourism includes a wide range of mo-
tives and activities with a wide range of physical 
activity. 

Health tourism can be defined as the travel 
and residence of people in order to prevent, 
maintain, stabilize or restore their physical, intel-
lectual and social well-being status through the 
use of specific health services in a place different 
from their permanent residence and work. [4] It 
is important to note that, both on a global and 
European scale, more and more trips are taking 
place not only on culture and art, but also on 
human health. In this sense, health tourism can 
be defined as one of the trendy types of tourism 
in the modern stage of the tourism industry [2] 

The residence and performance of procedures 
in a specially designed recreation area away from 
home serves as a unifying element and it is also a 
motivation factor for the health-oriented journey. 

According to this concept, health tourism in-
cludes wellness activities such as traveling to spa 
centers and beauty farms, yacht trips, sports tour-
ism (cycling, grass tennis, climbing, diving, fit-
ness and a range of other physical activities) that 
enhance the overall tone and have a positive ef-
fect on health and self-esteem.  

Today we are talking about wellness tourism 
or wellness travel. Considering the main features 
of wellness, in a more narrow sense we can de-
fine wellness tourism as traveling with the main 
motive of achieving, promoting and maintaining 
maximum or good physical health and well-
being. This type of tourism is related to the idea 
of being active in finding new ways to maintain a 
healthier and less stressful way of life. It's about 
finding a balance in life. Thus, tourism through 
its wellness variety, apart from the economic as-
pect, tourism as an economic sector forming a 
significant part of GDP in a number of countries 
around the world, including the EU (10% of 
GDP) and Bulgaria (9.8% of GDP), acquires 
both human and even philosophical sense - im-
proving the light and finding the golden envi-
ronment between work and rest. [3] 

Wellness tourism includes spa treatments, 
various fitness programs and sports, healthy eat-
ing, yoga and meditation, cultural experiences, 
study of nature, all sorts of inspirational activities 
and many others. Its idea is to escape from the 
daily environment for a certain period of time, to 
relax and dedicate our energy to ourselves and 
our family.[9] 

Wellness tourism is oriented towards 
strengthening and increasing the health of al-
ready healthy people. Wellness is a lifestyle ori-

ented towards optimal well-being where the body 
(physical aspect), mind and spirit (emotional and 
intellectual aspect) are united by the individual 
so they can experience a more fullfilling way of 
life in society (social, natural and working envi-
ronment) and not just the absence of disease. 
Wellness is one of the ways to make your life 
happy and harmonious. [6] 

In contrast, medical tourism is targeted at 
people with diseases that undertake travel for 
treatment with various invasive and non-invasive 
medical methods. In the German-language litera-
ture among German, Austrian and Swiss aca-
demic communities a clear distinction is made 
between treatment (healing tourism) and well-
ness. As early as 1959, Dunn one of the first 
medics who introduced the philosophy of well-
ness, characterized it as a state of health that en-
compasses a common sense of well-being and 
considers the individual in his unity between 
body mind and spirit. Lifestyle and self-
responsibility towards health are leading factors 
in the search for a better quality of life. Mueller 
and Kaufmann (2000) define wellness tourism 
as: "A combination of all relationships and phe-
nomena resulting from travel and residence of 
individuals whose main motive is to preserve and 
strengthen their health-stay in specialized hotels 
that provide appropriate know-hows and individ-
ual care and require extensive packages of ser-
vices including physical fitness / body care, 
healthy eating / diet, relaxation / meditation and 
mental activities. Medical tourism is an alterna-
tive type of tourism and a growing global trend 
in the era of globalization. "Medical tourism" is 
generally defined as a trip for the purpose of 
treatment and / or restoration of health where, as 
secondary factors such as relaxation and ac-
quaintance with a new culture may be indicated. 
According to Connell [10], the term "medical 
tourism" includes specific medical interventions. 
The same author identifies medical tourism as a 
popular culture connected with long-distant trav-
el to far-off destinations such as  (India, Malay-
sia, Thailand) for the purpose of receiving medi-
cal, dental and surgical services abroad and at the 
same time a vacation in the most conventional 
sense of the word. 

Medical tourism is an economic activity that 
brings together at least two sectors being medical 
and tourism. Medical tourism is the latest tour-
ism emerging from the health-oriented types of 
tourism associated with a trip to a destination in 
which the necessary medical intervention will be 
undertaken. About 30 million people use medical 
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tourism services around the world and their turn-
over is about $ 150 billion a year. 

The concept can be seen or referred to as 
"health tourism", "medical tourism" or even "spa 
tourism" and covers travel and medical services. 
It is necessary to differentiate between the well-
ness tourist, the tourists seeking alternative 
treatment and those who have already been pro-
vided with emergency medical assistance. 

Medical tourism can be divided into two con-
ditional categories: cosmetic surgery and surgery 
outside of the cosmetic operational interventions 
which both are affiliated and connected with 
postoperative rest. In the first subgroup, the med-
ical services are related to invasive interventions 
for improvement of the appearance - liposculp-
ture, bust shaping, plastic surgery, etc. In the 
second subgroup, the electives are separated 

from the compulsory interventions for treatment 
and prolongation of life. 

 
Classification of health tourism 

 
Health tourism combines preventive and heal-

ing approaches, with the main part of the classi 
fication are health / disease conditions and the 
specific means of treatment. Table 1 (Modifica-
tion by) presents the broad spectrum of tourism 
activities that are integrated into the broad con-
cept of "health tourism". The differentiation be-
tween health and wellness tourism is becoming 
more and more difficult due to the close relation-
ship between them. The modern definition of 
"health" is becoming wider, bringing it closer to 
that of "wellness". 
 

 
Table 1. Type of wellness and medical tourism 

Wellness Tourism Medical Tourism 

Холистичен Relaxation & recrea-
tion Medical wellness Medical therapeutic Medical Surgical 

Spiritual Cosmetic treatments Therapeutic recreation Rehabilitation of 
diseases Cosmetic Surgery 

Yoga meditation Sports and fitness Rehabilitation style of 
life 

Treatment and re-
covery Dental procedures 

  Thalassotherapy diet therapy Surgical interven-
tion 

Health tourism is widespread, so in recent 
years there has been an expansion of services 
related to it. Numerous distances offer a vast 
number of products that combine wellness and 
medical procedures combined in a common 
package as well as those that have mainly psy-
chological or spiritual dimensions 

 
Cultural and geographical differences in 

the concepts of "health" and "wellness" 
 
In order to better distinguish the concepts, 

health and wellness, it is necessary to know the 
traditional historical, cultural and linguistic dif-
ferences between them. In Central and Eastern 
Europe the word health is understood as the gen-
eral physical health and health tourism is orient-
ed towards the treatment of diseases, rehabilita-
tion after illness and balneology or the use of 
thermal mineral waters mainly for treatment and 
under medical control. In a number of Western 
European countries, there are historical traditions 
for the use of sea water (thalassotherapy), sun  
and air to improve the general physical condition  

or overall wellness. In Germany, Austria and 
Switzerland, fitness is a major element of well-
ness, along with physical exercise, healthy eat-
ing, relaxation and some forms of spiritual prac-
tices such as yoga and meditation. In southern 
Europe, wellness has an emphasis on thalasso-
therapy and healthy eating, with the Mediterra-
nean cuisine being acknowledged as the best to 
serve the purpose, while Turkey and some parts  
of Spain (Andalusia) associate this concept with 
the use of the "Turkish bath", which seeks the 
positive effect of water vapor, exfoliating dead 
skin cells, massage and a relaxing atmosphere. In 
the Scandinavian countries and Finland, wellness 
is viewed as the daily use of the sauna with sub-
sequent cold water procedures and intense physi-
cal fitness. 

Different content in the concept of "wellness" 
is present in most Asian countries, where the 
center of activities is spiritual wellness, which 
dominates the physical procedures. In this part of 
the world, in the wellness concept, a significant 
number of spiritual activities are integrated, such 
as meditation and yoga accompanied by a variety 
of relaxing massages as well. In Malaysia, the 
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emphasis is mainly on relieving stress in the 
working and urban environments through spa 
treatments, massages and cosmetic therapies. In 
the Middle East and North Africa where religion 
holds the central place in life, spiritual activities 
are not viewed as facultative activities, and phys-
ical wellness is achieved through medical thera-
py (medical spa therapy) or medical interven-
tions (including medical tourism to India). 

 
Possibilities of the mud treatment re-

sources for human health 
 
Mud treatment / Peloid therapy - from Pelos - 

mud, sludge / is an effective method of treat-
ment, known and used from ancient times to the 
present day. The healthful properties of mud 
were known to ancient Egyptians, Romans, 
Greeks, Indians. Mud treatment is mentioned in 
the 30th century BC in the Cahun papyrus. In the 
Indian book Ayur-Veda / book about life from 
the 8th century BC era / refers to the treatment of 
some gynecological diseases with mud. For 
many centuries, it has been widely used and has 
been a part of the traditional medication. 

In ancient Egypt mud (sludge)also found ap-
plication when it was extracted from the bed of 
the Nile river after the withdrawal of its waters 
and was used for joint treatments. The famous 
ancient healer Galen the second also recom-
mends that the patient's body be covered in mud 
in various conditions and diseases. Later, during 
the First and Second World Wars, before the dis-
covery of penicillin, healing mud was widely 
used to treat wounds in the form of compresses, 
or having a direct application. The founder of the 
scientific mud treatment in Bulgaria is Prof. P. 
Stoyanov. in 1905 he started applying and using 
mud treatment at the Varna Sea Sanatorium. He 
examines the muds near Shabla, Balchishka Tu-
zla, Varna and Pomorie. His first scientific pub-
lications are both in Bulgaria and in international 
quorums. Bulgaria is extremely rich in balneo-
logical resources - mineral waters and healing 
mud, which have also been used in ancient times. 
the localities of lime, peat, and mineral - spring 
mud hold the most importance. The combination 
of peloid therapy with the modern preformed 
physical factors such as physiotherapy, remedial 
gymnastics, massages, increases their therapeutic 
effectiveness. Years of scientific studies show 
that Bulgaria has practically inexhaustible quan-
tities of mud resources with diverse composition 
and origin. At the beginning of the 20th century a 
German laboratory carried out studies of the lye 

and mud from the Burgas lakes and found that 
their qualities are incomparable with all the 
world's resources. In modern medicine, four ma-
jor types of peloids are differentiated according 
to their origin, physical properties, chemical and 
microbiological components: 

• liman-lagoons; 
• peat; 
• volcanic; 
• Spring. 
Despite this division, the medical evidence in 

all of them is the same, and only the methodolo-
gies and techniques of application - volume, du-
ration, location, temperature, etc. - are differ-
ent.[8] 

Substances of Healing mud 
 
Healing mud is a natural product with non or-

ganic and organic ingredients. It is formed for 
years with the aid of geological, biological pro-
cesses and also under the influence of climatic 
factors. Healing mud is a complex heterogeneous 
system that consists of 2 phases 

1. Liquid phase - contains water and electro-
lytic dissociated salts. 

2. Solid Phase - Has 2 Ingredients: 
(a) Crystalline skeleton made of silicates, 

clay, humus and insoluble salts. 
b) Colloidal complex composed of inorganic 

colloids - Iron and aluminum hydroxide, Iron 
hydrosulfite. 

Healing mud also contains biologically active 
substances formed as a result of biological pro-
cesses (in decomposition):  Estrogens, Antibiotic 
Substances, Hormone-like Substances. Algae, 
phyto and zooplankton, unicellular and multicel-
lular organisms, molluscs, etc. are also involved 
in mud formation. 

In order for the mud to be considered med-
ical it needs to meet several conditions it has to 
contain not less than 1-2% organic matter; it has 
to have a black to dark gray color; have a smell 
of hydrogen sulphide; have a particle size greater 
than 0.25 mm; particles over 0.25mm have to be 
no more than 2-3% of the mud; the water content 
is has to be  in the range between of 35 to 70%. 

 
Types of healing mud’s [1] 

Limestone Limman Lime mud 
The healing limestone mud is formed at the 

bottom of the lime as a result of a complex phys-
icochemical and biological process. It is a sedi-
ment product of a closed salty lake, with a dark 
gray to black color, oil consistency and strong 
smell of hydrogen sulfide. As a result of the de-
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cay of unicellular organisms such as, seaweeds, 
fishes, crabs, clams, etc., it contains inorganic 
compounds such as silicates, iron and aluminum 
compounds, hydroxides, salts, sands and gyp-
sum. The process of mud is quite slow - about 1 
mm of mud is formed in one year. More healing 
and more benefits are provided by black mud, 
due to its significantly higher concentrations of 
hormones and antibiotics. It is formed in the 
firths by the sea, and the formation is a complex 
and long process. Under the influence of bacteria 
that are in anaerobic conditions the organic mat-
ter is disintegrated Hydrogen sulphide is re-
leased, salt, potassium, calcium, sodium, iron 
play a part as well The mud is also unique be-
cause of the seaweed called “zelenika”             
that is in the mud. In 1925 Prof. Paraskev 
Stoyanov made the first research. It has been 
found that the seaweed contains elements from 
the entire Periodic table, biologically active sub-
stances, 16 types of anti-inflammatory cures of 
plant origin, hormones and hormonal substances. 
It is characteristic of lime mud that it has a high 
concentration of salts, it  has a homogeneous tex-
ture, its  finer and more homogeneous than the 
other types of mud, it  contains pH. The pH in 
the limestone has a index of about 7-8 (can reach 
up to pH 10), while the alkalescent in peat is 
about 1.5-2. For 1 year. is formed 1 mm. Lim-
man mud. The mud is obtained mechanically. It 
is best to use the mud on the spot. When the mud 
is not used in place, it should be stored with a 5-
10% sodium chloride solution (NaCl) to prevent 
oxidation. Once used, the mud is left to regener-
ate, which takes about 4-5 months. Locations: 
Pomorie, Varna Lake, Bourgas Lake, Tuzlata, 
Shabla. 

Mineral – Spring mud  
It is formed in the mouth of the mineral 

springs and in the spilling of mineral waters and 
swamp on the surrounding terrains. It contains 
less organic ingredients, predominantly mineral 
substances. with lighter color and lack of un-
pleasant smell, it is often used for baths and it 
also finds applications as a painkiller, as well as 
for nourishing and moisturizing the skin. Spring-
Peat mud When such mud forms in swampy 
places, it is with a mixed character. Peat-mud – 
contains a greater quantity of minerals. It is dark 
brown or black, depending on which substances 
predominate - sulfur or iron Locations: Velin-
grad, Banya-Karlovo. 

Peat mud 
It is formed by: 

1. Humification of plant and animal organ-
isms. 

2. Presence of moisture. 
3. Lack of oxygen 
It is mixed with earthly masses. Peat mud has 

a higher relative proportion of organic matter, it 
contains more hormones, vitamins and biologi-
cally active substances. Its active reaction is 
acidic. It has a lower salt content than limestone 
but has a better heat capacity. Peat mud has been 
produced within the frame of thousands of years 
of organic plant, grass, herb and animal remains 
and also in the presence of moisture and oxygen 
deficiency. This residue is transformed for years 
into a fine paste that has a rich organic content 
including fulvic acid, vitamins, amino acids, 
phytohormones and humic acids that are in a 
form that is easy to absorb from the human body. 

Locations: Pernik, Kyustendil, Mihailov-
grad 

Sapropel mud 
Sapropel mud. (from Sappho, rotting + clay, 

sludge). It is composed mainly of organic sub-
stances. It is formed at the bottom of the fresh-
water basins and contains mainly organic materi-
als, which are decomposable products of plant 
and animal origin. 

Mud Volcanoes 
Mud Volcanoes have small eruptions of mix-

tures of water and clay. They can be found in the 
regions with mining and oil fields. The eruptions 
occur under the influence of underground gases, 
such as methane, nitrogen, hydrogen sulphide. In 
Bulgaria, muddy volcanoes are found in the area 
of Stara Zagora 

Physiological effects of mud 
The main factors are: 

• Thermal factor. 
Prior to use, the peloids are heated to a tem-

perature of 420 ° C in a water bath. When ap-
plied to the relevant areas of the body, they slow-
ly release their heat and have a long thermal ef-
fect. 

• Mechanical factor. 
The mud layer irritates the tactile receptors of 

the skin and exerts even stronger pressure when 
it dries. This pressure helps venous and 
lymphedema. 

• Chemical factor. 
The organic and inorganic substances con-

tained in the mud pass through the skin and have 
both a local and generalized specific action, it is 
proven as well that the opposite possibility 
meaning  ions and substances passing from the 
tissues to the mud itself. 
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• Physical factor. 
Specific mud characteristics such as ion ex-

change, active reaction, redox potential, and oth-
ers are identified. Also, consideration should be 
given to the action of radiant energy from the 
radioactive substances present in the mud and its 
bactericidal action. 

Physiological action is expressed: prolonged 
and active hyperaemia; improving local blood 
circulation and metabolism; enhancing resorbtive 
processes; reducing edema; favorably influenc-
ing local chronic inflammatory processes; en-
hancing and stimulating regenerative processes .; 
a desensitization effect that is explained by the 
entry into the blood of protein-protein-mediated 
intermediates that act by the type of irritating 
therapy with the stimulation of the immune pro-
cesses and the general reorganization of the or-
ganism; huminic acids and estrogens contained 
in mud inhibit the enzyme hyaluronidase that 
degrades hyaluronic acid and chondroitin sulfate, 
which are the major constituents of articular car-
tilage and connective tissue; the available hor-
mone-like substances stimulate the functions of 
the gonads; regulating the function of the stom-
ach and bile ducts. 

Mud healing methods: 
 Mud application 
 Egyptian method 
 Mud baths 
 Mud compresses 
 Eye Compress  
 Head compress  
 Face mask 
 Abdominal compress 
 Cavitation method 
 Vaginal method 
 Rectal method 
 Electro- mud treatment 

Mud treatment treats Disease such as  
 Diseases of the musculoskeletal system 
Inflammatory joint diseases - rheumatoid ar-

thritis, other arthritis - infectious, metabolic, pso-
riatic; Degenerative joint diseases - osteochon-
drosis - all forms, stages and localization Trau-
matic diseases of the musculoskeletal system and 
states of fractures, luxuries, injuries. 
 Diseases of the peripheral and central 

nerve system 
 Diseases of the male genitourinary sys-

tem 

Prostatitis, vesiculitis, posterior urethritis, ep-
ididymitis, oligospermia, orchitis - three months 
after the acute period 
 Diseases of the female genitourinary 

system 
Colposites, endocervicities, endometritis, par-

ametritis, salpingoophores, ovarian hypofunc-
tion, dysmenorrhea, sterility 
 Skin disease 
Psoriasis vulgaris; Neurodermitis; Dry ecze-

ma 
 Diseases of the gastrointestinal tract, 

liver and bile ducts 
Hyperacid gastritis; Ulcerative stomach and 

duodenal disease; Chronic hepatitis, cholecysti-
tis, cholangitis, cholengiaehepatitis; Dyskinesias, 
perigastrites, peridoudians, perihepatitis, peri-
hocholecitis; Dyskinesia of the biliary tract; Coli-
tis 
 Blood vessle Diseases 
Residual phenomena after thrombophlebitis; 

Obliterating endarteritis and obliterating limb 
sclerosis of the posterior vessels;Angioneurosis / 
Raynaud's disease, acrocyanosis 
 Professional diseases 
Vibrational disease; Disease of the extremi-

ties; Chronic lead intoxication 
 Exchangeable diseases 
Obesity; Gout; Mild diabetes (with diabetic 

polyneuropathy) 
 

CONCLUSION 
 
The advantages of the Bulgarian mud treat-

ment are not only the valuable mud types with 
proven healing effect, but also the possibility of 
carrying out complex treatment with many other 
natural conditions such as favorable climate, sea, 
sun, mineral waters and warm sea water, spa-
cious beaches with fine and clean sand. Mud 
treatment causes a deep and prolonged warming 
of the internal organs, activates blood circulation 
and metabolic processes in the body. The healing 
mud consists of metals, vitamins, hormones, bi-
ostimulators. They help in the healing of frac-
tures, burns, post-operative scars. The curative 
mud of local origin is widely used in the balneal 
waters of Bulgaria. The combination of sea, 
mountains and mineral waters makes Bulgaria a 
place suitable for rest and health throughout all 
of the year. 
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UKRAINE ON THE WORLD MARKET OF POULTRY MEAT: TRENDS AND PERSPECTIVES” 

 
Svitlana Sendetska 

 
ABSTRACT: This article considers that the production of poultry meat is a branch of animal husbandry, 

which has the highest growth rates in the world in production over the past ten years compared with other sec-
tors of animal husbandry. The world's largest producers of chicken meat are identified - the USA, Brazil, China, 
the EU countries, and Russia. Together they produce more than two-thirds of the global production of this type 
of product. Ukraine ranks 16th in this ranking, which is more than 1.2 million tons of poultry meat according to 
2018. 

It is shown that the main exporters of broiler meat are Brazil, USA, EU countries, Thailand and China. By 
2018, they exported 9,642 tons of meat products. In recent years, their share in world exports has been gradual-
ly decreasing due to the growth of exports from the EU, Thailand, Turkey, Ukraine, etc. Ukraine ranks seventh 
in the world in terms of exports of broiler meat, increasing exports by almost 55 thousand tons in 2018. The 
main vector of supply was directed to the European and Asian-African market. The growth of poultry meat ex-
ports from Ukraine contributes to the growth of competitiveness of Ukrainian products with a corresponding 
increase in the production of broiler meat. 

It has been established that 90% of poultry meat exported from Ukraine belongs to the private company My-
ronivsky Hliboprodukt. One of the main competitive advantages of MHP is the low cost of production in Ukraine 
and closed vertically integrated production. 

It is shown that in order to stimulate and support the development of the export of poultry meat in Ukraine, it 
is advisable to create an export credit agency that would insure risks and guarantee operations on foreign eco-
nomic operations of exporters. 

Key words: poultry meat, the world market, production volume, export, import, broiler meat. 
 

Введение 
 

Промышленное птицеводство – одна из 
немногих отраслей животноводства, которая 
стремительно развивается и является весомой 
составляющей в производстве мяса и мясных 
продуктов в Украине и мире. За прошедшие 
10 лет объемы производства мяса птицы в 
Украине увеличились на три четверти и со-
ставили в 2018 г. 1235 тыс. т. Рост объемов 
производства мяса птицы существенно по-
влиял на его экспорт, который за прошедшие 
10 лет вырос более, чем в 50 раз [5]. Украина 
постепенно укрепляет свои позиции среди 
крупнейших производителей и экспортеров 
мяса птицы, несмотря на то, что в связи с во-
енной агрессией на Востоке она потеряла не-
сколько крупных производств и значительные 
рынки сбыта в России.  

Развитие украинского рынка продукции 
птицеводства в значительной степени зависит 

от основных тенденций и конъюнктуры ми-
рового рынка птицеводческой продукции. 
Целью данной статьи является анализ миро-
вого рынка мяса бройлеров, перспектив его 
развития, определение места Украины на 
этом рынке и перспективных для нее рынков 
сбыта продукции птицеводства. 

В данном исследовании применялись об-
щенаучные, маркетинговые и графические 
методы исследования, данные статистической 
отчетности, Интернет-ресурсы. 

 
Результаты исследования 

 
Мясо птицы является вторым по объемам 

потребления мясом в мире. Мировое произ-
водство бройлерного мяса постоянно растет. 
За десять прошедших лет оно выросло боль-
ше, чем на 30% и составило в 2018 г. 95,5 
млн т. За этот же период производство говя-
дины и телятины практически не изменилось 
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(+ 6%), свинины – выросло менее, чем на 15% 
(рис. 1). В 2018 г. мяса бройлеров в мире про-
изводилось на 15% меньше, чем свинины и в 
полтора раза больше, чем говядины. При со-
хранении тенденций последних десяти лет в 

2020 году в мире будет производиться около 
100 млн т мяса бройлеров, однако оно будет 
оставаться на втором месте по объемам про-
изводства после свинины. 

 

 
Рис. 1. Объемы производства основных видов мяса в мире. 

Источник: по данным USDA [5] 
 

Наибольшими производителями мяса пти-
цы в мире являются США, Бразилия, страны 
Европейского Союза, Китай, Россия. Сум-

марно они производят почти две трети всего 
мирового производства этого вида продукции 
(табл. 1). 

 
Таблица1. Объемы производства мяса бройлеров крупнейшими его странами-

производителями, млн т 

Страна 2008 г. 2010 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2008 г. 

США 16,815 16,791 18,208 18,510 18,938 19,361 115 
Бразилия 10,940 12,230  

 

13,547 13,523 13,612 13,355 122 
Страны ЕС 8,594 9,202 10,890 11,560 11,912 12,200 142 
Китай 11,982 12,701 13,561 12,448 11,600 11,700 98 
Россия 2,149 2,75 4,222 4,328 4,617 4,872 227 

Источник: по данным USDA [5] 
 
Каждая из этих стран (кроме Китая) еже-

годно наращивает объемы производства мяса 
бройлеров, но самых больших темпов роста 
за прошедшие 10 лет достигла Россия – 127%. 
Высокими темпами за этот период увеличи-
валось производство мяса птицы в Украине – 
на 72% [5], однако Украина пока входит 
только в топ-20 производителей мяса бройле-
ров, занимая в нем 16 позицию. с объемами 
производства в 2018 г. 1, 235 млн т [5]. Стра-
ны ЕС только в 2017 году смогли опередить 
Китай по объемам производства мяса птицы, 
заняв третье место в мировом рейтинге.  

Динамика мирового производства мяса 
птицы напрямую зависит от эпидемиологиче-
ской ситуации. Мировые пандемии, такие как 
птичий грипп, сальмонеллез и др. существен-
но сказываются на позициях стран-
производителей и требуют особых мер для 
преодоления их последствий. Санитарные и 
фитосанитарные меры является также одним 
из эффективных средств регулирования меж-
дународной торговли и защиты внутренних 
рынков. 

Основными экспортерами бройлерного 
мяса являются Бразилия, США, страны Евро-
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союза, Таиланд и Китай. В 2018г. они экспор-
тировали 9642 тыс. т курятины. Крупнейший 
экспортер – Бразилия – экспортирует около 
28% всей произведенной продукции, США – 
17% (табл. 2). 

Начиная с 2008 г. происходит постоянное 
уменьшение доли экспорта мяса птицы глав-
ных стран-экспортеров США и Бразилии. За 
это время доля Бразилии в мировом экспорте 
уменьшилась с 39% до 33%, а США – с 38% 
до 29%. В то же время увеличилась доля в 
мировом экспорте стран ЕС (с 9% до 13%), 
Таиланда (с 5% до 7%), Турции (с 1% до 4%) 
и др. стран [5]. 

В ближайшей перспективе страны ЕС 
также будут терять свои экспортные позиции, 
зато будет расти доля других стран в общем 
экспорте мяса птицы. Это связано со стреми-
тельным развитием производства в государс-

твах, которые до сих пор считались нетто-
импортерами. Страны из первой десятки по 
объемам в мировом производстве в последние 
годы значительно увеличили свое собствен-
ное производство и, соответственно, появи-
лись большие возможности для экспорта про-
дукции на другие рынки. В течение послед-
них лет темпы роста экспорта в других стра-
нах значительно превышают темпы роста эк-
спорта в традиционных странах-экспортерах 
(США и Бразилия), что и привело к уменьше-
нию их доли экспорта. Это такие страны как 
Россия, Беларусь, Мексика, Турция, Аргенти-
на, Канада, Чили [5]. Яркий пример – Украи-
на, которая в последние годы смогла не то-
лько обеспечить себя мясом птицы, но и на-
чать и существенно наращивать его экспорт 
на внешние рынки. 

 
Таблица 2. Объемы экспорта мяса бройлеров его крупнейшими странами-экспортерами, млн т 

 

Страны 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2008 г. 

Бразилия  3,242 3,272 3,841 3,889 3,847 3,687 114 
США 3,224 3,103 2,932 3,086 3,140 3,244 101 
Страны ЕС 0,726 0,934 1,179 1,276 1,326 1,429 197 
Таиланд 0,383 0,432 0,622 0,690 0,757 0,835 218 
Китай 0,285 0,379 0,401 0,386 0,436 0,447 157 
Турция 0,046 0,101 0,292 0,263 0,357 0,418 909 
Украина 0,006 0,023 0,158 0,236 0,264 0,317 5283 
Всего в мире 8,413   

8,908   

10,304 10,718 11,025 11,238 134 
Источник: по данным USDA [5] 
 
Учитывая постоянные вспышки птичьего 

гриппа в различных регионах мира и ограни-
чения, которые вводятся странами-
импортерами на поставки продукции птице-
водства, постоянно будет происходить пере-
распределение объемов экспорта между клю-
чевыми экспортерами на определенных рын-
ках.  

Более 20% мирового импорта бройлерного 
мяса приходится на Японию и Мексику. Эти 
страны являются наибольшими импортерами 
курятины в мире. Крупные партии куриного 
мяса извне поступают также в страны ЕС, 
Саудовскую Аравию, ОАЭ, Южную Африку, 
Ирак, Филиппины, Анголу, Кубу, Гон-
конг [5]. Это наиболее перспективные рынки 
сбыта мяса птицы.  

Мясо птицы доступнее по сравнению с 
другими видами мяса, не имеет религиозных 

ограничений, поэтому спрос на него прог-
нозируемо будет постоянно увеличиваться в 
тех регионах, где есть рост доходов и числен-
ности населения – это страны Ближнего Вос-
тока, Африки и Азии.  

Развитие мясного птицеводства в США 
привело не только к полному обеспечению 
населения мясом птицы, но и ко второму ме-
сту в мире по экспорту этого вида продукции. 
Рост производства мяса бройлеров здесь обу-
словлен активным спросом населения из-за 
сравнительно низких цен на него (по сравне-
нию с другими видами мяса), его высокими 
диетическими характеристиками, определен-
ными представлениями американцев о здоро-
вой пище, а также из-за массового использо-
вания мяса птицы перерабатывающей про-
мышленностью для производства полуфабри-
катов для быстрого приготовления пищи как 
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в домашних условиях, так и в заведениях об-
щественного питания [4]. 

Основным фактором интенсивного разви-
тия птицеводства в США стало использова-
ние вертикальной интеграции – организаци-
онных связей между производителями сырья, 
кормов, переработчиками и сферой реализа-
ции. Гиганты-интеграторы, которые коорди-
нируют и контролируют все стадии произ-
водства мяса птицы разных видов, имеют 
собственные инкубаторы, убойные, перераба-
тывающие цеха, а также предприятия по про-
изводству кормов. Особенностью рынка мяса 
птицы в США является то обстоятельство, 
что наряду с куриным мясом высокой попу-
лярностью пользуется на нём и мясо индюка. 
Также США является частично потребителем 
белого мяса и экспортером темного мяса кур. 
Таким образом, неординарность данного 
рынка заключается в том, что один из сов-
местных продуктов выпускается для внут-
реннего рынка, а другой – на внешний ры-
нок [4]. 

Украинскую бройлерную продукцию по-
купают в более 80 странах мира. Основными 
импортерами украинского мяса птицы были в 
2018 г. Нидерланды (112 млн долл.), Слова-
кия (60 млн долл.) и Саудовская Аравия (58 
млн долл.). Экспорт в эти страны составил 49 
тыс. т, 31 тыс. т и 32 тыс. т мяса птицы соот-
ветственно [2].  

Кроме того, Украина в 2018 году экспор-
тировала всего 107 тыс. т курятины в страны 
Евросоюза и стала лидером среди стран-
поставщиков ее в Европу, нарастив экспорт 
мяса птицы в страны ЕС на 57% [2]. Евросо-
юз использует высокие пошлины и импорт-
ные квоты на поставки куриного филе для 
защиты собственных фермеров. Согласно 
торговому соглашению с ЕС Украина может 
экспортировать только 20 тыс. т мяса птицы, 
в том числе куриное филе, и еще 20 тыс. т 
куриных тушек, спрос на которые значитель-
но меньше. Однако согласно нормам этого же 
соглашения Украина может поставлять в Ев-
росоюз без пошлины куриное филе на кости, 
поэтому большое количество именно этих 
полуфабрикатов украинские производители 
поставляют на свои заводы в Нидерланды и 
Словакию, где из него выделяют филе. Имен-
но этим объясняется высокая доля этих стран 
в структуре украинского экспорта мяса пти-
цы. 

Вместе с экспортом растет и импорт мяса 
птицы в Украину. По данным Государствен-

ной службы статистики Украины в 2018 г. 
средняя таможенная стоимость 1 кг вывезен-
ного мяса птицы составляла 1,54 долл. США, 
а ввозимого - всего 0,4 долл. США. В струк-
туре экспорта мяса птицы 40% занимают 
тушки цыплят-бройлеров, 25% - филе, 21% - 
четверти, и только 4% - субпродукты и 1,5% - 
мясо механической обвалки [2]. Основная 
часть импорта - это мясо механической об-
валки и субпродукты. Это низкосортная про-
дукция, поскольку она содержит больше жи-
ров, чем белков, а также костных включений 
и полностью используется для изготовления 
дешёвых мясных и колбасных изделий. 

В 2018 г. с 317 тыс. т экспортируемого из 
Украины мяса птицы 288 тыс. т или 90% – это 
доля ЧАО «Мироновский хлебопродукт» 
(МХП) [1]. МХП – крупнейший националь-
ный производитель Украины и экспортер 
продукции птицеводства, животноводства и 
мясопереработки. Его доля на рынке мяса 
птицы составляет около 57% от общих объе-
мов его производства в сегменте сель-
хозпредприятий и 49% в общем объеме про-
изводства мяса птицы в Украине. Совокупные 
мощности компании по производству мяса 
бройлеров составляют 650 тыс. т. В холдинг в 
Украине входят три большие птицефабрики и 
три комбикормовые заводы. МХП владеет 
370 тыс. га земли и является лидером в отрас-
лях растениеводства и зернопереработки. 
Компания выращивает кукурузу, подсолнеч-
ник, пшеницу, рапс, производит комбикорма 
для собственных нужд, внутреннего рынка и 
экспорта. Холдинг представлен на украин-
ском рынке ТМ «Наша ряба» «Легко!», «Ба-
щинский». 15 дистрибуционных центров 
ЧАО в крупнейших городах Украины обеспе-
чивают стандарты качества продукции, соот-
ветствующее международным стандартам 
FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food. На более 
30 предприятиях агрохолдинга работают 28 
тыс. сотрудников в 14 регионах Украины [1]. 

МХП – материнская компания ведущей 
международной агропромышленной группы с 
международным акционерным капиталом и 
производственными активами в Украине, Ни-
дерландах, Словении и Словакии, а также 
дистрибуционным офисом в ОАЭ. В конце 
2018 г. холдинг подписал соглашение о по-
купке 90,68% акций птицеводческой и мясо-
перерабатывающей компании в Словении – 
Perutnina Ptuj – предприятие полного цикла, 
которое объединяет выращивание, перера-
ботку и упаковку птицеводческой продукции.  
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Одно из главных конкурентных преиму-
ществ МХП – дешевизна производства в 
Украине. Здесь расходы на оплату труда су-
щественно ниже, чем в других странах. Кроме 
того ЧАО – это вертикально интегрирован-
ный холдинг, что также позволяет суще-
ственно сократить расходы. 

Предприятие поставляет свою продукцию 
на зарубежные рынки в соответствии с запро-
сами и вкусами потребителей конкретного 
региона: для европейского рынка – это белое 
мясо, для ближневосточного – целые тушки в 
весовом диапазоне 0,9-1,1 кг, для африкан-
ского – четвертинки, социальные продукты, 
для азиатского – голени, бедра и крылья. 
Кроме того, для зарубежных рынков компа-
ния разрабатывает и продвигает новые торго-
вые марки – ТМ Qualiko (ОАЭ, Саудовская 
Аравия), ТМ Ukrainian Chiken, Sultanah и 
Assilah, Al Hassanat (Ирак, Египет), формируя 
и развивая их в полноценные бренды. 

Для успешного дальнейшего развития экс-
порта мяса птицы в Украине важной состав-
ляющей является создание учреждения по 
поддержке экспорта – экспортно-кредитного 
агентства (ЭКА), которое осуществляло бы 
страхование (перестрахование) рисков и га-
рантийные операции по внешнеэкономиче-
ским сделкам экспортеров, а также работало 
над удешевлением экспортных кредитов, 
могло косвенно стимулировать развитие и 
модернизацию не только аграрного сектора, 
но и экономики в целом. Сейчас в мире рабо-
тает около 100 ЭКА, большая часть из кото-
рых входят в Бернский союз – ведущую ассо-
циацию страхователей экспортных кредитов 
и инвестиций. В 2016 г. ЭКА, входящие в 
объединение, способствовали росту мирового 
экспорта на 12% и застраховали экспортные 
контракты и иностранные инвестиции сум-
марно на 2 трлн долл. или 10% объема миро-
вой торговли [3]. В 2016 г. Верховная Рада 
приняла Закон «Об обеспечении масштабной 
экспортной экспансии украинских произво-
дителей путем страхования, гарантирования и 
удешевление кредитования экспорта». Доку-
мент предусматривал создание Кабинетом 
министров национального ЭКА. Однако оно 
еще так и не заработало. 

Украина продолжает реформирование си-
стемы безопасности и качества продукции 
питания в соответствии со стандартами стран 
ЕС с тем, чтобы украинские экспортеры не 
подвергались рискам переоценки системы 
госконтроля за производством пищевой про-

дукции со стороны Европейской Комиссии и 
система полностью признавалась европей-
ской стороной.  

В «Союзе птицеводов Украины» прогно-
зируют, что в 2019 году экспорт мяса птицы 
из Украины может достичь 360-370 тыс. т. 
Этому способствуют рост конкурентоспособ-
ности украинской продукции на мировом 
рынке при соответствующем увеличении 
объемов производства курятины в самой 
Украине. Кроме того, украинские производи-
тели уже смогли продемонстрировать ино-
странным потребителям высокое качество 
своей продукции, углубить переработку, 
наладить новые каналы сбыта, отработать 
эффективные логистические решения. 

 
Выводы 

 
Мясо птицы является глобальным трендом 

на мировом рынке и спрос на него ежегодно 
растет. Основными производителями и экс-
портерами куриного мяса являются США и 
Бразилия, хотя их доли в мировом экспорте 
постепенно уменьшаются за счет роста экс-
портных поставок из стран ЕС, Таиланда, 
Турции, Украины и др. Наиболее перспек-
тивными рынками сбыта мяса птицы являют-
ся страны Ближнего Востока, Африки и Азии.  

Украина занимает седьмую позицию в ми-
ре по объемам экспорта бройлерного мяса, 
увеличив в 2018 г. его экспортные поставки 
почти на 55 тыс. т. Основной вектор поставок 
был направлен на европейский и азиатско-
африканский рынок. Росту экспорта мяса 
птицы из Украины способствуют рост конку-
рентоспособности украинской продукции при 
соответствующем увеличении объемов про-
изводства мяса бройлеров.  

90%экспортируемого из Украины мяса 
птицы – это доля ЧАО «Мироновский хлебо-
продукт». Одно из главных конкурентных 
преимуществ МХП – дешевизна производства 
в Украине и замкнутое вертикально интегри-
рованное производство.  

Выходя из мирового опыта, для содей-
ствия и поддержки развития экспорта мяса 
птицы в Украине целесообразным является 
создание экспортно-кредитного агентства, 
которое бы осуществляло страхование рисков 
и гарантийные операции по внешнеэкономи-
ческим сделкам экспортеров.   
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ABSTRACT: In the report the study of the concept of marketing planning development of the resort town. In 

order to justify the concept of the effective functioning of the resort and recreation resort town subsystem inves-
tigated the overall structure of the economy of the resort town. Invited to consider the development of the resort 
town on the basis of the application of the marketing approach. Defined technology marketing planning resort 
town. Marketing planning methodology resort town is defined: the goals, objectives, functions, tools, policies, 
strategies, programs and marketing plans, assessment and analysis, and monitoring. Predicted the completeness 
and effectiveness of the development of marketing strategies for the development of the city, which are based on 
the interaction of internal and external marketing environment of the city, the foundation of which is the concept 
of the effective functioning of the resort and recreation subsystem  resort town. 

Keywords: concept, strategy, marketing, city marketing planning, the resort town 
 

Въведение 
 

Градът е сложна система от социално-
икономически отношения, която действа като 
субект за формиране търсенето на регионални 
ресурси – работна сила и опит, суровини и 
материали, инвестиции и информационни 
продукти, формира предлагането на продук-
цията (услугите) на регионалния пазар – из-
вършва се стопанска специализация на града.  
Една от важните основи на общинското уп-
равление при условията на трансформация на 
обществените и икономическите отношение е 
формирането и вземането на решения на ба-
зата на маркетинга.  

Целта на доклада е обосновката на целесъ-
образността на прилагането на маркетинговия 
подход за управлението на курортния град. 

 
Основен текст  

 
За развитието и позиционирането на града 

като курорт е нужна структурирана концеп-
ция за ефективно функциониране на  курорт-
но-рекреационната подсистема на курортния 
град, която действа като импулс за разработ-
ката на други програми и за развитието на 
града като цяло, освен това концепцията 
трябва хармонично да съчетава интересите на 
властта,  бизнеса, общината . Предвид уни-
версалните принципи на маркетинга, може в 

обобщен вид да се представи алгоритъмът на 
общинския маркетинг: изследване, анализ, 
ситуационен анализ (анализ на вътрешната и 
външната среда на дестинацията); определяне 
на ключовите фактори на евентуалните вари-
анти на предлагане; позициониране на регио-
на относно потенциалните конкуренти; бран-
динг и популяризиране на територията [2, с. 
93]. 

На инструмента на общинския маркетинг 
са присъщи универсалните принципи, които 
определят четири основни категории, към 
които се насочват действията на маркетинга: 
1. Продукт – Product. 2. Цена – Price. 3. Пози-
циониране – Positioning.  4. Популяризиране – 
Promotion [3, с. 101], [5]. 

Според световната общинска практика 
трябва първо да се разработи Концепция за 
устойчиво развитие на града и след това вече 
– Генералния план и Програмата за инвести-
ционна дейност в средносрочна перспектива. 

За обосноваване на концепцията за ефек-
тивно функциониране на курортно-
ваканционно подсистема на курортния град е 
препоръчително да се проучи структурата на 
функциониране на икономиката на курортния 
град (фиг. 1) (Сердюк 2003). 
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Фиг. 1. Сфера на функциониране на икономиката на курортния град  
Източник: Съставлено от автора по: Житкова 2006 : 79-93; Сердюк 2003 

 
Административно-управленската сфера на 

града осъществява мениджмънта на обедине-
нието, научно-техническото и икономическо-
то ръководство на неговата дейност, марке-
тинга. Социално-икономическата сфера на 
града е цялостна подсистема за функциони-
ране на приморския курортен град, отговорна 
за производството, разпределението, обмяна-
та и потреблението на материалните блага и 
услуги, необходими за жизнената дейност на 
хората . Финансовата сфера на града включва 
съвкупност от обособени, но взаимно свърза-
ни сфери (обобщена по определен признак 
компонента) и звена (обособена компонента) 
финансови отношения, имащи особености 
при мобилизацията и използването на финан-
совите ресурси, както и съответния апарат за 
управление  и нормативно-правно обезпече-
ние.   

Технологията на  маркетинговото управ-
ление на града е свързана с корпоративното  
управление на представянето на организация-
та на пазарите и ръста на имиджа при пови-
шаване стойността на стоката. Основната 
разлика се състои в субектите на маркетинго-
вото управление на града: то се осъществява 
от местните съвети и държавните органи на 
управление, представителите на науката и 
обществеността, специалисти.  

Концепцията за маркетинговото управле-
ние на развитието на курортния град преди 

всичко трябва да включва идеята, целта, ана-
литичната обосновка на стартовите условия 
за маркетинговото развитие на града, форму-
лирането на основните задачи и стратегичес-
ките маркетингови приоритетни направления 
в дейността и финанансови механизмите за 
нейната реализация [6].  В частта за стратеги-
ята, задачите и механизмите за реализация на 
идеята и постигането на целта на концепция-
та тя е отворен документ за внасянето на нови 
предложения, препоръки и допълнения съг-
ласно новите условия за развитие на града с 
течение времето и развитието на държавата 
като цяло.   

Идеята на концепцията за маркетинговото 
управление на развитието на курортния град 
трябва да се свежда до съгласуването и хар-
монизирането на социалната, икономическата 
и екологичната компонента на устойчивото 
развитие на курортния град заедно с неговите 
териториални, стопански и социални комп-
лекси за дългосрочен период за най-пълното 
удовлетворяване на потребности и на съвре-
менното и на бъдещото поколения жители на 
града [7]. Цел на концепцията за маркетинго-
вото управление на развитието на курортния 
град са:  достойно и качествено равнище на 
живот на всички граждани за сметка на дина-
мичния социално-икономически ръст; пози-
циониране, създаване в града на пълноценна, 
комфортна и здравословна жизнена среда със 

Нематериална 
сфера  

Материална  
сфера  

Нематериална 
сфера 

Град  

Административно-
управленческата сфера 

Финансова  
сфера  
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запазване и обогатяване на заобикалящата 
природна среда, историко-архитектурното и 
етнокултурното наследство;  рационално и 
балансирано използване на всички видове 
ресурсен потенциал на града; стимулиране на 
пазарните преобразования и внедряване дос-
тиженията на съвременната наука, техника и 
технологии във всички сфери на живота на 
града . По такъв начин целите трябва да бъ-
дат: конкретни, измерими, достижими, съот-
ветстващи и своевременни. 

Осигуряването на устойчивото развитие на 
курортния град в рамките на концепцията 
трябва да се основава на комплекс от благоп-
риятни и присъщи именно на курортния град 
особености: изгодно природно-географско 
разположение, богато историко-архитектурно 
и етнокултурно наследство;  специфика на 
потенциала човешки ресурси; развита мрежа 
от учреждения на образованието, науката, 
здравеопазването и културата.  

Стратегическото планиране на туристи-
ческата дестинация е интегрална част от ця-
лостното пространствено и социално-
икономическо планиране на съответните те-
ритории. Планирането на туристическата дес-
тинация има 3 опорни точки: принципите на 
стратегическия мениджмънт; маркетинговата 
философия; туристическата политика  [2, с. 
103]. 

Маркетинговата среда на курортния град, 
както на всеки друг, включва външната и 
вътрешната маркетингова среда. В концепци-
ята за маркетинговото управление на разви-
тието на курортния град маркетинговата сре-
да се разглежда като: развитие на бизнеса, 
човешките ресурси, инфраструктурата, сана-
ториално-курортната сфера и т.н. На всяко от 
направленията за развитие отговаря програма, 
задача, проект и контрол. Към външната сре-
да се отнася общината от гледна точка на 
нейните взаимоотношения със съседните те-
ритории външни  клетки, инвеститори, турис-
ти и гости на града. Към вътрешната среда се 
отнася общинският бюджет, разходите, суб-
сидиите, икономическата ситуация в града 
[5]. 

Фактори за привлекателността на курорт-
ния град трябва да станат курортните и рек-
реационни ресурси, привлекателната инфрас-
труктура и историческата значимост на града, 
както и качеството на живото, способността 
на институциите, търговската култура, иден-
тификацията и имиджът на общината.  

Концепцията за маркетинговото управле-
ние на курортния град трябва да предвижда 
възможностите на града и да включва разчет 
на неговото финансиране. Контролът върху 
изпълнението на задачи прави необходима 
единна система за измерване хода на работата 
по концепцията в сравнение с плана на проек-
та, в съответствие бюджета и във вида, необ-
ходим за изпълнение на целта. По такъв на-
чин планът на маркетинга включва 4 посоки: 
производствен, промоционален, инвестицио-
нен и кадрови (фиг. 2). 

По такъв начин алгоритъмът на плана за 
маркетинг на курортния град включва след-
ните етапи: изследване, ситуационен анализ 
(външен и вътрешен); определяне на ключо-
вите фактори на възможните варианти на 
предлагане; позициониране на региона от-
носно потенциалните конкуренти; брандира-
не на територията. 

1. Първо, анализирайки външната среда на 
дестинацията с цел установяването на въз-
можностите и заплахите, влияещи върху ту-
ристическото развитие на дестинацията. 
Външната среда следва да се анализира по 
нейните съставни елементи:  Макросреда – 
анализ на въздействието на политическите, 
правните, икономическите, природните, еко-
логичните, демографските, социалните и тех-
нологичните фактори;  Пазарна среда – ана-
лиз на обема и структурата на туристическото 
търсене на пазарните сегменти и поведението 
на потребителите на пазарните сегменти на 
дестинацията. Конкурентна среда – анализ на 
въздействието върху дестинацията  на дос-
тавчиците, преките конкуренти, появата на 
нови конкуренти.  

2. Второ, вътрешната среда на дестинация-
та се анализира с цел установяването на ней-
ните силни и слаби страни. На анализ подле-
жат всички системни елементи на дестинаци-
ята: транспортната достъпност, туристичес-
ките ресурси, туристическата информация, 
туристическата суперструктура, туристичес-
ката индустрия, туристическите кадри, мар-
кетинг микс, отрасловите организации. 

Макросредата на града се препоръчва да се 
провежда с помощта на ПЕСТ (PEST) анализ. 
Стратегиите на маркетинга това са преди 
всичко имиджът, персоналът, почивката, раз-
влеченията и забележителностите, инфраст-
руктурата [2, с. 79]. 
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Фиг.2. Посоки на разработване на маркетингов план 
Източник: Съставлено от автора по: Житкова 2006 : 79-93; Сердюк 2003 

Разработката и обосновката на методиката 
за разработка на маркетинговата програма на 
града е насочена към разработването на тео-
ретичните аспекти и практическата реализа-
ция на маркетинга на града ще позволи да се 
постигне по-голям прогрес в областта на 
формирането на ново качество на управлени-
ето на града в условията на пазарна икономи-
ка. 

По такъв начин обосновката на концепци-
ята за ефективно функциониране на курорт-
но-рекреационната подсистема на курортния 
град позволява  да се направи извод, че тя 
трябва да се разглежда преди всичко като 
инициатива на градската власт и консолиди-
ране на усилията на основните субекти на со-
циално-икономическия и общественополити-
ческия живот на града в процеса на съгласу-
ване на по-нататъшните съвместни действия в 
посока разработката и внедряването на Стра-
тегическия план за развитие на града, в който 
трябва да бъде предвидена редица целеви и 
комплексни програми за маркетинговото раз-
витие на града по отделните направления,  
организационно-правните мероприятия за 
тяхното реализиране и източниците за финан-
сиране. 

 
Заключение 

Маркетинговото управление на града е 
един от основните принципи на стопанисва-
нето. За прилагането на маркетинга при уп-
равлението на града е необходимо да се ана-
лизира спецификата на курортното производ-
ство, да се разработи план за маркетинг за 

града. Началният етап от разработката на този 
план са маркетинговите проучвания и анали-
зът на съществуващата ситуация, съставяне 
на прогноза за бъдещето.  Вторият етап е оп-
ределянето на стратегическите цели на мар-
кетинга и избор на целевия пазар и комплекса 
маркетинг за всеки целеви пазар. След това 
следва конкретна програма за действия. По-
нататък - планиране на бюджета на плана на 
маркетинга и контрол върху изпълнението на 
програмата за действия.  
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ABSTRACT: The current changes in tourist accommodation transformed the tourist patterns dramatically. 

As modern alternative, the shared accommodation (or P2P-accommodation) compete the traditional hotel indus-
try successfully trough last years. The hotel distributors see threats for their business activities and for their per-
spectives for winning development. Questions such as which are the unique characteristics of shared accommo-
dation, that make it so preferred among tourists; who are the main players in the shared accommodation indus-
try and do they have specific function for the shared accommodation evolution, should be answered, giving use-
ful information for business  investors and academic researchers. In this sort of field, the current paper tries to 
reveal the current state and development of the P2P-accommodation and its position in the shared economy. 
There is statistical information analyzed and through literature review the main players are typified. Clarifying 
the specific characteristics of the different agents in shared accommodation, there are short profiles of each of 
them designed and real examples from the shared accommodation industry are given.  

Key words: Shared assets, Collaborative economy, Tourism, P2P-platforms, P2P accommodation 
 

Въведение 
 
Туристическата индустрия се променя 

непрестанно и динамично. Развитието на ту-
ризма като цяло по света наред с постоянно 
растящия брой пътуващи хора доказва, че ту-
ризмът е една от най-голямите и значими ин-
дустрии в световен мащаб [5]. Настоящото 
изследване цели да проучи една от съвремен-
ните тенденции в структурните промени на 
туристическия сектор – споделеното използ-
ване на настаняване. Представени са основ-
ните същностни характеристики на споделе-
ната икономика, като специално внимание е 
отделено на споделеното използване на ту-
ристическо настаняване.  

Ето защо, основната изследователска цел 
на тази статия е да изследва и анализира спо-
деленото настаняване като съвременна ал-
тернатива на хотелиерското и да разкрие 
какви са неговите предимства и недостатъ-
ци, както и да представи основна информа-
ция във връзка със състоянието и развитие-
то на този вид съвременни икономически 
взаимоотношения в туризма. Реализирането 
на поставената цел изисква да бъдат разрабо-

тени и следните основни изследователски за-
дачи: 

•  Да се разгледа същността на споделената 
икономика и на акта на споделяне, както и да 
бъдат представени основните отличителни 
характеристики на споделената икономика. 

• Да се направи същностна характеристика 
на мрежите от физически лица (Р2Р-
платформите) и да се анализират и представят 
основните видове в споделеното туристичес-
ко настаняване, като се дадат и конкретни 
примери. 

• Преглед и анализ на основните цели на 
споделеното туристическо настаняване и ос-
новните участници в системата – хостът, гос-
тът и платформата-медиатор. 

• Характеризиране на основните потреби-
тели в споделеното туристическо настаняване 
и изготвяне на кратка типология, както и 
представяне на информация за основните 
движещи сили на този процес. 

 
Същност и особености на споделеното нас-

таняване 
Същността и особеностите на споделеното 

настаняване се изразява до голяма степен в 
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смисъла, вложен в използвания термин „спо-
делен“. При споделеното използване на нас-
таняване може да се разпознае както натурал-
ния смисъл на „споделям“ – безвъзмездно и 
социално обвързано, така и в другия смисъл – 
на размяна (равностойна и икономически 
обоснована). По отношение на използвания 
термин „споделено настаняване“ („shared 
accommodation”) много често в иследванията 
и публикациите се използва „peer-to-peer 
(P2P) accommodation”(можем да го преведем 
като настаняване на партньорски начала). 

Важно е да се подчертае, че споделянето в 
т.нар. „peer-to-peer (P2P) networks“ (мрежи от 
физически лица) е различно от споделянето 
в бизнс среда – споделяне между бизнес пар-
тньори, още наречено псевдо-споделяне. 
Последното отново може да бъде желано и от 
двете страни, да допринася позитиви и за две-
те страни, както и да бъде щадящо към окол-
ната среда, но поради спецификата на бизнес 
средата и целите на участниците, то е различ-
но от споделянето в същинския му смисъл – 
това, случващо се в мрежите от физически 
лица, което представлява и интерес на нашето 
изследване. 

 

 
 
Фиг. 1. Съпоставка между смисловото съ-

държание на термините „споделяне“ и „раз-
мяна“. 

 
Разликите между споделянето и размяната 

са ясно откроими. Споделянето за разлика от 
рамяната е нереципрочна, силно зависима от 
социалните връзки, като наличието на споде-
лящ и приемащ е от есенциално значение. 
Споделянето създава чувство за съвместно 
притежание или съпритежание, условно неза-
висимо е от монетарната размяна, както и 
калкулацията на разменните стойности и тях-
ното съответствие не е от критично значение. 
При традиционната размяна реципрочността 
е с централна роля, като социалните връзки 
не са от значение. Консумацията на благото е 

независима от присъствието на даващия го, а 
монетарните аспекти са в центъра на система-
та, като се цели съответствие и равнопоставе-
ност на разменните стойности между двете 
страни. 

Примери за класическо споделянето са 
т.нар. библиотеки за играчки, където се спо-
делят детски играчки. В тях група от родите-
ли депозират детски играчки, които са на раз-
положение за заемане от други родители. За 
този процес не се изисква заплащане, нито се 
следи даден член на групата колко играчки е 
заел и колко такива е дал на разположение за 
ползване от други родители. Участниците в 
тази схема имат чувство за съ-собственост. 
Пример за размяна е например платформата 
Zipcar за споделяне на автомобилни превозни 
средства, където участниците в системата 
предоставят автомобилите си за ползване на 
други членове. Платформата играе ролята на 
медиатор между членовете и те никога нямат 
директна връзка помежду си в пълния смисъл 
на нещата. Така въпреки използването на 
термина „споделяне“ и в двата случая, ясно се 
вижда, че има съществена разлика в значени-
ето на думата според конкретния случай. 

Според съвременните изследвания в об-
ластта на споделеното настаняване мгат да 
бъдат посочени седем основни характеристи-
ки на икономиката на споделеното настаня-
ване, които са валидни и за икономиката на 
споделянето като цяло. Според това отличи-
телните характеристики на икономиката на 
споделеното настаняване са следните [8] 

- Зависимост от платформата – раз-
мяната/споделянето се случва през платфор-
ма, която в повечето случаи е он-лайн плат-
форма за осигуряване на комуникация и дос-
тавка на услуги между участниците (настаня-
ване, посрещане и трансфер, изхранване и 
др.). Различните платформи изискват различ-
на степен на ангажираност от участниците, 
което дава различно ниво на стойността на 
ефекта. Колкото повече принос се изисква от 
участниците, толкова по-голяма стойност има 
крайният ефект за всички участници в систе-
мата. 

- „Стоката“, която се споделя е „не-
използвани ресурси“ тип „пространство“ и 
още по-конкретно – „настаняване“. В пове-
чето случаи като предпоставка за споделянето 
се посочва икономически обоснована причи-
на. Чрез споделянето „продавачите“ могат да 
редуцират разходите по притежанието на 
пространството като го отдават под краткос-
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рочен наем или споделят с други хора. Гене-
рално погледнато, пълното и ефективно из-
ползване на всички налични ресурси (трудо-
ви, капиталови, природни ресурси, енергия, 
информация, предприемачество и др.) е ос-
новна цел на всяка икономическа политика 
[1]. В общия случай продавачите (хостове) са 
реалните притежатели на ресурса, обект на 
споделяне. Въпреки това, съществуват и слу-
чаи, където платформата е притежател на 
единиците за настаняване (по примера на 
AirBnB в Китай и китайските Р2Р-
платформи). От друга страна, гостите спестя-
ват от разходи за настаняване в посещаваната 
туристическа дестинация, тъй като в генерал-
ния случай споделеното настаняване е по-
евино при равни други началата от това в хо-
телиерски обект.  

Важно е да се уточни, че основната цел на 
притежанието на неизползвания ресурс не е 
да се правят пари от него, а да се използва за 
местоживеене или втори дом (лятна вила, ка-
равана и др.). Най-близък смислово е приме-
рът с отдаването на семейната кола на други 
хора във времето, когато тя не се използва. 
Целта на притежанието на колата е семейст-
вото да се придвижва с нея, а не тя да бъде 
отдавана с цел печалба.  

- Равнопоставеност на участниците – 
продавач и купувач, което изключва възмож-
ността от институционални представители на 
който и да е от двата участника. Това на 
практика не е така, тъй като самите платфор-
ми медиатори позволяват освен физически 
лица, продавачи да бъдат и комерсиални тър-
говци. Последните най-често са крупни ин-
веститори в областта на туристическото нас-
таняване и от тяхна гледна точка платформа-
та за споделено настаняване е допълнителен 
дистрибуционен канал за реализацията на 
техния продукт. Глобално погледнато, све-
товните тенденции в комуникационните по-
литики и добрите практики в областта сочат, 
че за успешно позициониране на водещ про-
дукт или дестинация се налага именно дифе-
ренциация както на продуктите/услугите, така 
и на комуникационните канали. [3] 

- Съвместно управление на платфор-
мата – това е инспирирано от фокуса на сис-
темата върху ползите за общността. Това оз-
начава, че активните членове на системата 
участват в оформянето на политики, структу-
ри и вземането на решения в платформата. 
Някои платформи не позволяват това, което 
действа негативно на пионерите хостове, опе-

риращи от самото начало и подпомогнали 
популяризацията и разрастването на плат-
формата. Важно следствие от това е появата 
на нови платформи, които възвръщайки пра-
вото на хостовете да участват съвместно в 
развитието и управлението на системата, пе-
челят суперлативи и признание сред утвърде-
ните хостове. 

- Основният мотиватор за споделяне-
то на настаняване често е различен от мак-
симизиране на печалбата. Въпреки, че в по-
вечето случаи икономическите начала са в 
центъра на мотиваторите, място до тях често 
намират и социални, екологични и др. моти-
ватори. Примери за такива са устойчиво по-
ведение, принадлежност към определена об-
щност, направата на добро към друг, радост 
от нови запознанства, обогатяване на личната 
култура и познания, споделяне на красотата и 
уникалността от притежавания дом с остана-
лите и т.н.  

- Използване на алтернативни източ-
ници на финансиране – най-често на база кра-
удфъндинг (“crowdfunding”; групово финан-
сиране). Това е начин за набавяне на финан-
сови средства, като много хора биват подка-
нени да осигурят малки суми, за да се набави 
крупна сума за осъществяването на даден 
проект. В този смисъл, то се практикува както 
за обществено полезни каузи (социална цел), 
така и за стартиране или развитие на бизнес 
(комерсиална цел), където е характерно и по-
лучаването на дял или акции от проекта, га-
рантиращи бъдещи дивиденти за съфинанси-
ращия. 

- Технологична зависимост – информа-
ционните и комуникационните технологии 
правят възможно споделянето между критич-
но голяма маса от участници по едно и също 
време при минимизиране на трансакционните 
разходи. Това ги прави атрактивни както за 
купувачите, така и за продавачите. Въпреки 
това, в пълния смисъл на споделянето, при-
съствието на платформа не е задължително, 
но е наложително предвид голямият брой от 
участници и потенциални трансакционни 
операции. Съвременните технологии покач-
ват и скоростта и гъвкъвостта на трансакции-
те, което означава, че техническите характе-
ристики на платформата са от жизнено значе-
ние за развитието на системата. 

Общовалидите характеристики на иконо-
миката на споделено настаняване претърпяват 
редица изменения и префокусиране на съв-
ременния етап от развитието на този тип ико-
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номически взаимоотношения. По отношение 
на твърдението, че стоката, която се разменя 
в платформата, представлява неизползван ре-
сурс, чиято първоначална и основна цел на 
придобиване не е била и не е печалба, нещата 
не изглеждат по същия начин днес. Това е 
така поради фактът, че масата от купувачи и 
продавачи в платформата е разнородна. Дока-
зано е, че хостовете в платформите не са само 
физически лица, които по стечение на лични 
обстоятелства разполагат с неизползвано 
пространство, което решават да отдават за 
краткосрочно настаняване през Р2Р-
платформата. Не малка част са професионал-
ни инвеститори в недвижима собственост и 
хотелиерство. Както вече споменахме, за тях 
платформата представлява допълнителен дис-
трибуционен канал и в този случай отсъстват 
други съпътстващи мотиви за участие (при-
надлежност, устойчивост и т.н.). В този сми-
съл, на преден план изпъква и проблематика-
та със законодателството като критична – же-
ланието да се окуражи дейността при физи-
ческите лица и да се регулира дейността при 
крупните инвеститори, които да оперират на 
равни начала с хотелиерския сектор, ослож-
няват допълнително процеса.  

От тук логически следва и компрометира-
нето на твърдението за равнопоставеност 
между участниците хост и гост. Именно по-
ради наличието на хостове корпорации не 
бихме могли да кажем, че съществува винаги 
равнопоставеност, както е в случая с връзката 
между купувач и продавач физически лица 
(класическият случай на споделено настаня-
ване). Хипотетично и от страна на купувача 
(госта) може да съществува комерсиален 
представител, макар това да се случва рядко. 
Удачен пример би бил, когато корпорация 
търси и купува по-голям брой нощувки за 
свои служители, които в определен период от 
време ще посещават конкретната дестинация 
с цел осъществяване на бизнес и делови ан-
гажименти (разработване на нов пазар, конф-
ренеции и симпозиуми, изложения и др.) или 
компания, която ще играе ролята на препро-
давач на мястото за настаняване на клиенти 
(не е редно предвид личния контакт с и изис-
куемото одобрение от хоста). 

Така стоят и нещата при твърденията за 
съвместно управление на платформата заедно 
с хостовете, както вече индикирахме накрат-
ко. В допълнение, въпреки че продавачи и 
купувачи имат и използват механизми за доп-
ринасяне към платформата – писане на отзи-

ви, презентации на пространствата и др., те 
нямат пряк досег до моделиране на структу-
рата или правилата на платформата. Правата 
на участниците се определят от платформата, 
което не винаги е негативно разчетено – изк-
лючване на членове за дискриминационно 
поведение, неприемливо държание (вербална 
и физическа агресия), публикуване на невяр-
на или заблуждаваща информация и др. 

 Твърдение, пък, че Р2Р-платформите 
за споделено настаняване имат специфична 
мисия, която не цели основно печалба, също 
търпи противоречия. Платформите като 
Couchsurfing покриват това изискване, тъй 
като размяната не търси монетарна облага. 
Основната цел е социално и екологично 
обоснована. Това не е така, обаче, при плат-
форми като AirBnB, където размяната е ос-
тойностена във финансов облик за хоста, а и 
платформата включва свое възнаграждение 
под формата на трансакционни разходи. 

 
Кратка характеристика на Р2Р-
платформите за настаняване 

Р2Р-платформите в икономиката на споде-
лено настаняване опосредстват осъществява-
нето на връзка между гост – хора търсещи 
настаняване за конкретен период от време в 
съответната туристическа дестинация, и хост 
– потребители, предлагащи настаняване (стая, 
етаж, апартамент, вила, каравана, палатка и 
т.н.) срещу монетарна (финансова) или немо-
нетарна отплата (възможността от запознанс-
тва, интеракция, опознаване на чужди култу-
ри и др.). От тази гледна точка бихме могли 
да разграничим 3 основни участника в систе-
мата на споделеното използване на настаня-
ване: 

- Платформата медиатор – опосредства, 
благоприятства и оптимизира връзката гост-
хост; 

- Хостът – приемащият гостуващи в 
своята собственост (може да бъде наречен и 
продавач в определени смислови граници); 

- Гостът – търсещият настаняване в 
конкретни времеви и пространствени граници 
(може да бъде наречен и купувач в определе-
ни смислови интерпретации). 

Поради спецификата на характеристиките 
на хоста и госта в споделеното настаняване, 
те ще бъдат разгледани по-детайлно в след-
ващия параграф. В настоящото изложение ще 
се акцентира на платформата, която е специ-
фична по своята същност и въпреки че опос-
редства връзката между хоста и госта, не мо-
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же да се нарича посредник в пълния смисъл 
на нещата, а по-скоро медиатор. Важно е, съ-
що, да се отбележи, че и трите участника са 
независими един от друг, като изключение 
може да се счита единствено икономиката на 
споделено настаняване в Китай, където плат-
формите медиатори притежават реално еди-
ници за настаняване. Редно е също така да се 
отбележи, че за разлика от примера на Zipcar, 
който дадохме по-горе, повечето платформи 
позволяват директния контакт между участ-
ниците: гост-хост (чрез лайф-чат или мейл); 
гост-гост (посредством отзиви в платформата 
или блог); хост-хост (на база отзиви в блог и 
специализирани социални групи и форуми). 

 
Таблица 1. Типология на платформи за 

споделено настаняване 

  Източник: Адаптирано [10] 
 

От кратката топология в таблицата се 
вижда, че платформите за споделено настаня-
ване условно могат да бъдат разделени на три 
основни типа. Безплатните са платформи с 
немонетарен характер, които и в най-пълния 
смисъл отговарят на термина „споделяне“. 
Един от най-изветсните представители е 
Couchsurfing, където хостовете предлагат не-
използвано пространство за настаняване на 
туристи без да се калкулира заплащане за то-
ва. Това, което те самите очакват като свое-
образна отплата освен по-горе споменатите 
социални измерения, е също да имат възмож-
ността да се възползват от безплатно настаня-
ване в нечий дом, когато те пътуват. Важен 
детайл е, че ползващите платформата гости 
не са длъжни да предлагат също настаняване, 
т.е. реципрочността е минимализирана. От 
есенциално значение е обаче, както при моне-
тарните платформи за споделено настяване, 
гостът да има добре оформен и пълен профил 
в системата, както и е позитивно да има от-
лични коментари от хора и хостове в плат-

формата, тъй като това увеличава шанса му 
по-голям брой хостове да са съгласни да го 
приемат като гост в домовете си.  

Реципрочните платформи за споделено 
настаняване също не изискват финансово 
заплащане, но се очаква отплата от госта към 
хоста, която се проявява в два основни вари-
анта. Първият е т.нар. размяна на домове за 
определен период от време. При него участ-
никът влиза в ролята както на хост, приемащ 
гостуващи в собствеността си, така и на гост, 
отсядащ в дома на гостуващия. Вторият вари-
ант е, когато времето за гостуване на двете 
страни не съвпада, т.е. едната страна приема 
като гост втората, а на по-късен етап послед-
ната „връща услугата“ на първите. За улесня-
ване на процеса повечето такива платформи 
остойностяват нощувките, за да може по ле-
сен начин услугата после да бъде върната или 
получена. Повечето реципрочни платформи 
изискват платено членство към платформата, 
като изключение можем да посочим единст-
вено Global Freeloaders. Въпреки това харак-
терът на размяната и при двата вида рецип-
рочни системи е немонатерен.  

Монетарите платформи за споделено 
настаняване са най-разпространени. При тях 
се изисква финансова отплата за настаняване-
то. Една от най-известните платформи с мо-
нетарен характер за споделено настаняване е 
AirBnB. При нея се изисква финансово запла-
щане за настаняването като се наислява и 3% 
от стойността на резервацията такса обслуж-
ване за платформата. За десет пълни години 
на пазара за споделено настаняване AirBnB 
има над 5 млн. предложения за настаняване, 
разположени в 191 страни по света, акивните 
потребители са над 150 млн., като според ста-
тистика за 2016 г. 49% от гостите, резервира-
ли настаняване през платформата, са го осъ-
ществили като алтернатива на хотелиерско 
настаняване. Завиден е резултатът за нивото 
на удовлетвореност сред гостите в AirBnB – 
93% от нощувалите. Масата от ползвателите 
използват споделеното настаняване през 
платформата на база икономически обосно-
вани мотиви – 53% сочат по-ниската цена на 
нощувката в сравнение с традиционното хо-
телиерство. В допълнение – 30% от ползвате-
лите изтъкват по-добрата локация, 33% сочат 
автентичното преживяване, а 28% изтъкват 
улесненото ползване на платформата като 
един от основните мотиви за ползването й.     

Друг по-специфичен пример за платформа 
за споделено настаняване с монетарната 

Тип Представители 

Безплатни Couchsurfing, Hospitality Club,  
Be Welcome, Warm Showers 

Реципрочни 

Home Exchange, My Twin 
Place,  Love home swap,  
GuestTOguest,  Global 
Freeloaders 

Монетарни 

Аirbnb, 9flats, VRBO,  Wimdu,  
Misterbnb,  Camp in my garden,  
HomeAway,  House Trip,  
Homestay,  OneFineStay,  
Stayz.com, 
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трансакция, е системата на Stayz.com. При 
тази платформа участниците позиционират 
ваканционните си имоти за краткосрочно нас-
таняване на туристи, като обявяват и изиску-
емото заплащане за това. Процесът е на раз-
менни начала –  настаняване срещу заплаща-
не, и се осъществява между физически лица, 
но участниците (хост и гост) никога не влизат 
в директна интеракция помежду си. За разли-
ка от предходния пример, тук не се включва 
присъствието на хоста по време на престоя, 
както и не се предполага предлагане на до-
пълнителни услуги от страна на хоста като 
например посрещане и трансфер, закуска, 
специфични съвместни дейности и др. 

Бихме могли да кажем, че на база приме-
рите, които дадохме по-горе можем да заклю-
тим, че Р2Р-системите могат да покриват це-
лия смислов спектър на споделяне-размяна, 
тъй като бизнес моделите на различните 
представители варират. Някой от тях наблягат 
на споделянето и сформирането на общностна 
принадлежност, докато други се стремят към 
ефективност на трасакциите, с което да мак-
симизират приходите си, а трети се намират 
посредата – проявяват елементи както на спо-
деляне, така и на размяна. 

Същността и особеностите на споделеното 
туристическо настаняване до голяма степен 
са свързани с характеристиките на Р2Р-
платформата, на чиято база се развиват тези 
икономически взаимоотношения, тъй като те 
са силно технологично зависими. Това е така 
поради факта, че на база технологичното ре-
шение се постигат няколко цели на споделе-
ното туристическо настаняване:  

• удобство и достъпност – не се налага 
физическо присъствие, клиентът сам избира 
продукта по своите вкусови предпочитания 
от голямо разнообразие на предлагане; 

• бързина – лесно приложими стъпки на 
осъществяване на резервацията, обхващане и 
обработка на голям обем трансакции – фи-
нансови и информационни, в един и същ мо-
мент; 

• по-ниска цена – поради ефективното 
технологично решение и физическият достав-
чик на продукта, който не е обременен с кор-
поративни такси и данъци, се постига и по-
добра цена на настаняването; 

• разнообразие – на едно място има 
съсредоточени голям брой и разнообразни по 
вид и характеристики средства и места за 
настаняване, между което клиентът може да 
направи избор.  

Важно е да се подчертая, че платформите 
за споделено настаняване не играят ролята на 
посредник между продавач и купувач, а по 
скоро доставчик на необходимата продуктова 
и технологична среда, за да се осъществи ка-
чествена връзка между продавач и купувач. 
Без платформите за споделено настаняване 
дейността не би била в такива мащаби, че да е 
от съществено значение за бизнеса, междуна-
родните икономически отношение и туристи-
ческата индустрия, в частност –  туристичес-
кото настаняване.  

Можем да обобщим, че приносът на три-
те основни участника в системата на споде-
леното настаняване е различен по характер, 
но от съществено и уникално значение за раз-
витието на този съвременен вид икономичес-
ки взаимоотношения. Те могат да бъдат 
обобщени по следния начин: 

- Хостът или продавачът в системата 
на споделеното настаняване предлага наста-
няване (независимо от типа настаняване – 
свободна стая, етаж от къща, ваканционна 
вила, палатка, замък и т.н.) срещу монетарна 
или немонетарна отплата, като така формира 
реалното предлагане. Друг принос е даването 
на оценка на гостите, които са отсядали в 
собствеността, с което спомагат за създаване-
то на реална представа за други членове в 
системата и добавят реална стойност и сигур-
ност към споделената услуга. Доверието е 
критичен фактор в този род икономически 
взаимоотношения и бихме могли да кажем, че 
платформите разчитат на саморегулация чрез 
реалните отзиви и коментари на членовете си. 
Това е полезна информация за всички участ-
ници, чрез което освен доверие в членовете 
на общността, се  създава и доверие в качест-
вото на предлаганата услуга и увереност в 
платформата като цяло.  

- Гостът или купуачът търси свободно 
настаняване в конкретен времеви период и 
пространствени граници, за което е готов да 
се отплати във финансово или нефинансово 
изражение. Той допринася не само като реа-
лен ползвател на предложената услуга и 
сформира търсенето в системата, но и добавя 
реална стойност по отношение на достовер-
ността и качеството на предложената услуга, 
споделяйки преживяването си в местата, къ-
дето е отсядал. По този начин те допринасят 
информационно не само в полза на други гос-
ти, търсещи настаняване, които могат да раз-
берат реалното състояние и отношение в дома 
на хоста, но и могат да дават определени на-
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соки и препоръки към хоста, с което той да 
подобри предлаганото настяване, така че то 
да отговаря по-добре на очакванията на гос-
тите и да бъде предпочитано. Това отново 
допринася изключително за всички членове 
на системата и прави платформата по-
атрактивна, стойностна и съответно предпо-
читана. 

- Платформата допринася за споделе-
ното настаняване като осигурява инфраструк-
турата и необходимата технологична среда 
споделянето да се случва Това включва не 
само самата размяна или споделяне, но и ус-
ловията за комуникацията между отделните 
членове в системата. Като медиатор между 
хост и гост, платформата улеснява и опростя-
ва връзката между тях. Ползите се простират 
и отвъд изгодите на другите два ключови 
участника в системата. По отношение на ту-
ристическата дестинация тя спомага за попу-
ляризирането й и посещение на повече турис-
ти посредством икономически изгодните 
предложения. Формира условия за автентич-
ни преживявания и опознаване на локалната 
култура отблизо, което повишава качеството 
на цялостния туристически продукт. Не на 
последно място, спомага за по-устойчивото 
развитие на туристическата индустрия пос-
редством по-ефективното използване на ре-
сурса настаняване.  

 
Потребителите в платформата за споде-

лено настаняване 
Както вече стана ясно, взаимоотношенията 

между трите основни участника в системата 
на споделеното настаняване са специфични – 
трите участника са независими един от друг, 
но са в постоянна интеракция. Платформата-
медиатор спомага за връзката между потре-
бителите в системата, като търсенето може да 
намери най-подходящото предлагане спрямо 
специфичните си изисквания. 

 

 
 
Фиг. 2. Схема на връзката между основни-

те участници в системата на споделеното нас-
таняване. 

 

В генерален мащаб, според проучването на 
Nielsen [9], освен че се потвърждава склон-
ността на хората да споделят ресурсите си 
повече от когато и да било, се дава и предста-
ва какво хората са склонни да споделят – 
електроника (28%), услуги/уроци (26%), тех-
ника (23%), колело (22%), своя дом (15%) 
или мебели (17%). Оказва се, също така, че 
възрастта е основен фактор, отразяващ се в 
нивата на желание и готовност на даден човек 
да участва в споделената икономика. В глоба-
лен мащаб хората, които изявяват желание да 
се включат, са от поколението Y (35 %) и от 
поколението Z (17%). При Бейби бум поколе-
нието, от друга страна, интересът е най-нисък 
– 7%. 

Друго проучване предлага систематизация 
на мотиваторите за участие или за повторно 
участие в системите на споделената икономи-
ка [4]:  

 
Таблица 2. Мотиватори в различните сфе-

ри на споделената икономика 
 

Тип споделена 
икономика 

Мотиватори 

Споделено нас-
таняване 

Забавление, автентичност на 
преживявания, устойчивост, 
икономически, социални кон-
такти, уют 

Споделено возе-
не 

Икономически, устойчивост, 
удобство, мобилност, достъп-
ност 

Различни типове 
споделено из-
ползване 

Икономически и технологични 
мотиватори 

Споделено из-
ползване играч-
ки 

Социални, общностни, принад-
лежност 

 
По отношение на споделеното настанява-

не, един от най-често засяганите мотиватори 
е икономическите ползи за участниците – ге-
нериране на потенциален приход или спестя-
ване на разходи за хоста и спестяване на раз-
ходи от настаняване за госта. Редно е, обаче, 
да отбележим, че платформите могат да имат 
двойнствен характер по отношение на влия-
нието им върху дохдите на участниците. От 
една страна чрез отдаването на неизползвания 
ресурс срещу заплащане, те могат да увеличат 
разполагаемите си доходи. От друга страна, 
обаче, дейността по споделянето, независимо 
дали е безвъзмездна или срещу заплащане, 
застрашава традиционните индустрии, нама-
лявайки производствата им на стоки и услуги, 

Платформа 

Продавач Купу-
 

Предоставя ресурс 

Не/Монетарна отплата 
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което резултира в редуциране на работните 
места, повишаване на безработицата в конк-
ретни сектори и така намаляване на разпола-
гаемите доходи на индивидите. [2] 

Другите мотиватори могат да бъдат типи-
зирани като социални мотиватори. Забавле-
нието, автентичността на преживяването, со-
циалните интеракции и чувството за уют, 
както и повишаване на личната култура и по-
добряване на междукултурните връзки са 
най-съществените, които можем да споменем. 
Единствено мотивът за устойчивост има по-
скоро хибриден характер и отчасти клони към 
екологичен мотиватор. 

По отношение на типизирането на хоста, 
най-основно типовете хостове в платформите 
за споделено настаняване се делят на физи-
чески лица (непрофесионлисти) и на профе-
сионални комерсиални доставчици на наста-
няване. Не всички платформи позволяват 
присъствието на вторият сегмент хостове, 
както е по примера на Couchsurfing. Такива 
като AirBnB, обаче, позволяват и на комерси-
ални доставчици да предлагат настаняване 
през платформата. В тази връзка, според про-
учване през 2014 г. платформите 9flats и 
Wimdu са отчели, че около една трета от хос-
товете в тяхната мрежа са професионални 
агенти с комерсиална цел ( в сферата на нед-
вижимита собственост или хотелиерството). 
Същевременно тази една трета е съставила 
около 80% от приходите на 9flat. Разликите са 
отчетливи между двата сегмента хостове – 
професионалните обикновено предлагат по-
вече от един имот в съответната платформа, 
отчитат 17% по-висок приход от настаняване, 
16% по-висока зетост при една и съща цена и 
публикувани свободни дни в платформата в 
сравнение с останалите физически хостове. 
[7]  

Според основния мотиватор, подтикващ 
хостовете да станат участници в платформа 
за споделено настаняване, бихме могли да 
откроим и основните сегменти хостове и да 
съставим профил на всеки един от тях [6]: 

-Капиталист – цели печалба, максимизи-
ране на инвестицията. Използва платформата 
като дистрибуционен канал. Поведението му 
като хост се фокусира върху обема печалба в 
краткосрочен и дългосрочен план. Не се чув-
ства емоционално обвързан към мястото, кое-
то отдава за настаняване и приема щети и 
повреди в имота вследствие на туристите, ка-
то свои нормални бизнес разходи. Няма инте-
рес за социализация с гостите, както и не тър-

си комуникация с други хостове. Тези хосто-
ве не оценят детайлно риска при индивидуал-
на резервация преди да я потвърдят, а просто 
я приемат, тъй като целят постигане на всио-
ка заетост и максимизиране на приходите. 

-Приятел – има желанието да се социали-
зира. Обича да сераща нови и непознати хора, 
с което да разшири социалния си кръг. Този 
тип хостове ценят финансовите постъпления 
от настаняването, но като цяло се радват да 
бъдат домакини независимо от заплащането. 
Обичат да комуникират с госта преди да пот-
върдят резервацията, да ги посрещнат при 
пристигането им, както и да им дават инфор-
мация, напътствия и препоръки, т.е. демонст-
рират ангажираност. Те също често търсят 
комуникация с други хостове, въпреки че то-
ва не е задължително, тъй като в центъра на 
техния интерес стои гостът – опознаване, 
сприятеляване, разбиране и задоволяване на 
нуждите му от човешка гледна точка.  

-Етик – стреми се към етичен начин на 
живот. Поведението на тези хостове е про-
диктурано от принципа за осигуряване на ус-
тойчивост чрез всички аспекти на начина си 
на живот, включително начина на използване 
на пространство. Примат членството си в 
платформата присърце и се разтройват ако 
действията на медиатора не съвпадат с техни-
те нрави, устои и ценности. Те харесват ко-
муникацията с други хостове със същите въз-
гледи и са склонни да орбазуват социални 
сформирования, приличащи на племена.  

Гостът избира споделеното настаняване 
по няколко основни причини – икономически, 
социални, културни и спецификата на търсе-
нето. На тази база и можем да рагзледаме че-
тири основни сегмента гости в споделеното 
настаняване:  

-Пестеливият – за него платформта за 
споделено настаняване е път за направата на 
евтина резервация за настаняване в желания 
времеви и пространствен аспект, с което се 
редуцира бюджета за ваканция. Тези гости са 
склонни да отсядат по-далеч от основните 
атракции и централната туристическа/градска 
част и се отказват от лукса или допълнител-
ните съоръжения и удобства, стига цената на 
настаняването да е достатъчно ниска. Не са и 
толкова заинтересовани от запознанството с 
нови хора, нямат специфични изисквания по 
отношение характеристиките на настаняване-
то и не държат особено на автентичното пре-
живяване. За тях от основна важност е да на-
мерят най-изгодната ценова оферта, а плат-
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формата със своите разширени филтри, по 
лесен и удобен начин им позволява това. Те, 
обаче, не изпитват лоялност към платформата 
или общността за споделено настаняване, за-
ради което ако за момента хотел или мотел 
предложет по-евтино настаняване, те ще 
предпочитат тях в сравнение със споделената 
оферта. 

-Социализиращи се – те жадуват да срещат 
хора и да комуникират с тях. Може да пъту-
ват сами и за тях използването на платформа-
та и намирането на споделено настаняване 
означава даване на възможност да намери 
други хора, с които да прекара време и да се 
чувства сигурен и защитен. Друг стремеж 
може да бъде прекарването на време с местни 
хора, чрез което те самите да се почувстват 
като местни или да разберат и опознаят мес-
тана култура, традиции и бит отблизо. Те са 
много социални, обикновено комуникират 
през чат-системата на платформата активно с 
хоста преди пристигане и прекарват време с 
хостовете по време на престоя си. Парите, 
удобствата и съоръженията не са от същест-
вено значение за тях, но характерно при тях е 
изпозлването на безплатни платформи като 
Couchsurfing заради чувството за общностна 
принадлежност.  

-Чуждите местни – търсят автентично 
преживяване. Могат да бъдат привлечени от 
мисълта да срещнат и общуват с местни хора, 
но всъщност тяхното най-силно желание е да 
отседнат на място, което в пълния смисъл 
представя местния начин на живот, бит и кул-
тура, до които гостът да се докосне. Те искат 
да се потопят в местната култура, да се аси-
милират и за периода на престоя да станат 
местни. От голямо значение за този сегмент 
гости се явяват архитектурният облик и усе-
щане на мястото, в което отсядат. Стремежът 
да се отседне и прекарава време в автентично 
място, представител на местния бит и култу-
ра, е по-силен от това да се срещнат очи в очи 
с хоста или обема на разходите за техните 
нощувки. 

- Утилизатори – за тях ползата е на ос-
новно място, т.е. мястото на настаняване да 
пасва отлично на специфичните им нужди. 
Представители са големи семейства или група 
пътуващи с представители от различни въз-
растови поколения. Те желаят да изживеят 
добре прекарано време заедно. За тази цел 
обикновено те се нуждаят от и търсят за нас-
танявания с по-големи пространства, общи и 
индивидуални, като от особена важност е да 

има обширна всекидневна и достатъчно спал-
ни и бани, осигуряващи личното пространст-
во и комфорта на всички членове на групата. 
Това могат да бъдат и пътуващи с домашни 
любимци или такива, които държат пътуване-
то им да е максимално екологично устойчиво, 
както и такива, които са в неравностойно по-
ложение и имат още по специфични нужди. 
Утилизаторите избират настаняването си та-
ка, че да посреща специфичните нужди и це-
ли на пътуването им. Други фактори като це-
на, автентичност на преживяването и въз-
можността от нови запознанства и социални 
контакти са с второстепенно значение за тях. 

 В повечето случаи профилът на гостите е 
своеоразен микс от изброените по-горе харак-
теристики, т.е. в чист вариант рядко се среща 
профил на гост съвпадащ изцяло с един от 
изброените по-горе. 

 
Заключение 

 
От разгледаната информация следва да 

заключим, че:  
 Сред основните отличителни характе-

ристики на икономиката на споделено наста-
няване са зависимост от платформата, раз-
менната „стока“ по същност представлява 
настаняване, управлението на платформата-
медиатор се извършва съвместно с участни-
ците в нея. 
 Поради динамичните изменения при 

споделеното настаняване основните характе-
ристики търпят изменения, като все по-често 
се наблюдава лишаване от правото за съвмес-
тно управление, акцентиране все повече на 
икономическите мотиватори за размяна, как-
то и липсата на равнопоставеност между 
участниците. 
 Основните участниците в споделеното 

настаняване са три, които са независими един 
от друг – платформата медиатор, хостът и 
гостът. Първият варира в широки граници – 
от безплатни и реципрочни системи с немо-
нетарен характер до най-разпространените – 
платформи с монетарен характер, където ос-
новен играч на световната сцена в AirBnB. 
 Основните мотиватори за споделяне 

на настаняване могат да бъдат условно гру-
пирани като икономически, социално и еко-
логично обосновани, на чиято база се разгри-
начават три основни типа хостове (капита-
лист, приятел, етик) и четири основни профи-
ла на гостите (пестелив, социализиращ се, 
чуждият местен и утилизатор).  
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Така направеното изследване представя 
основните характеристики на споделеното 
настаняване и мястото му в рамките на спо-
делената икономика. Изследват се основните 
параметри на тези съвременни икономически 
взаимоотношения и би могло да бъде основа 
за нататъшно разширено обследване на ико-
номиката на споделеното настаняване.  
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ABSTRACT: Sharing economy or collaborative economy changed the traditional economic relationships 

dramatically. Through last 10 years sharing economy showed intensive development and very optimistic per-
spectives for its future expansion. Despite the critical comments among economists, business investors and aca-
demic researchers, the sharing economy proved itself as a successful tool for business start-ups and as a profit-
able business format for many enterprises, including such in the traditional economic system. Tourism industry 
shows itself as a very suitable economic field for sharing relationships. Because of the specific characteristics of 
the up-to-date touristic product – mobility, individuality and technologically influenced, the shared economy 
found essential place in tourism industry, covering the specific needs and wishes of the modern tourist. The cur-
rent paper tries to investigate the collaborative economy in the field of tourism business activities and tries to 
give insights about the things that have been shared, the people, who are sharing, and the attitude of different 
countries toward this modern form of economic relationship. 
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Въведение 
 
Структурните промени в обществен и индуст-

риален план променят и рамките на туристическа-
та индустрия по линия обхват, място на произход 
и дестинации на пътуването, както и мотивите за 
туристическо пътешествие и стила на пътуване. 
Това резултира в променена структура на турис-
тическата индустрия, както и връзките между ту-
ризма и ежедневния начин на живот. В най-общ 
план туризма се трансформира от масовите си 
стандартизирани форми, където до скоро стоеше 
организираното пакетно пътуване с обща цена, 
към нови по-гъвкави, индивидуализирани форми, 
пригодени към специфичните желания и стремежи 
на туриста. 

Ето защо, основната изследователска цел 
на тази статия е да изследва и анализира спо-
делената икономика в световен мащаб като 
съвременно явление в икономическите и па-
зарни отношения, с което да се идентифи-
цира мястото и ролята на споделените ико-
номически взаимоотношения в туристичес-
кия сектор. Реализирането на поставената 
цел изисква да бъдат разработени и следните 
основни изследователски задачи: 

•  Да се разгледа същността на споделената 
икономика и на акта на споделяне, както и 
логическата последователност на развитието 
на традиционните икономически взаимоот-

ношения към съвременните споделени таки-
ва. 

• Да се направи същностна трактовка на 
споделената икономика по отношение на 
участници, обекти на споделяне, необходи-
мите условия за възникване на споделени 
икономически взаимоотношения и регула-
торните подходи на държавите към този дял в 
икономиката през годините. 

• Преглед и анализ на основни статисти-
чески данни за споделената икономика по 
света и маркирането на мястото на България в 
рамките й, както и извеждане на основни 
фактори, въздействащи върху развитието на 
споделената икономика в конкретна страна, и 
ефектите, които тя поражда. 

• Очертаване на кратка същностна харак-
теристика на споделената икономика в ту-
ризма, даване на примери за компании за 
споделено ползване в различните сфери в ту-
ристическата индустрия, коментиране на ста-
тистически данни, показващи динамичното й 
развитие, както и посочване на благоприятст-
ващите и възпрепятстващите фактори за това. 
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Същност и особености на споделената ико-
номика 

Тематиката за споделената икономика и 
споделеното използване на продукти, услуги 
и ресурси е широко засегната не само в науч-
ната литература през последните години, но е 
често дискутирана и сред потребителите и 
бизнеса. Поради динамичното развитие  на 
този сектор и фактът, че перспективите веща-
ят разрастване в дългосрочен мащаб, споде-

лените икономически взаимоотношения се 
явяват база и за дългосрочния успех на сто-
панските субекти. Ретроспективно погледна-
то, логическата последователност в развитие-
то следва пътя от икономиката на благата с 
мото „Аз притежавам“, към икономиката на 
услугите с девиз „Аз наемам“, преминавайки 
психологическата бариера и достигайки до 
икономиката на споделянето с надслов „Аз 
взимам на заем“. 

 

Фиг. 1. Логическа последователност на пътя от икономика на блага към споделяне 
Други термини, които се използват ши-

роко освен „споделена икономика“ са „ико-
номиката на споделянето, „икономика на сът-
рудничеството“ и „икономика на съвместното 
потребление“. По същност споделената ико-
номика представлява икономически модел, 
при който неизползвани блага се споделят с 
други нуждаещи се от тях потребители. Съот-
ветно както в традиционната икономика, така 
и в тази на споделянето от практическа глед-
на точка се обхваща широк кръг от блага – от 
материални (пространства, коли), през фи-
нансови (по примера на т.нар. „crowd 
financing”), до нематериални (умения, зна-
ния), като това се извършва срещу финансова 
или нефинансова компенсация (услуга, лич-
ностно удовлетворение и др.). В този смисъл, 
препродаване, даване, замяна, размяна, зае-
мане и съизползване са сред многото практи-
ки на споделянето, които са се променили 
драматично и са се революцинализирали 
вследствие на технологичната експанзия и 
еволюция. 

От научна гледна точка дефинициите за 
„споделена икономика“ изобилстват от опре-
деления и гледни точки, като авторите кате-
горично не постигат единомислие по отноше-
ние на значението на термина „споделяне“. 
Интересен е фактът, обаче, че масата от изс-
ледователите са единни по отношение на 
концептуалното ядро, а  именно, че икономи-
ката на споделянето се отнася до специфичен 
контекст на размяна,  който не се вписва в 
традиционните разбирания на класическата 
индустрия. В контекста на споделянето се 
характеризират определни участници според 
ролята и участието им в системата, както и 

взаимовръзките между тях. Тук бихме доба-
вили, че използването на системния подход е 
изключително удачен, тъй като елементите, 
вътрешните и външните връзки влияят на 
функционирането на системата и целите на 
всеки елемент/участник се формират в зави-
симост от общото предназначение на систе-
мата – споделянето на непълноценно използ-
вани ресурси. В този смсъл е важно да инди-
кираме, че участници са физически лица или 
организации, които са независими един от 
друг и приемат ролята на купувач или прода-
вач. Трансакциите в споделената икономика 
са улеснени взаимоотношения на техноло-
гична основа между купувача и продавача, 
които се свързват, за да разменят достъпа до 
неизползван ресурс срещу финансови или 
нефинансови облаги.[7]  

По този начин можем да заключим, че 
споделената икономика може да се определи 
като нов вид икономически отношения, въз-
никващи между независими субекти, като 
обект на „споделянето“ може да бъдат разно-
образни продукти и услуги. Дефинициите в 
областта са многообразни, но в най-общ план 
повечето от авторите се съгласяват за две 
твърдения: 

 Наличие на ресурс, чийто собственик 
или собственици не го използват пълноценно 
или през цялото време. Като цяло всяка ико-
номическа политика е насочена към макси-
мално ефективно използване на всички на-
лични ресурси (трудови ресурси, капиталови 
активи и фондове, природни ресурси, инфор-
мация и т.н.)[2];  

 От есенциално значение за развитието 
на споделената икономика е динамичното 
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развитие на новите технологии, като с особе-
но значение е широкото навлизане на използ-
ването на смартфони и апликации за тях. 

Именно поради тези две условия възник-
ва предпоставката за развитие на споделената 
икономика – неизползван ресурс, който да 
бъде отдаван на други хора във времето, в 
което не се използва от собственика. Потен-
циалните ползватели получават информация 
за възможността и достигат до ресурса с по-
мощта на новите технологии – специализира-
ни платформи за споделено използване. Ред-
но е да отбележим, че за разлика от платфор-
ми и сайтове, където се предлагат за продаж-
ба разнообразни стоки и услуги (по примера 
на Amazon), при платформите за споделено 
използване се наблюдава по-скоро специали-
зация, отколкото комплексност. В този ред на 
мисли платформите в споделената икономика 
са специфицирани за определен ресурс – 
платформи за споделено настаняване, за спо-
делено пътуване, за споделено използване на 
автомобил и т.н. 

По отношение на ресурсите, които се 
предоставят за споделено използване – те са 
твърде разнообразни – като се започне от 
недвижимо и движимо имущество (апарта-
менти, къщи, коли, колела, лодки, яхти и т.н.) 
и се стигне до собственото свободно време 
или умения като актив, който може да пре-
доставим за известно време в полза на друг. 
Пример за последното е участие в добровол-
ческа акция като дарим от времето си или пък 
да окосим ливадата на някой, който не умее 
да коси. 

Генерално погледнато, самата концепция 
за отдаване под наем на неизползван ресурс 
(апартамент, книга и др.) не е нищо ново в 
рамките на традиционната икономика. От ис-
торическа гледна точка то е съществувало 
още във времената на търговията в натура, 
както е било налице и по време на социализ-
ма. В редица селски райони моделът за спо-
деляне и разменни начала съществува и до 
днес. Според съвременни проучвания закупе-
ната бормашина се използва средно не повече 
от половин час, а спортната екипировка 10-
20% от времето, през което човек я притежа-
ва. Доказано е също, че притежанието на кола 
не е икономически изгодно, ако годишният 
пробег е по-малко от 15-20 хиляди километра 
и се ползва само за пътуване в рамките на 
града, какъвто реално е случаят с повечето 
превозни средства, притежания на физически 
лица. 

Новост е начинът, по който това се осъ-
ществява – на базата на специализирани 
платформи, с което се намаляват финансовите 
и времевите разходите за трансакцията. Така 
например, ако до преди няколко години тър-
сенето на наемател за свободна стая за някол-
ко дни или пък месеца не си е заслужавало 
заради времето, парите и усилията, които е 
изисквало (което са т.нар. трансакционни 
разходи), сега тези разходи са пренебрежимо 
малки и правят икономически ефективни та-
кива сделки. Улесняването значително на 
процеса по размяната и намаляването на 
трансакционните разходи са двете основни 
предпоставки за увеличаването на мащаба на 
този тип икономически взаимоотношения, 
извеждайки ги отвъд взаимоотношенията 
между приятели и добавяйки известна сигур-
ност в процеса. Последното е от най-голямо 
значение, тъй като именно доверието на прак-
тика е валутата на споделената икономика. 
Всички тези предимства, в комбинация с нат-
рупаната умора от консуматорския начин на 
живот в Западния свят, са довели до създава-
нето на десетки сайтове за споделяне на дви-
жимо и недвижимо имущество, знания, уме-
ния, свободно време, автомобилни превози и 
още много неща, като така може да се говори 
за сформирането на обособен дял в икономи-
ката – икономика на споделянето.  

По отношение на размяната – тя може да 
бъде срещу заплащане, както и безвъзмездна 
(абсолютно безвъзмездна или такава, при ко-
ято се покриват единствено текущите разходи 
за използване като гориво, ток, вода и др.). 
При първия вариант може да се даде пример с 
наемане на кола за използване през деня, ко-
гато собственикът й е на работа, срещу съот-
ветното заплащане. Пример за безвъзмездно 
споделяне, но с покриване на текущи разходи 
за използване, е споделеното пътуване – при 
него пътуващият с кола до определена дести-
нация споделя безплатно пътуването с други 
хора, с които обаче поделя текущите разходи 
за пътуването – гориво, магистрални такси и 
др. Последният пример – абсолютно безвъз-
мездно споделяне, е приемането на гостуващ 
в дома без изискването на каквото и да било 
заплащане, като най-често засяганите мотиви 
са търсене на социален контакт, запознанства 
с нови хора, обогатяване на личната култура, 
показване на красотата на личния дом на дру-
ги хора. Разграничаването на типовете споде-
ляния – доходоносни и безвъзмездни, всъщ-
ност е от съществена важност особено от 
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гледна точка на бизнеса и правителствата. 
Това е така, тъй като първите се възприемат 
като директна конкуренция на комерсиалните 
производители, но с по-ниските си цени, 
удобството при резервирането/покупката и 
липсата често на регулаторна рамка, с която 
да се съобразяват, те оперират в по-
благоприятна среда и се възползват от всички 
предимства на това.  

По отношение на регулаторните рамки 
проблемът е ясно обясним – традиционната 
регуларна рамка рядко пасва на този нов мо-
дел пазарни взаимоотношения (в случая, ко-
гато се споделя ресурс срещу заплащане). По 
този начин за разлика от бизнеса, продавачи-
те в системата на споделеното използване не 
се съобразяват със същите законови изисква-
ния (категоризация, сертифициране, безопас-
ност и др.) и не заплащат същите данъци и 
такси (корпоративен данък, такса регистрация 
на лиценз, фирмени такси и др.). Още повече, 
при евентуално несъответствие в споделения 
продукт от това, което е предварително пред-
ставено и обещано, рискът остава изцяло за 
потребителя, тъй като иск за компенсации и 
рекламации няма как да бъде официално де-
позиран към комисия или друг тип звено за 
защита на потребителя. В тези случаи систе-
мите за споделено използване разчитат на 
вътрешна саморегулация, която ще бъде по-
детайлно разгледана нататък. Също така е 
факт, че паричните потоци между участници-
те, доходите и печалбата (ако има въвлечени 
и юридически лица в сделките) трудно се за-
сичат, проверяват и доказват от данъчните 
власти на съответното място. В този ред на 
мисли, често самите страни по сделката съз-
нателно избягват плащането на данъци или не 
съзнават, че дължат такива поради липса на 
информираност. Широко разпространено е 
схващането, че именно липсата на държавно 
регулиране и данъчно облагане са част от ос-
новните причините за бума на споделената 
икономика в световен мащаб през последните 
години, което обаче според последни изслед-
вания в областта не е съвсем вярно. Във връз-
ка с регулациите за развитието на споделена-
та икономика, това е също широко дискути-
рана тема. Доскоро сред обществото имаше 
възприятие, че споделената икономика се из-
ползва за преодоляване на регулаторните 
рамки и много често се свързваше с работа на 
сиво, укриване на доходи и печалба, както и 
спестяване на различни данъци и такси. Про-
тивоположно на това, изследвания на шведс-

кия мозъчен тръст Timbro, който е разработил 
нов индекс специално за измерване на споде-
лената икономика, сочат, че колкото повече 
регулации има в дадена държава, толкова по-
вече се развива и споделената икономика. 
Данните от изследването ще бъдат по-
детайлно разгледани нататък в настоящата 
публикация, като се акцентира на аспекта за 
представянето на България и състоянието на 
споделената икономика в страната. 

Редно е тук да засегнем и въпроса с дър-
жавния подход към регулацията на споделе-
ната икономика. Подходите на държавните 
власти се основно два. Първият е по посока 
на създаване на нови регулации – нова зако-
нова база или допълване на съществуващата, 
така че новите отношения в споделената ико-
номика да бъдат обхванати нормативно. Вто-
рият подход е в насока облекчаване на същес-
твуващата нормативна база, като по този на-
чин в обхвата й вече влизат и участниците в 
споделената икономика, които са в изравнени 
позиции с традиционните бизнес единици. В 
повече конкретика, впечатление прави, че 
повечето развити страни по-скоро чрез зако-
новата си рамка се стремят да не пречат на 
развитието на този нов тип икономически от-
ношения, а напротив – да ги насърчат. Така 
например, във Великобритания бе увеличен 
прагът, над който доходът от наем на стая 
става облагаем със 75% - от 4 250 лири на 7 
500 лири на година. Компании от споделената 
икономиката като Uber, Airbnb, Lyft и др. се 
развиват с двуцифрени темпове на растеж и 
властите в САЩ и редица страни в Европа 
намират начин да си сътрудничат с тях, 
включително и да ги облагат с данъци, но в 
условията на сътрудничество между държав-
ните органи и платформите в споделената 
икономика. В този ред на мисли, в България 
органите все още показват силно рестриктив-
но отношение към  такива нови форми на 
икономическите отношения. Примерите до 
момента са два – Uber и платформите за спо-
делено пътуване. Uber е принуден да прекра-
ти дейността си с решение на Комисията за 
защита на конкуренцията след по-малко от 
година работа в София, а онлайн платформи-
те за споделено пътуване също са забранени. 
Аргументът срещу сайтовете за споделено 
пътуване е, че те реално се използват от пре-
возвачи, които оперират в сивия сектор и съ-
ответно подбиват цените на лицензираните 
превозвачи, което е доказателство за нелоял-
на конкуренция.[4] 
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Статистически данни и мястото на 
България в споделена икономика  

Както вече засегнахме накратко, специали-
зирани статистически данни за споделена 
икономика до скоро липсваха, както и специ-
ално разработени индикатори за нивото на 
споделена икономика в конкретна страна. 
Първият световен индекс на споделената 
икономика е представен през 2018 г. от 
шведския мозъчен тръст Timbro, чийто парт-
ньор в България е Института за пазарна ико-
номика. По отношение на структурата и на-
чина на сформиране на индекса Споделена 
икономика на Timbro, изследователите от 
различни страни събират месечни данни за 
трафика към 286 услуги в 213 страни. Прове-
дено е и пълно преброяване на активните дос-
тавчици за 21 от 286-те услуги, сред които се 
нарежда и Airbnb, използвайки програми за 
автоматизирано извличане на информация от 
интернет (или т.нар. scraping). Така посредст-
вом използването на реални данни за обема 
на трафика и извличане на информация от 
самите сайтове на различните споделени ус-
луги, се дава нова представа за движещите 
фактори, стоящи зад „peer-to-peer“ икономи-
ката – основана на директни трансакции меж-
ду физически лица.  

 
Таблица 1. Глобална класация на страните 
– индекс Споделена икономика, Timbro 
№ Държава Индекс 
1 Исландия 100.0 
2 О. Търкс и Кайкос 66.9 
3 Малта 58.2 
4 Черна гора 58.0 
5 Нова Зеландия 52.8 
... ... ... 
29 Кайманови острови 20.3 
30 Бахамски острови 18.9 
31 Кипър 18.8 
... ... ... 
47 Уругвай 11.7 
48 Мавриций 11.3 
49 Белиз 11.0 
50 Чили 9.8 
51 Гибралтар 9.6 
... ... ... 
63 България 6.1 
64 Босна и Херцеговина 5.7 
65 Сингапур 5.6 

Източник: Адаптирано по Timbro, 2018 [9] 
 

Във връзка с данните за споделената ико-
номика в България, страната заема 63-то 
място в света от общо 213 държави и терито-

рии. Събирането на критериите, участващи в 
индекса, за България е извършено от парт-
ньора по проекта - Институтът за пазарна 
икономика. Общият резултат на страната я 
нарежда в златната среда сред страните член-
ки на ЕС. Интересен факт е, че след България 
са класирани Германия (77-мо място), Румъ-
ния (88-мо място) и Австрия (115-то място), 
където изглежда средата не е оценена като 
толкова благоприятна за развитието на споде-
лени икономически взаимоотношения. От 
класацията, обаче, също ясно се вижда, че 
резултатът на България – 6.1, въпреки че от-
режда 63-то място на страната в класацията, 
представя по-скоро недобри постижения в 
областта и я позиционира в коренно различно 
измерение от първите 30 представители с ре-
зултати над 20.0 и следващите 20 участника с 
резултати между 10.0 и 20.0. Така, разделяйки 
оценките на отлични, посредствени и слаби, 
България, макар и на 63-то място от общо 213 
държави, показва по-скоро слаб и незадово-
лителен резултат. 

По отношение на структурирането на дан-
ните за споделени продукти и услуги, от 286-
те компании, анализирани в проучването, ед-
на трета предлагат жилищно настаняване, а 
половината попадат в широката категория на 
бизнес услугите. Най-голямата компания в 
набора от данни е Airbnb, като почти 1.5 ми-
лиона доставчици са активни средно на сед-
мица. 

Съществен принос на изследването е и 
обособяване на факторите, въздействащи 
върху развитието на споделената икономика в 
конкретна страна, които според най-новите 
изследвания търпят драстични промени. От-
четено е, че споделената икономика е по-
голяма в страни, където повече хора имат 
достъп до високоскоростен интернет, но не 
е в зависимост от регулациите, както се смя-
таше досега. Доказва се, че същите икономи-
чески показатели за свобода, които благопри-
ятстват развитието на традиционната иконо-
мика, имат значение и за размера на споделе-
ната икономика. Това доказва, че споделената 
икономика се намира в рамките на традици-
онната пазарна икономика, но се диференци-
ра по своите специфични същностни характе-
ристики. Друг интересен извод е, че като цяло 
страните, освен с развита интернет инфраст-
руктура, и със значителен туристически 
сектор имат големи споделени икономики, 
което подсказва, че туристическият сектор се 
явява както благоприятен, така и своеобразна 
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предпоставка за развитието на споделени 
икономически взаимоотношения. Още едно 
важно заключение от анализа е, че няма връз-
ка между размера на споделената икономика 
и различните индикатори за доверие в об-
ществото. Това наблюдение опровергава 
схващането, че споделената икономика, за 
разлика от традиционната, разчита на вече 
установени междуличностни отношения и 
доверие, което обче не означава, че наличието 
на тези не благоприятства в известен смисъл 
споделянето, както е примерът със споделе-
ната икономика в Русия, която ще бъде засег-
ната нататък в публикацията. Данните също 
така показват, че използването на услуги от 
споделената икономика е по-високо в иконо-
мически свободните страни. Стандартна ли-
нейна регресия потвърждава зависимостта 
между икономическата свобода и използване-
то на услуги от споделената икономика. Друг 
интересен резултат, свързан с благосъстояни-
ето на нацията, е – услугите на споделената 
икономика се използват по-малко в по-богати 
страни (с по-голям БВП на глава 
от населението), ако всички други фактори не 
се променят. Интерпретацията на последните 
данни е, че услугите и продуктите в споделе-
ната икономика представляват и се възприе-
мат от потребителите като евтина алтернати-
ва на сходните такива  на традиционния па-
зар.[5] 

Друг фактор, който има съществено значе-
ние върху развитието на споделената иконо-
мика е степента на дигитализация на даде-
ната страна. Тъй като споделената икономика 
е част от традиционната и се характеризира с 
комплексност и висока технологичност, като 
цяло може да се каже, че тя е децентрализи-
рана, т.е. няма директни посредници между 
клиентите и доставчиците на услуги или про-
дукти. Основните двигатели на споделената 
икономика са именно технологиите, които 
предоставят разнообразни варианти на ико-
номическите агенти да използват своите ре-
сурси по по-ефективен начин спрямо времето. 
Така, колкото по-дигитализирана е една стра-
на, толкова по-големи са перспективите ѝ за 
разрастване и развитие на споделената ико-
номика.[6] 

Друг важен аспект, който можем да засег-
нем в настоящия параграф, са ефектите, кои-
то поражда развитието на споделена иконо-
мика в конкретна страна. Те могат да бъдат 
систематизирани по следния начин: 

• Икономически ефекти – те засягат 
пряко основните участници в системата на 
споделените икономически отношения. По 
отношение на купувача се спестяват финансо-
ви разходи чрез по правило по-ниската цена 
за достъп и използване на продукта или услу-
гата. При продавача или отдаващия за споде-
ляне икономическите ползи се изразяват в 
допълнителните приходи, генерирани от спо-
делянето, когато то е възмездно. Ако е без-
възмездно – това се изразява или чрез снижа-
ването на разходите по използването на ре-
сурса (при подялба на текущи разходи по 
примера на споделеното пътуване) или чрез 
спестяването от разходи поради оптималното 
използване на ресурса (при дълготрайно не-
използване той се амортизира повече, откол-
кото нивата на изхабяване при редовно из-
ползване). За платформата-медиатор иконо-
мическите ефекти са лесно измерими – те се 
изразяват в трансакционните такси, които се 
отчисляват при финализиране на операцията 
по споделяне на ресурса. Тъй като изследва-
нето на ефектите от споделената икономика 
не са основна тематика на настоящата разра-
ботка, няма да се спираме подробно на тях. 
Посочените примери засягат единствено ди-
ректните икономически ефекти за участници-
те, докато индиректните и индуцираните са 
твърде обхватни, за да бъдат индикирани 
накратко. 

• Околна среда – счита се, че тъй като 
намалява необходимостта от  производството 
и придобиването на нови продукти и услуги, 
които след това няма да бъдат използвани 
пълноценно, споделеното използване оказва 
благоприятен ефект вурху природата и спо-
мага за оптимизирано използването на вече 
създадените продукти. В косвен план, самите 
корпорации биха могли да спечелят също от 
икономиката на споделянето, ако открият в 
нея възможности за реорганизиране на дей-
ността си и се научат да предлагат повече ис-
тинска стойност на клиентите, вместо да за-
лагат просто на техните консуматорски нави-
ци. Така се създава и т.нар. „кръгова иконо-
мика“, при която акцент се поставя на по-
ефективното използване на ресурсите. Като 
цяло, общоприето е, че споделената икономи-
ка има негативно влияние върху корпорации-
те, тъй като редуцира техните производства 
поради заниженото търсене на нови продукти 
и услуги, заместено от споделянето на такива. 

• Социални ефекти – ефектите от спо-
деленото използване на ресурси се разпрос-
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тират чак в социалната сфера. Широко дис-
кутиран е фактът, че през 21-ви век, особено 
при младите хора на възраст до 30 г., се наб-
людава липса на социални взаимоотношения. 
Споделянето на неща може да промени това, 
което да подхрани общностите и да създава 
определена форма на „интимност“ между 
участниците в процеса.[1] Самият акт на спо-
деляне на личностно притежание създава 
предпоставка за това. Особено при споделе-
ното настаняване, където в повечето случаи 
има личностен контакт между госта и хоста, 
социалните ефекти дори излизат на преден 
план. Стимулират се социалните взаимоот-
ношения, културен обмен, доверие между 
участниците, нови запознанства, прерастващи 
в приятелства и т.н. 

 
Споделената икономика в туризма 

Споделената икономика трансформира 
традиционния туристически облик драматич-
но. Начинът и изборите на туристите преди, 
по време на и след пътуването са повлияни 
изключително много от технологичните ре-
шения – резервиране, трекинг, намиране на 
свободни пространства, начин на придвижва-
не, придобиване на познания и много други. 
Предвид факта, че споделената икономика се 
основава практически на съвременните тех-
нологии, голяма част, съзнателно или не, пот-
ребяват различни продукти и услуги на база 
споделени икономически взаимоотношения. 
Като последствие от това, икономиката на 
споделянето вече се е развила и дори утвър-
дила в почти всички сфери на туризма в све-
товен мащаб. Още повече, както вече споме-
нахме, според изследванията в областта стра-
ните с развит туристически сектор имат голе-
ми споделени икономики. По този начин изг-
лежда логично споделените икономически 
взаимоотношения да процъфтяват в рамките 
на туристическата индустрия. Причините, 
може би, могат да бъдат търсени в уникални-
те характеристики на туристическия продукт, 
където социалния контакт, доверието, между-
културния обмен, мобилността и свързаност-
та са от есенциално значение.  

Забележително е, че почти всички сфери 
на туризма са засегнати от актове на споделя-
не – транспорт (Uber, Drivy, BlaBlaCar,Lyft), 
настаняване (AirBnB, CouchSurfing, Home 
Away, BookaBach), хранене и развлечение 
(Eat With, Feastly, VizEat, ZipBob, Bon 
Appetour), туристически услуги (WithLocals, 
Vayable, VoomaGo, Tours by locals.cpm). Това 

вещае тотална трансформация на туристичес-
кия продукт в бъдещето, наред с динамичното 
индивидуално пакетиране на пътуванията, то 
вече може да бъде и споделено. 

 
Таблица 2. Компании за споделени услуги 
в различните сфери, засягащи туризма 

 
Настаняване AirBNB, Wimdu, HomeAway, 

House Trip, Homestay, VRBO, 
HomeExchange,Misterbnb, Camp 
in my garden, OneFineStay, Love 
home swap, Couchsurfing, 
GuestTOguest 

Транспорт 
Наземен 

Lyft, Side-car, UBER, Bla Bla Car, 
Zimride, Carpooling, Relay Rides, 
Getaround, Flightcar, Drivy, 
Spinlister, WeDrive,Tripndrive, 
easyCar 

Транспорт 
Лод-

ки§Самолети 

GetMyBoat, BoatBound, Sailbox, 
Jetlimo, Jumpseat, 9Flights 

Офис прост-
ранства 

LiquidSPACE, DesksNear.Me, 
Deskwanted 

Хранене и раз-
влечение 

Feastly, Cookening, Kitchensurfing, 
Cook & Meet, WithLocals, Meal 
Sharing, Cookisto, Upaji, 
VoulezVousDiner, Traveling 
Spoon, Bon Appetour, Looque,  

Познание Vayable, Localeur, SideTour, 
GoodSpot, Trip4real, Guidehop, 
TripNco, Anyroad, Sportygueast 

Източник: Адаптирано по Owyang,  2013 [8] 
 

Преглеждайки кратка статистика за разви-
тието на споделената икономика в туризма, 
също може да подкрепим оптимистичните 
перспективи пред този вид икономически 
взаимоотношения в туризма. През последните 
3 г. до 4 г. са отчетени  повече от 9000 старт-
ъпа в областта на споделената икономика по 
света. Оборотът в споделената икономика 
отчита стремглаво повишение и се оценя на 
15 бил. евро през 2013 до 300 бил. евро през 
2025 г., според последните прогнози. Голяма 
част от проучванията засягат световната 
платформа за споделено настаняване – 
AirBnB, тъй като се оказва, че тя сформира 
основен дял от оборота в споделената иконо-
мика по света. Подкрепено в данни – AirBnB 
отчита средно по 425 хил. клиента на вечер, 
което е с 22% повече от световно известна 
хотелиерска верига като Хилтън.  

Друга често засягана и изследвана корпо-
рация в споделената икономика е в областта 
на транспорта – Uber. Това също е световно 
известен гигант, въпреки крехките си 10 г. на 
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пазара (компанията е основана през 2009 г.). 
В този контекст, пазарната капитализация на 
Uber през февруари 2015 г. е оценена на 41.2 
бил. долара, което е повече от пазарната ка-
питализация на авиокомпании гиганти като 
Delta Airlines, American Airlines или United. 
Друга много използвана платформа сред ту-
ристите е френският шампион BlaBlaCar, 
който има над 20 млн. потребители по света. 
Счита се, че числеността на работните места, 
директно заети в икономика на споделянето, 
не надвишава 6000 човека във Франция при 
отчетени 300 платформи за споделяне през 
2015 г. 

 

 
Фиг. 2. Примерно сравнение между хоте-

лиерска верига и платформа за споделено 
настаняване, 2012 г. 

 
Причините, благоприятстващи динамич-

ното развитие на споделената икономика в 
туризма, могат да бъдат систематизирани по 
следния начин:  

- туристите все повече разчитат на инди-
видуални пътувания, организирани от тях са-
мите, като разчитат на препоръките от други 
туристи;  

- голяма част от туристите разчитат на 
смарттелефони/таблети за организирането, 
покупката, активността по време на почивка-
та и последващо даване на оценка и споделя-
не на опит;  

- търсят се повече устойчиви и индивидуа-
лизирани продукти;  

- намалена покупателна сила, вследствие 
на световната икономическа криза и нараст-
ваща безработица, което резултира в повече 
ценово чувсвителни и свръхчувствителни ту-
ристи;  

- нарастващо съзнание за устойчивост и 
щадене на природата в начина на живот, кое-
то включва и пътуванията;  

- нарастващо любопитство към местната 
култура и местния начин на живот и желание 
за опознаването им отблизо; 

- широкото навлизане на интернет и съв-
ременни технологии във всички аспекти на 
туристическото пътуване. За сравнение с хо-
телиерите, много от тях вече инвестират в 
т.нар. Интернет на нещата (Internet of Things). 
Примери са виртуалният асистент на Alexa и 
интелигентната система за контрол на темпе-
ратурата Nest.[3] 

Въпреки критиката към споделената ико-
номика от страна на туристическия бизнес, 
който вижда заплаха за продажбите и печал-
бите си в споделената икономика, този вид 
пазарни взаимоотношения се развиват, както 
стана ясно, динамично. Предпоставките и 
причините са даденост на съвременната дейс-
твителност, което в известен смисъл гаранти-
ра и устойчивост и дългосрочие на това явле-
ние. Все пак, считаме, че в бъдеще туристи-
ческия бранш ще вземе пример от големите 
автомобилопроизводители, които осъзнавай-
ки новата пазарна реалност, започват активно 
да инвестират в споделена мобилност (кар-
шеринг) – по примера на Volkswagen, General 
Motors и Toyota. 

Позитивно влияние на споделената ико-
номика в туризма може да бъде маркирано по 
следния начин: 

- развитие на туризъм в и от по-слабо раз-
вити икономически региони;  

- стимулиране на иновациите и предприе-
мачествеото в туризма (в споделената иконо-
мика всеки може да започне бизнес);  

- леснодостъпни чрез новите технологии 
туристически услуги при добро съотношение 
цена-качество;  

- осигуряване на персонализирано и автен-
тично преживяване в туристическата дести-
нация, както и създаване на нови и ценни со-
циални контакти;  

- спомага за по-доброто отговаряне на тър-
сенето през пиковите сезони в туристически-
те места;  

- спомага за редуцирането на използването 
на вода, газ, електричество и др., което спо-
мага за опазването на природата, като стиму-
лира устойчиво поведение, както в госта, така 
и в домакина. 

Негативно влияние на споделената ико-
номика в туризма:  

- повишава числеността на временно зае-
тите на непълен работен ден;  
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- сигурността на заетите е по-малка, като и 
редуцира броя на работните места;  

- може да бъде заплаха за безопаснотта, 
здравето и в противоречие със стандартите за 
лица с увреждания;  

- укриване на данъци и нелоялна конку-
ренция, докато хотелиерите, ресторантьорите 
и транспортните фирми оперират в условията 
на законови разпоредни, регулиращи опазва-
нето на околната среда, здравето и сигурност-
та, данъчно бреме, лоялна конкуренция и др. 
Противно, повечето предприемачи в споделе-
ната икономика в туризма не се съобразята 
със същите. По данни в Ню Йорк над 72% от 
единицте в AirBnB са погазили поне един 
местен закон (вкл. зониране), а според проуч-
ване на университета в Бостън AirBnB е ре-
дуцирало хотелиерските приходи в Остин с 
между 8% и 10 % за периода 2008 г. – 2014 г. 

 
Заключение 

 
От разгледаната информация следва да 

заключим, че  
 Появата на икономиката на споделя-

нето следва логическата последователност в 
еволюирането на икномическите взаимоот-
ношения, преминавайки от притежание през 
наемане до споделяне, като последното се 
разглежда в широки смислови граници. 
 Икономиката на споделянето се осъ-

ществява на високотехнологична база между 
икономически независими субекти, като 
обект на споделяне е непълноценно от време-
ва и икономическа гледна точка използван 
ресурс, а споделянето може да бъде доходо-
носно и безвъзмездно. 
 Регулаторният аспект е проблемати-

чен, тъй като споделената икономика конку-
рира традиционните икономически субекти, 
поради което са обособими различни подхо-
ди, в рамките на които България е по-скоро 
рестриктивна. 
 От статистическа гледна точка, съ-

ществува специализиран индекс „Споделена 
икономика“, на чиято база България отчита 
незадоволителни резултати. Фактор с основно 
значение за развитие на споделена икономика 
е добрата интернет инфраструкура, а значима 
предпоставка – добре развит туристически 
сектор. 
 Споределената икономика в туризма 

се проявява в почти всички сфери, което 
предполага трансформация на туристическия 
продукт. Отчита се бързо развитие на плат-

формите за споделяне в туризма в сравнение с 
традиционния бизнес формат. Сред основни-
те благоприятстващи причини са ръста в ин-
дивидуалните туристически пътувания и ряз-
кото навлизане на мобилни устройства във 
всички аспекти на пътуването. Неблагопри-
ятни последици са по-малко заети в туризма, 
риск за безопасността на туристите и въз-
можност от нелоялна конкуренция. 

Така направеното кратко изследване не 
претендира за всеобхватност, но може да бъде 
опорна точка на бъдещи по-задълбочени изс-
ледвания, които да спомогнат в анализа и 
прогнозирането на развитието на споделената 
икономика с акцент на тези взаимоотношения 
в туристическия сектор. Това би спомогнало 
създаването на благоприятна среда, подходя-
ща за развитие на споделените икономически 
взаимоотношения без това да бъде в разрез с 
традиционните туристически организации, а 
нопротив – те да вземат адекватно участие и д 
ане игнорират, а адаптират новите съвремен-
ни подходи. 

 
Литература 

 
1. Александров, А., 2016, Икономиката на 

споделянето е на път да предефинира капита-
лизма, URL: 
https://nauka.offnews.bg/news/Tehnologii_7/Iko
nomikata-na-spodelianeto-e-na-pat-da-
predefinira-kapitalizma_32844.html 

2. Велев, М. Оценка на потенциалното 
производство в България. Академично списа-
ние „Управление и образование", 2018, кн. 1, 
том 14, стр. 123.  

3. Караджова, Зл., 2018, Взаимосвязь 
„тенденции-развитие карьеры в гостиничном 
бизнесе“ , сп. Кадровик, №12, РИНЦ, с. 84 

4. Николова, Д., 2016, Какво представля-
ва споделената икономика и защо правителс-
твата не я харесват, URL: 
https://ime.bg/bg/articles/kakvo-predstavlyava-
spodelenata-ikonomika-i-zashto-pravitelstvata-
ne-ya-haresvat/ 

5. Попов, Б., 2018, България е на 63-то 
място в света от общо 213 държави по споде-
лена икономика, URL: 
https://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/bylgariia-e-na-63-to-miasto-v-
sveta-ot-obshto-213-dyrjavi-po-spodelena-
ikonomika-265339/ 

6. Bloomberg Team, 2018, Регулациите 
помагат за развитието на споделената иконо-
мика, URL: https://www.investor.bg/bloomberg-



96 

tv/461/a/asen-nachkov-regulaciite-pomagat-za-
razvitieto-na-spodelenata-ikonomika-265496/ 

7. Breidbach, Ch.,  Brodie, R.J., 2017, 
Engagement platforms in the sharing economy: 
conceptual foundations and research directions, 
Journal of Service Theory and Practice, Vol. 27 
Issue: 4 

8. Owyang, J., 2013,  Introducing Crowd 
Companies, URL:  
https://www.slideshare.net/speed101/the-rise-of-
the-sharing-economy 

9. Timbro, 2018, Timbro sharing economy 
index, URL: https://timbro.se/allmant/timbro-
sharing-economy-index/ 
 
 
 
Гл. ас. д-р Елена Илиева 
Колеж по туризъм 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 
Катедра „Икономика и управление на туристичес-
кото обслужване“ 
Парк Езеро, Бургас 8000 
e-mail: elena-ilieva@abv.bg 

 



97 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM 15  (2)  2019 VOL. 15  (2)  2019 
  

 
 
 
ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТЕ И НАУКАТА КАТО НАУКА, КОЯТО СПОСОБСТВА ДА 

ВЪРВИМ НАПРЕД 
 

Венелин Терзиев 
 

THE PUBLIC DEVELOPMENT AND SCIENCE WE NEED IN ORDER TO PROGRESS 
 

Venelin Terziev 
 

ABSTRACT: We very often perceive the things rather pragmatically from our own point of view, being 
satisfied by the explanation they go well or in an acceptable way even at the moment. This acceptable way might 
be relatively good for a certain moment but by no means is acceptable and positive for the science process’s 
progress. 

Key words: science, criterion, publications, impact factor, references. 
 

Въведение 
 

В последно време много се говори за из-
мерване на науката, за качество, за оразмеря-
ване по някакъв начин и намиране на елемент 
за нейното остойностяване. Безспорно това е 
свързано с определяне възнаграждението на 
хората, насочили се към такава дейност. 
Всички, които се занимават с икономика на 
труда и въобще с управлението на човешките 
ресурси, знаят колко е трудно и понякога до-
ри невъзможно да се даде адекватен отговор 
на подобен въпрос. Експертизата на този, 
който ще оценява, оразмерява и дори отчита 
тази дейност, трябва да е достатъчно висока, а 
оценката – достатъчно справедлива и вярна, 
за да може да бъде приета от този, който е 
наблюдаван и оценяван. При прилагането и 
разработването на различни модели и техно-
логии в тази посока винаги ще има доволни и 
недоволни. Това в никакъв случай не бива да 
плаши, обижда или обезкуражава всяка една 
от страните. Постигането на максимална 
справедливост е достатъчно силен мотив да 
се върви в тази посока на обективиране на 
същностните процеси, свързани с научните и 
изследователските дейности. Още повече, 
житейски доказано е, че прогресът е свързан с 
научните открития [1]. 
 

Науката като наука, която ни трябва да 
вървим напред. 

Много често приемаме нещата доста праг-
матично от своята гледна точка, като се задо-

воляваме с обяснението, че те и сега вървят 
добре или по приемлив начин. Този приемлив 
начин може да е относително добър за опре-
делен момент, но в никакъв случай не е при-
емлив и позитивен за развитието процеса на 
науката. Многократно повтарям думичката 
„процес“, защото смятам, че той е с висока 
продължителност във времето и има своите 
характерни особености, сложност и дори про-
тиворечивост. Той трябва да се разглежда, 
дефинира и дори осмисля от всички негови 
участници, но най-вече от ползвателите. Об-
ратното ще бъде самоцелна игра на наука и 
ще носи удовлетворение на човека сам за себе 
си без да има полезност за околните. Ще се 
съгласите, че основното благо в тази посока е 
приложимостта на всичко, което правят уче-
ните и изследователите. В исторически план 
това се е повтаряло достатъчно много в годи-
ните, като в немалко случаи научните откри-
тия са били приемани и оценявани в много 
по-късен период. Приемането или отричането 
на определена научна дейност изисква нейно-
то разбиране, усещане или одобрение от об-
ществото. Това невинаги е лесна и постижима 
задача на един или група изследователи. 
Обикновено научните открития, изследвания 
или разработки се публикуват в специализи-
рани издания, които са достъпни до ограни-
чен кръг от хора или тези издания не са дос-
татъчно публични. Това допълнително ус-
ложнява процеса на одобрение или възприе-
мане на обстоятелствата. Наложилата се не-
обходимост научните разработки да бъдат 
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публикувани в реферирани издания, т.е. таки-
ва, които съдържат научна информация с ви-
сока стойност, ги е превърнала в издания от 
затворен или ограничен характер на достъп-
ност на публикуваната информация. Това съ-
що е разбираемо, като се имат предвид уси-
лията и труда на съответните екипи или конк-
ретни изследователи да получат обратна 
престация на своите усилия и да бъдат оцене-
ни по подходящ и приемлив начин.  

От друга страна, работата на учените тряб-
ва да достигне до по-голяма общност, защото 
тя на практика е потенциалният ползвател на 
техния труд. Това принуждава или може би 
правилната дума е задължава учени и изсле-
дователи да представят своите тези, разработ-
ки и открития на различни форуми, за да дос-
тигнат максимално бързо по различни ин-
формационни канали до потребителя. По този 
начин обяснено звучи доста опростено, но е 
относително вярно. Едно изследване понякога 
се представя, рекламира и показва на десетки 
научни конференции, кръгли маси, симпози-
уми и изложения и се превръща в сложен, 
труден и продължителен процес на утвържда-
ване. Съпротивата от страна на научната об-
щност в подобни случаи е много сериозна, 
защото търсенето на нетрадиционни подходи 
в утвърждаването на научните изследвания 
нарушава общоприетата рамка на бавност. 
Това „дразни“ научната общност, която е дос-
та интровертна и дори закостеняла в разбира-
нията си за популяризиране на научните тру-
дове. 

Моето разбиране е, че са приемливи почти 
всички варианти на представяне, стига те да 
дадат добър резултат и да осигурят надеждна 
и вярна обратна връзка. Взаимоотношенията 
между автори и ползватели трябва да бъдат 
повече от топли и искрени, за да се установят 
по достатъчно точен и коректен начин про-
пуски, негативи или несъвършенства. 

Промените в Закона за развитие на акаде-
мичния състав и Правилника на неговото 
приложение търсят отговор на тези въпроси, 
като се опитват да създадат система от крите-
рии, която да бъде измерима за съответната 
област на висше образование и професионал-
но направление. Тази система се обслужва от 
Националния център за информация и доку-
менти към Министерството на образованието 
и науката. Дали количествените измерители, 
които са заложени в този модел, могат да оси-
гурят необходимото качествено покритие е 
трудно да се каже. Особено като се има пред-

вид, че през различни периоди са действали 
различни системи за оценка и допустимост, 
както и различни изисквания. Покриването на 
определени критерии към днешна дата поня-
кога води до невъзможност на някои учени да 
представят адекватна информация, като до-
пълнително затруднение представлява ин-
формацията на хартиен носител от по-старите 
периоди. 

Това не омаловажава усилията, които се 
полагат в тази посока, да бъдат въведени 
единни изисквания, които да бъдат отчетени 
при процедурите за хабилитация за доцент и 
професор, както и при образователната и на-
учната степен „доктор“ и научната степен 
„доктор на науките“. 

Естествено те са диференцирани по опре-
делени, като относителната тежест е поставе-
на в няколко основни направления: статии и 
доклади, публикувани в научни издания, ре-
ферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация; статии и 
доклади, публикувани в нереферирани списа-
ния с научно рецензиране или публикувани в 
редактирани колективни томове; цитирания в 
монографии и колективни томове с научно 
рецензиране; цитирания или рецензии в не-
реферирани списания с научно рецензиране; 
ръководство на успешно защитил докторант; 
публикуван университетски учебник или 
учебник, който се използва в училищната 
мрежа и др. Тук особено значение се отделя 
на публикации, които са в реферираните сис-
теми на Web of Science и Scopus. Смята се, че 
изискванията при такива издания са доста-
тъчно високи и оценката на публикуваните 
трудове е висока. Това, разбира се, е въпрос 
на възприятие от съответния оценяващ орган 
като един от основните критерии при опреде-
ляне качеството на научната дейност на самия 
индивид и на институцията като цяло. 

Всичко това пряко кореспондира и с раз-
лични рейтингови системи, които отчитат 
определени статии в определени издания и 
класират институцията по тези показатели, 
включително и цитирания на тези научни 
доклади, статии или съобщения. Това изг-
лежда доста приемливо и адекватно като тех-
нология на оценка, но не винаги резултатът се 
покрива с действителността. Такава оценка се 
прави и в България и в края на всяка година 
се представят резултатите от предходната. 
Времето за оценка е избрано неслучайно. Ин-
дексирането на съответните публикации в 
двете основни системи е продължителен пе-
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риод, като в някои случаи продължава повече 
от една година. Понякога в тези случаи има 
вероятност част от публикационната актив-
ност на учените да не бъде коректно и точно 
отчетена. В някои от висшите училища нап-
редъкът се дължи на един или няколко учени, 
които са формирали екип и са се утвърдили в 
общността и могат свободно да публикуват в 
такъв тип издания. Това по определен начин 
изкривява информацията, която се представя, 
и води до количествени натрупвания, които 
не кореспондират с общата оценка на инсти-
туцията. В някои от случаите, ако изключим 
тези няколко учени от състава на съответното 
висше училище, данните, които ще се полу-
чат, са незначителни. 

Друг оценъчен показател е времето на за-
емане на определена академична длъжност – 
ако той е приемлив за хората, които единст-
вено и само с това се занимават, то за другите 
е нереалистичен и дори непостижим. Той не 
може да бъде достатъчно обективен най-
малкото за това, че определените способнос-
ти, знания и компетенции не винаги са функ-
ция на времето и неговата продължителност 
като период. 

„Откъсването“ на научните изследвания от 
общественото развитие като цяло са също 
основен и немаловажен по своя характер 
проблем. Тук въпросите са за какво ни служи 
това, кога и как ще ни бъде полезно или въ-
обще ще ни бъде ли полезно. Трябва да изк-
лючим чисто теоретичните разработки, които 
сами по себе си имат друго значение и необ-
ходимост. 

В последните години Министерство на об-
разованието и науката във връзка с Изпълне-
ние на националната политика, свързана с 
регулярно наблюдение и оценка на научноиз-
следователската дейност (ДВ, 
бр.54/29.06.2018г.) прави Оценка на научно-
изследователската дейност, осъществявана от 
висшите училища и научните организации и 
фонд „Научни изследвания“. 

Оценката е осъществена на база на инди-
видуални карти на отделните организации, 
които съдържат: обективна информация, из-
ведена от международните бази данни и ве-
рифицирана от оценяваните организации и 
висши училища; счетоводна справка за израз-
ходваните средства по научноизследователс-
ки проекти, по договори с индустрията и др. и 
такива, отразяващи експлоатацията на науч-
ните резултати и данни за защитилите през 
2017 г. докторанти и доктори на науките от 
регистъра на НАЦИД.  

Най-висок дял по обща оценка по система-
та от критерии и показатели заема Българска 
академия на науките, което обективно отразя-
ва реалното състояние. Трябва да се има 
предвид основното предназначение и дейност 
на самата институция. Това по същество дава 
отговор за определеното и водещо и домини-
ращо положение. По отношение на останали-
те водещи организации: Софийски универси-
тет „Св. Климент Охридски“, Медицински 
университет – София, Химикотехнологичен и 
металоргичен университет – София и Техни-
чески университет – София определя заедно с 
БАН почти 2/3 от общия принос към общата 
оценка (Фиг. 1)..  

 
Фиг. 1. Научни организации и висши училища - класиране по обща оценка 
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Съсредоточаването на научноизследова-
телската дейност е концентрирано в столица-
та и съсредоточено в най-големите висши 
училища. Това на практика определя София 
като първостепенен и най-важен център във 
всички направления на оценка. Имайки пред-
вид неравномерното териториално разпреде-
ление на изследваните организации, което се 
е сложило по причини от различен характер, 
като не без значение е историческото разви-
тие. Извън столицата се обособяват още ня-
колко научни центрове с дефиниран принос 
към общата оценка в градовете Пловдив, 
Варна, Русе и Бургас. В действителност и 

най-големите извънстолични университети са 
разположени в тези градове. В общата оценка 
липсва измерим принос на един от най-
големите български висши училища – Уни-
верситета за национално и световно стопанс-
тво – София. 

Изследването дава почти същата конфигу-
рация на подреждане на организациите по 
научните публикации с отворен достъп, като 
единственото изключение е на Югозападен 
университет „Неофит Рилски“ в Благоевград 
или по-скоро допълнение към общата картина 
на научната продукция със свободен достъп 
(Фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2. Брой публикации в режим на отворен достъп 

 
Изследването дефинира по критерии и по-

казатели отделните научни направления, като 
е същото е направено съобразно разделението 
или по-точно приложението на научната пуб-
ликация към съответната  научна област – 
което правят базите данни на Scopus и Web of 
Sciеnce. Разпределението на научната про-
дукция тези бази данни извършват по крите-
рии и показатели, които не винаги съвпадат с 
нашата система за оценка. Това понякога мо-
же да изкриви или измени класацията по на-
учни направления. Това в повечето случаи се 
определя от научното списание или в издани-
ето на научната конференция в което е по-
паднала публикацията. То не винаги отразява 
същностните характеристики на научния 
труд. В общата оценка на висшето училище 
това изменение не може да повлияе. Така в 
класацията по научни направления попадат 
висши училища, които в своята научноизсле-

дователска и образователна дейност не из-
вършват такава дейност в това направление. 
Възможно е учени, които участват в опреде-
лен образователен процес научните им търсе-
ния и интереси да бъдат в други или няколко 
направления. Това при всички случаи допъл-
ва или в най-общи линии дава информация за 
областите на интереси на учените и изследо-
вателите от определената организация. 

Количествените измерители за отделните 
научни направления са достатъчно различни 
като абсолютни стойности и тяхното пряко 
съпоставени е невъзможно и в най-общия 
случай неточно и дори невярно. 

Представените обобщени изследвания в 
три от основните направления (Табл. 1-3): 
Педагогически науки; Хуманитарни науки и 
Социални, стопански и правни науки дават 
интересни резултати, които си заслужават да 
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бъдат интерпретирани и анализирани детайл-
но. 

В челната класация на две от направления 
челно място заемат университети, чийто ос-
новен профил на обучение и научни изслед-
вания не е в тези науки. В най-общия случай 
би могло да се заключи, че в тази посока е 
насочен финансов ресурс който подпомага 
или насърчава тази дейност. В детайлен ана-
лиз се установява, че един или двама изявени 
учени в тези области могат коренно да про-
менят показателите. Това донякъде изкривява 
оценката в съответното научно направление. 
При изключването на данните от тази обоб-
щена оценка коренно променя класирането на 
организациите. Интересен детайл е че водещи 
учени в определени области формират над 
65% от придобитата обща оценка в направле-
нието на организацията, а дори се наблюдава 
и по- висок процент достигащ близо 90%. То-
ва налага от само себе си въпроса – дали тези 
организации биха могли да „претендират“ за 

научен капацитет в това направление или би 
следвало тези изключения да бъда представя-
ни отделно и да не бъдат включвани в общата 
оценка. 

Прави впечатление относително слабото 
представени на висшите училища с икономи-
чески профил, като единствено Университета 
за национално и световно стопанство в София 
е на 7-ма позиция и то след организации, като 
Висшето училище за телекомуникации и по-
щи, Национален военен университет „Васил 
Левски“ във Велико Търново и Русенски уни-
верситет „Ангел Кънчев“.   

Общата тенденция в развитие на научните 
изследвания е базирана на основата на опре-
делени количествени измерители. Трябва да я 
приемаме с определени условности, като неп-
ременно отчитаме българските особености и 
съответните резултати от предходните години 
(Фиг. 3). 

 

 

Таблица. 1. Класация по научни направления. Педагогически науки 

Таблица. 2. Класация по научни направления. Хуманитарни науки. 
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Таблица. 3. Класация по научни направления. Социални, стопански и правни науки 
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Фиг. 3. Тенденция в развитието на научните изследвания. 

 

Интересно е мнението на Селия Лутерба-
хер от Швейцария, която прави интересни 
тълкования в тази посока. Тя споделя, че в 
научната международна общност царства 
един безпощаден принцип „Аз публикувам, 
значи съществувам“. В тази посока са мисли-
те, че особено значение се отделя на количес-
твените измерители, които отчитат броя на 
публикациите и позоваванията им. В Швей-
цария се подготвя реформа, която е свързана 
с промяна в тази посока. „В последните годи-
ни количествените показатели все по-често се 
използват за сметка на качествените и така на 
практика няма как да се мотивират учените, 
да не говорим, че този процес може да пони-
жи качеството на научните изследвания. 
Всичко това би следвало да е свързано с про-
мяна на националната стратегия, която да от-
чита разнообразните дисциплинарни и инсти-
туционални изисквания, като се приложат 
диференцирани оценъчни практики.“ 

Въвеждането на подобни системи за оцен-
ка също би породило ред въпроси и критични 
бележки. Първият от тях е кой и по какъв на-
чин ще прави тази качествена оценка. Към 
настоящия момент приетата технология е h 
индекса , който отчита съответните брой по-
зовавания на определена статия и другия вре-
меви показател, който се използва той да бъде 
определен за последните 5 години. Различни-
те системи биха показали различни цифрови 
измерения, защото информационните бази 
данни са с различна пълнота и достъпност. За 
различните области на висше образование и 
професионални направления могат да се из-

ползват различни, които отново ще дават от-
носително вярна и точна информация. Някои 
ще кажат, че е по-добре да има някаква сис-
тема, отколкото да няма никаква и ще бъдат 
абсолютно прави. Липсата на система от из-
мерими критерии доведе до ред парадоксални 
различия в нивата на оценка. Не бих могъл да 
кажа дали това определя качеството на самия 
кандидат за определена академична длъж-
ност, но то е своеобразен атестат за експерт-
ността на съответната комисия. В случая – 
научно жури, което да оцени и класира кан-
дидатите. Обикновено конкурсите у нас се 
провеждат само с един кандидат. Това за ня-
кои професионални направления е просто 
липсата на други кандидати, но понякога е и 
невъзможност да се заема съответната длъж-
ност по ред обективни обстоятелства. Тези 
обстоятелства са свързани със затруднения в 
развитието на академичния състав в послед-
ните десетилетия, неатрактивност на направ-
лението или липса на финансиране за научни 
изследвания. Понякога за кандидатите е неп-
риемливо и местонахождението на съответ-
ното висше училище. В друг случай се толе-
рират само кандидати от вътрешната среда, 
независимо от това, че възможният набор от 
външната среда би бил достатъчно голям. В 
този случай работата на експертите би била 
доста по-трудна и конкуренцията – по-
голяма. Възможният избор би се спрял на по-
вече от един кандидат. Друг въпрос на корек-
тност е последващият избор от научния и фа-
култетния съвет. В много случаи те са доста 
разнородни като направления и интереси, 
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убеждаваното става трудно и невинаги е 
свързано с обективна преценка и в крайна 
сметка – с правилен избор. В този случай се 
пита дали същите са достатъчно компетентни 
да променят с изора си крайния резултат, не-
зависимо че това е вменено в правомощията 
им. 

И ако оставим това настрана като вторичен 
проблем, то търсенето и намирането на под-
ходящи кандидати на този твърде ограничен 
пазар на труда на учени и изследователи до-
вежда до затворен цикъл. Не е тайна, че част 
от университетите са място на препитание на 
цели фамилии от години. В това няма нищо 
лошо, защото занаят се предава от поколение 
на поколение, но доколко възможностите на 
нашите деца се покриват с нашите житейски 
и в частност научни интереси. Едва ли е така, 
но е достатъчно лесен вариант, подпомогнат 
от академичната автономия. Подобно изслед-
ване би дало плашещи резултати на близост и 
взаимовръзки. Особено интересни развития 
се наблюдават в по-малките общности, като 
процесите там се саморегулират от този фак-
тор. 

Промяната, към която сме тръгнали, търси 
определена справедливост и точност, но едва 
ли ще я постигне само с тези корекции в за-
конодателството. По-скоро тя трябва да бъде 
свързана с такива в управлението на система-
та. Много често се говори за мандатност, кре-
ативност, стратегии и т.н., в общия случай е 
свързана с моделиране на нагласите на общи-
те събрания по определен начин, който в ня-
кои случаи граничи с нормите на морала и 
закона. Въпреки това процедурите са законни 
и не особено морални. Доказателства в тази 
посока има много и постоянно.  

Невинаги демократичните правила изби-
рат най-способните и най-компетентните, а 
понякога дори и не дават възможност за изява 
на част от учените по ред причини. Това е 
проблем от общ характер, който с по-голяма 
сила е приложим за академичната общност. 
Тук индивидуалностите са много и в различ-
ни посоки. Обединяването понякога е за 
сметка на избор, който е свързан по-скоро с 
други обстоятелства, а не с качествата на ин-
дивида. Промяната в тази посока е възможна, 
ако при този избор има конкурс, почиващ на 
максимално обективни критерии [1]. 
 
 

Заключение. 
 

В настоящото развитие на обществото на-
ука самостоятелно няма как да се прави, как-
то и съществуването на науката сама за себе 
си е невъзможно. Това налага работата в по-
широки екипи и сътрудничеството в различни 
направления. Това налага и развитието на ин-
тердисциплинарния подход и развитието на 
учения в различни посоки и плоскости. Тава 
не прави човека/учения „пенкилер“, а го пра-
ви далеч по-способен да отговори на динами-
ката на изискванията на така променящата се 
среда. 

Моето лично усещане за удовлетвореност 
се корени в убеждението, че работата на един 
учен е с определена степан полезност и зна-
чимост и поставя България в открояваща по-
зиция в научните области, в които работим. 
За мен вече е ясно, че враждебност, злоба и 
дори завист са характеристики, които съпътс-
тват трудния път. Отдавам го на национални 
особености или на поколенчески промени. Не 
бива да забравяме обаче, че усилията трябва 
да бъдат постоянни и да се търси напредък в 
развитието на науката [1]. 

 
Литература 

 
1. Терзиев, Венелин.  2019. Науката като 

наука, която ни трябва да вървим напред. // 
Годишна международна научна конференция  
на факултет „Авиационен“  2019,  сборник 
доклади 11 – 12 април 2019г., Национален 
военен университет „Васил Левски”, Факул-
тет „Авиационен”, Долна Митрополия, стр. 
440-444, ISBN 978-954-713-123-1. 

 
 

 
Венелин Терзиев 
Действителен член на Руската академия по 
естествознание, професор, доктор на иконо-
мическите науки, доктор на военните науки, 
доктор на науките (Социални дейности) 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 
България 
Национален военен университет „Васил Лев-
ски”, Велико Търново, България 
Руска академия по естествознание, Москва, 
Русия 
terziev@skmat.com

 

mailto:terziev@skmat.com


105 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM 15  (2)  2019 VOL. 15  (2)  2019 
  

 
 
 

БАЛАНСИРАНАТА КАРТА ЗА ОЦЕНКА – ГЪВКАВ ИНСТРУМЕНТ ЗА  
СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ВОЕННООБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

 
Венелин Терзиев, Марин Георгиев 

 
BALANCED SCORECARD: FLEXIBLE INSTRUMENT FOR STIMULATION  

OF CHANGES OF THE NATIONAL MILITARY AND EDUCATIONAL SYSTEM 
 

Venelin Terziev, Marin Georgiev 
 

ABSTRACT: This article explores the development of the ‘‘balanced scorecard’’ idea in various conditions. 
Observing the process of perfecting the idea provides information about the way this concept adapts both to 
specific organizational needs and industrial specificities. Exactly for this reason, as a focal point of the article 
could be identified the functional development of the balanced scorecard and its transformation from a model of 
analysis and assessment to one which could be applied to expressed organization and corporate strategies. Our 
objective predetermines the inclusion of mainly analytical methods in the methodology preferred in this study. 
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Въведение 
 

Балансираната карта за оценка е практи-
ческият инструмент, помагащ на организаци-
ите да реализират своята бизнес стратегия. За 
всяка перспектива се формулират стратеги-
чески цели, критерии и планове за действие. 
Непрекъснатият процес по развитието на Ба-
лансираната карта за оценка (БКО) е целена-
сочен върху съвместяването на четирите и 
повече перспективи. Картата насочва усилия-
та на разглежданата организация върху кри-
тичния анализ на бъдещето и обвързването 
му със съдържанието на идеала.  

За процесът по въвеждане на БКО в прак-
тиката на всяка организация се установява и 
регламентира определена цикличност и 
принципи . Чрез езика на цели и стимули се 
създава конферентна връзка между всички 
йерархически нива за ефективно общуване. 
БКО се отличава с логично обвързана и лесно 
разбираема архитектоника за същностно из-
разяване на възприетата стратегия. Акцентът 
в цялостния анализ на модела БКО пада вър-
ху логиката по съвместяване на различни 
критерии. Наред с това тя носи и ретроспек-
тивен характер, поради факта, че онагледява 
историята на организационната стратегия. 
Компактната форма е обвързана с конкретни 
принципи при конструиране, доказана при-
чинност и логическа организираност. Процеса 

на моделиране на БКО, постоянно доказва-
щите се хипотези за определени причинно-
следствени връзки, генерират алтернативи за 
самоусъвършенстване на модела, а от там и за 
формите на управление и контрол в разглеж-
даната организация. 

Управленският процес започва с идеала и 
стратегията на организацията, а картата е 
творчески метод за управление и контрол на 
бизнеса. Творческият характер на процеса по 
създаване и внедряване на БКО се определя 
от една страна от възможността да се въплъ-
тят идеалните цели в реални дейности, а от 
друга страна ефективната стратегия да бъде 
резултат на изкуството да се управлява и кон-
тролира. „Но опитът показва, че дескриптив-
ният характер на картата често води до нови 
идеи за бъдещето на компанията и преоценка 
на нейната стратегия ”. По тази причина пър-
вите стъпки в процеса по форматиране на 
картата са разработване на стратегия – фаза, 
която вече може да е осъществена при други 
процеси на компанията. В такъв случай под-
готовката на картата включва просто потвър-
ждение на съществуващите стратегии, макар 
че в процеса по конструиране те трябва да 
бъдат изразени като цели и фактори. 

Процесът подчертава начина, по който 
стратегията на компанията се трансформира 
като критерии и цели за отговорните мени-
джъри и възможностите на картата да дава 
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изчерпателни и балансирани описания на 
техните задължения. „Процесът по принцип 
трябва да се повтори на всяко ниво от компа-
нията, така че всички служещи да добият 
усещането, че участват в него и да осъзнаят 
своята роля в целия стратегически план”. 
Важна част от процеса е да се свържат заедно 
критериите от различни перспективи и карти-
те за различните звена на организацията. 

В тази компетентност компанията трябва 
да концентрира своите ресурси в определен 
брой подбрани области. Процесът включва 
голям брой служители, чиито принос е необ-
ходим по различен начин. Картите за разно-
образните им дейности трябва да са доста-
тъчно ясни, за да насочат техните усилия във 
вярната посока и да обяснят какъв е приносът 
им към общите усилия. За да е достъпна кар-
тата за употреба в практиката в цялата ком-
пания, процедурата при работа с критериите 
трябва да е прозрачна и разбираема. 

Данните трябва да се записват, сверяват и 
пускат в обръщение. „Обикновено картата 
ползва комбинация от данни, които вече се 
употребяват в компанията и нови критерии, 
някои от които може да са съвсем обикновени 
по природа. При проектиране на карта за 
стратегически контрол е нормално да се об-
мислят практическите аспекти на събраните 
данни и на съществуващите системи”. Това е 
особено валидно за въвеждащата фаза, когато 
картата не е приела окончателния си вид. Но 
дори една временна система се нуждае от 
практически решения и отговори на много 
въпроси, отнасящи се до отговорността за 
оценките за качеството на управление и конт-
рол. 

Една от функциите на картата е да контро-
лира операциите на компанията. Тя осигурява 
език, с който да се опишат очакванията и ра-
ботата, като така се поставят основите за дис-
кусии – как всеки индивид може да допринесе 
за постигане идеала на компанията. Усилията 
да се разработят бази данни за клиенти или да 
се привлекат клиенти за нов пазарен сегмент 
може и да не са доходни за кратък период, но 
могат да са оправдани предвид очакваните 
облаги в далечен план. „Картата служи като 
база за определяне на съответната тежест на 
тези усилия в целия баланс и за разпределяне 
на тази тежест в целия стратегически конт-
рол”. С времето ефектът се усилва. Необхо-
дима е подходяща структура за стимулиране 
и практически мерки за работа със събраната 
информация, така че разработването на набор 

от добри практики за картата да е лесно и 
осъществимо. Особено важно е дискутиране-
то на въпроси, свързани с формиращите кар-
тата фактори и коментар на нефинансовия им 
характер. 

Ключово значение в разработването и 
внедряването на модела БКО има практичес-
ката реализация на концепцията за „учащата” 
организацията. Практически се осъществява 
процес на споделяне на интелектуални моде-
ли, където участва на практика голяма част 
персонала. От една страна този процес обс-
лужва изработването на балансираните карти 
на всички равнища. Използват се знанията и 
опита на множество членове от персонала за 
изработване и оценка на множество хипотези 
относно измеренията, факторите и показате-
лите за успеха на компанията и нейните под-
разделения.  

От друга страна процесът на разработване-
то на картата създава важни предпоставки за 
нейното внедряване. Широкото обсъждане 
цели постигането на консенсус по окончател-
ните параметри на картите и реализиране на 
обратно влияние върху индивидуалните ин-
телектуални модели. По този начин картите 
се утвърждават и възприемат с убеденост ка-
то план за действие и алтернатива за самоу-
съвършенстване. 

Една фундаментална предпоставка при 
създаване на капитал от висшето равнище на 
управление за организацията е, че всички за-
интересовани страни трябва да намерят кон-
сенсус относно общите допирни точки в дей-
ността. Следователно на организацията тряб-
ва да се предоставят достатъчно ресурси, 
включително и времеви ресурс, така че всеки 
въвлечен в проекта да получи информацията, 
необходима му за да си състави хипотеза, ко-
ято да защити и да превърне в основен мотив 
на поведение, подчинено на реализацията на 
балансираната карта и привеждането й в 
действие.  

Опитът показва, че в голям брой случаи 
при обсъждания за внедряване на БКО вис-
шият мениджмънт подценява полезността за 
организацията, участниците в проекта да 
придобият впечатление и представа за факти-
ческото състояние на самата организация и 
извън нея /среда, бранш/. Този недостатък 
често е свързан на някаква тайнственост, коя-
то обгръща въпросите и информацията от то-
зи вид. Този тип казуси доказват наличие на 
два проблема относно информацията – проб-
лема с изкривяването на информационни 
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данни и възможността определена некомпе-
тентност да се крие под определена конфи-
денциалност. Тези проблеми акумулират го-
лям брой негативи, като основният е, че мно-
го служители също се нуждаят от този вид 
необходими данни при вземане на правилни 
решения. Поведението се ръководи от морал-
ните ценности и мненията, които на свой ред 
се основават на предишен опит. 

„За да се осъществят необходимите про-
мени, трябва да се създаде среда, която води 

до натрупване на нов опит, който постепенно 
ще повлияе върху становищата и след това 
върху поведението”. Понякога обаче е необ-
ходима външна намеса, за да се създаде и въ-
веде новият опит. Една от целите на баланси-
раната система е да стимулира нововъведения 
и иновации. Когато впоследствие организа-
цията регистрира и анализира резултатите от 
промененото си поведение, вече ще е устано-
вена една форма на самовъзпроизвеждащ се и 
саморегулиращ процес (Фиг.1). 

 

Организация в процес на промяна при създаване и въвеждане на БКО (Източник:  Epstein & 
Manzoni (1997); A global Perspective on Translating Strategy into Action, WP,pp-97)

Процес по разработване и въвеждане 
на балансирана карта
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Фиг.1. Организация в процес на промяна 

 
Сигурно е, че целият процес и качеството 

на работата подчертано ще се подобрят, ако 
на участниците в него е дадена релевантна 
основна документация, както и възможността 
да я подлагат на съмнения и ревизии, вклю-
чително да я разработват още. „По-доброто 
разбиране на цялото положение от получена-
та необходима информация и времето се изп-
лащат многократно по-късно в процеса, кога-
то участниците се заемат отново с всекиднев-
ните си задачи”.  

Важно условие за успеха на проект като 
Балансирани карти за оценка е изборът на 
подходяща организация. В зависимост от 
размера и статуса на компанията е добре в 
началото да се конкретизира обхвата на дей-
ностите, които ще бъдат включени в картите, 
организационната структура, скоростта и по-
соката на въвеждане. Ако компанията е по-
малка може би е най-добре да се конструира 
карта за цялата организация, докато при го-
ляма компания и/или корпоративна група 
може да е по-подходящо да стартира процеса 
с един или два пилотни проекта.  

В последния случай изборът на подходяща 
единица в компанията трябва да стъпи върху 
комбинация от желание за участие и годност 
за проекта, така че компанията максимално да 
се възползва от първоначалния опит в по-
нататъшната си работа. „Практическият опит 

показва, че е добре да се работи както с вът-
решни единици, така и от единици с по-
широки външни контакти”.  

Друг решаващ фактор при избора за начин 
на въвеждане е структурната и правна уредба 
на компанията в дадения момент. Ако компа-
нията е в период на бурни промени процесът 
на картата сам по себе си може да е полезен 
инструмент. В такива случаи обучението на 
персонала при въвеждането на балансираната 
карта би било полезно и би помогнало да се 
изгради разбиране и консенсус за бъдещите 
стратегии и за всички промени, които могат 
да последват процеса. В тези случаи е бла-
гоприятно да се започне със създаване на кар-
та на най-високо ниво, която през следващата 
фаза може да бъде декомпозирана на подхо-
дящи части.  

За да подготви и получи подкрепа за необ-
ходима промяна в организацията, топ управа-
та може да подложи картата от стратегическо 
ниво на коментар. Целта на това представяне 
на картата не е само да се получи подкрепа за 
цялата стратегия, но и да започне дискусия 
как може да се проведе по-ефективно проце-
сът.  

Първата стъпка след изработването на кар-
та на висше равнище е да се позволи на всеки 
отдел или подходяща група да я огледа и об-
съди как тя влияе на тяхното специфично по-
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ложение и как те смятат, че могат да допри-
несат за реализирането на идеала и целите на 
компанията. Може и да се обсъди как да се 
работи по-ефективно и интелигентно. Едва 
след като приключи този етап може да се за-
почне работа по осъществяване промени в 
организацията. Промените печелят и допъл-
нителна подкрепа и се прилагат и по-нататък, 
когато се изготвят карти за съответните еди-
ници на новата организация. 

Процесът сам по себе си е изключително 
важен и на всички участници в него им е не-
обходимо достатъчно време, за да го разберат 
добре. Колко време е необходимо зависи до-
някъде и от големината и положението на 
компанията. В малка компания проектът мо-
же да бъде завършен за 6 месеца в най-добрия 
случай, но ако организацията или ситуацията 
са по-сложни може да минат няколко години 
преди да бъде покрита цялата компания. 
Трябва да се отбележи и че процесът по внед-
ряване и работа с балансирана карта никога 
не спира напълно. 

До голяма степен ефектът на въздействие 
от приложението на модела се крие в самия 
процес на разработване, в който голям брой 
служещи участват в съвместни анализи и 
дискусии за способностите и положението на 
компанията.  

Освен дискусиите и разбирането на идеа-
ла, централна част от работата е по-
нататъшен анализ за откриване на стратеги-
чески перспективи и фактори за успех. Пора-
ди тази причина в процеса трябва да включи 
максимален брой служещи. Той трябва да се 
осъществява с консенсус доколкото е въз-
можно. Особено важно е случайните връзки и 
приоритетите, които се изясняват по време на 
дискусиите, да се разбират добре и да са ши-
роко подкрепяни. Ако липсва разбиране, про-
цесът е тромав и съществува риск от неуспех. 

За успешната връзка на идеала с ежеднев-
ните операции е важно и процесът на разра-
ботване да тръгне от две посоки. В началото 
висшето ръководство трябва да усъвършенст-
ва идеала и да разпрати това послание в оста-
налата част на организацията. По-късно по 
време на процеса е необходимо да се започне 
диалог в цялата организация по отношение на 
това кои дейности ще бъдат засегнати и кои 
активно ще допринесат за успеха на идеала.  

Значимостта на ангажимента на висшето 
ръководство и мотивацията му трябва да бъ-
дат ясно формулирани. То трябва изцяло да 
се посвети на целия процес и трябва да вземе 

участие в разработването на първите основни 
елементи от картата. То трябва да е сигурно, 
че на тази задача се гледа като приоритетна и 
че цялата организация я подкрепя. 

Освен активното участие и интереса на 
висшето ръководство, е важно да се включат 
в началните фази възможно най-много хора, 
които влияят върху мнението на останалите. 
Те са особено важни за набирането на много 
високо мотивирани „мисионери” за по-
нататъшната работа. Когато после процесът 
продължи в други части на организацията, 
по-активно или пасивно участие трябва да 
вземат повечето служители. „Докато степента 
на активност може да варира, споделеният 
опит показва, че има голяма полза от включ-
ването на възможно най-голям брой хора в 
обсъжданията за това как общите цели ще 
повлияят върху ежедневните операции и по 
какъв начин индивидът или групата могат да 
допринесат за успеха. Тези дискусии често 
помагат на участниците да видят нещата в 
съвсем нова светлина”. 

В зависимост от големината и структурата 
на компанията обикновено се оказва добра 
идеята, да се сформира екип за управление на 
проекта, който да бъде делегиран с осъщест-
вяване на процеса. Решението относно съста-
ва на този екип е критично за успеха и ръко-
водството трябва да демонстрира обективен 
избор при конструирането му. Ето защо би 
било неразумно в проекта да вземат участие 
само представители на отдели за контрол и 
ревизии, макар и много често те да са хората, 
които започват подобни проекти.  

Едно от главните предимства на картата е 
точно това, че тя подменя традиционния ме-
тод на счетоводителите, паралелно да анга-
жират цели и критерии, които се приемат и 
тълкуват по-лесно под формата на карта от 
несчетоводители. Ръководството на проекта 
трябва неотстъпно да следи работата, да пра-
ви предложения и нанася корекции, които ще 
улеснят разбирането на процеса като цяло и 
ще гарантират постоянство на картата.  

Абсолютно невъзможно е успешно конст-
руиране и внедряване на БКО в организация, 
ако тя няма добре дефинирани мисия, цен-
ности, визия и стратегия. Липсата на тези 
елементи пречи на ефективното управление 
на нематериалните активи, каквито са човеш-
кият потенциал и ноу-хау-то на всяка органи-
зация.  

Именно този факт се приема за нормален и 
в развиващите се икономики сравнително 
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често мениджърите на човешки ресурси са 
инициатори по процесите на формулиране и 
дефиниране на мисия, визия и ценности за 
тяхната организация. Утвърдена практика е 
при подобни проекти да се привличат и вън-
шни консултанти от академичните и консул-
тантските среди.  

Преди да се предложи технология относно 
оформяне на БКО е необходимо да се уточнят 
в структурно и функционално отношение 
градивните компоненти. 

Идеал: Под идеал разбираме желаното от 
компанията бъдещо положение. Целта на 
идеала е да води, контролира и стимулира 
цялата организация към реализиране на обща 
концепция за компанията в бъдеще. 

Перспективи: Цялостното виждане за иде-
ала се разбива и се описва като няколко перс-
пективи. Най-често използваните перспекти-
ви са тези на акционерите, финансовата на 
клиента, вътрешна или перспектива на бизнес 
процеса и перспектива на обучението, обосо-
бена е перспектива на човешки фактор и др. 

Стратегически цели: Виждането за идеала 
се изразява чрез многобройни по-специфични 
стратегически цели. Те служат като ориенти-
ри по пътя към идеала. 

Критични фактори за успеха: На това ниво 
се описват фактори, които са критични за ус-
пеха на компанията при постигане на идеала. 
Това е най-динамичният компонент, включ-
ващ материални и нематериални фактори, 
поради факта, че вторите придобиват все по-
осезаема роля при формиране на стойност. 

Стратегически критерии: Тази част от кар-
тата описва критериите и целите разработени 
да улеснят ръководството да следва усилията 
на компанията да развива фактори, които са 
критични и целесъобразни. 

План за действие: Окончателното оформя-
не на картата е необходимо да има и раздел, 

описващ специфични действия, които се 
предвиждат в бъдеще. 

Изхождайки от архитектурните особенос-
ти на БКО като балансиран набор от показа-
тели, началото на процеса по моделирането й 
е свързан с фиксирането и формулирането на 
съдържанието на всеки показател. По въпроса 
с моделирането на структурата на показате-
лите се формира набор от критерии за всеки 
показател, доближаващи го до съдържанието 
на идеалният за всяка карта показател: 

• минималност – в създаването на всяка 
перспектива и балансирана карта са необхо-
дими не голям брой показатели, а конкретни-
те, които изчерпват подадената изходна ин-
формация и могат да обезпечат реализирането 
на конкретната карта. При голям брой показа-
тели се размива информационната конкрети-
ка.  

• полезност за прогнозиране и планира-
не – в нефинансовите показатели е желателно 
по възможност да бъдат заложени връзки с 
бъдещите финансови резултати.  

• всеобхватен характер – идеалният по-
казател обхваща дейността на цялата разг-
леждана организация и има приложение на 
всички йерархически нива. 

• стабилност – доколкото е възможно 
присъствието на показателите в картата е 
добре да се подменя частично и постепенно, 
за да могат те да кореспондират с дългосроч-
ните цели и да индикират продължителното 
усъвършенстване на конкретната перспектива 
и самата карта, тълкувана като процес.  

• мотивационна ангажираност (възнаг-
раждения и компенсации) – идеалният пока-
зател стои в основата на системата за стиму-
лиране чрез възнаграждение, получавани от 
персонала за извършената дейност.  

По отношение на перспективите и тяхната 
междинна роля, като конструктивен елемент 

от системата за контрол БКО важни за това са 
функционалността на връзките между 

съставните показатели и взаимоотношени-
ята с другите перспективи. 

Балансираните карти са особена форма на 
управленско мислене и контрол, реализирана 
чрез провеждането на поредица от действия. 
Тази индивидуалност и уникалност е предоп-
ределена от два компонента – от една страна 
уникалността на всяка организация и нейната 
стратегия и от друга конкретните, специфич-
ни решения за провеждане на управление и 
контрол чрез определени инициативи и ме-
роприятия.  

Всяка организация определя перспективи, 
срокове и показатели съобразно тези характе-
ристики при въвеждането на БКО като инст-
румент за управление и контрол. Перспективи 
– поради възможността да се обхванат раз-
лични гледни точки, да се анализира и фик-
сира тяхната тежест спрямо стратегическите 
цели, като в този процес се акцентира върху 
стратегическите фактори на успеха.  

Срокове – поради възможността да се под-
редят стратегическите действия в конкретна 
последователност, като своевременно се раз-
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положат в реализацията на процеса стратеги-
чески фактори. 

Показатели – поради възможността да ин-
дикират и обхванат логическите и временни 
взаимовръзки между стратегическите факто-
ри, като тези взаимовръзки същевременно се 
реконструират като комплекс от зони за вни-
мание. 

В оригиналния си вид моделът БКО обх-
ваща четири основни области. Първата 
включва финансите – състои се от параметри 
като: ръст, доходност, оборот, стойност за 
акционерите и др. Втората се отнася за потре-
бителите – в този сегмент се въвеждат изме-
рители, даващи информация за удовлетворе-
ността на клиентите. Третата област засяга 
вътрешните процеси – идентифициране на 
онези от тях, чрез които се постига макси-
мална добавена стойност. И четвъртата об-
ласт е обвързана с непрекъснатото добавяне 
на знания и развитие в организацията.  

Днешните мениджъри признават въздейст-
вието на критериите върху работата и страте-
гиите. Резултатното оценяване трябва да е 
неразделна част от управленския процес. Ба-
лансираната карта дава на административните 
кадри подробна структура, която трансфор-
мира стратегическите цели на компанията в 
ясен набор от критерии за работата. Баланси-
раната карта е нещо повече от упражнение по 
оценяване, тя е система за управление, която 
може да даде мотивация за сериозни подоб-
рения в такива критични сфери, като развитие 
на продукти, процес, клиенти и пазар.  

Картата дава на мениджъра различни пер-
спективи, от които могат да се изберат крите-
рии. Тя допълва обичайните финансови пока-
затели с критерии за работата с клиенти, вът-
решни процеси и дейности по обновяване и 
оптимизация. Тези критерии се различават от 
традиционните. Ясно е, че много компании 
вече имат достатъчно голям набор от физи-
чески и оперативни критерии за своите дей-
ности, но тези критерии са насочени надолу, в 
посока от стратегията към конкретната опе-
рация и са съобразени със спецификата на 
тези процеси. От друга страна критериите на 
картата са заложени в стратегическите цели и 
конкурентни нужди на организацията, като 
кара мениджърите да подберат ограничен 
брой критични показатели от всяка перспек-
тива, картата ускорява възможността да се 
конкретизират стратегията, мисията и визия-
та. Освен това, докато традиционните финан-
сови критерии показват какво се е случило 

през изминалия период, без да показват как 
мениджърите могат да подобрят работата 
през следващия, картата функционира и като 
крайъгълен камък за настоящия и бъдещия 
успех на компанията. Нещо повече, за разли-
ка от конвенционалните мерки, информация-
та от перспективите осигурява баланс между 
външни критерии като оперативен приход, и 
вътрешни критерии като разработка на нов 
продукт. Въпросният балансиран набор от 
критерии разкрива както замените, които ме-
ниджърите вече са направили между крите-
риите за работата, ги насърчават да постигат 
целите си в бъдеще, без да правят замени 
между ключови фактори за успех. На този 
етап балансираната карта е езикът, контрол-
ната точка на фона, на която се оценяват 
всички нови проекти и видове бизнес. „Ба-
лансираната карта не е шаблон, който може 
да се прилага общо към различни видове биз-
нес или към цяла промишленост. Различните 
ситуации на пазара, стратегии на продукти и 
конкурентна обстановка налагат употребата 
на целесъобразни образци”. Тестът за успех 
на една карта е нейната прозрачност, даваща 
на наблюдателя да разбере избраната конку-
рентна стратегия чрез критериална система 
[2-3,8]. 
 
Разработване и внедряване на балансирана 

карта за оценка за Национален военен 
университет „Васил Левски”. 

 
Практическо приложение е регистрирано в 

общообразователната система на САЩ. Кон-
кретно сведения за работа с модела на карти-
те има в университетски системи в САЩ, Ве-
ликобритания, Китай и други страни. 

Анализът на предложеният примерен об-
разец на карта дава сведения, че в структура-
та му са включени 6 перспективи: цели и пос-
тижения, заинтересовани страни, процеси на 
обучение и администриране, обучение и раз-
витие на преподавателите, развитие и работа 
на административния персонал и финансова 
ефективност. 

Примерът е интересен и показателен, за-
щото с включената първа перспектива „Цели 
и постижения” водещите социални цели на 
цялата образователна система се представят 
от цели, свързани с постиженията на учещите 
се, материализиращи овладяване на учебните 
програми и формиране на конкурентоспособ-
ност на знанията на национално ниво. Имен-
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но това предава стратегически характер на 
посочения образец карта. 

Другото ниво на картата обхваща набор от 
цели, при които се търси доближаване между 
целите на обучаваните и заявките на общест-
вото. По тази причина е намерено и обобща-
ващото наименование „Заинтересовани стра-
ни и клиенти”. 

Целите, структурирани в следващото ниво 
предоставят информация за начина, по който 
образователната система и конкретната орга-
низация предоставят стойност на продукта, 
който очаква и потребява обществото. 

Съществуват немалко примери, където 
следващите две направления (перспективи) на 
преподаватели и на административен състав 
биват представени обобщено. Опитът доказ-
ва, че тяхното разграничаване предоставя ин-
формация в по-големи подробности и детай-
ли, която създава възможност да бъдат оценя-
вани максимално обективно мястото и ролята, 
както и индивидуалния принос на всеки в це-
лия обучителен процес. 

Следвайки класическата технология на из-
граждане и указанията на създателите на мо-
дела Каплан и Нортън в основана на страте-
гическата карта е поставено направлението 
„Финанси”. Реално може да се твърди, че с 
налагането на политиката на институционал-
на и финансова автономност неговата роля 
става основополагаща и ключова за успеха на 
само на управленския модел, а и за бъдещето 
на образователната институция. 

Обобщавайки практиките по приложение 
на балансирани карта в сферата на образова-
нието ръководители на проекти и консултан-
ти отбелязват, че „системата постига целена-
сочен прогрес, в подобряване постиженията 
на учащите се и организационната ефектив-
ност”. 

Изходната позиция за създаване на обос-
новано предложение, конструиране на балан-
сирана карта, обхващаща работата на НВУ 
„В. Левски” може да бъде разгледана в две 
посоки.  

Едната е свързана с анализ на вече същес-
твуващи практики. 

Другата произтича от възможността самия 
обект да бъде разгледан, анализиран в доста-
тъчно удобна за структуриране на карта сте-
пен. В този контекст официалните данни пре-
доставят възможност да се констатира, че: 

Организацията има заявена мисия и цел и 
това създава възможност да бъде структури-
рана визия, аз самата организация това убеди-

телно доказва, че тя има подчертано страте-
гическа ориентация. 

Като част от системата за отбрана и сигур-
ност университетът реализира своята дейност 
подчертано правомерно и законосъобразно. 

Анализът на методиките, прилагани в ра-
ботата на университета, показват, че има инс-
титуционална нагласа да се ползва обратна 
връзка за получаване и натрупване на данни, 
обработвани системно и получените резулта-
ти да бъдат периодично обсъждани. Нещо 
повече, включително обработката на данни от 
анкетните проучвания се осъществява с адек-
ватни софтуерни програми. 

И така заявената мисия на Национален во-
енен университет „Васил Левски” е да изг-
ражда своите възпитаници морално, умствено 
и физически, да ги приобщава към идеалите 
на родолюбието, дълга и честта, да ги форми-
ра като личности и ръководители с изградени 
лидерски качества, способни да развиват и 
прилагат научни знания, да управляват об-
ществени и специални структури в мирно 
време и кризи и да участват в национални и 
многонационални проекти за поддържане на 
сигурността, опазване на мира и развитие на 
обществото. 

Целта на Университета е да подготвя ви-
сококвалифицирани офицери и специалисти с 
висше образование, които да са способни да 
извършват активна познавателна и изследова-
телска дейност и притежаващи знания и уме-
ния за управление на човешки и материални 
ресурси. 

На тази основа може да бъде създадена 
примерна визия, според която Националният 
военен университет „Васил Левски” може да 
види себе си в бъдещето като лидер сред 
висшите училища в Република България, 
провеждащи обучение на студенти и изслед-
вания в областта на отбраната, сигурността и 
управлението на процеси, свързани с тяхното 
развитие и усъвършенстване. 

Анализът на заявените мисия, цел и при-
мерно формулирана визия показват универ-
ситетът би осъществил няколко ключови со-
циални ангажимента. 

Първо. Национален военен университет 
„Васил Левски” като висше училище е приз-
ван да формира високообразовани личност, 
способни да спомогнат на обществото да изг-
ради по-съвършен и хуманен свят. Това нала-
га: 

Университетът да подпомага цялостното 
морално и интелектуално развитие на своите 
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възпитаници и да развива техния потенциал и 
система от морални ценности в най-широк 
смисъл, като формира високи стандарти за 
иновативно мислене и професионално израс-
тване в условията на новия свят на знание и 
информация. 

Университетът да предоставя на своите 
възпитаници знания и умения творчески и 
високо професионално да решават проблеми-
те на настоящето и бъдещето в областта на 
отбраната и сигурността посредством усвоя-
ването на балансиран комплекс от класически 
и съвременни академични дисциплини и на 
основата на най-новите постижения на наука-
та. 

Университетът да развива възможностите 
на своите студенти да разбират предимствата 
и недостатъците на заобикалящия ни свят, на 
тази база да формират своя ценностна систе-
ма и така да изберат уверено своя активна 
жизнена позиция за съхраняване на истината 
и свободата в името на общото благо на 
днешните и бъдещите поколения и човешките 
права на всички индивиди. 

Университетът да подкрепя мотивацията 
на своите студенти да продължат образовани-
ето си през целия живот, да предоставя както 
на тях така и на всички заинтересовани граж-
дани възможности за продължаващо обуче-
ние, осъвременяващо нивото на техните зна-
ния и умения в съответствие на потребности-
те на обществото от устойчиво настояще, га-
рантирано от ефективната работа на нацио-
налната система за отбрана и сигурност. 

Написаното тук формира заключението, че 
Национален военен университет „Васил Лев-
ски” служи на своите възпитаници и ги възп-
риема като фокус на своето съществуване и 
ключ към бъдещето. Дипломата която им се 
връчва и производството във военно звания 
са своеобразен атестат за успешна реализация 
на неговата мисия. 

Второ. Националният военен университет 
като висше учебно заведение е отговорен да 
поддържа и развива високоерудиран акаде-
мичен състав от изявени национални и меж-
дународно признати преподаватели, учени и 
специалисти. Това означава: 

Национален военен университет „Васил 
Левски” да подкрепя усилията на своя акаде-
мичен състав при развитието и обогатяването 
на образователни програми с върхови пости-
жения на знанията от цял свят и с в макси-
мално съответствие с потребностите на об-
ществото, като се съблюдават световните 

тенденции с българските постижения и уни-
верситетските традиции. 

Университетът да развива възможностите 
на своя академичен състав за иновационно 
партньорство с бизнеса, публичната админис-
трация и международната академична общ-
ност, за да създава условия за разработване и 
разпространение на интелектуални изследо-
вателски продукти, съдействащи за непрекъс-
натото усъвършенстване на системата за отб-
рана и сигурност, гарантираща устойчиво со-
циално развитие. 

Университетът да поощрява и залага висо-
ки критерии за творческо развитие на своя 
академичен състав, като създава среда на вза-
имна съпричастност към индивидуалното на-
учно развитие и оценяване на ползите от бо-
гатото разнообразие на хора и идеи, обедине-
ни от взаимно доверие и стремеж да се служи 
на университета и толерантната и плуралис-
тична академична общност. 

Университетът да създава пълноценни ус-
ловия за издигане на престижа и авторитета 
на членовете на своя академичен състав като 
личности със съществен и уникален принос в 
общественото развитие, както в сферата на 
науката, така и в областта на отбрана и си-
гурността, при справедлива оценка на труда 
на всеки [6-7]. 

Написаното по повод на академичния със-
тав показва, че НВУ „Васил Левски” счита 
този състав за най-ценния си актив и разг-
лежда неговото съхраняване и развитие като 
най-високата гаранция за своето бъдеще в 
името на своите студенти и укрепването на 
системата за отбрана и сигурност на Бълга-
рия/ воннообразователната система на Репуб-
лика България. 

Трето. Национален военен университет 
„Васил Левски” е призван да се утвърждава и 
усъвършенства като уважавана и ценена те-
ритория на националното образователно и 
изследователско пространство. Това се тъл-
кува като: 

Университетът да отстоява своята акаде-
мична автономия и институционална цялост и 
ги възприема като основа при поддържането 
на високи стандарти за интелектуално и про-
фесионално развитие. Като гаранция за това 
са изградени системи за управление и гаран-
тиране на качеството на учебния процес в съ-
ответствие с водещите европейски стандарти 
и добри практики и по този начин залага ви-
соки цели на своето развитие и създава среда 
на висок морал и отговорност, адекватни на 
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заявените от обществото очаквания по отно-
шение на отбраната и сигурността. 

Университетът да подкрепя и организира 
връзки и сътрудничество на своя академичен 
състав, курсанти и администрация с водещи 
български и чуждестранни университети, це-
ленасочено да анализира положителен опит и 
своевременно да го прилага по подходящ на-
чин, за да участва активно в разработването 
на идеи и мероприятия, усъвършенстващи 
националната и европейската система за отб-
рана и сигурност. 

Национален военен университет „Васил 
Левски” да развива своята библиотека и цяла-
та си информационна и материално-
техническа база, като се стреми към най-
високите възможни стандарти и постигане на 
пълен синхрон с напредъка на информацион-
ните и комуникационни технологии. 

Университетът да поддържа достатъчно 
квалифициран административен състав, пос-
ветен на служенето на ВУЗ-а и реализацията 
на неговата мисия, да подпомага и поощрява 
развитието на знания и уменията му в мени-
джмънта на системите за управление [4-5].

 
Заключение. 

 
Може да се направи обобщението, че НВУ 

„Васил Левски“, като се основава на своите 
добри дългогодишни традиции е длъжен неп-
рекъснато да обогатява и затвърждава своя 
облик на динамично развиваща се, модерна 
национална образователна и изследователска 
институция, целенасочено ангажирана с фун-
кционирането и бъдещето на системата за 
отбрана и сигурност. 

Като цяло пълноценното и конкурентно 
интегриране на Национален военен универси-
тет „Васил Левски” в образователното и изс-
ледователското пространство издига пред не-
го огромно предизвикателство. Възможната и 
напълно изпълнима визия на университета да 
завоюва лидерска позиция сред висшите учи-
лища в България, работещи в областта на от-
браната и сигурността поставят на изпитание 
университетската общност, като изискват 
пълна съпричастност и всеотдайност на целия 
личен състав. Особено значение за осъщест-
вяването на заявената мисия и възможната 
визия на университета има настоящият пери-
од, през който трябва да бъдат създадени в 
основни линии предпоставките и постигната 
необратимост в тенденциите по постигане на 
високо конкурентни позиции в национален 
мащаб обезпечаващи ефективна работа на 
воннообразователната система [1, 4, 10]. 
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ABSTRACT: Настоящият доклад е посветен на необходимостта от систематизиране на знанията 
по регионално развитие като част от целия педагогически процес на обучение на младите хора. На прак-
тика знанията по регионално развитие са необходимо условие за да може младите специалисти и екс-
перти да могат да се ориентират лесно в заобикалящото ги пространство и територия. В настоящето 
изложение е направен преглед на особеностите и направленията на регионалното развитие, както и фо-
кусът на преподаваните направления в българските учебни и научни звена. Очертани са определени нап-
равления със съответните автори и учени. На практика чрез изложението се цели да се наложи научна 
дисциплина регионално развитие, която да се преподава на различните нива на обучението на младите 
хора в България. Изложението има дискусионен характер и задава визия и концептуален модел на разви-
тието на регионалните търсения на работещите в сферата на регионалното развити, географията, 
бизнеса и управлението на процесите в регионален и локален план..  

Key words: обучение, развитие, модели, преподаване, територия, пространство 
 
Въведение  
Успешното развитие на всяко висше учи-

лище,колеж и професионална гимназия и не-
говите съставни звена се определят от извърш-
ваната научно-изследователска дейност и 
практическа насоченост на обучението. Това 
предполага, че фундаменталните науки се по-
лагат в университетите, където на практика се 
коват научните изследвания и подготовка на 
кадри за стопанската сфера свързана с общес-
твеното развитие на страната ни. В това отно-
шение в социално-икономическото отношение 
„Регионално развитие“ е намерило своя фокус 
да акцентира върху управлението на регионал-
ните процеси и  осъществяването на по-ма-
щабни регионалните изследвания в областта 
на професионалното направление „Админист-
рация и управление“. Извеждането на регио-
налното развитие като нова професия и специ-
алност изисква научните знания да имат прак-
тико-приложен характер, а не само изграждане 
на теоретична рамка. Така университетите са 
призвани да обучават и подготвят кадри за 

                                                           
1 БАН, География на България: Физическа и социално - икономи-
ческа география, изд. Фор Ком, 2002, стр. 380-389. 530-537.669-
722.  

публичния сектор,  но са необходими и специ-
алисти за  останалите сектори на националната 
икономика, в това число и за регионалния биз-
нес. Нека приемем, че „регионално развитие“ 
се приема като „комплекс от демографски, 
икономически, социални, инфраструктурни, 
екологически и др. процеси протичащи по раз-
личен начин и интензитет и водещи до появата 
на териториални различия и специфични по 
своята същност проблеми в териториите, наре-
чени региони”1.  Това ни дови до извода, че ре-
гионалното развитие е процес, при който по-
бедните региони в страните догонват по-раз-
витите. В него се включват едновременно раз-
витие и растеж, които се постигат чрез акуму-
лирано през годините научно познание. Расте-
жът се определя като чиста количествена про-
мяна, докато развитието покрива и качестве-
ната. Количествените промени включват ос-
новно приток на капитал, нови инвестиции, 
повишена производителност, ръст в заетостта, 
повишени нива на потребление и на доходи на 
обществото. 
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Качествените промени обикновено се свър-
зват с характеристиките, които нямат изцяло 
цифрово изражение, а отчитат промени по от-
ношение на технологичния прогрес, нивото на 
образование на населението, квалификацията 
и професионализацията на работната сила и 
др. С тях се набляга на човешкия капитал и 
прогрес. В по-широк смисъл, развитието на ре-
гиона е общ комплекс от различни промени2. 
Така обучението по регионално развитие има 
своята дидактическа същност, защото него-
вата цялост намира израз в единство между 
преподаването и ученето като взаимосвързана 
дейност на социалните субекти търсещи и да-
ващи знание. Ние приемаме, че дидактичес-
ките особености на регионалното развитие не 
може да се развиват независимо, изолирано от 
педагогиката, а дидактическите обобщения в 
регионалното развитие са особена категория 
педагогически знания. Това предполага, че в 
средните училища и по-специално специали-
зираните гимназии по туризъм, икономика, 
строителство и транспорт трябва да се изуча-
ват проблемите на регионалното развитие. 

Важно е да се отбележи, че регионалното 
развитие е изведено като приоритет с приема-
нето на Закона за регионално развитие от 1999 
г. Така в унисон с тематиката на отбелязваната 
20-тата годишни, целта на тази статия е свър-
зана с преглед, анализ на научните изследва-
ния в регионалното развитие, насочени към те-
орията, практиката и обучението на кадри за в 
областта на регионалното развитие. Затова е 
важно образователното съдържане да включва 
и придобиването на определени системни зна-
ния и умения за регионалното развитие. По 
същността си уменията представят тези прак-
тични действия, които обучаващият може да 
извърши като използва придобити знания. Об-
разователното съдържание включва също оп-
ределени навици. Затова за обучаващите се е 
важно да формират навици в областта на прак-
тичното приложение на знанията свързани с 
регионалното развитие знания и управление 
на тези процеси. Всяка наука има свои специ-
фични методи на изследване: Комплексния ха-
рактер на изучаваните от регионалното разви-
тие  явления налага в повечето от случаите да 
се използва не само един, а няколко метода за 
изследване много често в това направление се 
налага да се прилагат методи отнасящи се не 
                                                           
2 Przygoda. M., New trends in the regional development. 6th 
International Scientific Conference ot Economic and Social 
Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business 
Continuity, Vienna 24-25 April, 2014, p. 47-54.  

само до дидактиката, но и до други научни об-
ласти граничещи с регионалното развитие и 
управлението на отделните територии. Това 
означава, че регионалната наука е създаване на 
възможности за очертаване на интензитета на 
протичащите процеси в териториален мащаб и 
влиянието върху тях от страна на демографс-
кия фактор, както и нормативно регулаторната 
база и нейното отражение върху развитието на 
отделните региони. Така научните изследва-
ния в областта на управлението и администра-
цията, организацията и управлението на сто-
панските системи от в областта на регионал-
ното развитие и националното стопанство като 
цяло са провеждани в зависимост от национал-
ните цели и задачи, и актуалността на един или 
друг процес. Едва през последните двадесет 
години се създават усилия за обучението на 
специалисти за нуждите на управление на те-
риториалните системи, както и обучение на 
кадри с висша квалификация за регионалното 
развитие на България. Като наука регионал-
ното развитие обхваща такава сфера на дей-
ност, която е насочена към изграждане на от-
носително цялостна система от знания, пред-
писания, принципи, обяснителни схеми и мо-
дели, прогнози, хипотези, концепции и идеи 
като предпоставка за подготовка на специа-
листи в управлението на публичния сектор и 
управление на регионалния бизнес3. 

 
Изложение. 
Индивидуалният подход в обучението по 

регионално развитие изисква преподавателят 
постоянно да изучава поведението на обучава-
щите се. Доброто познаване от него на нивото 
на възприемане на знания е важна предпос-
тавка за ефективно обучение. Това дава въз-
можност за търсене на разнообразие на изпол-
званите от лектора на методи чрез които да 
създаде условия за ефективно възприемане, 
осмисляне и обобщаване на учебния материал 
в областта на регионалното развитие. Важен 
аспект в тази връзка е очертаването на особе-
ностите на вниманието, паметта, мисленето и 
въображението на студентите. Необходимо е 
да се подчертае, че индивидуалният подход в 
обучението в университетите изисква от пре-
подавателя още повече усилия. Това е необхо-
димо условие, защото студентите са вече осъз-
нати личности и мотивацията, често е свързана 

 
3 Naydenov Kl., P. Slaveykov - Strategic planning of local and 
regional development in Bulgaria, The 33rd International 
Geographical Congress (IGC2016), Beijing, China 



117 

с диференцирана помощ за да може ще може 
успешно да съчетава възприемането на новите 
знания  чрез фронталните с груповите и инди-
видуалните форми на обучение. Принципът за 
индивидуален подход и принципът за достъп-
ност на обучението взаимно се допълват. Про-
цесът на обучение, основан върху общите и 
индивидуалните особености на студентите, га-
рантира не само успешно усвояване на учеб-
ното съдържание, а и тяхното цялостно разви-
тие. Всичко това задава стереотипа и научната 
обоснованост на преподаването на регионално 
развитие в рамките на Република България.  

Така на университетско ниво един общ 
преглед на изследванията и публикациите в 
областта на регионалното развитие сочи, че те 
обхващат доста широк кръг на темите и трети-
раните въпроси имащи: юридически характер; 
технологически; организационни, управлен-
ски и други аспекти; опит и резултати на наци-
оналните и чуждите регионални изследвания; 
насоченост към обучението, квалификацията и 
преквалификацията на кадри за регионалното 
развитие и практиката. На практика работе-
щите в областта на регионалното развитие 
трябва ясно да имаме разбиране за принципа 
за системност и последователност. Така в 
пространствено отношение всичко в света е 
взаимосвързано и се развива в определена сис-
тема. Системността в обкръжаващия свят 
обуславя необходимостта от определена сис-
тема в обучението.  

Процесът на обучението е сложна система, 
изразяваща безкрайното разнообразие от 
връзки и отношения между компонентите й. 
Теоретическия метод и обобщението като ме-
тоди за изследване имат за свое съдържание 
установяване, доказването или отричането на 
определени теоретични постановки по логи-
чески път. Понятията “системност” и “после-
дователност” са много тясно свързани по-
между си. Системността дава познание за яв-
лението като цяло, за неговия строеж, за взаи-
мовръзката между съставляващите го еле-
менти или компоненти, а последователността 
характеризира хронологичния ред на протича-
нето на процесите и явленията, смяната на 
едни състояния с други. В областта на регио-
налното развитие важен фундамент е обаче ак-
тивността като фактор за придобиване на нови 
знания, защото е свързано с онагледяване на 

                                                           
4 Naydenov Kl. - Regional image - a prerequisite for economic 
development, Annual of the University of mining and geology “St. 
Ivan Rilski” 60, Humanitarian sciences and Economics 

повечето процеси, а не да се разглеждат хомо-
генно в теоретичен порядък. Чрез изучаване и 
обобщаването на добрия методологически 
опит се повишава общото равнище на препо-
даването. В този смисъл регионалната актив-
ност, често се оприличава с резултатите от въз-
действието върху територията със съответните 
инструменти от страна на управленските 
власти на местно ниво. В тази посока може да 
се използват понятията потенциална в смисъл 
на възможна и актуална в смисъл на реализи-
рана активност, която да даде резултат в про-
веждането на политика за регионално разви-
тие. Всички разновидности на активността съ-
ществуват в неделимо единство. Някои автори 
предлагат да се използват понятията потенци-
ална в смисъл на възможна и актуална в сми-
съл на реализирана активност. Всички разно-
видности на активността съществуват в неде-
лимо единство. 

Научните изследвания през последните 15 
години имат по ограничен периметър, поради 
спецификата в подготовката и насочеността на 
социално-икономическите процеси и явления. 
В процес на допълване и обогатяване е специ-
ализираната литература към библиотеката, ка-
бинетите и другите научни звена в сферата на 
регионалното развитие.  

Независимо от тези потребностите, научни 
изследвания и публикации в регионалното 
развитие са правени и тепърва, ще се разработ-
ват. От тук изрично трябва да обърнем внима-
ние на читателите, че не сме подбрали само ня-
колко проблема със значимо място в изследва-
нията на преподавателския колектив, тъй като 
за тази цел трябва да изследваме задълбочено 
всички публикации, и без особени критерии за 
оценка да изтъкнем едни или други от тях, ко-
ето може да предизвика излишни емоцио-
нални реакции на съвременниците. От друга 
страна, по обективни причини разнопосоче-
ността на изследванията, продиктувана от вре-
мето и настройката на отделните автори, не 
позволява тяхното анализиране, обединяване 
по някакви други признаци, освен приетите от 
нас и изложени в текста. По наше мнение, в ре-
гионалното развитие, а може би и други на-
учни области, няма и не е имало досега създа-
дени и проявили се научни школи, колективи 
и единици с особени теоретични и практи-
чески приноси в областта на икономиката и 
управлението4. 
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В същото време, характерът на тази статия, 
нейната ограниченост, не позволяват да се 
отива към по-задълбочено оценяване, разкри-
ване на идеите, изводите и предложенията на 
авторите представени чрез съответните публи-
кации5. 

В съответствие с подчертаните съображе-
ния, особеностите на това изложение ние свър-
зваме с прегледа, систематизирането на изс-
ледванията и публикациите проведени през 
историческото развитие  на регионалното раз-
витие в България през последните 30-40 го-
дини. Това дава основание да се развива като 
цяло регионалната наука като едно стабилно 
ядро в системата на професионалното направ-
ление „Администрация и управление“. 

От състава на публикациите през послед-
ните 20 години по проблемите на регионал-
ното развитие бихме си позволили условно да 
ги групираме в следните основни направле-
ния, предопределени не само от броя на пуб-
ликациите, но и от тематичната насоченост на 
същите. Преди всичко, публикации свързани с 
регионалната политика на държавата, юриди-
ческите постановки, организационните и ико-
номически мероприятия осъществявани в об-
ластта на регионалното развитие и т.н. 

Отчитайки спецификата на научните изс-
ледвания в областта на регионалната поли-
тика, следствие на това, че тя е свързана с уп-
ражняваната в даден етап от историята власт и 
възможностите да се решат проблеми на прак-
тиката от науката. Независимо от това в Бъл-
гария на национално ниво са провеждани изс-
ледвания и направени публикации по редица 
въпроси свързани с мястото на регионалното 
развитие в националното стопанство. Органи-
зацията на методологическата подготовка на 
преподаващият е свързана със проучване на 
учебни планове на дисциплините по които ще 
се преподава на обучаващите се. Необходимо 
е лекторът  да се запознае кога ще се изучава 
преподаваната от него дисциплина, какви дис-
циплини се преподаваната, какви подлежат на 
изучаване по-късно. Това ще позволи на лек-
торът да изгради по-правилно образ съдържа-
ние на отделните теми, както и по-добре да ор-
ганизира своята работа. Интересни и с особено 
значение за времето си, а и за сега са постанов-
ките представени, относно значението на реги-
оналната икономика и мястото и в системата 
                                                           
5 Докова, С. и др., 2012, Регионално развитие и регионална по-
литика. Аванград Прима. 
 

на регионалните науки. Със загриженост и 
вярна оценка се дискутира по мястото, ролята 
на регионалната политика в териториалното 
развитие на населението, функционирането на 
регионалната икономика и търговския баланс. 
Особено внимание заслужават изследванията 
и оценките по въпросите на регионалното уп-
равление и затрудненията пространственото 
развитие на отделните отрасли на национал-
ното стопанство при финансови и други кризи 
в страната и света, кои категории население и 
как са засегнати от финансово-регионалните 
кризи в страната и света. Резултатите от обу-
чението зависят не само от принципите, но и 
използването на подходящи методи за него-
вото осъществяване. 

Регионалната политика като система от 
мерки, мероприятия за регулирането на управ-
лението на регионално развитие е застъпено в 
изследвания и публикации отнасящи се до 
проблемите които се решават чрез нея, от-
носно структурните промени в българските 
региони и административно-териториалното 
деление в миналото, а и сега в рамките на ад-
министративните реформи свързани с периода 
на преход и изграждането на институционал-
ната среда на регионалното развити е в Бълга-
рия и т.н6. 

Интересен момент в изследванията на реги-
оналната политика се явява въпроса за излиш-
ното или недостатъчното население у нас или 
оценка на демографската ситуация от гледна 
точка на регионалното развитие. Такива проб-
леми са съществували като резултат от техни-
ческия прогрес и развитието на производител-
ните сили у нас. В по-ново време изследвани-
ята в регионалната политика са насочени към 
решаването на проблеми на отделни региони, 
погранични, селските райони, селищните сис-
теми, обезлюдяването на селата и катастро-
фалното намаляване, възможностите за стиму-
лиране на предприемачеството в регионите, 
както и от някои сродни науки на управлени-
ето на селското стопанство. 

Едни от важните аспекти на регионалната 
политика са свързани с юридическата наука и 
практика в областта на административно тери-
ториалното устройство. Изследвания и публи-
кации в това направление са правени от раз-
лични изследователи. Обоснована критика и 
конструктивни предложения са публикувани 

6 Петров, К. Проблеми при формирането на регионалните при-
оритети на страната ни в периода 2014-2020, Сп. Геополитика, 
Бр. 5, София,  
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за административно-териториалното устройс-
тво, неговите особености и специфика на раз-
работване и прилагане, недостатъците на зако-
нодателството по отношение на устройството 
на територията и управлението на регионал-
ното развитие и др. С научна стойност и прак-
тическа насоченост са изследванията относно 
правното регулиране и защита на труда, запла-
щането на труда в управление на регионалното 
развитие, формите на райониране и региона-
лизиране на страната. Това е в унисон с прие-
тия През 1999 г., Закон за регионалното раз-
витие. За географското научно общество в 
България приемането на законодателст-
вото е много важно събитие. Регулирането 
на тази материя е отговор на предложените 
хипотези от редица географски изследова-
тели, които десетилетия наред са аларми-
рали за негативните демографски, иконо-
мически и социални проблеми, които имат 
сериозно пространствено измерение сред 
регионите. Това изисква по-детайлно изс-
ледване на проблемите на районирането. При 
тях се акцентира върху необходимостта от ре-
форми в регионалното законодателство, регла-
ментиране на функционалните особености на 
регионалното развитие и определяне на фи-
нансова обвързаност на регионалните поли-
тика от страна на публичното управление. 
Едни от първите резултати, свързани със зако-
нодателството, са регионалните планове за 
развитие, създадени на принципа „отдолу на-
горе”. Тази планова система е основана на аб-
солютно нов за страната ни подход, а резулта-
тите и оценките са видими с приключването на 
първия програмен за България период с изгот-
вянето на последващите оценки. 

Заслужава да се отбележи насочеността на 
доста от изследванията и публикациите към 
фундаменталните аспекти, теорията в обуче-
нието на кадрите в регионалното развитие, 
развитието на конкурентоспособността и де-
финиране на необходимост от систематизи-
рани знания по свързани с държавните поли-
тики и стратегии в регионалното развитие. 

В логическа връзка с изложеното до тук са 
изследванията и публикациите свързани със 
регионалното развитие и другите фактори на 
пространствено развитие  от които зависят ре-
зултатите при управление на регионалното 
развитие и успешното му развитие в перспек-
тива. В такава насока, със съответното съдър-
жание и позиция имат и публикации, отна-

сящи се до: количествения състав на българс-
кото домакинство, особено селското; използ-
ването на работната сила в земеделието; сис-
темите за използване на земята; пазарът на 
земя; основните фондове в земеделските сто-
панства; развитието на производителните 
сили в селското стопанство; обезпечаването и 
качеството на земеделската техника, мине-
рални торове, препарати и др. 

Изследвания от подобно естество нямащи 
пряка връзка помежду си, но имащи характера 
на фактори, предпоставки за развитие на от-
делните урбанизирани територии, развитие на 
развиващите се региони и пазари. В тази об-
ласт изследванията акцентират върху пробле-
мите на кооперативните пазари, най-вече це-
ната на земеделските земи, развитието на па-
зара на земеделска земя, развитие на поземле-
ната собственост. Важен аспект е вграждането 
на редица регулации в регионалното развитие 
свързани с оптимизиране на процесите в реги-
оналното развитие най-вече с проблемите при 
използването на трудовите ресурси в регио-
ните и тяхната стопанска дейност, както и тех-
ническата въоръженост на селското стопанс-
тво сега и в бъдеще. Особен акцент имат проб-
лемите на образованието на човешките ре-
сурси в областта на регионалното развитие на 
България. Годините между 2002 и 2006 г. ос-
новната помощ за реализиране на проекти е 
предоставена безвъзмездно от ЕК по програ-
мите ФАР, ИСПА и САПАРД. Тези програми 
целяха да подпомогнат процесите по присъе-
диняването на България към структурата на 
ЕС. Програмата ФАР акцентира върху дирек-
тна помощ за засилване на административния 
капацитет и за някои икономически сектора, 
сред които са индустрия, транспорт, околна 
среда и условия на труд. 

По обясними причини, изследвания и пуб-
ликациите свързани с инвестиции и иновации, 
както и управлението на публичния сектор в 
нашата катедра се появяват едва през послед-
ните години, следствие на прехода и райони-
рането и регионализирането на страната и най-
вече ролята на европейските фондове, които 
насърчават реализацията на редица проекти и 
инициативи имащи регионален фокус. Инте-
ресни анализи, виждания са изразени за чуж-
дестранните инвестиции и трансформирането 
на риска в регионалния бизнес. В по-ново 
време се  акцентира върху инвестиционните 
проекти като средство за рационално и ефек-
тивно управление на инвестирането въобще и 
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в частност в управлението на клъстерите и ре-
гионалните иновации в страната. Критично и 
градивно отношение е изразено към регионал-
ното развитие към проблемите на концесиони-
рането и туризма.  

Водещ документ за периода 2007-2013 г. е 
Националната стратегическа референтна 
рамка, която представлява средносрочен стра-
тегически документ, описващ ролята на струк-
турните фондове за България, чрез които се 
финансират водещи приоритети. В нея са раз-
писани двете средносрочни цели за страната. 
Това са „Засилване на конкурентоспособ-
ността на икономиката с оглед на постигането 
на висок и устойчив растеж“ и „Развитие на 
човешкия капитал с цел осигуряване на по-ви-
сока заетост, доходи и социална интеграция“. 
За изпълнението на тези две цели са посочени 
общо 4 приоритета, които следва да се реали-
зират чрез набор от оперативни програми и на-
ционални документи. Четирите национални 
стратегически приоритета обхващат три тема-
тични и един териториален. Това са Приоритет 
1 „Подобряване на базисната инфраструк-
тура“; Приоритет 2 „Повишаване качеството 
на човешкия капитал с акцент върху зае-
тостта“; Приоритет 3 „Насърчаване на предп-
риемачеството, благоприятната бизнес среда и 
доброто управление“; и Приоритет 4 „Подк-
репа за балансирано териториално развитие. 
Към Приоритет 4 е посочено, че „социално-
икономическият анализ показва, че регионал-
ните различия в България са сериозно обосно-
вани , ясно се виждат важни различия в самите 
области, общини и местни звена“. Посоченото 
е основание за търсене на решения за кориги-
ране на отклоненията от възникналите диспа-
ритети вътре в самите региони. Тази констата-
ция потвърждава, че редица дисбаланси не са 
били обхванати от водените към този момент 
политики. 

В унисон с представените аспекти по ин-
вестирането и управлението на регионалното 
развитие са изследванията в областта на фи-
нансирането, кредитирането, счетоводните и 
други икономически процеси насочени към 
регионалния бизнес. Интересни, задълбочени 
изследвания е публикувал Георги Николов за 
възможностите в развитието на аграрния фи-
нансово-кредитен пазар в България; пробле-
мите при финансиране дейността на регионал-
ните  предприятия,  кредитирането бизнеса в 
новите условия и др. Въпросите на инвестици-
ите в регионалното развитие са били на внима-
нието на водещите анализатори. В техните 

публикации акцента се поставя върху регио-
налното развитие в България, проблемите на 
регионалната инфраструктура и възможнос-
тите за нейното подобряване. Характерното за 
този периода са първите оперативни и нацио-
нални програми. Тези програми са съвкупност 
от интегрирани мерки, насочени да насърчат 
сътрудничеството между държавите-членки 
по въпроси от европейските политики за опре-
делен период от време (обикновено програм-
ния период е 5 или 7 години). За страната са 
разработени 6 оперативни програми, още една 
– „Техническа помощ“ и два национални стра-
тегически плана. Програмите са разделени 
съгласно европейските цели, в сектори, които 
имат необходимост от развитие като транс-
порт, околна среда, развитие на човешките ре-
сурси, развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика, повишаване на качес-
твото на административния капацитет и реги-
онално развитие. 

Публикациите със програмен характер, на-
сочени към регионалното развитие и обучени-
ето на специалисти за него са с доста ограни-
чени прояви, поради ограниченото обучение 
по проблемите на регионалната икономика. 
Този подход е  характерен  за периода 2014-
2018 г. Водещ документ за периода е Споразу-
мението за партньорство 2014-2020 г., което 
наследява НСРР 2007-2013 г. Интерес предиз-
виква фактът, че отпускането на средства съг-
ласно Споразумението се свързва с изпълне-
ние на заложени предварителни условия в 
ключови области. Чрез него се определят це-
лите и приоритетите на България при използ-
ване на средства от ЕСИФ в съответствие със 
Стратегията „Европа 2020”. Водещите направ-
ления са: преодоляване на проблемите свър-
зани с трудовата заетост, НИРД и иновацион-
ното инвестиране, климатичните промени и 
енергията, образованието и бедността, социал-
ното изключване и др. В това отношение, пре-
поръките на ЕК към страната ни са по отноше-
ние на дейности за насърчаване на инвестици-
ите, които да не бъдат насочвани в много об-
ласти, а напротив – да се засили регионалния 
подход. По отношение на пространственото 
планиране най-важен приоритет е „Простран-
ствено измерение и политики за местно раз-
витие“. Той включва развитие на градски, сел-
ски, рибарски региони, и такива с потенциал за 
развитие на туризма. Констатираните разли-
чия между българските региони и средното 
ниво на развитие на регионите в ЕС, както и 
„моноцентристкото“ развитие на столичния 
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град водят до сериозни дисбаланси между от-
делните части на страната, поради което не е 
възможно да се използва целия потенциал на 
територията. Последица от тези процеси е при-
етата идея за интегриран териториален подход 
на ЕСИФ, насочен към осигуряване на поли-
центричен модел на развитие, с който да се 
постигне устойчив и балансиран растеж в бъл-
гарските региони, с цел достигане на средното 
европейско ниво в средносрочен план. Интег-
рираният подход към териториалното разви-
тие е свързан с намаляване на социалните, ико-
номически и териториални различия7. 

Този подход налага в регионалното разви-
тие специално внимание да се отдели на  изс-
ледването на социално-икономическите про-
цеси на регионално нива, възможностите за 
подобряване на породите и технологиите на 
управление на териториалните системи през 
седемдесетте и осемдесетте години на мина-
лия век. Това са основно публикации с изслед-
вания териториалните и селищните системи и 
др. В тези публикации се анализират едни или 
други качества на териториалните системи и 
възможните насоки за подобряване на техно-
логиите на управлението на отделните терито-
риални общности. Това рефлектира върху 
виждания за провеждането на социални поли-
тика в регионалното развитие. Във връзка с 
новите политически, социални, демографски, 
екологични и икономически обстоятелства се 
измени облика на структурата на икономиката 
на ЕС. Всичко това доведе до промяна и в об-
лика на Многогодишната финансова рамка 
(МФР). Промениха се приоритетите и целите 
на съюза, както и търсените варианти за спра-
вяне с нарастващите проблеми. 

От такъв приблизително характер са изс-
ледванията и публикациите за управлението 
на публичния сектор на неговата ефективност 
и перспективно развитие. За подобряване на 
качеството и успешно участие в конкурентния 
пазар се вгражда и регионалното развитие от 
гледна точка на управлението на инфраструк-
турните проекти. 

С проблемен характер и актуални за вре-
мето си, макар и епизодични са изследванията 
и публикациите за пограничните региони, пла-
нинските райони и малките населени места. 
Търсенето на възможност за развитие на реги-
оналната инфраструктура и на производството 

                                                           
7 Patarchanov, P, Vasil Zarkov Emilia Patarchanova,  The need for a 
new logic in the regionalization of the national space 

се разглежда като важен фактор за повишава-
нето на производителността в посочените те-
риториални общности с цел преодоляване тях-
ното депресивно състояние. В унисон с тези 
проблеми, но на по-друго ниво са изследвани-
ята насочени към техническия прогрес в раз-
витието на демографските ресурси, както и по-
добряване на материалната база в регионал-
ното развитие. В тази връзка са налице три ос-
новни проблема. Първият е свързан с необхо-
димостта за предприемане на адекватни мерки 
за справяне с процесите по депопулация в мал-
ките населени места и селата, които „изчез-
ват“ от картата на страната. Вторият проблем 
е в основата на новият модел за регионализа-
цията на страната. Въпреки своите положи-
телни черти, моделът внася и доза песимизъм 
относно „прехвърлянето“ на области от един 
регион в друг, което не е научно обосновано. 
Третият проблем е с продължаващата упот-
реба на Стара планина като естествена прег-
рада между Северна и Южна България. 

Един от основните проблеми на управлени-
ето на регионите в България е в погрешното 
свързване на процеса регионално развитие  с 
направените административно-териториални 
промени. За начало на реформата може да се 
приемат годините след Съединението на Бъл-
гария. В резултат през 1887 г. територията на 
страната се поделя на две административни 
нива – околийско и окръжно, с 1 354 общини. 
Години по-късно, в периода 1934 г. до 1959 г., 
моделът се изменя до три нива (общинско, 
околийско и областно), а промени се правят в 
смяната на окръзите (12 на брой) със 7 области 
в обхвата, на които се причисляват общо 1 211 
общини. През 1946 г. към тях се създава и меж-
динно ниво (95 околии). В допълнение, в пери-
ода от 1949 г. до 1959 г., отново се приема мо-
дел с окръзи (14 окръга), за сметка на същест-
вуващите области, ведно с 101 околии, с общо 
2 178 общини. Този вариант също не е устой-
чив, което е предпоставка между 1959г. и 
1987г., отново да се върне модела на две нива 
на управление – общини и окръзи. Ключов мо-
мент от реформата, извършена през 1959 г. е 
намаляването на броя на общините до 979, 
като в края на 1979 г. броят е 291. След 1987 г. 
промените са свързани с окрупняване на адми-
нистративно-териториални единици, а моде-
лът продължава да бъде двустепенен, където 
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28-те окръга се заменят с 9 области, а общи-
ните се редуциране до 273. Като резултат през 
1998 г. територията на страната е разделена на 
28 области и 263 общини. 

Развитието на регионалната политика, 
обективно налага усъвършенстването на орга-
низационно-стопанските форми в управлени-
ето на регионалното развитие, което е прив-
лякло вниманието на по-горе споменатите из-
следователи. Те повдигат въпросите за органи-
зационните промени в регионите и организа-
цията на стопанската дейност в местната ико-
номика. На по-късен етап, организационното 
развитие прераства в нова тематика свързана с 
интегративните процеси при организацията и 
управлението на регионалната икономика; ор-
ганизационните и социално-икономически 
проблеми на интеграцията в народното сто-
панство на страната ни. Така също за състоя-
нието и перспективите в интегрирането и уп-
равлението на продоволствения комплекс; за 
стратегиите в организационното развитие на 
икономически активните лица в регионалното 
развитие и организация на труда, както и ук-
репването на местното самоуправление и др. 

Времето и икономическата политика в 
страната са продиктували някои изследвания и 
публикации свързани с усъвършенстване уп-
равлението на регионалните стопанства, ак-
центиране върху регионалните аспекти в това 
направление, възможности за развитието на 
регионалната икономика. Колективно изслед-
ване на катедрата предлага възможности за 
шаблонизиране на стопанската дейност в 
структурните предприятия . Предлагат се идеи 
за подобряване на някои аспекти от икономи-
ческия подход и неговите механизми в управ-
лението на местните икономически активни 
лица, самоуправлението в териториално-уст-
ройственото развитие, както и ефективно уп-
равление на регионалното развитие. 

Усъвършенстването на организационно-
стопанските форми и иновативната основа в 
развитието на териториалните системи, като 
предпоставки за предприемаческа дейност в 
регионалната икономика са били в обхвата от 
проблемите към които са се насочвали препо-
давателите от катедра „Регионално развитие“. 
Подобен род изследвания имаме и още от пър-
вите 30 години на ХХ век, когато Жеко Радев 
изследва въпросите на дребното стопанство и 
прави препоръки за неговото уедряване и ес-
тествено по-ефективно развитие. С интересно 
и актуално звучене за преходните години е из-
следването на  многоаспектната в развитието 

на българското село и регионални особености 
на средата. На подобна тематика са посветени 
изследванията за функционирането и устойчи-
вото развитие на земеделски стопанства и 
проблемите в развитието на малките и средни 
предприятия в изостаналите селски райони. 
Представената класификация изисква устой-
чиви стойностни показатели на демографския 
критерии, който в последните години инди-
кира отклонение. По тази причина се налага 
промяна в схемата на регионализация, която 
касае регионите от второ ниво, чиито показа-
тели са сравнително стабилни до 2020 г. В от-
говор на тези промени, през 2018 г., правител-
ството инициира широка публична дискусия 
относно обхвата на регионите с цел постигане 
на устойчивост в близките 20-30 години. 

В по-ново време можем да изведем и акту-
алността на развитието на теорията и практи-
ката на предприемачеството в България на-
сочи своите изследвания натам. Така инте-
ресни и аргументирани изследвания по отно-
шение на регионалното сътрудничество, коо-
перирането и регионалната ефективност на 
икономически активните лица по съвремен-
ните проблеми на регионалното развитие в 
България. С поредица от материали се разкри-
ват условията за развитието на предприема-
чеството в публичната сфера, неговата специ-
фика и възможности за прилагане в регионал-
ното развитие и регионалния бизнес в стра-
ната, прави се по-задълбочено и разширено 
тълкуване на предприемаческите процеси чрез 
включването на управленското консултиране 
при вземането на решение за предприемаческа 
дейност в българските региони.  

Така проблеми свързани със селищни, те-
риториални и други образования имащи 
връзка с регионалното развитие стават важни 
за извеждането на социално-икономическите 
процеси в България. Разработвана е проблема-
тиката за районирането, специализацията и 
концентрацията на регионалната икономика, 
която се явява актуална за годините когато се 
осъществяват реформи в държавното управле-
ние. 

От друга страна изследването на регионал-
ното развитие, неговото териториално уст-
ройствено развитие, интензификация и соци-
ално-икономическо развитие налагат нов ме-
тод логически подход близък до практиката. 
Важното е, чрез подобни изследвания, да се 
предоставя  богата информация са правени за-
дълбочени проучвания, анализи от които про-
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изтичат съответни изводи и препоръки за ком-
плексното развитие на териториалните образо-
вания.  

Много от изследванията на регионалното 
развитие имат колективен характер, което е 
продиктувано от актуалността на тематиката и 
съвпадението й с проблемите по които се ра-
боти в различни изследователски центрове. 
Такива изследвания и публикации по тях са 
правени за: регионалните структури и бизнес 
средата; проблеми на самоуправлението на те-
риториалните общности; развитие на прост-
ранствените модели на, отрасловата структура 
на производството в България. От названието 
на тези тематики се разбира за насочеността и 
обхвата на изследванията, несъмнено целящи 
не само разкриването на състоянието, пробле-
мите, а и перспективното в регионалното раз-
витие на обхванатия процес. 

Както вече подчертахме в текста по-горе 
много от изследванията и публикациите не са 
пряко свързани с условно приетите направле-
ния в това изложение, а имат случаен харак-
тер, в зависимост от възникването на проблема 
и насочеността на преподавателите към него. 
Публикувани са изследвания за оползотворя-
ването на трудовите миграции, проблемите 
при ценообразуването в регионите, системата 
на заплащане на труда, организацията на зап-
лащане в механизираните участниците в реги-
оналното управление, за себестойността и це-
ната на продукцията в регионалната иконо-
мика, заплащането на труда и демографските 
проблеми. 

Напоследък от страна на публичното уп-
равление се публикуват различни изследвания 
фокусиращи се върху извеждането на регио-
налните индикатори за устойчиво развитие на 
регионалните икономически активни лица, оп-
ределяне на насоките на устойчиво развитие, 
извеждането на проблемите на териториал-
ното и административно устройство, за регио-
налните екологичните аспекти на интензифи-
кацията на регионалното развитие, за необхо-
димостта от изграждане на информационна 
система за регионално управление в България 
и др. В тези публикации, а и в редица други 
представени в това изложение особени откри-
тия, приноси не можем да очакваме, но по-
лезни идеи, виждания от теоретично и практи-
ческо естество несъмнено има. 

От всички икономически проблеми съпътс-
твали теорията и практиката в нашата страна, 
особено място заемат процесите по оценката 
на резултатите от стопанската практика, което 

става главно чрез пазара, реализацията на 
стоки и услуги в регионалната икономика. 
Така въпросите на пазара и проблемите по ре-
гионалното развитие на по-късен започват да 
звучат много актуално. В повечето анализи се 
правят опити за извеждането на стопанско-ре-
гионалните проблеми свързани с проблемите 
на клъстеризацията, както и проблемите на со-
циалната сфера, както и бизнес развитието на 
локално ниво. Това обаче налага в областта на 
регионалното развитие да се включи и дял 
който да може да използваме информацион-
ните технологии за нуждите на подобряването 
на регионалното развитие и по-ефективното 
управление на територията.  

Можем да обобщим, че разкриването на 
комплексността на регионалното развитие в 
процеса на обучението допринася за разширя-
ването и обогатяването му трябва да стане и 
чрез адаптирането на постиженията на инфор-
мационните технологии и в областта на регио-
налното развитие. Върху тази основа се осъ-
ществява връзка между конкретното и абст-
рактното, между първата и втората сигнална 
система, развиват се мисленето и речта на мла-
дите специалисти по регионално развитие. Са-
мите изследвания, извършвани главно с цел 
научно израстване са подчинени и на темати-
ката в учебните програми. По тези причини, 
публикуваните учебници и учебни помагала са 
основно свързани с дисциплините по иконо-
мика, организация, управление, анализ и др. 
По-голямата част от публикациите са през пос-
ледните двадесет години, което е логично 
следствие от създаването и развитието на спе-
циалност “Регионално развитие”. Управлени-
ето може да се представи като организационен 
процес, в който се включват етапи на страте-
гическо планиране, дефиниране на цели, уп-
равление на наличните ресурси (човешки и 
финансови), информационни връзки и послед-
ващи оценки. 

Научната литература в областта на иконо-
миката в по-голямата си част е за стопанските 
организации и предприятията в регионите, 
като са застъпени теми и въпроси основно по 
развитието на регионалната икономика. Пот-
ребностите на учебния процес, интегратив-
ният характер на теорията и практиката не 
рядко са налагали учебните помагала да трети-
рат и въпроси по организация, планиране, уп-
равление, мениджмънт, технологиите и др. От 
друга страна, държавното управление се ха-
рактеризира със система на държавни органи 
и административно-териториална структура 
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на различни нива, което се осъществява по три 
начина – централизирано, деконцентрирано и 
децентрализирано. 

 
Заключение 
В съвременните условия на глобално развитие 

достъпността на обучението по регионално разви-
тие осигурява модерни и креативни знания на обу-
чаващите се Така достъпността до знания е не само 
изискване обучението да бъде леко, лесно или за-
бавно, но то да съгражда личности и индивиди с бо-
гата и широка регионална култура. Можем ад под-
чертаем, че в областта на регионалното развитие 
преодоляването на трудности в обучението е не 
само неизбежно, а и педагогически необходимо. 
Именно в процеса на преодоляването на труднос-
тите се извършва цялостното развитие на младите 
хора и правят в бъдеще надеждни получените зна-
ния и най-вече тяхната практико приложност. Раз-
работвани и издавани са учебници по организация 
на регионалното развитие, регионалния бизнес, ре-
гионалния анализ, предприемачество, регионал-
ната екология, нетрадиционни дейности и др. С ме-
тодически характер, подчинени на обучението са и 
редица сборници от задачи, ръководства по управ-
ление на регионалното развитие и други подпома-
гащи практическото обучение на студентите, обо-
гатяващи техните знания и възможности. Инте-
ресни за историята на обучението по специал-
ността регионално развитие са и няколкото публи-
кации представящи равносметката, оценката на 
обучението с информационни технологии и други 
съвременни средства за обработка на информация, 
предизвикателствата и перспективите на образова-
нието по регионално развитие. Заслужава да се от-
бележи, че учебната литература, публикациите с 
непосредствена учебна насоченост по регионално 
развитие започват да имат един по системен и ко-
лективен характер, дело са на повече преподава-
тели, което води до обогатяване на материала зас-
тъпен в тях и по-голямата взискателност, отговор-
ност на авторите към себе си и онези които ще ги 
ползват. 

Като обобщение искаме да подчертаем, че реги-
оналното развитие в България, макар и с не дълга 
история има заложени добри основи за още по-нас-
тъпателно развитие, за по-задълбочени изследва-
ния с висока научна и практическа стойност и за 
по-богата от към съдържание квалификация на 
обучаваните кадри. 
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DEVELOPMENT OF SPECIALIST TOURISM TYPES 
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ABSTRACT: One of the trends in the development of modern tourism is the personalisation of tourist de-

mand and the consumers’ growing interest in special interest travel.  This article aims to analyze the potential 
for specialist tourism development of the Bulgarian islands in the Black Sea. To this end, it discusses the role of 
special interest tourism for the sustainable development of the tourism destinations and its economic, social and 
cultural impact on the tourism area and the local communities. The article analyses the natural, anthropogenic 
and other resources, as well as the specific prerequisites and conditions of the five Bulgarian islands in the 
Black Sea - St. Ivan, St. Petar, St. Anastasia, St. Kirik and St. Yulita, and St. Toma for their  establishment as 
tourist attractions for special interest tourism. The article also suggests ideas for diversification of the local 
tourism product.  

Key words: Special interest tourism, Bulgarian Black Sea Islands, Diversification of the Tourism Product 
 

Въведение 
 
Развитието на съвременния туризъм е кол-

кото динамично, толкова и енигматично, по-
ради което темата е предмет на перманентни 
изследвания, анализи, дискусии, прогнози, 
проекти и др.  В процеса на развитието си в 
непрекъснато променяща се пазарна, полити-
ческа и социална среда, туризмът непрекъс-
нато се трансформира, движейки целите си 
нагоре по пирамидата на йерархията на чо-
вешките потребности на Маслоу (Stacey, 
1996, pp.112-113), като се стреми да удовлет-
ворява индивидуални и специални потреб-
ности на туристите. 

Според изследванията на редица автори 
(Ракаджийска, 2015, с.43; Дъбева, 2013, с.53; 
Парушева, 2010, с.12; Димитрова, 2015, с.108)  
през последните години се забелязва тенден-
ция към индивидуализация на туристическото 
потребление и туристическите продукти. Ре-
гистрира се интерес към туризма по специал-
ни интереси и персонализирани услуги, което 
е в отговор на нарастващото разнообразие на 
изисквания на съвременното общество, на по-
добрата информираност, отговорност и взис-
кателност на потребителите по отношение на 
организиране на свободното време, в търсе-

нето на  различни и нови преживявания, са-
моутвърждаване и личностно и професионал-
но усъвършенстване. Безспорно е, че същест-
вува стремеж туристическата индустрия от 
индустрия на услугите да се трансформира в 
индустрия на преживяванията. За да се отго-
вори на това предизвикателство се променя 
походът към потребителите в отговор на про-
менящите се модели на търсене на ваканции, 
пътувания и преживявания, предлагане на 
алтернативни туристически продукти и раз-
витие на нови форми на туризъм. 

  
Актуална роля на специализираните 

видове туризъм  
 

Според Нешков и др. (2014, с. 61-63) в съ-
ществуващите класификации на видовете и 
форми на туризъм съществуват и други сис-
тематизации, които могат да се отнесат към 
два или повече класификационни признаци. 
Към тях  авторите включват и специализира-
ния туризъм. Подчертава се, че като термин 
специализираният туризъм се появява срав-
нително по-късно, вследствие на стремежа 
към търсене и предлагане на индивидуално 
насочени туристически продукти, фокусира-
ни върху предпочитанието на индивида или 
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група потребители към пътувания по специ-
ални интереси (special interest tourism). 

Горепосочените автори отбелязват, че от 
средата на 80-те години на XX век в класифи-
кациите в специализираната литература се 
появяват нови термини-неологизми, конкре-
тизиращи най-често различни потребителски 
интереси.  

Те възникват вследствие на търсенето на  
видове туризъм, различни от масовия и с раз-
лично икономическо, социално и културно 
въздействие (Cohen, 1987, p.13), налагат раз-
работка на нови модели за развитие на туриз-
ма и туристическатата  практика с нова фило-
софия на потреблението, взаимодействие с 
околната среда и местните общности, модели, 
които са по-устойчиви и по-етични (Theng et 
al. 2015;  Prince and Ioannides, 2017, p. 348). В 
този процес се появява понятието „алтерна-
тивен туризъм“ – търсене на други, различни 
от традиционните възможности за организи-
ране на ваканция (Нешков, 2014, с.63).  

Концепцията „специализиран туризъм“ се 
формира като процес на създаване на условия 
за приспособяване на елементите на околната 
среда и базираните на тях туристически про-
дукти към конкретните индивидуални (спе-
цифични) интереси и потребности на турис-
тите“ (Нешков, 2016, с.13). Специализираните 
видове туризъм  се отличават от традицион-
ния морски и планински, в повечето случаи 
организиран и масов туризъм, като удовлет-
воряват специфични индивидуални интереси 
на туристите, обслужват пазарни ниши, необ-
хванати от големите туристически фирми, и 
са възможност за удължаване на туристичес-
кия сезон. Те имат съществен принос към ус-
тойчивото развитие на туристическата дести-
нация и са фактор за съхранение на природ-
ната среда и социалните ценности. Също та-
ка, специализираният туризъм играе същест-
вена роля за увеличаване на икономическия 
ръст в туристическия сектор, за осигуряване 
на допълнителни работни места съвместно с 
местния малък и среден бизнес и на местното 
население като носител на специфични зна-
ния, умения, традиции и „живо“ културно 
наследство. Това е възможност за диверсифи-
кация на туристическия продукт и за повиша-
ване на конкурентоспособността на туристи-
ческото място (Рафаилова и др. 2012, с.9). 

Към специализираните видове туризъм ре-
дица автори: Macleod (2005, p.129); Нешков и 
др. (2014, с. 61-62); Obreshkov (2018, p.74);  
Рафаилова и др. (2012, с.9;), Парушева (2016, 

с. 21) определят многобройни съвременни 
форми на туризъм като: културен, яхтен, са-
фари, хоби, религиозен, природолюбителски, 
еко, фото, кулинарен, селски, винен, спортен, 
лечебен и спа туризъм, туризъм в селски и 
аграрни райони и др. Към тях се включват 
също: участие в пленери, образователни ва-
канции, в специални събития (special event 
tourism), романтични турове и много други.   

В България се развиват и нишови продук-
ти със значителен потенциал като спортен, 
градски развлекателен, круизен и делови 
(MICE) туризъм1. 

Във връзка с развитието на алтернативните 
форми на туризъм Маринов и Копринаров 
(2010, с.12-15) подчертават, че осъществява-
нето и развитието на туризма се свързва с оп-
ределени места към които се формира турис-
топоток. Териториално фиксираните цели на 
туристическите пътувания зависят от наличи-
ето и степента на изява на определени местни 
условия. От гледна точка на туристическото 
предлагане от определен тип и с определена 
структура, вътрешните за дадено туристичес-
ко място условия следва да се разглеждат в 
две категории:  

 Първата категория ключва първичните 
източници или т.нар. „естествени източници“ 
на предлагането, които преръщат определена 
територия в привлекателна за туристите и 
играят ролята на инициатори за възникването 
на конкретна туристическа дестинация.Те са 
и естествен ограничител на комерсиализация-
та на туристическото място.  

Като предпоставка за алтернативност на 
туристическа дестинация са необходими и 
местни производни условия. В първата група 
авторите включват организационните и уп-
равленски предпоставки, въз основа на които 
се институционализират и осъществяват ту-
ристическото развитие и комерсиализацията 
на туристическото място. Втората група е ма-
териално-техническата среда, чрез която се 
реализира пълноценното пребиваване на ту-
ристите – инфраструктура, туристическа су-
перструктура, спортни и развлекателни съо-
ръжения, социална инфраструктура и др. 

Независимо, че България е разположена на 
Черно море, местните острови и туристичес-
кият им потенциал  са недостатъчно познати 
за повечето туристи. Изключение е остров 

                                                           
1 Министерство на туризма. Актуализирана национална 
стратегия за устойчиво развитие на туризма в РБ – 2014-
2030 г. 
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„Св. Анастасия“, който от 2014 г. е притега-
телен туристически център с изградена уни-
кална суперструктура, предоставящ условия 
за реализация на различни видове специали-
зиран туризъм. 

Възможностите за включване на останали-
те български острови в специализираните ту-
ристически пакети са все още недостатъчно 
проучени, неясни и са предмет на бъдещи 
планове, проекти и значителни инвестиции, 
което определя и актуалността на настоящата 
тематика.  

 
Туристическият „заряд“ на  български-

те острови на Черно море  
 
Поради спецификата на геоложкото  мина-

ло на Черно море островите в акваторията са  
малко на брой.  България има 16 черноморски 
острова, от които 7 са с площ над 5 дка –  “Св. 
Иван”, “Св. Кирик”, “Св. Анастасия”, “Св. 
Петър”, “Змийски остров”, “Птичи остров” и 
“Амбелиц”2. Според (Желев, 2014, с.157) 
точният брой на българските островите  в 
Черно море  е спорен – 4, 5 или 6, поради 
факта, че не е изяснен въпросът дали Старият 
Несебър е остров, по-късно свързан с конти-
ненталната част чрез провлак, което сега го 
определя като полуостров.   

Независимо, че са ограничен брой,  „мал-
ките“ като площ български острови   прите-
жават изключителен потенциал за развитие 
като туристическа атракция на Българското 
Черноморие. Не е случайно, че всички те но-
сят имената на православни светии, което е 
обусловено от многоплановата им роля преди 
всичко в историческото и културно развитие 
на България. 

 
Остров “Свети Иван” 
Остров “Св. Иван” (Св. Йоан) е най-

големият български остров в акваторията на 
Черно море с площ 0,66 km2 . Най-високата  
точка на острова  е 33 m над морското рав-
нище. Разположен е на около 1 km от полуос-
тров Столец (Старият Созопол) 3.   

Островът е с древна история, природен и 
археологически резерват, поставен под закри-
ла на държавата от 1965 г4.  Археологически-
те дейности на острова датират от 1985 г. 
(Желев, 2014, с. 159). Вследствие на проучва-
нията, на остров „Свети Иван са открити сле-
                                                           
2 https://bg.wikipedia.org/ wiki/Черно_море 
3 http://www.bulgariatravel.org/article/details/345 
4 Пак там. 

ди от тракийско светилище от VІІ в. пр. Хр., 
древногръцки храм, вероятно посветен на 
Аполон Лечител (V в. пр. Хр.), останки от 
манастира “Св. Йоан Предтеча”, античен фар, 
руско военно гробище5.  

Според изследванията на Желев (2014, 
158) и др. източници6 в античния период на 
острова е издигнат голям храмов комплекс с 
огромна бронзова статуя на бог Аполон – на-
речена Аполонийският колос7, висока 13.2 m, 
дело на атинския скулптор Каламис. В среда-
та на V век е построена раннохристиянска 
базилика. В края на V – началото на VI в. е 
изграден храмът „Св. Богородица“, вероятно 
свързан с голям манастирски  комплекс .  

Манастирът е възстановен през втората 
половина на Х век и се превръща в активен 
книжовен център. Най-ранната книга, създа-
дена тук, датира от Х век, а най-ценната – ро-
манът „Варлаам и Йоасаф“, от ХІІ в., и днес 
се съхранява във Ватиканската апостолическа 
библиотека. В манастирската библиотека 
(скрипторий) работят много високообразова-
ни монаси-книжовници, които копират бо-
гослужебни книги, житийни съчинения и 
превеждат от гръцки на български език. Това 
предоставя възможност манастирът да се пре-
върне в крупен разпространител на християн-
ската култура и да се развива като голям 
християнски център по Черноморското 
крайбрежие8.  

През 1263 г. е издигнат нов съборен храм – 
„Св. Йоан Предтеча“. През 1308 г., след вен-
чаването на българския  цар Тодор Светослав 
за Теодора Палеологина на острова, манасти-
рът получава статут на царски. През 1363 г. 
император Йоан V Палеолог  издава златопе-
чатна грамота, с която се потвърждават по-
землените владения на манастира.  Манасти-
рът е разрушен до основи през 1453 г. и е въз-
становен през 1467 – 1471 г. от мона-
ха Гервасий. Активната книжовна дейност на 
манастира продължава и в първите векове на 
османското владичество. През 1623 г. казаш-
ки пирати от северното Черноморско крайб-
режие ограбват манастира „Св. Йоан Предте-
ча“, а при сраженията им с турската флотилия 
той е напълно опожарен и престава да същес-
твува. Турците го изравняват със земята през 

                                                           
5 Общински план за развитие на Община Созопол за периода 
2014-2020 г..  
6 http://www.bulgariatravel.org/article/details/345 
7 http://morskivestnik.com/ 
mor_kolekcii/izsledwaniq/02102013_kolosat.html 
8 https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Иван_(остров) 

https://bg.wikipedia.org/
http://www.bulgariatravel.org/article/details/345
http://www.bulgariatravel.org/article/details/345
http://morskivestnik.com/
https://bg.wikipedia.org/
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юли 1629 г., за да не може да послужи като 
убежище на пиратите при нашествия9. 

 От началото на съществуването си манас-
тирът на остров “Св. Иван” е ставропигиа-
лен10 на цариградстката патриаршия. След 
изгнание, тук са погребани двама бивши пат-
риарси11. 

По време на Руско-турската война от 1828-
1829 г. на острова действа руски лазарет. 

През  2010 г. изследователски екип откри-
ва ковчежето с мощите на св. Йоан Предте-
ча12, което определя и изключителния медиен 
и посетителски интерес към острова през 
последните години.  

Остров “Св. Иван” притежава и много 
други атракции. Забележителност е сонарният 
морски фар, който подава звукови сигнали и  
заедно с фара на нос Емине насочва пътя на 
плавателните съдове към Бургаския залив13. 

Островът е местообитание и на много пти-
ци. На остров „Св. Иван“ и на близкия остров 
„Св. Петър“ са регистрирани над 70 вида.14 
През 1993 г. островът е обявен за защитена 
територия с цел опазване на естествените 
местообитания на редки и застрашени видове 
птици, включени в Червената книга на Бълга-
рия. На остров „Св. Иван“ се намира и единс-
твената в страната популация на интродуци-
рания през 1934 г. вид заек подземник15.   

По проект, реализиран от Фондация „Со-
зопол”16, на острова са възстановени приста-
ните с цел улесняване на достъпа за туристи и 
са изградени навеси за наблюдение на био-
разнообразието. С особено голям потенциал 
за реставрация и атрактивно експониране е 
манастирският комплекс17, което изисква ре-
конструкция на пристана, осигуряващ единс-
твеният достъп по вода. 

Островът е достъпен за туристи с малки 
плавателни съдове от пристанището в Созо-
пол, но няма организирани туристически по-
сещения и обслужващ персонал на място. Из-
градени са два пристана, от които тръгват 

                                                           
9 https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Иван_(остров) 
10 https://bg.wikipedia.org/ wiki/Ставропигия 
11 https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Иван_(остров) 
12 Общински план за развитие на Община Созопол за периода 
2014-2020 г. 
13 http://www.bulgariatravel.org/article/details/345; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Иван_(остров) 
14 Пак там. 
15 https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Иван_(остров) 
16 Общински план за развитие на Община Созопол за периода 
2014-2020 г. 
 
17 "Св. Йоан Продром", съществува от VI до XVII, най-
големият манастирски комплекс на Черноморското крайбре-
жие 

обозначени туристически пътеки, водещи до 
археологическия паметник – манастира „Св. 
Йоан Кръстител“. Достъпът е забранен  за 
туристи в периода април-юли, когато гнездят 
птиците18. 

 
Остров “Свети Петър” 
Свети Петър19 е малък остров в български-

те териториални води на Черно море с площ 
от 15 дка и с височина 9 m. Разположен е в 
близост до остров „Св. Иван“ и полуостров 
Столец, Созопол. Известен е и като “Остро-
вът на птиците”.  

В историческите източници до XIX век не 
се откриват сведения за малкия остров. Пред-
полага се, че поради природен катаклизъм се 
е отделил от остров „Св. Иван“, тъй като не се 
споменава в писмени източници до втората 
половина на XIX в. Археологическите изс-
ледвания откриват следи от възрожденс-
ки параклис и на антична керамика (Желев, 
2014, с.160). 

Островите „Св. Иван“ и „Св. Петър“ са 
най-голямата колония на средиземноморски 
чайки  (Ichthyaetus audouinii) и жълтокраки 
чайки (Larus cachinnans) в България, разпо-
ложена на естествените им места за гнездене. 
Тук се намира и най-голямата колония в Бъл-
гария на сребриста чайка (Larus argentatus)20.  

 
Остров „Свети Кирик“ 
Остров „Св. Кирик“, известен също и като  

„Св. Кирил“ или „Св. Кирик и Юлита“21, е 
разположен  на 250 m северозападно от Созо-
пол. Площта му е от 80 дка. „Свети Кирик“, 
заедно с полуостров „Столец“ са най-старата 
заселена част на Созопол. През 1965 г. остро-
вът е обявен за паметник на културата и е 
включен в границите на архитектурния резер-
ват „Созопол“22 (Желев, 2014, с. 159). 

„Свети Кирик“ е единственият остров по 
Българското Черноморие, който е свързан със 
сушата посредством вълнолом, изграден през 
1927 г. Съоръжението оформя Созополския 
залив като подкова, в която водата е спокой-
на, независимо от метеорологичните условия. 
Съществуват предположения, че в миналото  
островът е място на известното в древността 

                                                           
18 https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Иван_(остров) 
19 https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Петър_(остров);  
https://pochivka.bg/ostrov-sveti-petar-e2823 
20 http://www.bulgariatravel.org/article/details/345 
21 https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Кирик_(остров) 
 
 
22 https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Кирик_(остров) 

https://bg.wikipedia.org/
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://pochivka.bg/ostrov-sveti-petar-e2823
http://www.bulgariatravel.org/article/details/345
https://bg.wikipedia.org/
https://bg.wikipedia.org/
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светилище на Аполон , което определя и ар-
хеологическия интерес23. 

Данните за Средновековния манастирски 
комплекс24 „Св.св. Кирик и Юлита“ са оскъд-
ни. Знае се, че е един от шестте известни ма-
настири в района на Созопол, пряко подчине-
ни на Константинополската патриаршия. 
Според проучвания, манастирът е разрушен 
през 1629 г. заедно с манастира „Св. Йоан 
Продром“. 

Забележителна е и по-новата история на 
острова. През 1924 г. започва изграждане на 
рибарско училище за подготовка на професи-
онални кадри за риболова в Черно море, но 
строителството е и с друга цел. Тъй като по 
силата на Ньойския договор България няма 
право на военноморско училище, кадрите 
от Варна са преместени в училището в Созо-
пол (Желев, 2014, с.159).  

До 2005 г. на острова съществува военно-
морска база на Българския военноморски 
флот, поради което посещенията на терито-
рията са забранени.  На острова са изградени 
38 масивни сгради, подземни и хидротехни-
чески съоръжения, използвани от Министерс-
твото на отбраната. През 2007 година прави-
телството прехвърля стопанисването на ост-
рова на МРРБ25 с идеята  да се превърне в ту-
ристическа атракция26. 
 

Остров „Свети Тома“  
Известен и с наименованието „Змийският 

остров“,  „Св. Тома“ е разположен  северно от 
устието на река Ропотамо срещу  местността 
„Аркутино“. Заема площ от 12 дка. Админис-
тративно е в землището на община Приморс-
ко. От 1962 г. островът е част от резерват  
“Ропотамо” и пребиваването на него, както и 
всяка човешка дейност са забранени27 (Желев, 
2014, 161). 

Историческите данни посочват, че в мина-
лото островът е известен с името Фидониси. 
Приема се, че Св. Тома е обитавал острова. 
Построен е параклис, от който съществуват 
само руини. Съобщава се, че освен храм на 
Св. Тома на острова в миналото съществува и 
друг храм, посветен на Светата Троица. От 
древността е място, посещавано от христия-

                                                           
23 Пак там. 
24http://svetimesta.com/ Манастири/Созополски манастир 
25 Министерство на регионалното развитие  
26 https://bg.wikipedia.org/wiki/Свети_Кирик_(остров) 
 
27 https://bg.wikipedia.org/wiki/  

ни-поклоници28. Според легендите „Змийски-
ят остров“ е и пиратско скривалище. 

Наименованието “Змийски остров” е свър-
зано с факта, че зоната е местообитание на 
много видове змии – както сухоземни, така и 
водни,  тъй като водите край острова осигу-
ряват добри условия за популацията им (Же-
лев, 162). На острова гнездят много редки 
морски птици. През пролетта и есента, когато 
е прелетът на птиците по пътя  Via Pontica, 
островът се превръща в царство на птиците29. 

Сред ботаниците островът е известен с го-
лямата популация на кактуси от рода Опун-
ция (Opuntia), които цъфтят през месеците 
май-юни. Плодовете им са известни като 
„бодлива круша“. Редките растения са заса-
дени през 1933 г. Те  намират добри условия 
за развитие и заемат значителна част от тери-
торията, ставайки част от островния ланд-
шафт. Сред тях добро местообитание намира 
редкият и защитен за страната ни вид мише-
виден гризач - полевка на Гюнтер30 (Microtus 
guentheri)  (Желев, 2014, с.162). До средата на 
XX век, бреговете на острова са едно от мес-
тата, обитавани от тюлена монах, а около не-
го могат да се наблюдават делфини31. 

 
Остров „Света Анастасия“ 
Единственият обитаем остров по Българс-

кото Черноморие – “Света Анастасия” се на-
мира в акваторията на Бургаския залив. Раз-
положен е на 6,5 km югоизточно от Бургас 
между нос “Чукаля” и нос “Атия”. Площта му 
е 0.01 km2, а най-високата точка е 12 m (Же-
лев, 2014, с.163). Островът се появява след 
изригването на вулкан, а в резултат на при-
родните стихии на територията му се появя-
ват и уникални скални образувания – „Гъба-
та“, „Дракона“, „Вкамененият пиратски ко-
раб“, „Портата на слънцето“32.  

Приема се, че островът е част от планината 
Странджа. Най-ранното човешко присъствие  
датира от епохата на късната античност (IV-
VI век), което се доказва от обилния керами-
чен материал, открит при подводните проуч-
вания, проведени през 1973 г. За първи път 
остров „Света Анастасия“ е нанесен върху 

                                                           
28 https://www.cluborfei.com/bg/product/Змийският-остров-
Свети-Тома 
29Пак там. 
30 Общински план за развитие на Община Приморско за перио-
да 2014-2020 г.  
31 https://www.cluborfei.com/bg/product/Змийският-остров-
Свети-Тома 
 
32 http://anastasia-island.com/ 
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картата на Черно море от холандския картог-
раф Николаос Витсен през последното десе-
тилетие на XVII век33.  

Манастирът  „Света Анастасия Фармако-
литрия (Лечителка)” е единствената островна 
обител в България, част от която е запазена до 
наши дни. Сведения за съществуването на 
православен манастир на острова се намират 
и в историческите извори от XIV век, когато 
редица пътешественици (в това число и Евлия 
Челеби) посещават острова и описват ма-
настирския комплекс (Желев, 2014, с.164). 
Грамота на Вселенския патриарх Йеремия II 
от 1575 г. е първото писмено свидетелство, 
което документира съществуването на манас-
тира. През годините манастирът е бил опожа-
ряван няколко пъти поради пиратски набе-
зи34. 

Част от манастирския комплекс е църквата 
"Успение Богородично”, построена в периода 
XV-XVI век. Църквата е  малка, със стабилен 
каменен градеж, укрепен с дървени сантрачи. 
Най-старата част на църквата впоследствие е 
превърната в олтар. Между него и по-късното 
разширение на манастирската църква е разпо-
ложен известният дървен иконостас от 1802 
г. Забележителни са и стенописите, създадени 
от X до XIV век.  За строителство в края на 
XVIII в. доказва новоткритият при консерва-
ционна дейност надпис, който свидетелства 
за построяването на каменна сграда през 1772 
г. В началото на XIX век този надпис е бил 
вграден в новопостроения метох. 

След Деветоюнския преврат през 1923 г. 
(Желев, 2014, с.164), както и след атентата в 
църквата "Света Неделя“ в София през април 
1925 г. островът е превърнат в затвор. На 29 
юли 1925 г. 43-ма от арестантите успяват да 
избягат с две гребни лодки до нос Чукаля, 
откъдето се скриват в Странджа планина. В 
тяхна памет едно от крилата на манастира по-
късно е превърнато в музей.  

Между 1945 и 1990 г. островът е известен 
и като остров „Болшевик“ (Желев, 2014, с. 
163). 

 Друго уникално съоръжение е фарът на 
острова, изграден от френска компания през 
1889 г. Монтиран е върху железен стълб, на 
40 m над морското равнище и при добро вре-
ме светлината му се вижда на разстояние от 
10 мили. През 1912 г. в северната част на ост-
рова са положени основите за новия фар, кой-
                                                           
33Пак там.  
34 Пак там. 
 

то направлява корабите и до днес.  Запален за 
пръв път на 13 юни 1914 г. 

Забележителна е и по-новата история на 
острова. От 60-те до 80-те години на XX  век 
островът става любимо място на творческата 
бохема на Бургас.35 На острова са заснети две 
филмови продукции. През 1958 г. е заснет 
бългаският филм „На малкия остров“ по сце-
нарий на Валери  Петров, а през 2010 г. се 
реализира заснемането на българо-шведската 
филмова продукция „Островът“ (Желев, 2014, 
с.164). 

От 2001 година остров “Света Анастасия” 
е със статут на културно-историческа забеле-
жителност. От май 2014 г. е част от бургаска-
та реалност, вследствие на реализиран от 
Община Бургас проект „Културно-
историческото наследство на о-в „Света 
Анастасия“ и град Бургас - атрактивна и кон-
курентоспособна туристическа дестинация”. 
Проекът е финансиран по Оперативна прог-
рама „Регионално развитие”36. 

Благодарение на проекта, сега остров „Св. 
Анастасия“ е туристическа атракция, съчета-
ваща природните и антропогенни ресурси, 
историята, митовете и легендите, романтика-
та на туристическите пътешествия и предос-
тавяща възможности за специализиран тури-
зъм. Достъпът до острова се осъществява с 
регулярен воден транспорт, като пътуването е 
част от туристическата атракция. 

На острова e изградена и подходяща су-
перструктура37: 

• Интерактивна музейна експозиция, 
разположена на втория етаж на голямата ма-
настирска сграда, в която успешно са съчета-
ни експонати с иновативни методи за визуа-
лизация като: съкровищница, виртуалната 
стая „Екамос“, вдъхновена от поетичния свят 
на поета Христо Фотев, островът на свещени-
ците, затворническа килия, кът, посветен на 
Св. Анастасия Фармаколитрия, „Plus Ultra“ – 
зона, представяща най-новата история на ост-
рова; 

• Ресторант „100 години назад“ с 60 
места и с меню, включващо автентични и 
уникални бургаски рибни ястия, подбрани 
след извършено задълбочено проучване на 
местната кухня; 

• Манастирска лекарна с 25 места пред-
лагаща билки, отвари, чай и местни домашни 
специалитети; 
                                                           
35 Пак там 
36 Пак там 
37 Пак там 
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• Къща за гости с капацитет от 9 легла, 
разположени в 5 стаи, намиращи се в манас-
тирските сгради; 

• На острова има конферентна зала, от-
крита сцена, магазин за сувенири, наблюда-
телни площадки, места за кратък отдих; 

• Достъпът до острова се осъществява 
със съвременни плавателни съдове по график 
и e в зависимост от атмосферните условия. 

 
Резултати 

 
Българските острови в Черно море са  

обект на перманентен посетителски и профе-
сионален интерес, породен не само от факта, 
че са къс земя в морето. Това е обусловено от 
съвкупността от различни по значение факто-
ри. Следвайки изложените по-горе теоретич-
ни концепции и проведеното проучване, може 
да се систематизират следните основни пред-
поставки за развитие на специализирани ви-
дове туризъм на островите:  
 Специфично географското положение в 

Черно море и локация в близост до известни  
морски туристически центрове в България - 
Бургас, Созопол и Приморско; 
 Наличие на характерни за водите на 

Черно море географски особености, флора и 
фауна; 
 Островите се отличават с живописен 

ландшафт с уникални, моделирани от приро-
дата скални форми и забележителни морски 
пейзажи, които допринасят за екзотиката и 
атрактивността на туристическото място; 
 Местният климат е благоприятен, ха-

рактерен за географското местоположение, 
което определя богатото биоразнообразие и 
наличието на уникална за България флора и 
фауна; 
 Всички острови са част от археологи-

чески и/или природни резервати, което сер-
тифицира тяхната уникалност като туристи-
ческа атракция; 
 Налице са доказателства за богато кул-

турно-историческо наследство –свидетелства 
за древна и нова история,  археологически и 
исторически паметници, паметници на култу-
рата, уникални подземни и надземни съоръ-
жения и други антропогенни ресурси; 
 Съвременните археологически откри-

тия на островите определят и нестихващия 
археологически и посетителски интерес към 
тях; 
 Близостта на островите до градове, кои-

то са не само развити курорти, но и носители 

на древна култура и история като град Созо-
пол, който е паметник на културата под защи-
тата на ЮНЕСКО, са фактор за  провеждане 
на различни по характер културни и общест-
вени събития, както и събития, разкриващи 
местната култура, традиции и обичаи; 
 Непосредствената близост на островите 

до значими общински центрове определя на-
личието на организирана икономическа, по-
литическа и обществена система, на общинс-
ки и частни институции, НПО, работещи в 
сферата на туризма, провеждането на делови 
форуми и събития, които са фактор за тяхно-
то бъдещо развитие като туристическа атрак-
ция; 
 Като туристически центрове Общините 

Бургас, Созопол и Приморско са с много доб-
ра транспортна достъпност по суша, вода и 
въздух и предоставят всички необходими ус-
ловия за развитие не само на морски рекреа-
тивен туризъм – изградена е транспортна, 
специализирана и социална инфраструктура,  
туристическа суперструктура. Достъпът до 
островите е възможен по вода и суша (остров 
„Св.Кирик и Св. Юлита“); 
 Развитието на различни видове туризъм 

заема съществена част от Общинските плано-
ве за развитие и включените в тях стратеги-
чески цели и задачи. 

Като пример за добра туристическа прак-
тика може да се анализират постиженията  на 
Община Бургас в резултат на реализирания 
проект „Културно-историческото наследство 
на о-в „Света Анастасия“ и град Бургас - ат-
рактивна и конкурентоспособна туристическа 
дестинация”. Постигнатите резултати на ост-
ров “Св. Анастасия” след 2014 г. са не само 
доказателство за изявено потребителско тър-
сенето на подобни специализирани туристи-
чески продукти, но и индикатор, че същест-
вува туристически потенциал на останалите 
острови, който следва да бъде детайлно проу-
чен. 

 Според данни на ОП „Туризъм“ към Об-
щина Бургас, в периода 2015 - 2018 г. остров 
„Св. Анастасия” е посетен от 164 228 туристи 
(Таблица 1.). Важен факт е, че 62,5% от тях са 
пристигнали на острова със специализирания 
воден транспорт, организиран от Община 
Бургас. Останалите 37,5% са посетили остро-
ва острова с други плавателни средства. През 
посочения период музеят е посетен от 30 728 
гости, което е около 18% от всички посетите-
ли (Табл.1). 
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Таблица 1. Брой посетители на остров 
„Св. Анастасия” за периода 01.01.2015 г. до 
31.12. 2018 г. 

Година Посетители 
остров 

Посетители 
музей 

Пасажери 
кораб 

2015 41860 6565 21217 
2016 47422 6458 29693 
2017 40466 7976 25306 
2018 34480 9729 26351 
Общо  164228 30728 102567 

 
В периода 2015-2018 г., от април до ноем-

ври, в Къщата за гости са реализирани общо 
1122 нощувки, като се регистрира тенденция 
към постепенното им нарастване (Таблица 2, 
Фиг. 1). Като се има предвид ограничения 
капацитет на Къщата от 5 стаи с общо 9 легла 
и периодът на експлоатация от максимум 8 
месеца, средната заетост на къщата за гости е 
около 51.9%, като логично най-голям брой 
нощувки се реализират от май до септември 
включително. 

 
Таблица 2. Реализирани нощувки по ме-

сеци и години в Къщата за гости  на остров 
„Св. Анастасия“ в периода 2015- 2018 г. 

Месец/бр. 
Нощувки/година 

2015 2016 2017 2018 

Април  0 0 6 4 
Май  26 29 9 26 
Юни  46 54 45 57 
Юли  90 68 76 101 
Август  39 111 92 70 
Септември  31 28 36 49 
Октомври  0 12 6 9 
Ноември  0 0 0 2 
Общо  232 302 270 318 

 

 
Фиг.1. Тенденция на нарастване на броя 

на нощувките в Къщата за гости на остров 
„Св. Анастасия“.  

 
На остров „Св. Анастасия“ се провеждат 

различни по характер събития – концерти, 
образователни, благотворителни и свързани с 
историята на острова събития, сватбени тър-
жества, спортни състезания и др. От  2014 г. 
островът е домакин на общо 26 събития, като 
тенденцията е техният брой да нараства 
(Фиг.2.), което е доказателство за съществу-
ването на своеобразна  „островна култура“. 

 

 
Фиг.2. Темп на нарастване на броя на съ-

битията, проведени на остров „Св. Анаста-
сия“. 

 
Заключение 

 
Проведеното проучване доказва, че бъл-

гарските острови на Черно море предоставят 
изключителни възможности за развитие на 
специализирани видове туризъм като: кул-
турно-исторически, религиозен, природолю-
бителски, приключенски, орнитоложки, ях-
тен, хоби, събитиен, сватбен. фототуризъм, 
туризъм по специални интереси  (риболов, 
водолазни спортове и др.). Също така се ре-
гистрира изключителен потребителски инте-
рес към историята, културата, природните и 
антропогенни ресурси, екзотиката и атмосфе-
рата, която островите притежават. Налице е 
търсене на различна, „островна култура“, но-
сеща уникални преживявания и опит. 

Създаването на условия за специализиран 
туризъм на островите е изключителнa въз-
можност за развитие на туризма и местната 
икономика, за диверсификация на предлага-
ния локален туристическия продукт, но съ-
щевременно е и сериозно предизвикателство. 

Първият проблем, който винаги възниква в 
общественото съзнание е опазването на при-
родните дадености, биоразнообразието, еко-
логията, културно-историческите, архитек-
турните и археологическите паметници, което 
налага прилагането на устойчив подход при 
разработката специализирани туристически 
продукти. 

 Според анализите на местните общини и 
институции по отношение на развитието на 
туризма, като слаба черта  се посочва липсата 
на стратегия и програма за опазване и социа-
лизация на културно-историческите паметни-
ци, балансирано използване на ресурсите за 
развитие на целогодишен и многообразен ка-
то форми туризъм. Това налага прилагането 
на комплексен подход за решаване на проб-
лемите чрез изграждане на партньорство 
между общините, частния бизнес, местното 
население, потенциалните инвеститори. Ка-
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раджова (2011, с.62) изтъква, че за да може 
туризмът да се развива по пътя на устойчиви-
те параметри необходимо условие е частните 
и обществени интереси да са поставени при 
еднакви условия, което ще помогне да се из-
бегне възможният конфликт между туристи-
ческият бизнес и територията. 

Също така, изграждането на специфична 
инфраструктура, разработването на марке-
тингова стратегия и реклама, издигането на 
нивото на информационното обслужване и 
комуникациите са важен фактор за развитие-
то на специализиран туризъм, изграждането 
на позитивен имидж на дестинацията и прив-
личането на свежи инвестиции.  

Тук следва да се отбележи и значимата ро-
ля на местните туристически информационни 
центрове (ТИЦ). Според Обрешков (2017, 
с.14) ролята на ТИЦ е улесняване на престоя 
и повишаване на удовлетвореността на посе-
тителите, стимулиране на икономическите 
дейности на туристическите предприятия с 
отговорност към опазване на природата и 
околната среда, създаване и поддържане на 
добронамереност на местното население към 
гостите. 

В условията на нарастващо търсене  на 
индивидуално насочени туристически про-
дукти е необходимо да се увеличи приложи-
мостта и на индивидуално-личностните от-
ношения при осъществяване на комуникаци-
ите – маркетинг „one by one”, “Influence” 
marketing, на концепцията “Грижа за клиента” 
и др. и на динамичните пакети. Възниква не-
обходимост от нова организация на бизнес 
процесите, нови модели на мрежово взаимо-
действие между производители, доставчици и 
потребители на туристически продукти и ус-
луги, нови компетенции на персонала и др. 
(Димитрова, 2015, с.109). 

Островите са неделима част от местните 
общности, които притежават наследството, 
условията, тероара, уменията на хората, както 
и желанията им за развитие на региона чрез 
предлагане на  уникален туристически про-
дукт, представящ автентичното и различното 
в българските острови в акваторията на Черно 
море. 
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Въведение 
 
Динамичното технологично развитие в об-

ластта на телекомуникациите  предизвика ко-
ренна промяна, както по отношение на изпол-
званите технологии, така и по отношение на 
потребностите от нови услуги и решения.  

Това са част от предизвикателствата, с ко-
ито трябва да се справят участниците на теле-
комуникационния пазар.  

Именно повишаването на потребностите и 
очакванията на потребителите, са основният 
генератор за неговото развитие. Това насър-
чава операторите да се фокусират върху 
внедряването и предлагането на нови услуги, 
както и усъвършенстване на съществуващите, 
чрез тяхната непрекъсната адаптивност към 
новите технологични възможности. 

Телекомуникационният отрасъл обхваща 
различни видове организации, предоставящи 
различни продукти / услуги. Хората в тези 
компании работят в много различни функци-
онални области, в различни организационни 
структури, в среда, която варира от много 
стабилна до по-често днес, много несигурна. 
Някои оператори са малки, други са сред най-
големите компании в света. Във всички тези 
телекомуникационни компании хората рабо-
тят по проекти. Всички тези проекти се очак-
ва да постигат желаните резултати, в рамките 
на определените бюджети и срокове 
(Desmond, 2004). 

Много проекти имат сходство по между си 
-  например създаване и предлагане на нови 

продукти и услуги, инсталиране или разши-
ряване на мрежова инфраструктура, промяна 
на процеси и процедури и др. Въпреки това 
всеки проект е уникален поради размера, мес-
тоположението, сложността, околната среда, 
потребностите и изискванията на клиентите и 
др. (Desmond, 2004). 

Целта на настоящата статия е на базата на 
проучване на научна и специализирана лите-
ратура да се изведат и систематизират етапи 
на управлението на проекти при телекомуни-
кационните услуги. 

Същност и основни характеристики на уп-
равлението на проекти 

 
В съвременното управление на проекти 

„проектът е съвкупност от идея, план и дейс-
твие за промяна в публичното пространство 
или бизнеса при ограничено време и ресурси“ 
(Найденов, 2011, с. 5; Найденов, Петков, 
Йорданова, 1999, с. 8).  

Александрова (2015) дефинира два подхо-
да при определянето на същността на проекта 
– единият го разглежда като процес, напри-
мер „съвкупен процес за производството на 
нов продукт, нов завод, нова система или оп-
ределен специфичен резултат“. Вторият под-
ход определя проекта като съвкупност от 
дейности – „подробно дефинирани дейности, 
планирани с пределна продължителност и с 
определена цел“. Следователно, проектът 
представлява организирано намерение, целя-
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що изпълнение на определени, нерутинни, 
неотменни задачи (Александрова, 2015, с. 10). 

Често проектът и неговите резултати са 
представени като система от цели (Гейзлер, 
Завьялова, 2005) 

Въз основа на системния подход може да 
се отбележи, че: 

- проектът възниква, съществува и се 
развива в определена среда, т.е. взаимодейст-
ва с околната среда; 

- съставът на проекта не е постоянен по 
време на неговото прилагане. В него могат да 
се появят нови елементи, а други могат да 
бъдат изключени; 

- проектът може да бъде разделен на 
елементи, които са взаимно свързани.  

С други думи казано проектът е съвкуп-
ност от елементи и връзки между тях, осигу-
ряващи постигането на поставените цели 
(Гейзлер, Завьялова, 2005). 

Спецификата на дейностите на проекта не 
трябва да пречи на изпълнението на постоян-
ните видове дейности на организацията, на-
ричани много често рутинни (Христова, 
2011). 

Управлението на проекта е планиране, ор-
ганизиране, наблюдение и контрол на всички 
аспекти на проекта, с мотивация на всички 
включени участници за постигане на целите 
на проекта по безопасен начин, в рамките на 
договорения график, бюджет и критерии за 
изпълнение (Radujković, и Sjekavica,2017) 

Управлението на проекти е „активен про-
цес на използване на съответните ресурси на 
организацията по структуриран и контроли-
руем начин, насочен към реализацията на яс-
но поставени проектни цели, свързани с орга-
низационната стратегия“ (Александрова, 
2015). 

От дефинициите за управление на проекти 
се вижда, че са фокусирани върху изпълнени-
ето на проекта, по отношение на краткосроч-
ните измерения на успеха на проекта - при-
държане към критериите за време, разходи и 
качество. Самият модел „железен триъгъл-
ник“ беше първият модел на успех на управ-
лението на проекти (Wit, 1988), който по-
късно се оказа само част от цялостния успех 
на проекта (Radujković, Sjekavica, 2017). 

При направено изследване са изведени  
фактори, които оказват най-силно влияние 
върху успешното управление на проекти 
(Radujković, Sjekavica, 2017): компетентност 
на ръководителя на проекта; емоционална 
интелигентност на ръководителя на проекта; 

прилагане на знания и умения за управление 
на проекти от ръководителя на проекта и еки-
па на проекта, както и тяхната координация; 
организационна структура; организационна 
култура; инструменти и техники за управле-
ние на проекти; стандарти за управление на 
проекти. 

Тези фактори авторите ги групират в три 
групи:  

1) Елементи на компетентност за управле-
ние на проекти; 

2) Елементи на организацията; 
3) Елементи на методологиите, методите, 

инструментите и техниките за управление на 
проекти. 

Методологията за управление на проекти е 
просто методът (стъпките), чрез който се из-
пълнява всеки проект от началото до края1.  

Проектът е специфичен продукт на човеш-
ката дейност и обект на управление, който 
има характеристики, с които се отличава от 
останалите дейности (Найденов, 2011), от ру-
тинните задачи в организацията (Найденов, 
2011; Андерсен, 2005; Гейзлер, Завьялова, 
2005; Тодорова, Вълчева, 2009; Апостолов, 
2004; Димитрова, 2006; Павлов, 2014). Тези 
характеристики могат да се обобщят в след-
ните: 
 Проектът представлява уникална зада-

ча, тъй  като включва еднократно изпълнява-
ни дейности, свързани с решаването на конк-
ретен проблем; 
 Съсредоточен е върху постигането на 

конкретен резултат; 
 Проектът е предприет за достигане на 

определена конкретна и добре дефинирана 
цел; 
 Има временен характер (ограничен е 

във времето): има конкретно начало и край, 
ясно очертани фази; 
 Използва ограничено количество ре-

сурси, разпределени по дейностите на проек-
та. 
 Има предварително изградена и вре-

менна организационна структура. Включва с 
различни професия и квалификация изпълни-
тели, които могат да бъдат, както вътрешни, 
така и външни за организацията; 
 Много често след стартиране на проек-

та се налага доуточняване и препланиране; 

                                                           
1 Project Management Made Easy, 
https://www.fishercom.xyz/project-
management/introduction-to-project-management-in-
telecommunications 

https://www.fishercom.xyz/project-management/introduction-to-project-management-in-telecommunications
https://www.fishercom.xyz/project-management/introduction-to-project-management-in-telecommunications
https://www.fishercom.xyz/project-management/introduction-to-project-management-in-telecommunications
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 Има голяма степен на несигурност. 
 

Особености на управлението на проекти  
при телекомуникационните услуги 

 
Понятието „телекомуникации” представ-

лява съвкупност от технологии, използвани за 
предаване на информация на разстояние. Най-
известните и познати от хората телекомуни-
кационни технологии включват: обикновени-
те и мобилни телефони (GSM - Global System 
for Mobile Communications), наетите цифрови 
линии за корпоративен интернет, сателитните 
телефони, преносът на глас чрез интернет 
протокол (VoIP - Voice over Internet Protocol).2 

Основната функция на телекомуникацион-
ните услуги е да предават информация, чрез 
различни мрежи и устройства. В същото вре-
ме те съдържат и допълнителни услуги, пре-
доставяни на потребителите, включително 
предварителна продажба на услуги, както и 
следпродажбено обслужване (Meng, Zhang, 
2008).  

Телекомуникациите са основата на съвре-
менните информационни услуги, в това число 
обикновени, мобилни услуги, позиционни 
системи, Интернет, или с други думи всичко, 
от което се нуждае една бизнес организация 
или пазар, за да съществува и функционира 
(Meng, Zhang, 2008). 

Телекомуникационната индустрия винаги 
е била динамична среда, която изисква гъвка-
вост, умения и отлични познания по управле-
ние на проекти. Следователно, ръководители-
те на проекти трябва да съчетават традицион-
ни и експертни техники, като: управление на 
промените, удовлетвореност на заинтересо-
ваните страни, управление на виртуалните 
екипи, планиране и свиване на разходите. 
(Ludovico, Petrarca, 2010) 

През последните години много нови опе-
ратори и оператори на виртуални мрежи вля-
зоха в конкуренция с традиционните опера-
тори. Силната конкуренция между тях налага 
промени в бизнес стратегията, промяна на 
целите, търсене на конкурентни предимства 
(нови технологии, нови услуги и предложе-
ния), като същевременно се намалява времето 
за пускане на пазара. (Ludovico, Рetrarca, 
2010) 

Поради тази причина използването на но-
ви технологии, предоставянето на нови услу-
ги и предлагането и преминаването към мре-

                                                           
2 www.bg.wikipedia.org. 

жи от следващо поколение и центрове за дан-
ни е задължително за всички телекомуника-
ционни оператори. Това също така означава 
бързи промени в стратегиите, в обхвата на 
проектите, в ограниченията и промяна на ета-
пите на проектите. (Ludovico, Petrarca, 2010) 

При управлението на проекти в телекому-
никациите оказват влияние редица фактори, 
които могат да подобрят или ограничат въз-
можностите за управление на проекти и да 
окажат положително или отрицателно влия-
ние върху резултата.  

Тези фактори могат да бъдат обобщени в 
следните групи (адаптирани от Ludovico, 
Petrarca, 2010): 
 Стандарти (препоръки3) в телекомуни-

кациите: всички участници (оператори, дос-
тавчици) ги спазват стриктно, за да се осигу-
ри оперативна съвместимост в областта на 
информационните и комуникационни техно-
логии. 
 Нови технологии: появата на нови тех-

нологии и наличието на нови приложения 
влияят върху развитието на нови услуги; 
 Пазарни условия: силната конкуренция 

между операторите налага промени в бизнес 
стратегията на всеки участник на пазара на 
телекомуникационни услуги; 
 Заинтересовани страни: Основен анга-

жимент на доставчиците на услуги е правил-
ното разбиране на потребностите, очаквания-
та и интересите на заинтересованите страни, 
което от своя страна оказва влияние върху 
разработването и реализацията на даден про-
ект. Непрекъснатото взаимодействие със за-
интересованите страни заема все по-важно 
място при вземането на управленски решения 
от страна на телекомуникационните операто-
ри. 

Веригата на стойността в сферата на теле-
комуникациите се състои от различни предп-
риятия, които допринасят за развитието на 
отрасъла (Фиг. 1).  
 

                                                           
3 ITU International Telecommunication Union (Меж-
дународен съюз по телекомуникации) ги нарича 
още препоръки. www.itu.com  

http://www.itu.com/
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Фиг. 1. Верига на стойността в сферата на телекомуникациите 

Източник: Desmond, 2004 
 

Ако разгледаме фигурата от дясно на ляво, 
първо място заема крайният потребител 
(Desmond, 2004). 

Телекомуникационните оператори под-
държат взаимоотношения с различни потре-
бители, които се различават значително по 
отношение на техните желания и потребнос-
ти. Разнообразните профили на потребители-
те водят до разнообразни проекти.  

Потребителите на телекомункационни ус-
луги се разделят на две големи групи – частни 
(домашни) клиенти и бизнес клиенти. 

Особено внимание изискват бизнес потре-
бителите. Операторите трябва да бъдат воде-
ни не само от географското разположение, 
вида на организациите, размера на организа-
циие, потребностите им (степен на използва-
не на продукта / услугата, специфични при-
ложения), а и от развитието на техния бизнес.  

Именно дълбокото разбиране на клиентите 
и техния бизнес се превърна в основно кон-
курентно предимство за телекомуникацион-
ните доставчици на услуги (Hamidovi, 
Krajnovi, 2005). 

За разлика от пазарния сегмент на частни-
те потребители, при сегмента на бизнес пот-
ребителите обхвата и разнообразието от услу-
гите е далеч по-голямо (Raskutti, Herschtal, 
2005) 

Бързото развитие на технологиите предос-
тавя нови възможности на телекомуникаци-
онните оператори да предлагат нови услуги 
на своите бизнес клиенти, които имат все по-
нови и сложни изисквания към доставчика на 
услугите. Тази нарастваща сложност често 
води до вземане на неефективни решения от 
страна на операторите, което е свързано с ви-
соки разходи. 

В същото време в бизнес сегмента, броя на 
нови клиенти за всяка една услуга за опреде-
лен период от време може да бъде ограничен. 
Много често в телекомуникациите новите 
услуги са строго индивидуализирани, т.е. 
уникални, според индивидуалните изисква-
ния на съответната организация като клиент. 
Голяма част от доставчиците на услуги неп-

рекъснато модернизират наличната инфраст-
руктура и инвестират в нова, за да отговорят 
на всички очаквания на своите потребители. 

Потребителите стават все по-взискателни 
като очакват услуги навсякъде, което от своя 
страна налага на операторите да засилят ка-
пацитета на своята мрежа и свързаност. 

Очевидно, както от гледна точка на потре-
бяваните телекомуникационни услуги, така и 
от гледна точка на управлението на проекти, 
проектите и нуждите на тези потребители са 
много различни. (Desmond, 2004). 

Първоначално телекомуникационните 
оператори предоставяха само един вид услуга 
(например  гласови услуги). Към днешна дата 
нещата са далеч по-различни.  

Развитието на технологиите позволява те 
да предоставят допълнителни специализира-
ни функции. Тези функции могат да бъдат 
свързани с мрежата (напр. Управление на 
мрежата), свързани с бизнеса на потребителя 
(например изграждане на Call center), могат 
да включват предоставяне на специфични 
функции на цялостната услуга, които се доба-
вят към мрежата на потребителя, за да се по-
добри производителността или да се осигури 
функционалност. Или те могат да се състоят 
от оборудване, интегрирано в мрежата за 
предоставяне на услуги или подобряване на 
услугата (Desmond, 2004). 

Всичко това е свързано с много и различни 
видове проекти, които поставят различни, 
специфични изисквания към ръководителите 
на проекти и техните екипи. И все пак, въпре-
ки специфичните нужди, има и много общи 
изисквания, свързани с управлението на про-
екти в сферата на телекомуникациите. 
(Desmond, 2004). 

На базата на проведени проучвания основ-
ните видове проекти, в тази сфера могат да 
бъдат обобщени, както следва: (адаптирано и 
допълнено от Desmond, 2004; Aalto, 2004): 
 Разработване / създаване на нова услу-

га; 
 Разработване на нови функции за съ-

ществуваща услуга; 
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 Промяна на параметри на услуга (тех-
нически, финансови); 
 Имплементиране на цялостно телеко-

муникационно решение; 
 Проектиране, внедряване, изграждане и 

управление на мрежа; 
 Изграждане на телекомуникационна 

инфраструктура; 
 Внедряване на нова технология; 
 Подобряване на съществуващата тех-

нология; 
 Внедряване на информационна систе-

ма; 
 Подобряване на процеси; 
 Обучение и развитие на човешки ресур-

си и др. 
Подобно на другите отрасли, така и при 

телекомуникациите проекти обикновено се 
създават по една от двете причини4: 

1) Има благоприятна възможност за 
телекомуникационният оператор, която 
може да се изразява във: възможност за нав-
лизане на нов пазар; за предлагане на по-
добро обслужване на клиентите, за въвеждане 
на нови възможности (например подобряване 
на съществуващи услуги или внедряване на 
нови такива).  

2) Да се създаде проект за решаване на 
проблем. Такъв може да възникне например, 
когато някакво оборудване не отговаря на 
дадени изисквания за определена услуга, или 
някой процес не е толкова ефективен, колкото 
желае, или не удовлетворяват клиента. 

Независимо от вида на проекта трите ог-
раничения (параметри) на всеки проекта са: 
време (срок), цена (бюджет) и обхват.  

От съществено значение за проектите в 
сферата на телекомуникациите е включването 
и на четвърти параметър – качество5. В него 
се влага необходимостта да се удовлетворят 
нуждите и очакванията на клиента. 

Посочените параметри на проекта не тряб-
ва да се разглеждат поотделно, а в пряка за-
висимост по между си. 

По време на своя „живот“ всеки един про-
ект преминава през различни фази (етапи), 
които събрани заедно, формира т.н. „жизнен 
цикъл на проекта“.  

„Жизнен цикъл на проекта“ (проектен ци-
къл) може да се дефинира като логическата и 

                                                           
4 Reasons for establishing projects, 
https://www.fishercom.xyz/project-
management/reasons-for-establishing-projects.htm  
5 Пак там. 

времева структура на дейностите за даден 
проект, в рамките на определена област  (Разу 
и кол., 2006).  

Няма определен начин, по който за всички 
проекти да бъде дефиниран един общ вид на 
жизнения цикъл, който да описва проектите в 
различни области.  

Общото и от особена важност по отноше-
ние на фазите на жизнения цикъл на всеки 
проект е следното (Разу и кол., 2006).: 

- Жизнения цикъл на проекта е последова-
телност от фази, които показват, какво трябва 
да бъде направено, за да бъдат изпълнени 
поставените задачи по проекта. 

- При всички проекти отделните фази на 
жизнения им цикъл са последователни и 
обикновено тяхото  начало и край се „матери-
ализират“ в измерими параметри, характерис-
тики, показатели и др. 

Основните елементи на проекта са: 
 Цели; 
 Резултати; 
 Дейности; 
 Ресурси. 
На базата на проведено проучване на на-

учна и специализирана литература се обосо-
бяват следните принципни етапи на управле-
нието на проекти при телекомуникационните 
услуги (Таблица 1) (Троцкий, Груча, Огонек, 
2006; Гейзлер, Завьялова, 2005; Александро-
ва, 2015; Андреев, 2006; Ludovico, Petrarca, 
2010; Найденов, 2011).  

 
 
 

https://www.fishercom.xyz/project-management/reasons-for-establishing-projects.htm
https://www.fishercom.xyz/project-management/reasons-for-establishing-projects.htm


  140 

Таблица 1. Етапи на управлението на проекти при телекомуникационните услуги 
 

Фази 
Етапи  

Участници 
Етапи Особености 

О
пр

ед
ел

ян
е 

на
 п

ро
ек

та
 

Инициира-
не на про-

екта 

Инициирането на проекта може да бъде, както от страна на кли-
ента (при поява на нови потребности), така и от страна на опера-
тора, свързани с развитие и подобряване на възможностите за 
въвеждане на нови  / подобряване на съществуваща(и) услуга(и) 
по време на техния жизнен цикъл. 

Клиент; 
Ръководството 
на доставчика 

на услуги; 
Специалисти, 
отговарящи за 

проекта; 

Дефинира-
не на про-

екта  

Ясно дефиниране / специфициране на изискванията към услугата 
от страна на клиента и съгласуване с телекомуникационния дос-
тавчик. Ключов момент и стремеж на оператора е към правилно-
то управление и фокусиране върху постигането на тези изисква-
ния.  
Трябва да бъдат посочени ползите за клиента, а не само техни-
чески параметри на съответната телекомуникационна услуга. Та-
кива ползи са: надеждност, скорост, време за реакция, време за 
отстраняване на проблеми, параметри за минимизиране на риско-
ве, параметри на SLA (Service Level Agreement), сигурност при 
комуникациите, брой повреди, брой повтарящи се повреди, обс-
лужване. Уточняват се още финансови и други изисквания: цено-
ви параметри, пакетни услуги, схеми на плащания, неустойки. 
Прави се количествен и качествен анализ и оценка на рисковете - 
определяне на степента на важност на рисковите фактори чрез 
оценка на вероятността за тяхното проявление и влиянието им 
върху целите на проекта. При анализ и оценка на рисковете е не-
обходимо да се подчертае, че те се търсят както във външни за 
проекта фактори, които не могат да се контролират от организа-
цията-изпълнител, така и във вътрешни за организацията компо-
ненти. 
При уточняването на проекта е необходимо да се направи: описа-
ние на условията за неговата реализация, прогнозиране на очак-
ваните резултати, да се отрази спецификата на проекта, и по-
конкретно неговата сложност и степен на новост. 

Организа-
ция на 

екипа на 
проекта  

На този етап се избира ръководител на проекта и назначаване на 
проектен екип. Определят се роли и отговорности в проекта, спо-
ред равнище на квалификация, образование, знания и умения, 
съобразени със спецификата на проекта. 
При избор на членовете на екипа на проекта трябва да се има 
предвид, че проектът има временен характер, което означава, че 
дейността на проектната група в съществуващата организационна 
структура на фирмата ще бъде временно, докато трае проектът. 
Необходимо е да се дефинират методи и средства за развиване на 
проектния екип. 
Ефективната комуникация между клиент и телекомуникационен 
оператор (проектния екип) е задължителна (особено при комуни-
кация с корпоративни клиенти). 
Много често се налага сформиране на два екипа (от страна на 
клиента и доставчика). Двата екипа могат да се разглеждат като 
уникален екип (управляван от двама ръководители на проекти от 
двете страни). Важно е да се изгради добър екип, бърза и разпре-
делена комуникация. 
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П
ла

ни
ра

не
  и

 о
рг

ан
из

ац
ия

 н
а 

пр
ое

кт
а 

Определяне 
структу-
рата на 
проекта 

Структурата на проекта, която се определя от екипа на проекта, е 
комплекс от действия и взаимоотношения между тях . 
В зависимост от целта на проекта, неговата продължителност и 
обхват, място на изпълнение, брой едновременно изпълнявани 
проекти, се избира подходяща организационна структура на уп-
равление, която се развива и функционира в рамките на отделна-
та фирма. Все по-често в сферата на телекомуникациите се нала-
гат такива, които напускат пределите на организацията. 

Ръководител 
на проекта; 

Екипа на про-
екта; 

Ръководители-
те на отдели, 
включени в 

проекта 

Планиране 
на изпъл-

нението на 
проекта 

Под планиране на изпълнението на проекта означава връзката на 
елементите на структурата на проекта с времето и мястото на 
тяхното изпълнение. Разработва се структурата на работните за-
дачи по проекта, която е известна като дървовидна структура. 
Главната цел на проекта се нарича стратегическа цел на проекта, 
а останалите, които са й подчинени са тактически цели, които от 
своя страна се разчленяват на отделни задачи, подзадачи, работни 
операции и др. Всяка задача има конкретно съдържание и про-
дължителност и трябва да може да се управлява; продължител-
ността и разходите на задачата трябва да се пресмятат лесно; да 
се разбира ясно какъв ще бъде резултатът. 

Планиране 
на ресур-
сите на 
проекта 

Преценката за потребностите от ресурси е основата за определя-
нето на разходите (свързани с ресурсите) по проекта. При тази 
оценка се определят необходимите по вид (хора, материали, инс-
трументи, оборудване и т.н.) и количество ресурси за всяка от 
задачите, а също така и периодите от време, през които всеки ре-
сурс ще бъде включен към съответната работа (дейност). 

Организа-
ция на из-
пълнение-
то на про-

екта 

Дейностите, които се включват тук са: получаване на финансови-
те средства; търсене на доставчици и съизпълнители; сключване 
на договори за доставки и услуги; създаване на мотивационна 
система за изпълнителите на проекта.  

И
зп

ъл
не

ни
е 

на
 п

ро
ек

та
 

Изпълне-
ние на про-

екта 

На този етап се включва: изпълнение на панираните дейности и 
постигане на поставените цели; извършване на необходимата 
работа за създаване на очакваните резултати; координиране на 
усилията и използване на ресурсите; идентифициране на проме-
ни, предприемане на коригиращи мерки; осигуряване на необхо-
димото качество; управление на проектния екип; управление на 
риска. При изпълнението на проекта ръководителят на проекта 
извършва мониторинг на отделните етапи при тяхната реализа-
ция. 

Ръководител 
на проекта; 
Отделите, 

включени в 
проекта; 

Екипа на про-
екта, 

Изпълнители  Контрол 
по изпъл-

нението на 
проекта 

Ръководителят на проекта определя как се изпълнява проектът по 
отношение на време, разходи, ресурси, график, контрол на  ка-
чеството, контрол на риска. Дали е необходимо  всички взети по-
рано решения са верни. 

За
въ

рш
ва

не
 н

а 
пр

о-
ек

та
 Приключ-

ване  на 
проекта 

На тази фаза се получават резултатите от реализацията на проек-
та. Основните елементи тук са: организационно приключване, 
документиране на проекта, одиторски контрол и подготовка и 
изготвяне на заключителен доклад. 

Изпълнителни; 
Отделите, 

включени в 
проекта; 

Екипа на про-
екта; 

Ръководството 
на организаци-

ята; 
Клиент 
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Фазите или етапите са много важни за 
ръководителите на проекти, защото с тях се  
гарантира, че резултатите, получени в края 
на всяка фаза, отговарят на тяхната цел и че 
членовете на екипа по проекта (или подгру-
пите) са правилно подготвени за следваща-
та фаза6.  

 
Заключение 

 
Основната цел на всеки проект е телеко-

муникационните услуги да доставят т.нар. 
добавена стойност (value) на клиентите. 

Успешното управление на проекти при 
телекомуникационните услуги изисква гъв-
кавост и адаптивност към бързото развитие 
на технологиите, както от страна на ръко-
водителите на проекти, така и от страна на 
проектните екипи.  

На базата на направеното проучване и 
анализ на научна и специализирана литера-
тура могат да бъдат формулирани следните 
основни изводи: 

1) Обобщени са основни  характеристи-
ки на управлението на проекти; 

2) Изведени са основни видове проек-
ти в сферата на телекомуникациите; 

3) Изведени и систематизирани са прин-
ципни етапи на управлението на проекти 
при телекомуникационните услуги. 
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branding. The objective of the study is to identify the significance of perspective image strategies and models of 
PR communication for the successful positioning of destinations. The object of the study is the outlined tendency 
to implement destination PR by creating event brands. The subject of the study is the International Festival of 
Masquerade Games "Surva" – Pernik and “Starchevata”- Razlog. The text is structured in two parts. In the first 
parts several opinions on territory branding, the image and identity of destination brand are presented. The rela-
tionship between strategic planning and competitive branding is outlined. Innovative  strategic solutions for 
development and effective destination PR are highlighted in compliance with the specifics of experience economy 
and hyperconsumers’ society. The second part is built in comparative plan – the processes of affirmation of 
the "Surva" and "Starchevata" festival brands are traced and the general approach in communicating their brand 
identities and their contribution to the popularity and positioning of the towns of Pernik and Razlog in the 
competitive environment of destinations is highlighted. For the objectives of the paper analytical, comparative 
and descriptive methods have been applied. The study is based on certain theoretical statements about the experi-
ence economy (Pine and Gilmore), the essence of special events (Goldblatt), territory branding (Kotler, Haider, 
Rhine, Anholt, Vizgalagov) and the society of hyperconsumption and hypercompetition (Lipovetsky). 
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Въведение 

Комуникирането на дестинациите, изграж-
дането и поддържането на техните бранд ими-
джи и позиционирането им в конкурентната 
среда се осъществява съобразно концепцията 
за икономиката на преживяванията. Пионе-
рите на тази концепция - Пайн и Гилмор, ав-
тори на The Experience Economy“ (1999), свър-
зват икономиката на преживяванията с ориен-
тацията към нови приоритети в бизнес кому-
никациите и в културата на потреблението. 
Компаниите се превръщат в „режисьори на 
впечатления“, които „предлагат не само про-
дукти и услуги“, а се стремят „да предизвикат 
у клиента широка гама от чувства“ (Пайн, Гил-
мор, 2005:16). В „Маркетинг съвети от А до Я“  
Котлър посочва, че създаването на преживява-
ния „около стоките и услугите“ е от същест-
вено значение за просперитета на корпоратив-
ните брандове (Котлър, 2005: 63). Осмисля-
нето  на преимуществата, с които се отличава 
маркетингът на преживяванията, и неговото 
популяризиране се нареждат  сред основните 

фактори в развитието на дестинациите в усло-
вията на хиперконсуматорското общество. 

С понятието „хиперконсуматорско общес-
тво“ френският социолог и философ Жил Ли-
повецки обозначава определен период, настъ-
пил през последната четвърт  на 20. век. Живо-
тът на хиперконсуматорите Липовецки обяс-
нява като „постоянно разрастващо се потреб-
ление на всевъзможни стоки“, което преми-
нава „всякакви граници“ (Липовецки, 2005). В 
„атмосферата на извънмерност“, на хиперпро-
изводство и хиперконкуренция, се наблюдава 
господството на „една субективна логика“ – 
изборът на стоки и марки се ръководи от „час-
тните потребности“ (Липовецки, 2005). В над-
преварата за вниманието на клиента „гигантс-
ките търговски центрове“ се превръщат в „ат-
ракциони, в емоционални и естетични обкръ-
жения“, които обуславят „хедонистичното па-
заруване или пазаруването – празник“ (Липо-
вецки, 2008: 68-77). 

Подвластни на пазарните закономерности и 
на потребителското търсене, дестинациите се 
ориентират към стратегически подходи, които 
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им предоставят по-добри възможности да осъ-
ществяват емоционална връзка с посетите-
лите, да изграждат и поддържат отношения на 
доверие и лоялност със стейкхолдърите и да 
постигнат благоприятно конкурентно предста-
вяне на туристическия пазар. 

  
Стратегическо планиране и конкурен-

тно представяне на дестинационните бран-
дове 

Просперитетът на отделните дестинации, 
както и на организациите с различно предназ-
начение, се обуславя от перспективни страте-
гически решения. В изследването си „Бизнес 
стратегии, планове, бюджети“ Ирена Славова 
посочва, че компаниите очертават в процеса на 
стратегическото планиране „своето стратеги-
ческо бъдеще“, като дефинират целите и при-
оритетите си и конкретизират „дейностите и 
ресурсите, необходими за реализирането на 
поставените цели“ (Славова, 2011:8).  Разра-
ботването и прилагането на стратегически мо-
дели за осъществяване на  конкретни цели и 
приоритети чрез  управлението на характер-
ните за всяка дестинация туристически ре-
сурси – природни  и антропогенни, матери-
ални и духовни, бележат насоките в нейното 
развитие, формирането и утвърждаването й 
като бранд с определена идентичност. Иконо-
мическите и културни постижения на дестина-
цията и отличителното й предимство имат ос-
новно значение за изграждането и конкурент-
ното представяне на нейния бранд на „глобал-
ния пазар на продукти, услуги, събития, идеи, 
посетители, таланти, инвестиции, влияние” 
(Anholt, 2011:1-2).   

Конкурентното представяне на отделните 
дестинационни брандове в обществото на хи-
перконкуренцията предполага комуникаци-
онни подходи, които да откроят техните пре-
димства и да им осигурят благоприятна пуб-
личност.  Перспективите за ефективен пиар на 
дестинация във „времето на  триумфиращото  
разнообразие“ (Липовецки) са повлияни от ин-
тегративния потенциал на специалните съби-
тия. Голдблат ги определя като „значими мо-
менти от живота на дадена личност или орга-
низация“,  „публични събирания,  организи-
рани с конкретна цел“,  които успешно съвмес-
тяват „официални или празнични функции“ с 
образователни, развлекателни и маркетингови 
цели (Голдблат, 2006:9). Популяризирането на 
специалните събития и навлизането им във 
всички сфери на брандинга и на обществения 

живот е една от основните тенденции в иконо-
миката на преживяванията. Тя благоприятства  
развитието на  събитийния туризъм -  създава-
нето на специални събития, „пораждащи емо-
ции, които стимулират нарастването на чо-
вешката мобилност в туристически аспект“ 
(Копринаров, 2016:28). Чрез преживяванията, 
които предизвикват, събитията допринасят  
добавена стойност за туристите. Всяко ус-
пешно реализирано и запомнящо се специално 
събитие влияе благоприятно върху имиджа на 
дадена дестинацията.  

Въздействието в определени случаи се 
дължи на структурирането на събитийната 
„драматургия“ като система от прояви или арт 
събития: концерти, флашмобове, пър-
форманси, тържествено откриване на изложби 
и др., които съвместяват и популяризират раз-
нородни продукти и марки със свой  принос в 
дестинационния брандинг -  динамичният про-
цес на проектиране, създаване, утвърждаване 
и развитие на дестинационни брандове.  Спе-
циалните събития, отличаващи се с тематично 
и жанрово многообразие, предоставят на посе-
тителите различни преживявания и възмож-
ности за съучастие. В зависимост от поведен-
ческите модели и силата на въздействие Пайн 
и Гилмор разграничават определени видове 
преживявания: развлечение („посетителят е 
погълнат от впечатленията“), обучение („посе-
тителят става активен“, в забавлението, в иг-
рата той придобива познания), оттегляне от 
реалността („посетителят е потопен в атмос-
ферата на преживяването, той  активно учас-
тва), естетика (посетителят „се потапя в съби-
тието или в средата“, той не й влияе „или 
почти не оказва никакво влияние върху нея“) 
(Пайн, Гилмор, 2005:28-32). Един  фестивал на 
изкуствата, чиято програма включва и 
уъркшопове, и състезания, превръщащи зрите-
лите в активни участници, предоставя на пуб-
ликата всички посочени преживявания. 

Обвързаните с брандингови стратегии съ-
битийни проекти означават „много повече от 
забавление“, влиянието им се изразява в пог-
лъщането на посетителя и най-вече в „потапя-
нето му в емоционалната  събитийна атмос-
фера“. Потапянето Пайн и Гилмор определят 
като по-високата степен на въздействие, ко-
гато „клиентът става част от самото преживя-
ване” (Пайн, Гилмор, 2005:26 - 27). Със силата 
да приобщават, да ангажират емоционално по-
сетителите, предоставяйки чрез преживяване 
познание за местата и отношение към тях, спе-
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циалните събития се очертават сред приорите-
тите в стратегическото планиране за  конку-
рентно представяне на дестинациите.    

Интересът към специалните събития се за-
дълбочава с популяризирането на обособилата 
се област в брандинга – брандинг на терито-
рия, осъществяваща „важна роля в устойчи-
вото развитие на регионите“ (Кабакчиева, 
2018: 157).  В „Брендинг города“ Денис Визга-
лов изтъква, че концепцията  за маркетинг на 
местата се разпространява още в края на 80-те 
и началото на 90-те години на 20.век с теоре-
тичните постановки на Bailey, (1989),  
Ashworth, Voogd (1990) (Визгалов, 2011:24-
26). През 1993 г. се повява „емблематичната 
книга на Филип Котлър, Доналд Хайдер и 
Ъруин Рейн“ - "Маркетинг на територия: прив-
личане на инвестиции, индустрии и туризъм в 
градовете, щатите и държавите"(по Наумов, 
2012:2). В изследването е разгърната идеята за 
„използването на маркетинга като механизъм 
за цялостна промоция на територия“(по На-
умов, 2012: 2). Eдин от водещите световни 
специалисти в брандинга - Саймън Анхолт, въ-
вел през 1996 г. понятието „nation branding“, 
разработва комплексен диференциран подход 
към брандинга на местата. Той създава кон-
цепция за конкурентната идентичност, обосо-
бявайки основните компоненти на съвремен-
ния  бранд на територия: туризъм, експортни 
брандове, политика, бизнес и инвестиции, кул-
тура, хора“ (Anholt, 2010:12).). Анхолт изтъква 
необходимостта от ефективното комуники-
ране - чрез „доказуеми с реални факти пости-
жения“, на  реализираните стратегически ре-
шения, свързани с всяко от посочените нап-
равления (Anholt,2010:12). Дестинационните 
брандове са функция на последователно съб-
людавани комуникационни политики. 

Ключова роля за формирането  на публич-
ния образ на отделните  дестинации осъщест-
вяват различни по тематика и мащаб специ-
ални събития, които  са свързани и с изгражда-
нето на самите дестинационни брандове – про-
цес, който Визгалов разглежда като формули-
ране и реализация на идеята за бранда, опреде-
ляне на неговите ценности и на неговия дизайн 
(Визгалов, 2011:43-44). Идеята е „въплътена“ 
в лозунга или мотото на дестинацията, а цен-
ностите на дестиноционния бранд са неговите 
„уникални конкурентни предимства“.  В об-
разната система на редица специални събития 
– традиционни фестивали и панаири, тържест-
вени чествания на годишнини и др., присъст-

ват символи, които принадлежат към „взаим-
носвързаните и взаимнодопълващи се визу-
ални и символични атрибути“ (Визгалов, 
2011:47), които изразяват  идеята за дестина-
ционния бранд (лого, химн, цветни константи 
и др. символи) и представляват неговия ди-
зайн. Със своята символика и с различните си 
съдържания  празничните събития акцентират 
върху онези аспекти от идентичността на дес-
тинацията, с които нейният бранд трябва да 
бъде отличен и запомнен. 

В условията на проспериращия събитиен 
туризъм определени дестинационни брандове 
придобиват нови идентификации чрез перио-
дично провеждане на специални събития, ко-
ито осъществяват ролята на „успешен замес-
тител на ресурсна липса“ (Анастасова, 2011). 
Инициирането им очертава благоприятни пер-
спективи за развитие на местата, лишени от 
възможността да поддържат интереса на ту-
ристите с природо-географски или културно-
исторически забележителности. Организира-
нето на специални събития се свързва с прило-
жението на стратегия, обозначена от Харис и 
Уолън като „интерес на заем“ – „при слаб пот-
ребителски и медиен интерес“ марката се асо-
циира със събития, които привличат внимани-
ето на целевите публики (Харис, Уолън, 
2009:49-50).  

Събитията - заместители на ресурсна 
липса, се проявяват като преобразователи: ут-
върждават се като местни атракции – забеле-
жителности, които превръщат дестинациите, в 
чиито условия се реализират, в привлекателни 
центрове за посетители. Продукт на алтерна-
тивни решения, специалните събития осигуря-
ват разпознаваемост и конкурентноспособ-
ност на местата и създават нов имидж на тех-
ните брандове.  

Визгалов обяснява бранд имиджа на града 
и на всяка дестинация чрез понятията „капитал 
на  бранда“, „различителна способност на 
бранда“ и „лоялност към бранда“ (Визгалов, 
2011:50). Капиталът на бранда е „съвкуп-
ността от положителни асоциации“, свързани 
с дестинацията, в съзнанието на посетителите 
и местните жители. Различителната способ-
ност се изразява в „степента на разпознаване 
на  бранда от целевите публики“, а лоялността 
към бранда „показва как „количественият 
обем“ на имиджа (различителната способност 
на бранда) преминава в качество“ – това са 
„практическите действия на целевите пуб-
лики“ по отношение на територията. И ако раз-
личителната способност на бранда се измерва, 
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според Визгалов, „с неговата известност“,  ло-
ялността, представляваща „най-важният ре-
зултат от възприятието на бранда“, се изразява 
в „симпатията и любовта“ към съответната 
дестинация (Визгалов, 2011:50-51).  

С отделните „измерения“ на имиджа (съг-
ласно концепцията на Визгалов) са свързани 
различни по тематика и мащаб специални съ-
бития. Те създават осведоменост за дестинаци-
ите, популяризират ги в международен мащаб 
и ги правят разпознаваеми. Събитийното въз-
действие се изразява в благоразположението 
към дадена дестинация и предпочитанието й 
пред останалите на глобалния туристически 
пазар. Удовлетворението от специалните съ-
бития и убеждението в тяхната социокултурна 
и маркетингова значимост обуславя „готов-
ността за практически действия“ от страна на 
инвеститори и туристи (Визгалов, 2011:50-51).  

     Събитийните проекти, включени в кул-
турния календар на всяка дестинация, са обе-
динени от общи цели  - да я популяризират и 
да й осигурят благоприятни позиции в конку-
рентната среда, като асоциират дестинацион-
ния  бранд с конкретни значения, за да  откроят 
отличителните му  преимущества. Обособява-
нето на конкурентните предимства в рамките 
на вълнуващи преживявания е пиар подход за 
създаване и поддържане на лоялност към 
брандовете  и на взаимна стойност – за създа-
телите  на брандинг стратегиите и местните 
жители, от една страна, и за посетителите и 
външните стейкхолдъри, от друга. 

 
Ефективен пиар на дестинации чрез 

специални събития 
Значима роля в пиар стратегиите за изграж-

дане и поддържане на благоприятна публич-
ност на дестинация и постигането на взаимна 
стойност – за домакини и посетители, осъщес-
твяват изключителните събития. С термина 
„изключителни събития“ определени теоре-
тици обозначават събитията, които „до такава 
степен се идентифицират с духа или характера 
на даден град или регион, че стават синоним за 
името на мястото и печелят всеобщо призна-
ние и познаваемост.” (Bowdin et al., 2010: 17). 
Към тази категория могат да бъдат причислени 
карнавалът във Венеция, който води началото 
си от 11.век, карнавалът в Рио де Жанейро, за-
родил се през 19.столетие, Международният 
филмов фестивал в Кан, популярният песенен 
фестивал в Сан Ремо, Италия, както и редица 
събития по света, които представят локални 

културни специфики и се превръщат в забеле-
жителности на местата.  

Въздействието на изключителните събития 
се свързва с обособените от Визгалов емоцио-
нални ценности – „емоции и впечатления, ко-
ито дестинациите произвеждат“. За жителите 
и гостите това са „удоволствието, удивлени-
ето, радостта, уважението към местните тради-
ции“ (Визгалов, 2011:43-44). Емоционалните 
ценности допринасят за постигане на трайни 
връзки със стейкхолдърите на дадена дестина-
ция и лоялност към нейния бранд. 

В определени случаи лоялността към дес-
тинационния бранд се дължи предимно на 
едно изключително специално събитие, което 
откроява социокултурните й специфики  и 
придобива приоритетна роля за изграждане на 
нейния бранд имидж. Перник става член на 
Федерацията на европейските карнавални гра-
дове (ФЕКГ) през 1995, „както и нейно седа-
лище за България“, а по – късно, през 2009 г., 
градът „официално е обявен за европейска сто-
лица на маскарадните игри заради своя между-
народен маскараден фестивал „Сурва“ 
(https://www.surva.org/pernik.php.). Празник на 
маскарадните игри е причина за утвърждава-
нето на Разлог като популярен бранд на пазара 
на туризма. Международният кукерски карна-
вал „Старчевата“, основан през 2008 г., придо-
бива определяща роля за идентичността и 
бранд имиджа на градския бранд. Разлог е вто-
рият български град, приет във  ФЕКГ – през 
1996 г.  

 „Сурва“ и „Старчевата“ се свързват със 
стратегическата цел на градските брандове – 
развитието им като туристически дестинации, 
и открояват основното им преимущество, 
както  и ползата, която брандовете предоста-
вят на участниците и посетителите. Изгодата 
за публиките, основното предимство и целта 
Капферер определя като отличителни характе-
ристики на всеки бранд, които го „правят раз-
познаваем“ в конкурентната среда (Капферер 
2007: 94).  

Чрез домакинството на празниците на мас-
карадните игри Перник и Разлог се идентифи-
цират и налагат като културни центрове, които 
осигуряват възможности за изява на изпълни-
тели и творчески школи от страната и чуж-
бина, привличат изследователи от областта на 
етнографията и фолклора и посетители с раз-
ностранни интереси.       

Обособяването на отличителните специ-
фики и значимостта на кукерския карнавал 

https://www.surva.org/pernik.php
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„Старчевата“ и на фестивала „Сурва“ в бран-
динга на градовете - домакини представляват 
същността на  стратегиите за комуникиране на 
двете събития.  Техните организатори съблю-
дават определен подход за поддържане на ту-
ристическия интерес  – внушение за автен-
тично пресъздаване на обичаи и фокус върху 
конкурентните предимства на празниците.   

Информацията за „Старчевата“, оповестена 
на туристическия сайт на Разлог, определя 
карнавала, който се осъществява „под егидата 
на община Разлог и Федерацията на европейс-
ките карнавални градове – FECC“, като пре-
бъдване на уникална традиция, отреждаща 
„място на град Разлог в списъка на признатите 
европейски градове“ (http://visitrazlog.com/all-
items/starchevata-festival). Престижното съби-
тие е естествено продължение на новогодиш-
ния карнавал, който „превръща първия ден от 
новата година в истински празник на традици-
ите, обичаите, самобитния и уникален дух на 
този град“ (Карнавал „Старчевата“ в Раз-
лог: http://www.digital-
culture.eu/bg/performing-arts-and-
events/bulgaria-district-blagoevgrad/231-
starchevata-carnival-in-razlog-bg). Поместеното 
на сайта на община Разлог съдържание за 
„Старчевата“ откроява празника като мащабен 
културен проект, който съхранява „традиции и 
обичаи от различни краища на България“ и 
привлича участници от цялата страна, както и 
чуждестранни групи (VII-ми Международен 
кукерски карнавал „Старчевата“ 2017, гр. Раз-
лог: https://razlog.bg/sabitia/item/4617-vii-mi-
mezhdunaroden-kukerski-karnaval-starchevata-
2017-gr-razlog). 

С приноса за съхранението на празничните 
традиции и  развитието на съвременната праз-
нична култура се свързва ролята на  Междуна-
родния фестивал на маскарадните игри 
„Сурва“. В съдържанието, изложено на сайта 
на фестивала: www.surva.org,  емблематич-
ното събитие за Перник е представено като 
„най-авторитетната в България и на Балканите 
изява на традиционни игри и обичаи с маски“. 
Комуникирането на фестивалния форум отк-
роява  неговата мисия – популяризиране на за-
пазени „варианти на древна ергенска обред-
ност“, които са „част от българската фолк-
лорна традиция“,  и значението му за имиджа 
и културната идентичност на града домакин. 
За брандинговата и социокултурна роля на 
празника  свидетелства включването му през 
2015 г. в Представителния списък на 

ЮНЕСКО за нематериално културно наследс-
тво, както и  признанието от страна на National 
Geographic. През 2014 г. медията представя  
града „като една от 15-те най-добри зимни дес-
тинации, а като най – подходящо време за по-
сещение“ са определени „дните по време на 
„Сурва“ (Сурва“– най-големият фестивал за 
традиционни народни игри и обичаи с маски 
на Балканите.//https://brat-bg.com, 19.12.2016). 

Медийните проекции на „Сурва“ фокуси-
рат общественото внимание върху основните 
аспекти в развитието на събитийния бранд. 
Комуникационната политика за популяризи-
ране на събитието е обвързана основно с фес-
тивалния сайт, отличил общите за всяко изда-
ние характеристики.  Оповестеното на сайта 
очертава мащабите на празника. По традиция 
в програмата „участват около 6 000 души в 
около 100 маскарадни групи от всички етног-
рафски райони на България и гости от Европа, 
Азия и Африка“  
(http://www.Surva.org/festival.php).  

В продължение на три десетилетия от учре-
дяването на културното събитие през 1966 г. 
шествието на участниците е локализирано на 
стадиона в Перник. От 1997 г. атрактивните 
изпълнения с маски протичат „на площада и из 
улиците на града“ (Бокова, 1999:124). Промя-
ната свидетелства за разрастването на фести-
валната територия.  

Интерес за публиката представляват и раз-
нообразните съпътстващи прояви. Посетите-
лите имат възможност  „да се насладят на про-
изведения на българското приложно изкус-
тво“, които им предлагат организираните  по 
време на празника „богати базари“ и рабо-
тилници за маски, и да посетят „интересни из-
ложби“ (http://www.Surva.org/festival.php). В 
дните на Фестивала се провежда и научен фо-
рум. Обособените в  медийното отразяване на 
събитието акценти очертават ценностите в не-
говата маркова идентичност. Възстановките 
на древни обичаи и впечатляващите праз-
нични атрибути – костюми и маски, представ-
ляват устойчивият компонент – ядрото, в 
идентичността на събитийния бранд. Настоя-
щото изследване се придържа към постанов-
ката на Ааker за идентичност на бранд като 
единство от ядро – постоянните, устойчивите 
компоненти, и разширена идентичност – 
онова, което може да се променя в развитието 
на бранда (Aaker 1996). Непрестанното обога-
тяване на съпътстващата програма чрез раз-
лични инициативи (изложби, базари, твор-
чески работилници, научна конференция и 

http://www.digital-culture.eu/bg/performing-arts-and-events/bulgaria-district-blagoevgrad/231-starchevata-carnival-in-razlog-bg
http://www.digital-culture.eu/bg/performing-arts-and-events/bulgaria-district-blagoevgrad/231-starchevata-carnival-in-razlog-bg
http://www.digital-culture.eu/bg/performing-arts-and-events/bulgaria-district-blagoevgrad/231-starchevata-carnival-in-razlog-bg
http://www.digital-culture.eu/bg/performing-arts-and-events/bulgaria-district-blagoevgrad/231-starchevata-carnival-in-razlog-bg
https://razlog.bg/sabitia/item/4617-vii-mi-mezhdunaroden-kukerski-karnaval-starchevata-2017-gr-razlog
https://razlog.bg/sabitia/item/4617-vii-mi-mezhdunaroden-kukerski-karnaval-starchevata-2017-gr-razlog
https://razlog.bg/sabitia/item/4617-vii-mi-mezhdunaroden-kukerski-karnaval-starchevata-2017-gr-razlog
http://www.surva.org/
http://www.surva.org/festival.php
http://www.surva.org/festival.php
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др.), бележи разширението на бранд идентич-
ността чрез интегриране на други продуктови 
и организационни брандове, които, от своя 
страна, привличат нови участници и зрители 
във времевите очертания на Фестивала. Орга-
низирането на разнородни по тематика специ-
ални събития и съвместяването на обредните 
традиции с произведения на съвременните из-
куства и индустрии предопределят нараства-
щата  популярност на празника, откроена сред 
основните аспекти в неговата история. В пър-
вото издание на фестивала, състояло се „през 
януари 1966 г.“,  „вземат участие  800 души – 
всички от района на град Перник“ 
(http://www.Surva.org/festival.php). През пос-
ледните издания от 2018 и 2019 г. участниците 
са над 7 000.  

 „Сурва“, както и придобилият междуна-
родна известност карнавал „Старчевата“, се 
превръщат в утвърдени събитийни брандове, 
чието основно предимство се изразява в съх-
раняване и популяризиране на локални кул-
тури и създаване на условия  за интеркултурна 
комуникация. И двата празника имат състеза-
телен характер. Участващите групи се оценя-
ват от жури  „по определени критерии: „пред-
ставяне на моменти от кукерската традиция, 
поддържане и предаване на местна културна 
специфика, открояване на традиционното за 
съответния регион при маската и облеклото и 
артистичност на изпълнението“ 
(http://www.digital-culture.eu/bg/performing-
arts-and-events/bulgaria-district-
blagoevgrad/231-starchevata-carnival-in-razlog-
bg).  

Значението на празничните брандове  се  
свързва с една от основните насоки в бран-
динга на територия: изграждането на имидж, 
който позволява на дадена дестинация „да раз-
вива  дейност, с  каквато по-рано не би могла 
да бъде асоциирана“ (Шатава, Карпищенко, 
2012:325). С домакинствата на празниците на 
маскарадните игри градовете Перник и Разлог 
се нареждат сред основните центрове на съби-
тийния туризъм в национален и международен 
мащаб.  

Пиар стратегиите, които организаторите на 
„Сурва“ и „Старчевата“ съблюдават,  осъщес-
твяват обща цел: представят събитията като 
постижения на перспективни културни поли-
тики за популяризиране на местни обичаи и 
традиции и за успешно развитие на дестинаци-
ите – домакини. Комуникирането на утвърде-
ните в международен мащаб празници фоку-
сира общественото внимание върху изгодата 

за потребителя чрез преживяванията, които 
събитията предоставят, и върху ролята на съ-
битийните бранд идентичности и бранд ими-
джи за конкурентното представяне на градс-
ките брандове. Културната значимост и марко-
вите ценности на специалните събития са отк-
роени като приоритети в дестинационния 
брандинг. 

     
Заключение 

Взаимодействието между дестинационния 
и събитийния брандинг се очертава сред ос-
новните аспекти на динамично развиващата се 
икономика на преживяванията. Паралелно 
протичащите брандинг процеси са обединени 
от стратегическата цел за изграждане на бла-
гоприятен имидж на дестинационните бран-
дове чрез емоционалното въздействие и кому-
никационните ресурси на събитията – марки. 

Събитийните „сюжети“ възпроизвеждат 
традиционни обичаи и представят постижения 
на съвременните индустрии и култури, попу-
ляризират локални идентичности и успешно 
съвместяват и комуникират продукти и марки 
от различни обществени сфери. В своята поли-
функционалност и тематично многообразие 
специалните събития са обвързани с приори-
тетната роля на събитийния туризъм – осигу-
ряване на разпознаваемост и благоприятно 
конкурентно представяне на дестинационните 
брандове. 

Имиджът на всеки дестинационен бранд, 
позиционирането му на глобалния туристи-
чески пазар и моделите на неговото комуники-
ране влияят върху потребителското поведение 
и същевременно се изграждат, утвърждават 
или променят под влияние на интересите и 
очакванията на потребителите. 

Перспективите за успешно стратегическо 
развитие и ефективен пиар на дестинацион-
ните брандове в икономиката на преживявани-
ята се очертават в зависимост от потребителс-
ките търсения. 
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TELECOMMUNICATION SERVICES IN THE CONTEXT OF A DIGITAL ECONOMICS 

 
Irena Dimitrova 

 
ABSTRACT: In the article is clarified the essence and specific of the telecommunication services by being 

distinguished from physical products. The specific features of telecommunication services have been developed 
as technologically based services. The main classification criteria of the services are systematized on the basis of 
an in-depth literature review. Telecommunication services are classified according to identified criteria for 
classification of services. The role and significance of the telecommunication services have been clarified in the 
context of a digital economics. Economic and social function of the telecommunication services for the devel-
opment of modern society and improvement of the quality of life are underlined. 

Key words: telecommunication services, digital economy.  
 

Въведение 
 
В условията на дигитална икономика ра-

ботата, пазаруването и социалния живот на 
съвременните хора се случва във виртуалното 
пространство. Онлайн общуването измества 
непосредствените контакти, както в личен, 
така и в делови план.  

През последните години чрез бързи и ка-
чествени делови контакти и обмен на инфор-
мация се развива стопанската дейност на биз-
нес организациите под влияние на фактори 
като глобализация, интензивна конкуренция, 
технологични иновации и т.н. 

В нашата страна съществуват възможнос-
ти за дигитализация на икономиката и пови-
шаване на конкурентоспособността. Доказа-
телство за последното е факта, че „дигитална-
та икономика у нас расте значително бързо на 
фона на европейските тенденции – с над 2.5 
пъти по-бързо, отколкото в петте големи па-
зара в Европейския съюз - Германия, Фран-
ция, Италия, Великобритания и Испания” 
(https://www.economic.bg). 

В контекста на казаното интерес представ-
лява въпроса за ролята и значението на теле-
комуникационните услуги в условията на 
съвременна дигитална икономика. 

На базата на направен литературен обзор е 
констатирано, че са изследвани различни ас-
пекти на телекомуникационните услуги (Бо-
нева, 2015, Димков, 2013, 2015, Димчева 

2015, 2016; Димчева, Велев, 2016; Добош и 
др. 2005; Иванова 2011, 2012, 2014, 2015; 
Оцетова, 2015; Пенчева, 2002; Пенчева, Ата-
насова, 2007; Петкова, 2000, Мajerĉáková, 
2016, Madleňáková, Matúšková, Madleňák, 
Droździel, 2018, Димитрова, 2019 и др.), свър-
зани с технически характеристики, качество 
на обслужване, удовлетвореност на потреби-
телите, модели и методи за управление, при-
чини за смяна на доставчика, концентрация 
на пазара на електронни съобщителни услуги 
и т.н., но не е дискутиран въпроса за ролята и 
значението на телекомуникационните услуги 
в условията на дигитална икономика. 

Целта на настоящата разработка е на 
базата на литературно проучване да се изясни 
ролята и значението на телекомуникационни-
те услуги в съвременната дигитална иконо-
мика. 

Дефинираната цел се конкретизира в след-
ните задачи: 

1. да се изясни същността и спецификата 
на телекомуникационните услуги; 

2. да се систематизират критерии за кла-
сифициране на услугите и да се определи 
вида на телекомуникационните услуги според 
тях; 

3. да се очертае ролята и значението на 
телекомуникационните услуги в Република 
България в условията на дигитална икономи-
ка. 
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Същност и специфика на телекомуни-
кационните услуги 

 
В сектора на услуги се включват дейности 

като търговия, банкиране на дребно, консул-
тантски услуги, телекомуникации и много 
други, които се определят като „услуги” на 

базата на схващането, че се произвежда нещо 
нематериално (Zeithaml et al., 2009). 

Изследователите са единодушни в мнение-
то си, че между физическите продукти и ус-
лугите съществува вътрешно присъщо разли-
чие (Таблица 1). 

 
Таблица 1.  Разлики между физическите продукти и услугите 

 

Физически продукти  Услуги  
Предмет  Дейност или процес  
Осезаеми  Неосезаеми  
Производството и дистрибуцията са отделе-
ни от потреблението  

Производството, дистрибуцията и потреблението проти-
чат в една или друга степен едновременно  

Потребителната стойност се произвежда в 
завода  

Потребителната стойност се реализира при размяната  

Потребителят не участва в процеса на про-
изводство  

Потребителят може да участва в процеса на производст-
во  

Могат да се складират  Не могат да се складират  
Има промяна в собствеността  Няма промяна в собствеността  

Важно е да се подчертае, че в научната ли-
тература понятието „услуга” се използва за 
обозначаване както на резултата от обслуж-
ващата дейност, така и на самата дейност.  

Според някои изследователи (Гордин, Су-
щинская, 2007) многобройните изследвания 
за същността на услугите като продукти мо-
гат да бъдат систематизирани в три основни 
групи: услугата като процес, услугата като 
резултат от процес и услугата като процес и 
резултат. 

Телекомуникационните услуги са техноло-
гично базирани, осезаеми, делими (потреби-
теля заявява услугата в офис на предприятие-
то или чрез информационно комуникационна 
технология), постоянни на качество, което 
може да се обясни с факта, че процеса на из-
вършване на услугата е стандартизиран (чрез 
сервизни схеми, процедури, правила), пре-
доставят се от обучен и квалифициран персо-
нал и т.н. 

Според Димков (2013) технологично бази-
раните услуги са съхраняеми, повторими, 
често стандартизирани и накрая, но не на 
последно място по значение, не включват 
преки контакти с хора. Специфична тяхна 
особеност е, че са достъпни чрез някакъв вид 
оборудване за осъществяване на обслужване.  

При телекомуникационните услуги обо-
рудването може да бъде компютър, мобилен 
телефон, смартфон, таблет, сателитен прием-
ник, телевизор и т.н. 

 

 

Класификация на телекомуникацион-
ните услуги 

 
В литературата проблема за класифицира-

нето на услугите не е изяснен еднозначно, тъй 
като всеки изследовател, които изследва сек-
тора на услугите предлага свои критерии за 
тяхното класифициране. 

Съгласно прилаганата в Република Бълга-
рия „Класификация на икономическите дей-
ности (КИД)” (НСИ, 2008), като услуги се 
определят дейностите от следните сектори: G 
“Търговия, ремонт на автомобили и мотоцик-
лети”; H „Транспорт, складиране и пощи”,; I 
„Хотелиерство и ресторантьорство”; J „Съз-
даване и разпространение на информация и 
творчески продукти; Далекосъобщения”; K 
„Финансови и застрахователни дейности”; 
L”Операции с недвижими имоти”; M „Профе-
сионални дейности и научни изследвания”; N 
„Административни и спомагателни дейнос-
ти”; O ”Държавно управление”,  P „Образова-
ние”;  Q „Хуманно здравеопазване и социална 
работа”,  R „Култура, спорт, развлечения” и  
S „Други дейности”. 

Според КИД телекомуникационните услу-
ги попадат в сектор J „Създаване и разпрос-
транение на информация и творчески про-
дукти; Далекосъобщения”. 

В някои съвременни изследвания (Нико-
лова, 2009) услугите се класифицират в зави-
симост от: вида на пазара, като биват: пот-
ребителски и индустриални; степента на 
трудова интензивност, напр. с малка или 
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висока интензивност; степента на инвести-
ционна интензивност, напр. капиталово – 
интензивни (обществен транспорт, телекому-
никации); степен на компетентност на из-
вършване услугата – професионални и неп-

рофесионални изпълнени услуги; целта на 
услугата, напр. реализиране на печалба и др. 

На базата на посочените по – горе крите-
рии телекомуникационните услуги са класи-
фицирани по следния начин (Таблица 2).  

 

Таблица 2: Критерии за класифициране на телекомуникационните услуги 
 

Критерии Вид услуга 
Вид на пазара Потребителски услуги 
Степен на трудова интензивност Услуги с висока трудова интензивност 
Степен на инвестиционна интензивност Капиталово интензивни услуги 
Степен на компетентност на извършване услугата Професионално изпълнени услуги 
Целта на услугата Услуги с цел реализиране на печалба и удовлет-

воряване на потребностите на потребителите. 
 
Някои изследователи (Johnston & Clark, 

2008; Недялков, 2012 и др.) предлагат услуги-
те да се класифицират според вида на кли-
ентите и целите на организацията. Според 

визираните критерии телекомуникационните 
услуги се отнасят към: бизнес към бизнес 
услуги (B2B)и бизнес към потребител услу-
ги (B2C). 
 

Таблица 3. Класификация на телекомуникационните услуги според вида на клиентите и целите на 
организацията 

Видове услуги Кратко описа-
ние 

Клиенти и потребители; 
финансови източници за 

изпълнението на услугата 

Цел 

Бизнес към биз-
нес услуги (B2B) 

Услуги за бизнес 
клиенти 

Най – често купувани от 
професионални организации, 
които не са крайни клиенти 
(бизнес) клиенти. 

Да се изпълняват услуги с висо-
ко качество за бизнес клиенти, 
които най – често имат висока 
покупателна способност. 

Бизнес към пот-
ребител (B2C) 

Услуги за инди-
видуални клиен-
ти 

Обикновено купувани от 
крайни клиенти (индивиду-
ални потребители) 

Да се изпълняват консистентни 
услуги за широк кръг индивиду-
ални потребители. 

 
Следователно може да се обобщи, че услу-

гите B2B и B2C се разграничават основно по 
това дали удовлетворяват лични потребност 
(персонални услуги) или бизнес потребности 
(бизнес услуги). Последното е изключително 
важно при планиране на портфолиото от 
предлагани услуги, тъй като обикновено за 
задоволяване на потребностите на клиенти от 
различни пазари се разработват различни 
програми, съобразени с техните нужди, пот-
ребности и финансови възможности. 

Най – известната и прилагана в практиката 
класификация е предложена от Lovelock & 
Wirtz. В нея е предложено услугите да се кла-
сифицират според насочеността и характе-
ра на операциите. Според разгледаната по-

горе класификация телекомуникационните 
услуги са неосезаеми и насочени към мате-
риални активи. 

Според Chase (1978, 1981) е важно да се 
отчете при класифицирането на услугите 
“степента на контакт с клиента” (DCC), 
според която се разграничават услуги с ниска 
и висока степен на контакт. Първият вид 
са базирани на „фронт офиса”, където клиен-
тът и изпълнителят на услугата присъстват 
едновременно, а вторите на „бек офиса”, къ-
дето липсва контакт с клиента и в него се 
изпълняват процеси по услугата чрез преоб-
разуване на технически, материални и ин-
формационни ресурси. 
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Фиг. 1. Класификация на услугите според насочеността и характера на операциите 

 
Основните различия между системи с ви-

сока и ниска степен на контакт с клиенти са 
систематизирани от Chase по следния начин 
(Таблица 4): 

 
Таблица 4. Различия между системи с висока и ниска степен на контакт с клиенти (Chase, 2003) 

Характеристика Система с висока степен на кон-
такт с клиента 

Система с ниска степен на кон-
такт с клиента 

Съдържание на услугата Елементите на услугата се опреде-
лят от физическото присъствие на 
клиента. 

Неосезаемите за клиента елементи 
на услугата се определят от произ-
водителя. 

Проектиране на процеса 
на обслужване 

Проектира се преди всичко „фронт 
офиса”. 

При проектирането се поставя уда-
рение на „бек офиса”. 

Съставяне на план за обс-
лужване 

Клиентът се включва в процеса на 
обслужване. 

Клиентът се интересува единствено 
от крайния резултат. 

Управление на заявките 
за услуги 

Времето за обслужване зависи от 
конкретните потребности на клиен-
та и се определя трудно. 

Времето за обслужване може да се 
определи с достатъчно добра точ-
ност. 

Планиране на пропуска-
телната способност 

Пропускателната способност се 
определя като ниска. 

Пропускателната способност може 
да се проектира близко да макси-
мума. 

Местоположение на сер-
визното предприятие 

Обслужването се осъществява в 
непосредствена близост до потре-
бителите на услуги. 

Обслужването се осъществява в 
близост до транспортни възли, 
предприятия и др. 

Планиране на сервизното 
помещение 

Планирането на сервизното поме-
щение трябва да отчита психологи-
ческите и физическите очаквания и 
потребности на клиентите. 

Основният критерий за планиране 
на сервизното помещение е осигу-
ряване на оптимална производи-
телност на труда. 

Навици на персонала Персоналът трябва да бъде специ-
ално обучен, понеже работи непос-
редствено с клиентите. 

Персоналът, работещ в „бек офи-
са”, има само професионални нави-
ци. 

 
Според критерия „степен на контакт с 

клиента” телекомуникационните услуги 
трудно биха се класифицирали в едната или 
другата крайност, тъй като услугата може да 
се извърши, както в присъствието на клиента, 

така и без неговото физическо присъствие. От 
тази гледна точка телекомуникационните 
услуги са базирани на хора и машини т.е. 
представляват хибридна услуга. Клиентът 
посещава офис на телекомуникационния  

Към кого (какво) са насочени операциите по изпълнението? 

Какъв е характера 
на операциите? 

Хора Материални активи 

Осезаеми 
Обслужване на хора: 
 

За изпълнение на услугата е 
необходимо физическото 
присъствие на клиента 

Обслужване на активи: 
 

За изпълнение на услугите са 
необходими материалните 
активи, притежавани от кли-
ента 

Неосезаеми 
Процеси върху съзнанието: 
 

За изпълнение на услугата е 
необходима заетостта на 
съзнанието на клиента. 

Информационни процеси: 
 

За изпълнение на услугата не е 
необходимо присъствието на 
клиента, но е достатъчно той 
да я инициира. 
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оператор, където го обслужва квалифициран 
персонал по отношение на изготвяне на дого-
вор за подписване, предоставяне на подробна 
информация относно актуални оферти, тех-
нология на активиране и използване на даде-
на услуга, изготвяне на сметка и т.н., но пре-
доставянето на самата услуга е базирано на 
машини. Потребителят може физически и да 
не присъства в офиса на оператора при под-
писване на договор, заплащане на сметка, 
получаване на информация, тъй като договор 
може да се подпише чрез електронен подпис, 
фактура може да се заплати по електронен 
път, а актуална информация може да се полу-
чи чрез използване на информационни и те-
лекомуникационни технологии - уеб сайт, 
електронна поща, телефона, онлайн чат и т.н. 

Някои изследователи предлгат дефини-
тивни характеристики, които по категоричен 
начин разграничават услугите от изделията и 
продуктите, а именно „адресираност на пот-
ребителя и определеност (дефинираност) на 
времето до задоволяване на потребност-
та”.(Ганчев, 2006). 

Въз основа на тях можем категорично да 
класифицираме стоките на телекомуникаци-
онните оператори като услуги, защото при 
тях потребителят е адресиран и времето за 
задоволяване на потребността е точно опре-
делено. 

На базата на направен литературен обзор 
(Петкова, 2000; Пенчева, 2002, Пенчева, Ата-
насова, 2007; Добош и др., 2005, Ганчев 2006) 
са систематизирани и други критерии за кла-
сифициране на телекомуникационни услуги, а 
именно: 

1) По същност и масовост на приложе-
нието: 

• основни – те отразяват крайната цел на 
процеса на предаване на информацията: 
 автоматично изграждане на национални 

и международни линейни и мобилни връзки и 
тяхното автоматично таксуване; 
 приемане и обработване на многочес-

тотното и импулсно номеронабиране от край-
ни абонатни устройства; 
 включване на УАТЦ с автоматичен 

вход (DID) или вход към оператор; 
 включване на таксофонни (фонокартни, 

монетни, жетонни и др.) апарати; 
 достъп до спешни служби (полиция, 

бърза помощ, противопожарна охрана и др.) 
без таксуване; 
 достъп до оператор за ръчно или полу-

автоматично изграждане на телефонни връзки 

към направления, които не могат да бъдат 
автоматично избирани; 
 достъп до справочно – информационни 

служби; 
 наблюдение на абонатните линии и ре-

гистриране на подробни данни за всички по-
виквания; 
 приоритетно обслужване на повиквания 

от определени абонати; 
 проследяване на злоумишлени повик-

вания при оплакване от абонатите; 
 забрана на входящи и/или изходящи 

повиквания по служебни причини; 
 пренасочване към записани говорни съ-

общения или тонален сигнал на повиквания, 
които не могат да достигнат до търсения або-
натен номер поради технически или админис-
тративни причини следствие на: промяна на 
абонатен номер; промяна на група номера или 
код за избиране; избиране на несъществуващ 
код; избиране на невключен/неразпределен 
номер; повреда или претоварване в направле-
нието; ограничаване ползването на услугите 
поради неплатени сметки; 

• допълнителни - придават нови потре-
бителски свойства на основните услуги и 
предоставят на потребителите някои улесне-
ния при ползването им (справка за номера на 
абонат, заплащане на разговор за сметка на 
търсения абонат). 

Към допълнителните услуги се отнасят и 
следните видове: ограничаване на изходящи-
те повиквания; отсъстващ абонат; пренасоч-
ване на повикванията; идентифициране на 
злоумишлени повиквания; съкратено избира-
не; директно повикване; връзка с трима учас-
тника; чакащо повикване; напомнящо повик-
ване; детайлизирана справка за проведените 
разговори; ЦЕНТРЕКС – услуги, специфични 
за телефонни абонати на обществената мре-
жа, но с разширени функции. 

2) По начина на реализиране и управ-
лението на услугите в мрежата: услуги с 
локално и с централизирано управление. 

3) По характера на информацията за 
услугите: 
 развлекателни услуги; 
 образователни услуги - информацион-

ни услуги като електронна библиотека, елек-
тронно списание и др. 
 комуникационни услуги – видеоразго-

вор, видеоконференция и др. 
 потребителски услуги – пазаруване по 

телефон, резервации по телефон и др. 
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4) По начина на използване на инфор-
мацията: 
 интерактивни - осъществява се двуст-

ранен обмен на информация между двата 
абоната или между абонат и телекомуникаци-
онен оператор. Например: разговорни услуги, 
услуги за извличане на информация и др. 
 дистрибутивни - обменът на инфор-

мация е предимно еднопосочен, от оператора 
на услугата към абоната. Потребителят няма 
цялостен контрол върху предоставянето на 
информацията. 
 разговорни услуги – представляват дву-

посочна диалогова комуникация, при тях се 
осъществява двупосочен обмен в реално вре-
ме между два абоната или между абонат и 
телекомуникационен оператор. 
 услуги за пренасяне на съобщения – 

представляват комуникация между потреби-
тели посредством запаметяващи устройства, 
които съхраняват и след това препредават 
информация (електронна поща). 

5) В зависимост от характера на създа-
ване на потребителски ефект: услуги под 
формата на предаване на съобщения и ус-
луги под формата на предоставяне на або-
натни устройства за достъп до мрежа или 
технически средства под наем, използвани 
за приемане и предаване на информация. 

6) В зависимост от териториалния обх-
ват на услугите: вътрешни (градски и меж-
дуселищни) и международни услуги. 

7) В зависимост от вида на крайният 
потребител: услуги за бизнес абонати и  

услуги за частни абонати (индивидуални 
потребители) 

 

Роля на телекомуникационните услуги 
в дигиталната икономика 

В икономиката на повечето днешни страни 
има значителен сектор на услуги, който може 
да бъде разделен на три компонента: 

1. Местно и централно (държавно) уп-
равление. 

2. Фирми от областта на търговията на 
едро и дребно. 

3. Фирми в сферата на транспорта, ко-
муналните услуги, телекомуникациите, здра-
веопазването, образованието, финансовите 
услуги, недвижимите имоти, застраховането, 
бизнес услугите и личните услуги (Андронов, 
Александрова, 2004). 

Динамичното развитие на сектора на услу-
гите е една от основните тенденции през пос-
ледните тридесет години. Ролята на услугите 

в съвременната икономика е повече от значи-
телна. Развитието на транспорта, съобщения-
та, банковото дело, образованието и здравео-
пазването са тясно свързани с изграждането 
на производствена и социална инфраструкту-
ра и следователно, развитието им е предпос-
тавка за икономически растеж (Господинова, 
2013). 

Важно е да се подчертае, че с дигитализа-
цията на икономиката прогресивно нараства 
важността и значението на телекомуникаци-
онните услуги.  

Телекомуникационните услуги се отнасят 
към отрасъл електронни съобщения. Поняти-
ето „електронни съобщения” се дефинира 
като пренасяне, излъчване, предаване и прие-
мане на знаци, сигнали, писмен текст, изоб-
ражения, звук и съобщения от всякакъв вид 
чрез проводник, радиовълни, оптична или 
друга електромагнитна среда (ЗЕС, 2018). 

Икономическата наука разглежда отрас-
лите, изпълняващи функции свързани с оси-
гуряване на нормалното функциониране на 
производствените процеси, непроизводстве-
ната сфера и обслужване на населението под 
названието инфраструктура (енергетика, 
транспорт, съобщения). 

Глобализацията на икономиката и на тър-
говията през последните години създадоха 
условия, при които съобщителните услуги в 
т.ч. телекомуникационни се превърнаха в 
приоритетен инфраструктурен отрасъл. 

Телекомуникационните услуги имат важ-
на икономическа и социална функция за раз-
витието на съвременното общество и подоб-
ряване качеството на живот. Благодарение на 
тях е възможно да се говори и да се обменят 
файлове, да се използва електронна поща, 
цифрова телевизия, пренос на данни и други 
интернет услуги. Те не са само средство за 
общуване, но и за активно участие в иконо-
мическите дейности на местно, национално 
и международно равнище, за получаване на 
медицинска помощ (чрез теле-медицински 
услуги) и начин за образование (чрез дистан-
ционно обучение). 

Осигуряването на възможност да се водят 
разговори, да се обменят файлове и да се 
извършват разплащания с доставчици и кли-
енти е доказателство за тяхната незаменима 
роля при осъществяване на маркетинг и про-
дажби.  

В настоящата разработка са представени 
резултати от направено проучване относно 
предлаганите телекомуникационни услуги от 
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предприятията в сектора, с оглед изясняване 
на ролята и значението на телекомуникаци-

онните услуги в нашата страна. 

 

 
Фиг. 2. Относителен дял на приходите по видове услуги 

 
От фигурата се вижда, че през 2017г. об-

щият обем на пазара на електронни съобще-
ния в България се определя основно от при-
ходите от пакетните услуги, гласовите услуги 
и услугите за пренос на данни и/или достъп 
до интернет.  

В обобщение е важно да се подчертае, че 
тенденциите в развитието на електронния 
съобщителен пазар в страната в условията на 
дигитална икономика ще бъдат свързани с 
предлагане на нови, разнообразни и качестве-
ни услуги, използващи съвременни информа-
ционни и телекомуникационни технологии. 

Значението на сектора на услугите се оп-
ределя от показатели като: дял в обема на 
брутния вътрешен продукт, дял на заетите в 
сектора на услугите и др. 

Според последни данни през 2018г. отно-
сителния дял на услугите в Брутния вътрешен 
продукт в България е 57,1% (www.nsi.bg) и е 
най – висок в сравнение с относителните дя-
лове на индустриалния и аграрния сектор. 

Делът на услугите от сектор J „Създаване и 
разпространение на информация и твор-
чески продукти; Далекосъобщения” в Брут-
ния вътрешен продукт в страната е около 5%.  

На базата на изложеното по – горе може да 
се направи извод, че сектора на услугите се 
развива най – динамично в сравнение с оста-
налите сектори и е основен източник на дохо-
ди за населението в страната. 

Относителният дял на заетите лица в сек-
тор услуги в страната през 2018г. е 57,4%, в 
сектор индустрия 25.9% и в сектор аграрен 
16,7% (https://news.bg/economics). В сравне-
ние с предходната година се наблюдава уве-
личение на относителните дялове на сектори-
те услуги и индустрия. Нарастването на зае-
тите в сектора на услуги може да бъде обяс-
нено с динамичното развитие през последни-
те години на съобщенията, транспорта, елект-
ронната търговия и т.н., а също и със свърза-
ните с тях административни и спомагателни 
дейности. 
 

 
Фиг. 3. Структура на заетите лица по икономически дейности през първото тримесечие на 2017 и 2018г. 

 

На базата на статистически данни от На-
ционалния статистически институт е изчис-
лен относителния дял на заетите през 

2017г. в сектор J „Създаване и разпростра-
нение на информация и творчески продук-
ти; Далекосъобщения” – 5.05%. 

аграрен индустрия услуги

17,8% 25,5%

56.7%

16,7% 25,9%
57,4%

2017 2018

http://www.nsi.bg/
https://news.bg/economics
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Разпределението на заетите в сектор теле-
комуникации според големината на предпри-

ятията е дадено на фиг. 3. 

 
 

Фиг. 4. Разпределение на заетите в сектор J „Създаване и разпространение на информация и твор-
чески продукти; Далекосъобщения” според големината на предприятията 

 
От фигурата се вижда, че преобладаващо 

над 60% от заетите в телекомуникационния 
сектор са в малките и средните предприятия. 
Обяснението е, че към края на 2017г. над 75% 
от заетите в реалната икономика работят в 
малки и средни предприятия 
(http://www.banker.bg). 

 
Заключение 

 
В заключение могат да бъдат формулира-

ни следните основни изводи: 
1) изяснена е същността и спецификата 

на телекомуникационните услуги като са раз-
граничени от физическите продукти и са из-
ведени техните специфични характеристики 
като технологично базирани услуги; 

2) на базата на задълбочен литературен 
обзор са систематизирани критерии за класи-
фициране на услугите и са класифицирани 
според тях телекомуникационните услуги; 

3) изяснени са ролята и значението на 
телекомуникационните услуги в условията на 
дигитална икономика като е акцентирано на 
тяхната икономическа и социална функция за 
развитието на съвременното общество и по-
добряване качеството на живот. 
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ABSTRACT: In the article is made a critical analysis of models and methods of service management, which 

are applicable at achieving satisfaction and loyalty. The heirarchic system of indicators of conceptual model for 
management of telecommunication services is developed,in which is reported the economic effect of their 
ofering.The main indicators are the satisfaction of customers of telecommunication srevices, the loyality and 
profitability of telecommunication enterprises. The main stages of a methodical approach to measuring the 
profitability of a telecommunication enterprise are characterized, which are object, subject and model of the 
servey, sample size of enterprises and consumers, methods of the servey, processing, analysis and interpretation 
of the results. 
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Въведение 
В специализираната литература няма дос-

татъчно изследвания и практически разработ-
ки относно възможности за усъвършенстване 
управлението на телекомуникационните ус-
луги чрез създаване на икономически ефект. 

Телекомуникационният сектор се развива 
изключително динамично и интензивно в 
условията на глобализация, дигитализация, 
технологична революция, интензивна конку-
ренция, нарастващи изисквания на потреби-
телите към предлаганите услуги, към качест-
вото на обслужване и т.н. 

По – голяма част от съвременните телеко-
муникационни услуги в Република България 
се предоставят от малки и средни предприя-
тия, чиято дейност се отнася към икономи-
чески сектор - J: Създаване и разпростране-
ние на информация и творчески продукти. 
Далекосъобщения. 

Настоящето изследване е актуално и необ-
ходимо с оглед получаване на данни за ико-
номическата рентабилност на малките и 
средни предприятия от сектор телекомуника-
ции в страната. Анализът и оценката на ре-
зултатите от емпиричното изследване ще да-
дат възможност да се направят изводи относ-
но връзката между удовлетвореността на пот-
ребителите от предлаганите телекомуникаци-

онни услуги, лоялността им към телекомуни-
кационното предприятие и неговата рента-
билност.  

В настоящата разработка обект на изс-
ледване са малки и средни предприятия в 
Република България от сектор телекомуника-
ции, а предмет на изследване е връзката 
удовлетвореност на потребителите - лоялност 
на потребителите – рентабилност на предпри-
ятието. 

Целта на настоящата разработка е да се 
представи методически подход за измерване 
на икономическата рентабилност на малките 
и средни предприятия от сектор телекомуни-
кации в Република България при отчитане на 
връзката удовлетвореност и лоялност на пот-
ребителите на предприятието с неговата рен-
табилност. 

Постигането на формулираната цел се 
осъществява чрез изпълнение на следните 
задачи:  
1) да се направи критичен анализ на при-
ложими за постигане на удовлетвореност и 
лоялност на потребителите модели и методи 
за управление на услуги;  
2) да се разработи йерархична система от 
показатели на концептуален модел за управ-
ление на телекомуникационни услуги, в кой-
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то се отчита икономическия ефект от предла-
гането им; 
3) да се характеризират основните етапи на 
методически подход за измерване рентабил-
ността на телекомуникационно предприятие. 

 
Анализ на модели и методи за управле-

ние на услуги 
 
В настоящата разработка са анализирани, 

без да се претендира за всеобхватност, моде-
ли и методи за управление на услуги, чието 
приложение е свързано с постигане на удов-
летвореност и лоялност на потребителите. 

Първият разгледан модел е т.нар. модел 
„Момент на истината” (фиг. 1.). Според някои 
изследователи „момента на истината” съвпада 
с т. нар. „точки на контакт с клиента” (Най-
денов и кол, 2008), когато резултата от услу-
гата достига до съзнанието на клиента чрез 
материални (физически) елементи и/или чрез 
информацията получена в пряк или косвен 
контакт с персонала.  

 
Фиг. 1. Модел „Момент на истината” 

 

Този модел предизвиква интерес при уп-
равлението на телекомуникационни услуги, 
тъй като обяснява, че върху потребителската 
удовлетвореност оказват комплексно влияние 
множество фактори – социални, физически и 
психологически в момента на истината 
(Albrecht & Bradford, 1990). 

При услугите производствения процес 
съвпада с процеса на потребление и за пости-
гане на удовлетвореност усилията на мени-
джърите на предприятията трябва да бъдат 
насочени към създаване на положителни емо-
ции и преживявания на клиентите, преди и по 
време на изпълнение на услугата. На телеко-
муникационния пазар клиентите се задържат 
чрез уникално предлагане и обслужване, ба-
зирано на индивидуалните им потребности и 
очаквания. 

Приложим при управлението на услугите е 
и т. нар. „Модел на несъответствията” (фиг. 
2) чрез които се измерват видимите и скрити-
те елементи на услугата, като се обръща по - 
голямо внимание на нейното качество. 

 

 
Фиг. 2. Модел на несъответствията 

Източник: Найденов и кол, 2008 
 

Според модела, възможните несъответст-
вия между „клиент - доставчик” са: (1) между 
очакванията на клиента и управленските раз-
бирания за тези очаквания; (2) между управ-
ленските разбирания за потребителските 
очаквания и елементите, определящи качест-
вото на услугата; (3) между елементите, оп-
ределящи качеството на услугата и извърше-
ната (произведена, доставена) услуга; (4) 
между извършената услуга и посланията 
(външни комуникации) към клиента; (5) меж-
ду очакваната от клиента услуга и възприе-
мането й от него.  

На базата на GAPS модела е разработен 
метод за оценка на качеството на услугите 
SERVQUAL (фиг. 3), който се основава на 
преценката на клиента и резултат от разлика-
та между възприетото и очакваното качество 
на услугата. (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 
1988). 

 
Фиг.3. SERVQUAL метод за измерване 

качеството на услугите 
 

Авторите на метода предлагат пет групови 
показатели за качество на услугите: осезае-
мост (материални съоръжения; оборудване; 
външен вид на сътрудниците); надеждност - 
отразява способността на организацията да 
извърши обещаното обслужване сигурно и 
точно; отзивчивост - желание да се помогне 
на клиентите и да се предостави незабавно 
обслужване; увереност - знания, любезно 
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съдействие на сътрудниците, способност да 
внушават доверие и увереност; емпатия - заг-
риженост и персонално внимание към всеки 
потребител от страна на организацията.  

Този модел е световно признат и може да 
се адаптира за различни сектори – админист-
ративни, банкови, телекомуникационни, ло-
гистични услуги, услуги за бързо хранене, 
здравеопазване, търговия с недвижими имоти, 
електронна търговия, търговия на едро и 
дребно и др.(Недялков, 2012). 

Приложението на модела на несъответст-
вията и SERVQUAL метода при предоставяне 
на телекомуникационни услуги е важно с 
оглед осигуряване на високо качество, което 
води до удовлетвореност на клиентите, уве-
личаване на пазарния дял и производител-
ността и намаляване на разходите. 

Други приложими модели за оценка на ка-
чеството са двукомпонентен и трикомпонен-
тен модел (модели за възприемане качеството 
на услугата), йерархичен модел и интегриран 
йерархичен модел. 

Изключително популярен е т. нар. дву-
компонентен модел, който се предлага от 
Gronroos (1984). Този модел се базира на две 
дименсии на качество на услугите - техничес-
ко качество или резултат (това, което потре-
бителите получават) и функционално или 
свързано с процеса качество (как потребите-
лите получават услугата) (фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4. Модел „Възприемано качество на услу-

гата“ (адаптирано по Grönroos, 1984) 
 

Според Димков (2013), визираният модел 
акцентира върху процеса на оценяване, който 
се извършва по време на предоставяне и пот-
ребление на услугата, описан като сравнение 
между очакваното и реалното изпълнение на 
услугата. 

В този модел важно място заема имиджът 
на предприятието, което предоставя услугата, 
защото той може до голяма степен да повлияе 
както върху общите очаквания на клиента, 
така и върху мнението му за отделните ком-

поненти на качеството. Grönroos счита, че 
организационния имидж е много важен за 
предприятията в сектора на услугите, тъй 
като той служи като филтриращ механизъм, 
който влияе върху потребителските възприя-
тия и удовлетвореността на потребителите. 

Двукомпонентният модел се възприема в 
научната литература като много общ, тъй 
като не предлага конкретен инструментариум 
за оценка на качеството на услугите. 

Rust & Oliver (1994) предлагат трикомпо-
нентен модел според, който качеството на 
услугите зависи от три компонента, а именно 
резултат от обслужване (техническо качест-
во), предоставяне на обслужване (функцио-
нално качество) и среда на обслужване. 

Важно е да се отбележи, че трикомпонент-
ният модел не е тестван и получава слаба 
подкрепа в научните среди. 

Друг популярен модел за оценяване на ка-
чеството на обслужване е т. нар. йерархичен 
модел (фиг. 5) според, който качеството на 
обслужване има технически и функционални 
измерения, а организационния имидж функ-
ционира като филтър при възприемане на 
качеството на обслужване. Моделът предпо-
лага също, че съществуват преки връзки меж-
ду възприемането на качеството на обслуж-
ване и техническата и функционалната ди-
менсии. Освен това възникват непреки ефек-
ти на техническата и функционалната димен-
сии върху възприемането на качеството на 
обслужване. На последно място, моделът 
предполага, че качеството на обслужване 
поражда удовлетвореност на потребителите 
(Димков, 2013). 

При оценяване качеството на услугите се 
прилага и т. нар. интегриран йерархичен мо-
дел (фиг. 6), който е разработен от Brady & 
Cronin (2001). Неговата приложимост е дока-
зана експериментално на база от извадка от 
потребители от четири индустриални сектора. 
Според интегрираният йерархичен модел 
потребителите оценяват девет субдименсии 
при формиране на възприятията си за обс-
лужване в трите основни дименсии: качество 
на взаимоотношенията (функционално качес-
тво), качество на материалната среда и качес-
тво на резултатите (техническо качество).  

Според Димков (2013) тези три дименсии 
от своя страна формират цялостното възприя-
тие на потр
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Фиг. 5. Йерархичен модел за оценяване на качеството на обслужване 
 

ебителите за качеството на услугата. 
Интегрираният модел намира приложение 

при оценяване качеството на обслужване в 
различни бизнес сектори: агробизнес, елект-
ронно обслужване, здравни услуги, транспор-
тни и туристически услуги и др. (Оцетова, 
2015). 

 
 

Фиг. 6. Интегриран йерархичен модел 
(адаптирано по Brady & Cronin, 2001) 

 
Базирайки се на него Иванова (2014) пред-

лага модел за оценка на възприеманото от 
индивидуалните потребители качество на 
обслужване в мобилните комуникации, който 
е изключително полезен за мобилните опера-
тори. 

По – късно този модел е усъвършенстван в 
разработен концептуален модел за изследване 
на удовлетвореността на индивидуалните 
клиенти, който отчита специфичните особе-
ности на процеса на предоставяне на услуги и 
процеса на обслужване на индивидуалните 

клиенти на телекомуникационни предприя-
тия, работещи в областта на мобилните кому-
никации (фиг. 7). 

В него е предложено „удовлетвореността 
на клиента” да се оценява чрез четири комп-
лексни специализирани индикатора, а имен-
но: качество на услугите, качество на обс-
лужване, цени на услугите и притежавани 
потребителски устройства. 

Качество на услугите – оценява възприе-
маното от индивидуалните клиенти качество 
на предоставяне на услуги от техническа 
гледна точка, оценявано чрез три базови ин-
дикатора: 
„покритие на мрежата”, „установяване на 
връзка” и „прекъсване на активна връзка”. 

Качество на обслужване – оценява се 
чрез три специализирани (базови) показатели: 
Резултати от обслужването, Процес на 
обслужване и Среда на обслужване. 

Специализираният (базов) индикатор Ре-
зултати от обслужването на индивидуал-
ни клиенти се оценява чрез четири базови 
индикатора: „Любезност на служителите в 
бизнес центровете на телекомуникационно 
предприятие”; „Бързина, с която се обръща 
внимание на клиента”; „Точност и прециз-
ност на обслужването”; „Разбираеми 
обяснения от служителите”. 

Специализираният (базов) индикатор Про-
цес на обслужването на индивидуални кли-
енти се оценява чрез шест базови индикатора: 
„Бързина на обслужването”; „Простота 
на административните процедури”; „При-
емно време на бизнес центровете”; „Дос-
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татъчен брой работни места за обслуж-
ване на клиенти”; „Качество на обслужва-
не от служителите”; „Качество на обс-
лужване на клиентите от оператор от 
Кол център. 

Специализираният (базов) индикатор Сре-
да на обслужването на индивидуални кли-
енти се оценява чрез пет базови индикатора: 
„Дизайн на интериора”; „Размер на поме-
щенията”; „Хигиена в бизнес центровете”; 
„Наличност на паркинги за клиенти”; 
„Достатъчен брой бизнес центрове”  

Комплексният специализиран индикатор 
„Цени на услугите” оценява възприеманото 
от индивидуалните потребители равнище за 
цените за ползваните услуги чрез дого-
вор/предплатена карта, оценявани чрез два 
базови индикатори: „Абонаментен план” и 
„Предплатена карта”. 

Комплексният специализиран индикатор 
„Притежавани потребителски устройства” 
оценява удовлетвореността от ползваните 
крайни устройства, които дават достъп до 
мрежата на оператора: мобилен телефон, таб-
лет, лаптоп и др. Индикаторът може да се 
изчисли, както за ползване повече от едно 
устройство от различни видове, така и за ня-
колко устройства от един и същи вид, напри-
мер два мобилни телефона. Този индикатор, 
дава информация на телекомуникационното 
предприятие за подобряване на разнообразие-
то от предлагани крайни устройства в бизнес 
центровете му и магазините партньори. (Ива-
нова, 2017). 

Предложеният от Иванова концептуален 
модел е изключително полезен за измерване 
на удовлетвореността на индивидуалните 
клиенти на мобилни услуги. Мнението на 
автора е, че този модел може да бъде адапти-
ран и прилаган за всички телекомуникацион-
ни предприятия, като се отчете спецификата 
на тяхната дейност. 

Неговите предимства са свързани с факта, 
че се отчита спецификата на предоставяне на 
мобилната услуга и на самия процес по обс-
лужване. Основен негов недостатък е, че из-
мерва единствено удовлетвореността на кли-
ентите, а не икономическия ефект от предос-
тавянето на мобилни услуги. 

 
Йерархична система от показатели на 

концептуален модел за управление на те-
лекомуникационни услуги, в който се от-

чита икономическия ефект от предлагане-
то им 

 

Авторът на настоящата разработка предла-
га концептуален модел за управление на те-
лекомуникационни услуги, в който се отчита 
икономическия ефект от предлагането им, 
базирайки се на бизнес модел на лоялността 
(2001), в който качеството води до удовлет-
вореност, удовлетвореността до лоялност, а 
тя води до рентабилност на предприятията в 
сектора на услугите (Недялков, 2012). 

Предложеният модел за управление на те-
лекомуникационни услуги трябва да следва 
следният алгоритъм на работа: 

1) Оценяване удовлетвореността на пот-
ребителите от телекомуникационните услуги; 

2) Измерване на лоялността на потреби-
телите към предлаганите телекомуникацион-
ни услуги; 

3) Изчисляване рентабилността на теле-
комуникационното предприятие. 

За измерване на удовлетвореността на 
потребителите от телекомуникационните 
услуги авторът на настоящата разработка 
предлага да се приложи адаптирано модела на 
Иванова (2017) за изследване на удовлетво-
реността на индивидуалните клиенти на мо-
билни услуги.  

В предложения адаптиран модел за измер-
ване на удовлетвореността на потребителите 
от телекомуникационни услуги (фиксирани и 
мобилни услуги, интернет, кабелна или циф-
рова телевизия и др.) са отчетени техните 
специфични особености и характеристики и 
„нарастващите изисквания на потребителите 
по отношение на качество, скорост, сигурност 
на връзката, разнообразие на предлаганите 
услуги (КРС, 2017)”. 

Според автора на настоящата разработка 
базовите показатели „установяване на връзка” 
и „прекъсване на активна връзка” могат да 
бъдат заменени от показател „сигурност на 
връзката”. В състава на комплексния индика-
тор качество на услуга трябва да се включи и 
базов показател „скорост на връзката”, в съ-
ответствие с нарастващите изисквания на 
потребителите към скоростта на връзката по 
отношение на телекомуникационни услуги 
като стационарен и мобилен интернет, пренос 
на данни, разпространение на радио и телеви-
зионни услуги. 
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Фиг. 7. Концептуален модел на фактори за оценка на удовлетвореността на индивидуални клиен-
ти в мобилните комуникации (Иванова, 2017) 
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Комплексният индикатор „цени на услуги-
те” трябва да бъде модифициран на „видове 
услуги и цени” в отговор на потребителските 
изисквания за по - голямо разнообразие на 
предлаганите услуги. Той трябва да включва 
базови показатели като: асортимент на пред-
лагани телекомуникационни услуги, цени на 
предлагани телекомуникационни услуги и 
договор за абонамент, съобразно специфич-
ните особености и характеристики на телеко-
муникационните услуги. 

Комплексният индикатор „удовлетворе-
ност на потребителите от телекомуникаци-
онните услуги” се формира от качество на 
услугите, качество на обслужване, видове 
услуги и цени и притежавани потребителс-
ки устройства. 

Най - често комплексният индикатор е от 
вида: (Димков, 2013, OECD, 2008) 

 

𝑌𝑌𝑐𝑐𝑈𝑈 = ∑ Iq,u
Q
q=1 . wu   (1) 

Където: 𝑌𝑌𝑐𝑐𝑈𝑈- c – тия комплексен индикатор 
на модела за управление на телекомуникаци-
онни услуги, c = 1, c – брой индикатори; 

Iq,u  - специализиран индикатор за удовлет-
вореност на клиента за U-тия фактор, wq – 

тегловен коефициент; 0 ≤ wq ≤ 1; � wq =1

𝑄𝑄

𝑞𝑞−1
 

Тегловните коефициенти се изчисляват по 
правилото на Борда чрез допитване до потре-
бителите на телекомуникационни услуги. Те 
ранжират по важност качеството на услуга-
та, качеството на обслужване, видове услу-
ги и цени, притежавани потребителски 
устройства по скала от 1 до 4. Тегловните 
коефициенти на показателите се изчисляват 
чрез нормализиране по формула (2): 

(2) 
 
 

където: wi – тегловен коефициент на i – 
тия показател, p i – получени точки на i – тия 
показател, N – брой ранжирани показатели. 

Комплексният индикатор „Удовлетворе-
ност на потребителите от телекомуникацион-
ните услуги” се състои от четири специализи-
рани индикатора и придобива следния вид: 

I у.п.т.у.= wа.Iа + wb.Ib+ wc.Ic+ wd.Id                

(3) 
където: I у.п.т.у.– комплексен индикатор 

„Удовлетвореност на потребителите от 
телекомуникационните услуги”; 

   Ia –специализиран  индикатор „Качество 
на услугите”; 

   Ib – специализиран индикатор „Качест-
вото на обслужване”; 

   Ic – специализиран индикатор „Видове 
услуги и цени”; 

   Id – специализиран индикатор „Прите-
жавани потребителски устройства”; 

wa , wb, wc, wd – тегловни коефициенти съ-
ответно на специализирани индикатори Ia , Ib, 

Ic и Id . 
Специализираният индикатор „Качество 

на обслужване” се състои от три специали-
зирани (базови) индикатора и придобива 
следния вид: 

I к.о. = wе.Iе + wf.If+ wg.Ig  (4) 
където: I к.o.– специализиран индикатор 

„Качество на обслужване”; 
   Iе –специализиран (базов) индикатор 

„Резултати от обслужването”; 
   If – специализиран (базов) „Процес на 

обслужване”; 
   Ig – специализиран (базов) „Среда на об-

служване”; 
we, wf, wg,– тегловни коефициенти съот-

ветно на специализирани индикатори Ie , If, и  

Ig  

Тегловните коефициенти се изчисляват по 
правилото на Борда чрез допитване до потре-
бителите на телекомуникационни услуги, 
които ранжират по важност специализирани-
те (базови) индикатори по скала от 1 до 3. 

Базовите индикатори се оценяват от пот-
ребителите по скала от 1 до 10 и се пресмятат 
по формулата: (Димков, 2013) 

 𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 =
∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁
  (5) 

където: Ixx – базови индикатори; 
xxxi – стойности на базови показатели, кои-

то формират базовите индикатори Ixx; 

N – брой на базовите показатели. 
При анализа на получените резултати от 

измерената удовлетвореност на потребители-
те на телекомуникационни услуги се предлага 
да се използва следната скала: от 1 до 2,50 – 
значителна степен на неудовлетвореност пот-
ребителите; от 2,51 до 4,50 – умерена степен 
на неудовлетвореност на потребителите; от 
4,51 до 7,50 – умерена степен на удовлетво-
реност на потребителите; от 7,51 до 10 – зна-
чителна степен на удовлетвореност на потре-
бителите. 

Изборът на подобна скала за оценяване не 
е случаен, а е свързан с факта, че е апробира-
на при оценка удовлетвореността на индиви-
дуални клиенти от мобилни услуги (Иванова, 
2017). 

∑=

= N
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Лоялността на потребителите към 
предлаганите телекомуникационни услуги 
може да се измери като съотношение на броя 
клиенти, които остават да ползват услугите на 
телекомуникационното предприятие повече 
от 2 години след изтичане на сключения от 
тях договор към общия брой потребители. 

Коефициента на рентабилност показва 
ефективността на приходите от продажби, на 
собствен капитал, на пасиви и др. (Гиндева, 
2007). 

В настоящата разработка, съобразно целта 
й ще бъде използван коефициент на рента-
билност на приходи от продажби. 

Данните от приложение на модела се въ-
веждат в специален електронен формуляр, за 
които е разработен образец, който позволява 
лесно да се правят сравнения между предпри-
ятията по показатели удовлетвореност на 
потребителите от телекомуникационните 
услуги, лоялност на потребителите и рента-
билност на предприятието. 

 
Основните етапи на методически подход 

за измерване рентабилността на телекому-
никационно предприятие 

 
Основните етапи на методическия подход 

за измерване рентабилността на телекомуни-
кационно предприятие са представени по – 
долу: 
 обект на изследване – малки и сред-

ни предприятия от икономически сектор J: 
Създаване и разпространение на информация 
и творчески продукти. Далекосъобщения, 
които предоставят телекомуникационни ус-
луги на населението в Република България; 
 предмет на изследване – връзката на 

удовлетвореност и лоялността на потребите-
лите с рентабилността на предприятието; 
 модел на изследването – въз основа 

на проведено собствено емпирично изследва-
не ще се проучи удовлетвореността на потре-
бителите от предлагани телекомуникационни 
услуги от малки и средни телекомуникацион-
ни предприятия в страната, а лоялността и 
рентабилността ще бъдат изчислени на базата 
на предоставена икономическа и счетоводна 
информация от предприятията. В обхвата на 
изследването ще бъдат включени малки и 
средни предприятия от сектор J: Създаване и 
разпространение на информация и творчески 
продукти. Далекосъобщения, които са регис-
трирани в публичния регистър, поддържан от 

Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средни предприятия. 
 обем на извадката от предприятия и 

потребители - установено е, на базата на 
данни от Регистъра на малки и средни предп-
риятия, че генералната съвкупност на пред-
приятията от сектор J: Създаване и разп-
ространение на информация и творчески про-
дукти. Далекосъобщения е 4123 предприя-
тия. Определянето на минимално необходи-
мия обем на извадката N ще бъде извършено 
по известната зависимост (6): 
 

(6) 
- където: N -препоръчителен минимален 

обем на извадката; 
- Zкр. – критична стойност на нормалното 

разпределение с ниво на значимост 
α=0.05, Z=1.96 при гаранционна вероят-
ност и надеждност на изводите 95%; 

- ε- пределно допустима грешка до 5%; 
- p – приблизителна вероятност и q=(1-p) – 

вероятност за алтернативата. 
Според апарата на математическата ста-

тистика при ниво на значимост α=0.05 мини-
малният обем на извадката е 352 малки и 
средни предприятия от сектор J: Създаване и 
разпространение на информация и творчески 
продукти. Далекосъобщения. 

При формирането на извадката, за да се 
гарантира представителност е необходимо 
определения брой предприятия от генерална-
та съвкупност, които предстои да се включат 
в изследването да бъдат избрани случайно. 

Формула (6) ще се използва и за изчисля-
ване на минимален обем потребители за всяко 
предприятие, което попада в извадката. 
 методи на изследване – предвижда се 

мнението на потребителите на телекомуника-
ционни услуги на всяко предприятие, вклю-
чено в извадката да се проучи чрез електрон-
на анкета, разработени и администрирани 
чрез интернет базирана система Survey 
Gismo. 
 обработка, анализ и интерпретация 

на резултатите – в анкетната карта за проуч-
ване мнението на потребителите относно тях-
ната удовлетвореност от телекомуникацион-
ните услуги са посочени четири комплексни 
специализирани индикатора–качество на ус-
лугата, качество на обслужването, видове 
услуги и цени и притежавани потребителски 
устройства, които потребителите ранжират по 
значимост за тях чрез числова скала от 1 до 4, 
като с 1 се означава най – важния, а с 4 най– 

)1(.кр 2

ppZN −
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маловажния. От своя страна комплексния 
специализиран индикатор качество на обс-
лужването се състои от 3 специализирани 
(базови) индикатора–резултат от обслужване-
то, среда на обслужване и процес на обслуж-
ване, които респондентите ранжират по зна-
чимост за тях чрез числова скала от 1 до 3, 
като с 1 се означава най – важният, а с 3 най– 
маловажният.  

За да се ранжират по значимост посочени-
те специализирани индикатори се използва 
метода на Борда, съгласно който, ако се ран-
жират N показателя, ранжираният на послед-
но място не получава точки. Показателят на 
предпоследно място получава 1 точка. Проце-
сът на точкуване продължава до даването на 
N-1 точки на показателя, който е поставен на 
първо място. Съгласно правилото на Борда 
най-значим е показателят с най-висок сума-
рен брой точки (Димков,2013,Vansnick, 1986). 

Базовите показатели, които изграждат 
специализираните индикатори се оценяват от 
респондентите чрез балови оценки по десетс-
тепенна скала със следното етикиране: 1-най 
–неудовлетворен, 2-силно неудовлетворен, 3–
неудовлетворен, 4–средно неудовлетворен, 5–
слабо неудовлетворен, 6–слабо удовлетворен, 
7–средно удовлетворен, 8–удовлетворен, 9–
силно удовлетворен и 10–най-довлетворен.  

 
Заключение 

 
В заключение могат да бъдат направени 

следните по – важни изводи: 
1) на базата на направен критичен ана-

лиз на модели и методи за управление на ус-
луги, чието приложение е свързано с пости-
гане на удовлетвореност и лоялност на потре-
бителите е констатирано, че няма предложен 
модел, чрез които да се измерва икономичес-
кия ефект от предоставяне на телекомуника-
ционни услуги; 

2) предложена е йерархична система от 
показатели на концептуален модел за управ-
ление на телекомуникационни услуги, в кой-
то се отчита икономическия ефект от предла-
гането им.  

3) описани и характеризирани са основ-
ните етапи на предложен методически подход 
за измерване на рентабилността на телекому-
никационно предприятие. 
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COMPARISON OF BEHAVIORAL FACTORS IMPACT ON ENTREPRENEURIAL  
INTENTIONS OF BUSINESS STUDENTS AT UNIVERSITIES  

IN BULGARIA AND POLAND 
 

Ivan Dimitrov, Adile Dimitrova  
 

ABSTRACT: Entrepreneurship and self-employment are a key factor in achieving sustainable growth for the 
economy. Universities play a very important role in the formation and development of entrepreneurial thinking 
among students. The research encompasses a sample of business students trained in Prof. Ass. Zlatarov Univer-
sity – Burgas, Bulgaria and Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities, Radom, Poland. The 
goal of the study is to compare the degree of influence of main behavioural factors on career choices and entre-
preneurship intentions of business students of the two universities 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial intentions of students, behavioural factors of entrepreneurship 
 

Въведение 
 
Предприемачеството е водещ двигател за 

постигането на устойчив растеж на икономи-
ката и броя на работните места, без това да 
води до нарастване на задлъжнялостта. Висо-
кото ниво на образованост е предпоставка за 
създаване и управление на успешен собствен 
бизнес. Студентите от бизнес специалностите 
могат да се разглеждат като потенциални бъ-
дещи предприемачи. Затова е много важно да 
се проучат техните намерения за предприема-
ческа дейност като получените резултати се 
използват за подобряване на учебните прог-
рами и обучения в университетите насочени 
към повишаване на техния интерес и мотива-
ция за стартиране на собствен бизнес или 
участие в бизнеса на родителите. В този кон-
текст може да се заключи, че университетите 
изпълняват много важна роля за създаването 
и развитието на предприемаческото мислене 
сред студентите. 

Изследванията в областта на предприема-
чеството заемат все по-важно място в бивши-
те социалистически страни, което може да се 
види в множество публикации в тази област. 
Две от най-големите международни проучва-
ния в тази област са тези на Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) (Amoros at al, 

2014) и Global University Entrepreneurial Spirit 
Students' Survey (GUESSS) (Sieger at al, 2016). 
Тяхната основна задача е да предоставят по-
задълбочена информация за основните фак-
тори, които стоят в основата на предприема-
ческите намерения и предприемаческите дей-
ности. 

Нашето изследване е със значително по-
ограничен обхват. То обхваща извадка от 
студенти от бизнес специалностите на Уни-
верситет “Казимирц Пуласки“, Радом, Полша 
(Dimitrov et al, 2019) и Университет „Проф. 
Д-р Ас. Златаров” - Бургас, България (Димит-
рова, 2019).  

От методологична гледна точка изследва-
нето се основава на теорията на планираното 
поведение (TPB) (Ajzen, 1991), (Ajzen, 2002), 
(Fischbein et al., 1975). Според тази теория 
намерението за определено поведение се вли-
яе от три основни поведенчески фактора, ко-
ито са: нагласа към поведението, субективни 
норми и възприетия поведенчески контрол.  

Предмет на изследването са поведенчески-
те фактори, които оказват пряко влияние вър-
ху намеренията за избор на кариера и по-
конкретно върху предприемаческите намере-
ния на студентите от бизнес специалностите в 
двата университета.  
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Основна цел на изследването е да се срав-
ни степента на влияние на основните пове-
денчески фактори върху избора на кариера и 
намеренията за предприемачество на студен-
тите от бизнес специалностите на двата уни-
верситета.  

За постигането на целта ще бъдат изпъл-
нени следните задачи, а именно: сравняване 
на оценките на нагласата за предприемачест-
во, сравняване на оценките на субективните 
норми и сравняване на оценките на възприе-
тия поведенчески контрол. 

 
1. Сравнение на влиянието на нагласата 

за предприемачество на  
 
Според модела на теорията на планирано-

то поведение един от основните фактори, 
който оказва непосредствено влияние върху 
формирането на предприемачески намерения 
на студентите и усилване на техния "предп-
риемачески дух", е нагласата към предприе-
маческо поведение (Linan et al. 2009). 

Работата на предприемача предполага 
непрекъснато развитие, подобрение, разви-
тие, планиране, поставяне на предизвикател-
ни цели, организиране на работа, намиране на 
необходимите ресурси и преследване на нови 
цели. Именно затова не всеки е готов да пое-
ма големи отговорност и да взема самостоя-
телни  решения. Много хора намират за по-
удачно да работят като служители в една по-
предвидима и изискваща изпълнение на ру-
тинни задачи среда. 

Нагласата за предприемачество се форми-
ра от пет елемента, които се явяват и аспекти 
на оценка, например дали студентите считат, 
че да си предприемачът има значителни пре-
димства или недостатъци, дали да си предп-
риемач е привлекателна перспектива и дали 
студентът би станал предприемач, ако разпо-
лага с необходимите ресурси и капитал (Linan 
et al. 2009). 

В анкетата студентите трябва да посочат 
степента на съгласие с пет твърдения, обхва-
щащи цялостното им отношение към предп-
риемачеството (Linan et al. 2009). Отговорите 
на твърденията се оценяват от 1 (напълно не-
съгласен) до 7 (напълно съгласен) - таблица 1. 
Въз основа на отговорите се изчислява индекс 
на нагласата за предприемачество чрез осред-
няване на значенията на отговорите на всич-
ките пет твърдения. 

 

Таблица 1. Изследователска конструкция за 
оценяване на нагласата за предприемачество 
Номер Твърдение 

1 Да бъда предприемач има повече пре-
димства отколкото недостатъци. 

2 Кариера като предприемач е привлека-
телна за мен. 

3 Ако имам възможност и ресурси ще 
стана предприемач. 

4 Бих бил удовлетворен/а, ако бъда пред-
приемач. 

5 Между различните варианти, предпочи-
там да бъда предприемач. 

 
Анкетираните студенти от двата универси-

тета изразяват положително отношение към 
предприемачеството - Фигура 1.  

 

 
Фиг. 1. Индекс на нагласата за предприе-

мачество 
 
Нашето проучване показва, че изчисленият 

индекс на нагласата за предприемачеството 
сред студентите от бизнес специалностите на 
Университет „Проф. Ас. Златаров” е 4,82 
пункта, а сред студентите от Университета 
“Казимирц Пуласки“ е 4,66. При българските 
студенти той е малко над средния индекс, а за 
полските малко под средния, който е изчис-
лен въз основа на международната извадка от 
данни на GUESSS (4,72) (Sieger et al. 2014).  

Бъдещите основатели на собствен бизнес в 
двете страни в голяма степен са съгласни, че 
да си предприемач има повече предимства, 
отколкото недостатъци, като оценката на това 
твърдение е под глобалната оценка (фиг. 2).  
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Фиг. 2. Нагласа за предприемачеството 

сред основателите на бизнес веднага след за-
вършване на следването 

 
Нагласата за предприемачество на бъде-

щите наследници на семеен бизнес също е 
над глобалния индекс (фиг. 3). 

 

  
 

Фиг. 3. Нагласа за предприемачеството 
сред наследниците на бизнес веднага след за-
вършване на следването 

 
В сравнение с индекса на международната 

извадка (4,72) (Sieger et al. 2014), студентите 
от двете страни, които възнамеряват да станат 
основатели на бизнес, имат по-силна нагласа 
към кариерата на предприемача (6,33; 5,42). 
Освен това те споделят,  че нямат достатъчно 
ресурси, за да започнат бизнес. Този фактор 

може да се разглежда като една от пречките 
пред кариерно развитие в областта на предп-
риемачеството, която се признава от бъдещи-
те предприемачи и наследниците. Студентите 
от двете страни са съгласни, че предприема-
чеството ще им донесе голямо удовлетворе-
ние. Това показва положително отношение 
към предприемачеството и известен предпри-
емачески потенциал сред студентите. 

 
2. Сравнение на влиянието на субектив-

ните норми 
 
Множество изследвания констатират, че 

към хората, които искат да се занимават със 
собствен бизнес, има положително отноше-
ние (Soutaris et al., 2007), (Sieger et al 2011). 
Предмет на настоящото изследване са субек-
тивните норми или социалното влияние, кое-
то се оказва от близкия кръг, като роднини, 
приятели, състуденти. 

Студентите бяха запитани в каква степен 
техните близки ще реагират положително или 
отрицателно, ако те решат да преследват ка-
риера на предприемач. Студентите трябва да 
оценят реакцията на три групи от хора: близ-
ки роднини, приятели и състуденти (Linan et 
al. 2009). Оценката на отговорите се простира 
от 1 (много негативно) до 7 (много позитив-
но). Индексът на субективните норми се оп-
ределя чрез изчисляване на средната стойност 
на трите отговора. 

 

 
 
Фиг. 4. Реакция на хората от близкото об-

кръжение 
 
Глобалният индекс е 5,53 точки (Sieger et 

al. 2014),. Индексът на субективните норми на 
българските студенти (5,65) е над средната 
международна стойност, докато сред полски-
те студенти е под глобалната стойност (4,92). 
При българските студенти близките роднини 

6,67

6,67

6,00

6,67

5,67

6,33

4,95

5,40

5,60

5,75

5,40

5,42

0 1 2 3 4 5 6 7

Да бъда предприемач има 
повече предимства 

отколкото недостатъци.

Кариера като предприемач е 
привлекателна за мен.

Ако имам възможност и 
ресурси ще стана 

предприемач.

Бих бил удовлетворен/а, ако 
бъда предприемач.

Между различните 
варианти, предпочитам да 

бъда предприемач.

Индекс на нагласата за 
предприемачество

средна стойност

(1=strongly disagree;
7=strongly agree)

Полша България

4,00

5,00

4,50

5,50

5,00

4,80

4,60

5,00

5,90

5,50

4,60

5,12

0 1 2 3 4 5 6 7

Да бъда предприемач има 
повече предимства 

отколкото недостатъци.

Кариера като предприемач е 
привлекателна за мен.

Ако имам възможност и 
ресурси ще стана 

предприемач.

Бих бил удовлетворен/а, ако 
бъда предприемач.

Между различните варианти, 
предпочитам да бъда 

предприемач.

Индекс на нагласата за 
предприемачество

средна стойност
(1=strongly disagree;

7=strongly agree)

Полша България

5,00

5,10

4,67

4,92

5,89

5,75

5,29

5,65

0 1 2 3 4 5 6 7

Близки роднини 

Приятели

Състуденти

Индекс на субективните 
норми

средна стойност
(1=very negatively; 
7=very positively

Полша България



172 

в най-голяма степен подкрепят упражняване-
то на предприемаческа дейност, докато при 
полските студенти най-силна подкрепа се по-
лучава от приятелите (фиг. 4). 

 
3. Сравнение на влиянието на възприе-

тия поведенчески контрол 
 
В нашето изследване възприетия контрол 

върху поведението се разглежда в два аспек-
та. Първият компонент е локализацията на 
контрола на поведението на студентите, а 
вторият е оценката на собствената предприе-
маческа ефективност на студентите. 

 
3.1. Сравнение на влиянието на локали-

зацията на контрола 
 
Начинът, по който студентите оценяват 

способностите си да контролират ситуацията, 
дава също отражение на кариерните предпо-
читания. Вътрешното позициониране на кон-
трола характеризира склонността на хората да 
вярват, че контролират събитията в живота 
си, вместо да ги оправдават с външни обстоя-
телства. 

В анкетата студентите посочват степента 
на съгласие с три твърдения, които обхващат 
общото възприятие на студентите по отноше-
ние на това как те оценяват своите способ-
ности да поемат контрол над ситуацията (Le-
venson, 1973). Оценките на трите твърдения 
са ограничени в диапазона от 1 (напълно не-
съгласен) до 7 (напълно съгласен) - таблица 2. 
Индексът на вътрешната локализация на кон-
трола се изчислява като средна стойност на 
отговорите на трите твърдения.  

 
Таблица 2. Изследователска конструкция 

за измерване на възприятието на студентите 
да поемат контрол над ситуацията 
Номер Твърдение 

1 Обикновено съм способен да защитя 
личния си интерес. 

2 Когато правя планове, почти съм сигу-
рен/а, че те ще се осъществят. 

3 Мога почти сигурно да определя какво 
ще се случи в живота ми. 

  
На фигура 5 е показано разпределението 

на средните стойност на отговорите на всяко 
твърдение и изчисления индекс на локализа-
цията на контрола за студентите от двата 
университета, както и стойностите на глобал-
ната извадка. 

 
 
Фиг. 5. Вътрешна локализация на контро-

ла 
 
На фигура 6 е представено разпределение-

то на индекса на вътрешната локализация на 
контрола, изчислен като средна стойност на 
отговорите на трите твърдения, според наме-
ренията за кариерно развитие веднага след 
завършването на следването.  

 

 
 
Фиг. 6. Вътрешна локализация на контро-

ла според намеренията за избор на кариера 
веднага след завършване на следването 

 
Получените резултати показват, че индек-

сът на локализацията на контрола е по-висок 
сред избралите да бъдат основатели на собст-
вен бизнес и е по-нисък сред служителите и 
наследниците. Освен това вярата в собстве-
ните способности да контролират ситуацията 
е по-ниска сред студентите от двата универ-
ситета, спрямо средната стойност от глобал-
ната извадка (5,30) – фиг. 5.  
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3.2. Сравнение на влиянието на собст-
вената предприемаческа ефективност 

 
За създаването, организирането и управле-

нието на собствен бизнес са необходими спе-
цифични знания и умения. Тяхното наличие 
или формиране е предпоставка за възникване 
на предприемачески намерения. Собствената 
предприемаческа ефективност описва възп-
риятията на студентите относно техните спо-
собности да изпълняват предприемачески за-
дачи и да постигат желаните резултати. Кога-
то планират определена кариера, студентите 
оценяват и съпоставят своите умения с изиск-
ванията на различните професии. Високото 
ниво на самочувствие на студентите по отно-
шение на задачите, които са важни за успеш-
но предприемачество, може да увеличи шан-
совете за избор на предприемаческа кариера. 

За да се установи степента на собствената 
предприемаческа ефективност на студентите, 
те оценяват нивото на своята предприемачес-
ка компетентност при изпълнението на седем 
задачи като оценките се простират от 1 (мно-
го ниска компетентност) до 7 (много висока 
компетентност) таблица 3. 

 
Таблица 3. Изследователска конструкция 

за измерване на възприятието на студентите 
относно способностите им да изпълняват 
предприемаческите задачи и да постигат же-
ланите резултати 
Номер Задача 

1 Идентифициране на нова възможност за 
бизнес 

2 Разработване на нов продукт или услуга 
3 Управление на иновациите в рамките на 

бизнеса 
4 „Да бъдете лидер и комуникатор” 
5 Изграждане на бизнес контакти 
6 Комерсиализиране на нова идея или 

разработка  
7 Успешно управление на бизнес 
 
Изчисленият индекс за собствена предпри-

емаческа ефективност на студентите е бази-
ран на отговорите за степента на компетент-
ност по отношение на всяка задача. На фигу-
ри 7 е показано разпределението на индекса 
на собствената предприемаческа ефективност 
сред студентите съобразно намеренията им за 
избор на кариера. В съответствие с очаквани-
ята, бъдещите основатели на собствен бизнес 
имат по-високо ниво на компетентност при 
изпълнение на всички задачи, които са важни 

за предприемачеството в сравнение със слу-
жителите. Изненадващо е, че при българските 
студенти наследниците на бизнес посочват 
по-ниска компетентност спрямо тези, избрали 
кариера на служител. 

 

 
 
Фиг. 7. Индекс на собствена предприема-

ческа ефективност според намеренията за из-
бор на кариера 

 
Анализът на данните показа, че за студен-

тите от университет “Проф. Ас. Златаров“-
Бургас общото ниво на предприемаческа 
ефективност е 4,89 пункта, докато за студен-
тите от Университет “Казимирц Пуласки“ е 
4,60. При българските студенти индексът е 
над, а при полските под индекса на междуна-
родната извадка - 4,62 пункта (Sieger et al. 
2014). Резултатите показват също, че студен-
тите от двата университета трябва да развият 
предприемачески умения и компетенции, ко-
ито могат да бъдат постигнати до голяма сте-
пен чрез предприемаческо образование.  

На фигури 8 е показано разпределението 
на средната стойност на елементите на собст-
вената предприемаческа ефективност сред 
студентите, избрали кариера на основател, 
както и разпределението на индекса на собст-
вената предприемаческа ефективност сред 
отделните задачи.  
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Фиг. 8. Индекс на собствена предприема-

ческа ефективност при избралите кариера на 
основател 

 
Заключение 
 
По-долу ще обобщим основните резултати 

от проучването, както следва: 
- индексът на нагласата за предприемачес-

тво сред българските студенти е 4,82, сред 
полските студенти - 4,66. Глобалният индекс 
е 4,72; 

- индексът на нагласата за предприемачес-
тво сред студентите, които възнамеряват да 
бъдат основатели на собствен бизнес, е след-
ното: български студенти 5,42, полските сту-
денти 6,33; 

- индексът на нагласата за предприемачес-
тво сред студентите, които възнамеряват да 
бъдат наследници на бизнес, е следното: бъл-
гарски студенти 5,12, полски студенти 4,80; 

- индексът на субективните норми сред 
българските и полските студенти е: 5,65 и 
4,92. Средната глобална стойност е 5,53 пунк-
та; 

- индексът на вътрешната локализация на 
контрола сред българските и полските сту-
денти е както следва: 5,16 и 4,85. Глобалната 
средна стойност за международната извадка  
е 5,30; 

 - получените резултати показват, че ин-
дексът на вътрешната локализация на контро-

ла е по-висок сред основателите и е по-нисък 
сред служителите, наследниците и други; 

- общият индекс на собствената предприе-
маческа ефективност е по-висок сред основа-
телите и е по-нисък сред служителите, нас-
ледниците и други; 

- индексът на собствената предприемачес-
ка ефективност сред наследниците е следни-
ят: български студенти - 4,77; полски студен-
ти – 5,07; 

Резултатите от това изследване помагат за 
анализиране на предприемаческите намере-
ния на студентите в Университет „Проф. Ас. 
Златаров" – Бургас и Университет “Казимирц 
Пуласки“. Оценката на основните фактори на 
предприемаческите намерения позволява да 
се разкрият насоките, върху които да се фоку-
сират усилията за подобряване на предприе-
маческите намерения. Това също така ще поз-
воли по-добра мотивация на студентите в 
процеса на тяхното обучение, както и пови-
шаване на интереса към предприемаческа ка-
риера. 
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COMPARISON OF ENVIRONMENTAL FACTORS IMPACT ON ENTREPRENEURIAL  
INTENTIONS OF BUSINESS STUDENTS AT UNIVERSITIES  
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Ivan Dimitrov, Adile Dimitrova  
 

ABSTRACT: Entrepreneurship and self-employment are an important economic driver in achieving sustain-
able growth for the modern society. Universities play a key role in the creation and development of entrepre-
neurial thinking among students. The research encompasses a sample of business students trained in Prof. Ass. 
Zlatarov University – Burgas, Bulgaria and Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities, Ra-
dom, Poland. The goal of the study is to compare the influence of environmental factors on career choices and 
entrepreneurship intentions of business students of the two universities 

Key words: entrepreneurial intentions of students, environmental factors of entrepreneurship 
 

Въведение 
 
Предприемачеството е водеща сила за пос-

тигането на устойчив ръст на икономиката и 
заетостта, без това да води до увеличаване на 
нивото на задлъжнялост. Създаването, орга-
низирането и управлението на успешен собс-
твен бизнес предполага високо ниво на обра-
зованост. В тази връзка студентите от бизнес 
специалностите могат да се разглеждат като 
потенциални бъдещи предприемачи. Затова е 
много важно да се изследват техните намере-
ния за предприемаческа дейност като получе-
ните резултати се използват за подобряване 
на учебните програми и обучения в универси-
тетите в посока на повишаване на интереса и 
мотивацията на студентите за стартиране на 
собствен бизнес или участие в бизнеса на ро-
дителите. В този контекст може да се подчер-
тае, че университетите изпълняват много 
важна роля за създаването и развитието на 
предприемаческото мислене сред студентите. 

Изследванията в областта на предприема-
чеството заемат все по-важно място в бивши-
те социалистически страни, което може да се 
види в множество публикации в тази област. 
Две от най-големите международни проучва-
ния в тази област са тези на Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) (Amoros at al, 

2014) и Global University Entrepreneurial Spirit 
Students' Survey (GUESSS) (Sieger at al, 2016). 
Тяхната основна задача е да предоставят по-
обхватна информация за основните фактори, 
които стоят в основата на предприемаческите 
намерения и предприемаческите дейности. 

Нашето изследване е със значително по-
ограничен обхват. То обхваща извадка от 
студенти от бизнес специалностите на Уни-
верситет “Казимирц Пуласки“, Радом, Полша 
(Dimitrov et al, 2019) и Университет „Проф. 
Д-р Ас. Златаров” - Бургас, България (Димит-
рова, 2019).  

От методологична гледна точка изследва-
нето се основава на теорията на планираното 
поведение (TPB) (Ajzen, 1991), (Ajzen, 2002), 
(Fischbein et al., 1975). Според тази теория 
намерението за определено поведение се вли-
яе от три основни поведенчески фактора, ко-
ито са: нагласа към поведението, субективни 
норми и възприетия поведенчески контрол. 
Върху трите фактора въздействие оказва зао-
бикалящата среда. Проучвания в тази област 
показват, че върху избора на кариера и върху 
предприемаческите намерения пряко влия-
ние, както и непряко влияние посредством 
трите основни фактора на теорията на плани-
раното поведение, оказват четири фактора на 
околната среда като университетската среда, 
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семейната среда, личните мотиви и социална-
та и културната среда (Sieger at al, 2014. 

Предмет на изследването са факторите на 
заобикалящата среда, които оказват непряко 
влияние върху намеренията за избор на кари-
ера и по-конкретно върху предприемаческите 
намерения на студентите от бизнес специал-
ностите в двата университета.  

Основна цел на изследването е да се срав-
ни влиянието на основните фактори на среда-
та върху избора на кариера и намеренията за 
предприемачество на студентите от бизнес 
специалностите на двата университета.  

За постигането на целта ще бъдат изпъл-
нени следните задачи, а именно: сравняване 
на оценките на университетската среда, срав-
няване на оценките на семейната среда, срав-
няване на оценките на личните мотиви и 
сравняване на оценките на социалната и кул-
турната среда.  

 
1. Сравнение на влиянието на универ-

ситетската среда 
 
Влиянието на университетското образова-

ние върху предприемаческите намерения е 
предмет на множество научни изследвания 
Lima et al, 2014). Един от аспектите на влия-
ние на университетската среда е чрез предла-
ганите дисциплини, курсове, програми и дей-
ности в областта на предприемачеството. В 
нашето изследване влиянието на универси-
тетското обучение се установява с изследова-
телска конструкция, съдържаща четири твър-
дения. 

 
Фиг. 1. Посещаване на курсове по предп-

риемачество 

Студентите трябва да посочат до каква 
степен са посещавали курсове и дейности в 
университета в областта на предприемачест-
вото. Фигура 1 показва, че 47,4% от българс-
ките студенти и само 17,1% от полските сту-
денти са посещавали поне един курс с предп-
риемаческо съдържание като задължителна 
част от своето образование. 

Университетите също оказват влияние 
върху предприемаческите намерения на сту-
дентите и посредством създадения климат и 
дух на предприемачество в университета. За 
да се установи степента на това влияние, се 
използва изследователска конструкция с три 
твърдения – таблица 1 (Luethje et al 2004). 
Студентите трябва да посочат степента на 
съгласие с тях като оценките се простират от 
1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съгла-
сен).  

 
Таблица 1. Скала на предприемаческия 

климат 
№ Твърдение 
1 The atmosphere at my university inspires me to de-

velop ideas for new businesses. 
2 There is a favourable climate for becoming an entre-

preneur at my university. 
3 At my university, students are encouraged to engage 

in entrepreneurial activities. 
 
Индексът на предприемаческия климат се 

определя чрез осредняване на средните стой-
ности на отговорите на трите твърдения. 
Средната стойност (индекс) според междуна-
родното изследване на GUESSS е 4,0, което е 
средата на скалата (Sieger at al, 2014). Фигура 
2 показва изчисленият индекс на предприе-
маческия климат в двата университета в зави-
симост от пола на анкетираните. 

 
  
Фиг. 2. Индекс на предприемачески кли-

мат 
 
Индексът на предприемаческия климат на 

студентите от Университет “Казимирц 
Пуласки“ е равен на глобалната средна стой-
ност, докато за българските студенти той е 
под нея. 
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Друг аспект на влиянието на университет-
ската среда е посредством степента на предп-
риемаческа ориентация на образователния 
процес и резултатите от него. В тази връзка се 
проучва до каква степен студентите са придо-
били необходимите познания след като са по-
сетили курсове и специализирани обучения 
по предприемачество в университета. В анке-
тата студентите трябва да посочат до каква 
степен са съгласни с пет твърдения за техния 
процес на обучение и резултатите от него 
(Souitaris at al, 2007) – таблица 2. С тези твър-
дения студентите дават оценка до каква сте-
пен посещаваните курсове са повишили тех-
ните способности или са подобрили техните 
познания по отношение на предприемачески-
те проблеми като оценките им се простират 
от 1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съг-
ласен).  

 
Таблица 2. Скала на степента на предпри-

емаческа ориентация на обучението 
№ Твърдение 

Дисциплините, които изучавах: 
1 ... повишиха знанията ми за нагласите, ценностите 

и мотивацията на предприемачите. 
2 ... повишиха знанията ми за действията, които 

трябва да се предприемат при стартиране на биз-
нес. 

3 ... подобриха практическите ми управленски уме-
ния за мога да стартирам бизнес. 

4 ...подобриха уменията ми да създавам делови кон-
такти. 

5 ...подобриха уменията ми да разкривам потенци-
ални възможности за бизнес. 

 
Индексът на предприемаческото обучение 

се определя чрез изчисляване на средната 
стойност на отговорите на петте твърдения. 
Глобалният индекс е 4,0 (Sieger et al., 2014). 
Обучението в областта на предприемачество-
то се възприема като относително добро, а 
средните стойности са над глобалната средна 
стойност за двете страни – фиг. 3. 

 
 
Фиг. 3. Индекс на детайлната оценка на 

предприемаческата ориентация на обучението 
по пол 

Нашето проучване включва допълнителен 
въпрос за обобщена оценка на студентите за 
степента на предприемаческа ориентация на 
обучението в университета. Студентите бяха 
помолени да посочат степента, в която те са 
съгласни с твърдение за предприемаческа 
ориентация на цялостния процес на обучение 
в университета като оценката е в обхвата 
между 1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно 
съгласен) – таблица 3. Чрез твърдението се 
събира информация за мнението на студенти-
те до каква степен всички посещавани курсо-
ве в тяхната образователна програма са по-
вишили техните познания по предприемачес-
ките въпроси. 

 
Таблица 3. Обща оценка на предприема-

ческата ориентация на обучението 
№ Твърдение 
1 Изучаваните до сега дисциплини в рамките на мо-

ето обучение ще ми помогнат да създам свой биз-
нес. 

 
Фигура 4 представя изчисления индекс на 

обобщената оценка на обучението по предп-
риемачество по пол. Като цяло обучението по 
предприемачество в двата университета се 
възприема като относително добро и е над 
средното според международната извадка. 
Тези оценки са почти същите като детайлните 
оценки на индекса на обучението по предпри-
емачество. 

 

 
 
Фиг. 4. Индекс на обобщената оценка на 

предприемаческата ориентация на обучението 
по пол 

 
2. Сравнение на влиянието на семейната 

среда 
 
Важна роля при избора на кариерата от 

студентите има семейната среда. От литера-
турата е известно, че повечето от студентите 
чиито родители са самостоятелно заети изби-
рат да станат предприемачи (Laspita et al., 
2012). В резултат на това студентите бяха ан-
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кетирани дали техните родители (баща, майка 
или и двамата) са самостоятелно заети лица. 
На фигура 5 е показан делът на студентите, 
които имат самостоятелно заети родители. 
Повече от половината студенти в България 
(68,9%) и Полша (52,9%) нямат самостоятел-
но заети родители. При студентите с родите-
ли предприемачи най-голям дял са тези, при 
които и двамата родители са предприемачи. 

 
Фиг. 5. Студенти със самостоятелно заети 

родители 
 
Подобно на множество изследвания Sieger 

et al. (2014), очаквахме, че има връзка между 
избора на кариера на студентите и това дали 
те имат родители предприемачи или не. Фи-
гура 6 показва намеренията на студентите за 
избор на кариера пет години след завършва-
нето според това дали техните родители са 
предприемачи или не. В Университет “Кази-
мирц Пуласки“ най-голям процент от студен-
тите, които имат родители предприемачи 
възнамеряват да създадат собствен бизнес. В 
България обаче по-голямата част от студенти-
те, които имат родители предприемачи се 
възприемат като служители. 

 
Фиг.6. Намерения за избор на кариера 

според вида заетост на родителите  пет годи-
ни след завършването 

 
3. Сравнение на влиянието на личните 

мотиви 
 
Въз основа на проведените проучвания на 

валидността на теорията на планираното по-

ведение, изследователите са открили положи-
телна корелация между мотивите за постига-
не на нещо и поведението на човека (Laspita 
et al., 2012); (Sieger et al, 2011). Ето защо на-
меренията за определена кариера също са ва-
жен компонент при избора на кариера. В ан-
кетата студентите оценяват важността на де-
сет различни мотива при вземането на реше-
ние за бъдеща кариера като поставят оценки 
от 1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съг-
ласен). Фигура 7 отразява средната стойност 
на оценките за десет различни кариерни мо-
тиви на студентите от бизнес специалностите.  

 

 
 
Фиг. 7. Значение на различните кариерни 

мотиви за всички студенти 
 
За българските студенти най-важният ка-

риерен мотив е "Да се възползвам от собстве-
ните си умения" с 6,48 точки, следван от "Да 
реализирам мечтите си" (6,37 точки). За сту-
дентите от Университет “Казимирц Пуласки“ 
най-важният кариерен мотив също е „Да реа-
лизирам мечтите си” с 5,93 точки, следван от 
„Да имам вълнуваща работа” (5,6 точки). 

На фигура 8 е показано разпределението 
на кариерните мотиви между студентите, 
възнамеряващи да основат собствен бизнес. 
Най-важният мотив за българските студенти, 
възнамеряващи да основат собствен бизнес, е 
"Да се възползвам от собствените си умения", 
а за студентите от Полша, които искат да ос-
новат собствен бизнес е "Да реализирам меч-
тите си". 
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Фиг. 8. Значение на различните кариерни 

мотиви между основателите на собствен биз-
нес 

 
4. Сравнение на влиянието на социал-

ната и културната среда 
 
Рискът е важен социално-културен фактор, 

оказващ влияние на предприемачеството. За-
това нашето проучване изследва степента, до 
която студентите считат, че са изложени на 
риск, ако станат предприемачи. В анкетата 
студентите трябва да оценят степента на съг-
ласие с три твърдения (Pennings et al., 2004) –
таблица 4 като поставят оценки от 1 (напълно 
несъгласен) до 7 (напълно съгласен).  

 
Таблица 4. Скала на възприемания риск 

№ Твърдение 
1 Считам, че започването на собствен бизнес е много 

рисковано. 
2 Мисля, че е опасно да управлявам собствен бизнес. 
3 Вярвам, че притежаването на бизнес крие много го-

лям риск. 
 
Изчисленият индекс на възприемане на 

риска при започване на бизнес от българските 
и полските студенти е много нисък. Тази 
оценка е сред петте най-ниски оценки на въз-
приетия риск от международната извадка на 
GUESSS. Другите четири страни са с Мекси-
ко (4,09), Бразилия (4,31), Румъния (4,36) и 
Естония (4,37). Глобалната средна стойност е 
4,85 (Sieger et al., 2014 ). 

 
 
 

 
 
Фиг. 9. Оценка на възприетия риск за 

стартиране на собствен бизнес 
 
Заключение 
 
По-долу ще обобщим основните резултати 

от проучването, както следва: 
- 21,5% от българските и 17,1 % от полс-

ките студенти не са посещавали никакви кур-
сове за предприемачество в университета. 

- Предприемаческият климат в двата уни-
верситета е относително добър. Индексът на 
предприемаческия климат на университетска 
среда в университет „Проф. Ас. Златаров“ – 
Бургас е под глобалната средна стойност, а в 
полския университет е равен на нея. 

- Детайлната и обобщената оценка на сту-
дентите по отношение на индекса на предп-
риемаческа ориентация на образованието е 
сравнително добра, ако се сравнява със све-
товната средна стойност (4.0). Курсовете, 
предлагани от университетите, отчасти уве-
личават предприемаческите знания и умения 
на студентите, което показва достатъчно по-
тенциал за подобряване на курсовете по 
предприемачество и извънаудиторните дей-
ности на студентите. 

- Проучването показа също, че студентите 
с родители предприемачи са по-склонни да 
станат основатели на собствени фирми или 
наследници на семейния бизнес. 

- Най-важните мотиви за основателите на 
собствен бизнес в Бургаския университет са 
„Да се възползвам от собствените си умения", 
а за студентите от Университет “Казимирц 
Пуласки“ е „Да реализирам мечтите си“. 

- Социалната и културната среда играят 
важна роля при избора на кариера. Рискът е 
доказан фактор, влияещ върху предприема-
ческите намерения. Студентите в двата уни-
верситета възприемат предприемачеството и 
започването на собствен бизнес като умерено 
рискова дейност. 
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Резултатите и заключенията от това изс-
ледване помагат за подобряване на предпри-
емаческите намерения на студентите в „Проф. 
Ас. Златаров“ - Бургас и Университет “Кази-
мирц Пуласки“. Проучването също така пока-
за, че обучението по предприемачество на 
университетско ниво трябва да бъде стиму-
лирано. От друга страна, трябва да се осигу-
рят специфични курсове и дейности за сту-
дентите, които възнамеряват да станат предп-
риемачи, както и за студенти, които все още 
нямат намерения за предприемачество. Пос-
ледната група трябва да бъдат мотивирани и 
запознати с добрите практики в предприема-
чеството, за да се създаден необходимия ин-
терес към предприемаческа кариера.  
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ABSTRACT: The publication analyses key aspects of the concept of a circular economy presented in the Eu-
ropean Union legislative package that are relevant to the implementation of regional policy. The main thesis is 
that the process of strategic regional planning should support the transition to a circular economy of the Bulgar-
ian regions by including specific commitments in the future strategies and development plans aimed at creating 
a stimulating change of business and social environment in the regional communities. Despite significant eco-
nomic, social and infrastructure development deficiencies, measures and activities related to the improvement of 
basic infrastructure in the Waste sector are being implemented in the Danube Region, providing a good basis for 
building on the results achieved. In addition to targeted actions at European and national level that affect a mul-
titude of key sectors, it is necessary for regional and local authorities to create the conditions in which resources 
can be mobilized to develop a circular economy in the regions. 

Key words: circular economy, regional development, strategic planning 
 

 
Въведение 

 
Концепцията за кръговата икономика е за-

мислена през 70-те години на ХХ век с наме-
рението да се насърчи развитието на свят, в 
който нищо не губи. Около 40 години по-
късно тази визия се превърна в приоритет за 
прогресивните политически лидери и прави-
телства по света. 

Принципите на кръговата икономика изис-
кват фундаментална трансформация на ико-
номическия линеен модел чрез прилагането 
на консолидирана и хармонизирана норма-
тивна рамка за въвеждане на „кръгови“ кри-
терии за ресурсна ефективност, социална от-
говорност и устойчивост, адресирана към раз-
нообразни области, в т.ч. суровини, води, 
климат, енергетика, транспорт, промишле-
ност, отпадъци, селско стопанство, биоразно-
образие и др. 

Целта на настоящата публикация е на ос-
новата на анализ на същностните характерис-
тики на концепцията за кръгова икономика, да 
се предложат насоки за включване на конк-
ретни тематични цели и приоритети в бъде-
щите стратегии и планове за регионално и 

местно развитие, които да подкрепят прехода 
към кръгова икономика на българските реги-
они. 

 
Изложение 

 
Кръговата икономика, вдъхновена от фун-

кционирането на природните екосистеми, има 
за цел да подпомогне отделянето на икономи-
ческия растеж от използването на природните 
ресурси чрез създаване на иновативни про-
дукти, услуги, бизнес модели и обществени 
политики. Кръговата икономика е изключи-
телно сложен процес с потенциално влияние 
върху цялата икономика.  

Съществуват многобройни определения и 
опити за дефиниране същността на кръговата 
икономика, като се има предвид нейното раз-
нообразно въздействие върху отделните ико-
номически сектори. Един опит за по-цялостно 
разбиране на нейния концептуален модел ни 
води към следните характеристики: „Кръгова-
та икономика описва икономическа система, 
която се основава на бизнес модели, които 
заместват концепцията за „крайна употреба“ с 
намаляване, алтернативно повторно използ-
ване на материалите за рециклиране и опол-
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зотворяване в процесите на производство, 
разпространение и потребление, като по този 
начин работят на микроравнище, мезоравни-
ще (еко-индустриални паркове) и макрорав-
нище (град, регион, нация и извън нея), с цел 
постигане на устойчиво развитие, което пред-
полага създаване на екологично качество, 
икономически просперитет и социална спра-
ведливост в полза на настоящите и бъдещите 
поколения“ (Kirchherr, Reike, Hekkert, 2017).  

Кръговата икономика поставя под съмне-
ние традиционния, линеен модел на произ-
водство и потребление, при който ресурсите 
се извличат, добиват, произвеждат, транспор-
тират и използват, преди да бъдат изхвърлени 
в края на веригата на стойността. Линейният 
модел е възможен чрез система, в която вхо-
дящите стоки са евтини и широко достъпни, 
но вече не са устойчиви, което налага да се 
"затвори цикъла", за да се постигне модел на 
устойчив растеж. 

Преходът към кръгова икономика ще бъде 
един от основните приоритети на политиките 
на ЕС, целящ да помогне на Европа да пос-
тигне задълженията си по постигане на „Це-
лите за устойчиво развитие” на ООН. Ориен-
тирането към кръгова икономика се основава 
на три стълба: ползи за околната среда, осо-
бено по отношение на ограничаване на въз-
действието върху нея и намаляване използва-
нето на ресурси; спестяване на разходи от по-
нижените нужди от природни ресурси; и съз-
даване на нови пазари, предоставящи допъл-
нителни икономически ползи от кръгови 
практики, например по отношение на създа-
ването на работни места или подобряване на 
благосъстоянието. 

През декември 2015 г. Европейската коми-
сия публикува План за действие за налагане 
на кръгова икономика, поставяйки я на цент-
рално място за въвеждането на политика за 
устойчиво развитие. Планът на Комисията 
предлага преосмисляне на политиката на ЕС 
чрез въвеждане на промени в етапите на жиз-
нения цикъл на продуктите: дизайн; произ-
водство; потребление; управление на отпадъ-
ците и повторно третиране на вторичните ма-
териали. Пакетът включва ново и ревизирано 
законодателство, фокусирано върху управле-
нието и намаляването на отпадъците, с план 
за действие и специален бюджет за прилага-
нето му. Обхванати са пет приоритетни об-
ласти – пластмаси, хранителни отпадъци, 
ключови суровини, строителство и строител-
ни отпадъци, биомаса и био-суровини. 

Абсолютното разделяне на производството 
и социалното благосъстояние от използването 
на ресурси и енергия и от свързаните с тях 
въздействия върху околната среда е основната 
цел на политиката на ЕС за ефективно изпол-
зване на ресурсите. 

Основната идея на кръговата икономика е 
изграждането на модел, при който влагането 
на ресурсите и изтичането на енергията да 
бъдат сведени до минимум. За да се постигне 
тази цел трябва да се промени йерархията на 
отпадъците. Първото, което се поставя като 
цел в кръговата икономика, е така да бъде 
направен даден продукт, че да се предотврати 
до минимум образуването на отпадък. Втора-
та цел е животът на продуктите да бъде въз-
можно най-дълъг и те да могат да се ремонти-
рат. След това идва рециклирането – отделни-
те елементи лесно да могат да бъдат отделяни 
и материалите рециклирани (Димов, 2018). 

След приемането на законодателния пакет 
от Европейската комисия през 2015 г., кон-
цепцията за кръгова икономика получи до-
пълнителен стимул за развитие. Независимо 
от това, преходът към кръгова икономика 
представлява предизвикателство за всички 
страни-членки на Европейския съюз. Този 
преход изисква адаптиране към специфичното 
положение в регионите на всяка страна, като 
се използват техните особености и силни 
страни. 

Страните и регионите въвеждат различни 
видове политики в подкрепа на прехода към 
кръгова икономика. Някои представят поли-
тически инициативи, които обхващат дългос-
рочна и всеобхватна стратегия, посветена 
единствено на развитието на кръгова иконо-
мика. Пример за такъв подход дава Нидер-
ландия. Холандското правителство се анга-
жира с цялостен стратегически преход към 
кръгова икономика. Други държави си поста-
вят за цел да въведат кръговата икономика 
като част от обща дългосрочна стратегия за 
устойчиво развитие на икономиката или енер-
гетиката. Следователно, разработването на 
кръгова икономика не е единствената цел в 
тези случаи. Франция и регионите на Каталу-
ния и Фландрия имат такъв общ дългосрочен 
стратегически подход. Федералните прави-
телства на Белгия и на Германия са избрали 
други, по-краткосрочни видове инициативи, 
като стартират политики, които са предназна-
чени единствено за подпомагане на прилага-
нето на кръгова икономика през 2019/2020 г. 
(Europe Goes Circular Outlining: The 
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Implementation of a Circular Economy in the 
European Area, 2017). 

Концепцията за кръгова икономика надх-
върля рамката на една единствена компания, 
като генерира нови дейности и работни места. 
Нейният приобщаващ подход призовава всич-
ки да участват (граждани, асоциации, местни 
власти и компании). В своята същност моде-
лът на кръговата икономика е регионален по 
рода си проект (White Paper on the Circular 
Economy on Greater Paris, 2015). Кръговата 
икономика, въведена по партньорски начин на 
регионално и местно ниво спомага за изграж-
дане на силни, солидарни общности и регио-
нални икономики. Преходът от линейна към 
кръгова икономика налага нови бизнес моде-
ли, ново поведение на потребителите и нови 
решения за превръщане на отпадъците в ре-
сурси.  

Местните и регионалните власти имат сво-
ята роля във всеки един от етапите на продук-
товия жизнен цикъл: 

При етапа на проектиране на продуктите 
местните и регионални власти могат да пов-
лияят като купуват стоки и услуги чрез т.нар. 
„зелени“ обществени поръчки, които не са 
ресурсоемки, а са издръжливи, лесно попра-
вими и обновими, както и подлежат на рецик-
лиране и повторна употреба; 

На производствения етап местните власти 
могат да си сътрудничат с останалите заинте-
ресовани страни чрез насърчаване на устой-
чивата употреба на суровини, в т.ч. чрез мо-
дерни способи като индустриална симбиоза, 
химически лизинг, преработка и производство 
със затворен цикъл; 

Местните и регионални власти могат ак-
тивно да въздействат върху потребителското 
поведение на домакинствата, бизнеса и инс-
титуциите, чрез инициативи за обучение и 
информираност, насърчаване на споделената 
икономика, т.е. засилване на връзките между 
местни производители и потребители, както и 
чрез насърчаване на повторната употреба; 

Не бива да се забравя, че управлението на 
отпадъците и рециклирането са две от най-
важните отговорности на общинско ниво. Все 
повече местни власти усъвършенстват управ-
лението на отпадъците и въвеждат нови мето-
ди за  полезна обработка: био-рафиниране, 
компостиране, анаеробно разграждане и др. 

Местните и регионални власти следва да 
интегрират политиката за насърчаване на кръ-
говата икономика в съответните стратегичес-
ки документи, като включат в тях планирани-

те мерки и формите на подпомагане. Това из-
праща ясен сигнал на заинтересованите стра-
ни и ги стимулира да планират дългосрочно. 
Кръговата икономика следва да намери място 
в регионалните и общинските планове за раз-
витие, тематични и секторни стратегии, ин-
тегрираните планове за градско възстановява-
не и развитие, оперативните програми, съфи-
нансирани от фондовете на ЕС и др. 

Местните и регионални власти могат да 
предложат подкрепа чрез осигуряване на це-
лево финансиране, достъп до знания и ин-
формация, както и възможности за работа в 
мрежа и международен обмен. Финансовата 
подкрепа за кръговата икономика може да 
възприема различни форми, в т.ч. грантове, 
заеми, данъчни облекчения, инвестиционни 
гаранции, директно предоставяни от публич-
ните власти или чрез посредници, като бизнес 
асоциации, агенции за развитие и др. Чрез 
споделяне на опит, организиране на събития 
или създаване на информационни платформи, 
градовете и регионите могат да инициират и 
спомогнат останалите заинтересовани участ-
ници от бизнеса, неправителствените и граж-
дански организации, академичните среди и 
доставчиците на комунални услуги.  

В рамките на Националната програма за 
развитие (НПР): България 2020 и приетите в 
подкрепа на нейното изпълнение стратегичес-
ки документи1, в Дунавския регион на тери-
торията на общините от Северозападен район 
и Северен централен район, се изпълняват 
мерки и дейности, свързани с подобряването 
на базисната инфраструктура в сектор „Отпа-
дъци“, което осигурява добра основа за надг-
раждане на постигнатите резултати в прехода 
към кръгова икономика. Основната задача е 
да се постигне ефективно използване на ре-
сурсите, чрез оптимизиране събирането на 
отпадъци и внедряване на съвременни техно-
логии за разделно събиране, компостиране на 
биоразградимите отпадъци, рециклиране и 
екологосъобразно обезвреждане (Таблица 1).  
  

                                                           
1 Тригодишен план за изпълнение на НПР:България 
2020, Национална стратегия за регионално развитие на 
Република България за периода 2012-2022 г., Оператив-
на програма „Околна среда“ за 2007-2013 г. и за 2014-
2020 г., Регионален план за развитие на Северозападен 
район, Регионален план за развитие на Северен центра-
лен район, областни стратегии, общински планове за 
развитие, интегрирани планове за градско възстановява-
не и развитие и др. 
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Таблица 1. Информация за изпълнението на проекти за изграждане на компостиращи инстала-
ции за разделно събиране на отпадъци на територията на Северозападен и Северен централен 
район 

Наименование на проекта Бенефициент Срок на из-
пълнение Бюджет (лв.) Очаквани резултати 

Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци в об-
щина Монтана 

ОБЩИНА 
МОНТАНА 

5.4.2018- 
06.04.2020 6 154 812.21 

По проекта ще бъде изг-
радена компостираща 
инсталация с капацитет 
6150 т/г., 

Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци за 
общините Вълчедръм и Якимо-
во 

ОБЩИНА 
ВЪЛЧЕДРЪМ 

29.11.2018 - 
30.11.2020 3 285 654.56 

По проекта ще бъде изг-
радена компостираща 
инсталация с капацитет 
2257 т/г., 

Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци за 
община Чипровци и община 
Георги Дамяново 

ОБЩИНА 
ЧИПРОВЦИ 

30.10.2018-
30.10.2020 3 422 900.64 

По проекта ще бъде изг-
радена компостираща 
инсталация с капацитет 
2128 т/г 

Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или 
биoразградими отпадъци в об-
щините Берковица и Вършец 

ОБЩИНА 
БЕРКОВИЦА 

29.5.2018- 
29.05.2020 3 732 873.03 

По проекта ще бъде изг-
радена компостираща 
инсталация за зелени 
и/или биоразградими 
отпадъци с капацитет 
3696 т/г 

Изграждане на инсталация за 
компостиране на разделно съб-
рани зелени отпадъци – регион 
Враца 

ОБЩИНА 
ВРАЦА 

20.11.2018-
20.11.2020 5 845 347.29 

Планирани за изгражда-
не и експлоатация са 
следните съоръжения: 
- компостираща инстала-
ция с капацитет до 8 000 
т/год. 

Изграждане на инсталация за 
предварително третиране и ин-
сталации за компостиране, в 
рамките на Регионалната сис-
тема за управление на отпадъ-
ците в Регион Оряхово 

ОБЩИНА 
ОРЯХОВО 

5.4.2018-
05.03.2021 

13 498 
945.68 

Изграждане на инстала-
ция за предварително 
третиране на битови от-
падъци с цел тяхното 
оползотворяване с капа-
цитет 15 300 т. 

Проектиране и изграждане на 
допълнителна инфраструктура 
(инсталация за предварително 
третиране на битови отпадъци и 
компостираща инсталация за 
разделно събрани биоразгради-
ми и/или зелени отпадъци  на 
регион Троян, включващ общи-
ните Троян и Априлци 

ОБЩИНА 
ТРОЯН 

20.12.2017-
20.02.2020 6 200 343.30 

Компостиращата инста-
лация за разделно събра-
ни зелени отпадъци ще 
бъде с капацитет 2200 
т/г. 

Разработка на иновативен кон-
тейнер за разделно събиране на 
отпадъци за външна употреба, 
захранван със зелена енергия РЕКЛАМНО 

ИЗДАТЕЛС-
КА АГЕНЦИЯ 

НОМЕР 1 
ООД 

1.6.2018-
01.01.2020 589 110.00 

Дейностите включват 
провеждане на индуст-
риални научни изследва-
ния с цел разработка на 
иновативен контейнер за 
разделно събиране на 
отпадъци в ефективно 
партньорство с ХТМУ 
/Химикотехнологичен и 
металургичен универси-
тет/ 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/81/Company?uin=aO%2Bzj7%2BIkutSERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/81/Company?uin=aO%2Bzj7%2BIkutSERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/284/Company?uin=KxIefpwIKG3ivR7AAUOQ5w%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/284/Company?uin=KxIefpwIKG3ivR7AAUOQ5w%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/286/Company?uin=Bi50lmGFWPPgENjWalH1Zg%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/286/Company?uin=Bi50lmGFWPPgENjWalH1Zg%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/75/Company?uin=dygmHZOreq9SERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/75/Company?uin=dygmHZOreq9SERP%2F9w0I0A%3D%3D&uinType=Bulstat&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/74/Company?uin=k9H4LaEtIQzKcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/74/Company?uin=k9H4LaEtIQzKcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/74/Company?uin=k9H4LaEtIQzKcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/74/Company?uin=k9H4LaEtIQzKcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
http://2020.eufunds.bg/bg/0/74/Company?uin=k9H4LaEtIQzKcNkkkqqZ%2Fw%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Beneficiary
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Прилагане на децентрализиран 
модел за управление на био-
отпадъците в общините Севли-
ево, Дряново и Сухиндол, 
включително изграждане на 
необходимата техническа инф-
раструктура – система за раз-
делно събиране и съоръжение 
за рециклиране на събраните 
биоотпадъци. 

ОБЩИНА 
СЕВЛИЕВО 

15.8.2018-
15.01.2020 2 230 595.39 

 В община Севлиево, ще 
се изгради съпътстваща 
инфраструктура - довеж-
дащ електропровод с 
обща дължина 163 м 

Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация и 
инсталация за предварително 
третиране на битови отпадъци 
за общините от РСУО Разград 

ОБЩИНА 
РАЗГРАД 

30.11.2017 - 
30.07.2020 

13 563 
028.56 

В резултат от изпълнени-
ето на проекта ще бъдат 
изградени компостираща 
инсталация и инсталация 
за предварително трети-
ране. 

Източник: Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Бълга-
рия 2020, http://2020.eufunds.bg/ (посетен на 03.12.2018) 
 

За достигането на целите за рециклиране 
на битови и строителни отпадъци до 2020 г. е 
необходимо да се увеличи подготовката за 
повторна употреба и рециклиране на отпа-
дъчни материали, включващи най-малко хар-
тия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата, и подобни отпадъци от други 
източници до най-малко 50% от общото им 
тегло; да се намали на количеството на био-
разградими битови отпадъци, обезвреждани 
чрез депониране, отнесени към общото коли-
чество образувани биоразградими битови от-
падъци през 1995 г., както следва: до 75% (до 
2010 г.); до 50% (до 2013 г.); до 35% (до 2020 
г.), (Национална програма за развитие: Бълга-
рия 2020, с.58-59).  

Планираните мерки целят да се ограничи 
вредното въздействие върху здравето на хо-
рата и околната среда посредством намалява-
не образуването на отпадъци и увеличаване 
на количествата рециклирани и оползотворе-
ни отпадъци, както и рационално, ефективно 
и природосъобразно използване на природни-
те ресурси. За да се подобрят действията по 
предотвратяване на отпадъците и да се улесни 
разпространението на най-добрите практики в 
тази област, се въвежда изискване да се раз-
работят програми за предотвратяване на от-
падъците, които се съсредоточават върху 
ключовите въздействия върху околната среда 
и се има предвид целия жизнен цикъл на про-
дуктите и материалите.  

Целевата група, обхваната от мерките са 
общини, население, бизнес структури. Очак-
вани резултати от осъществяването на мерки-
те са: ръст на оползотворени и рециклирани 
отпадъци, повишаване на относителния дял 

на населението, обслужвано от системи за 
организирано събиране и транспортиране на 
битови отпадъци; ръст на компостираните 
биоразградими отпадъци (количеството обра-
зувани биоразградими отпадъци е средно 1,6 
млн. т на година). 

Със средства по Оперативна програма 
„Околна среда“ (2007-2013) са изградени 19 
регионални депа за твърди битови отпадъци, 
като част от регионални системи за управле-
ние на отпадъците (РСУО), в т.ч. и на терито-
рията на общини в Северозападен и Северен 
централен район: Велико Търново, Видин, 
Габрово, Луковит, Никопол (Левски), Плевен. 
Регионалните системи включват изграждане-
то на инсталации за предварително третиране 
на твърди битови отпадъци, в това число инс-
талации за сепариране и компостиране на от-
падъци, а общо за страната обслужваното на-
селение е 4 118 288 души. Изградени са и 11 
сепариращи инсталации с капацитет 731 215 
т/год. Със средства от Предприятието за уп-
равление на дейностите по опазване на окол-
ната среда (ПУДООС) се изгражда сепарира-
ща инсталация в община Силистра (144 292 
жители обслужвано население), (Тригодишен 
план за изпълнение на НПР: България 2020, с. 
236). 

В съответствие с планираните мерки, про-
дължава доизграждането на системата от съо-
ръжения, осигуряваща екологосъобразното 
обезвреждане на цялото количество битови 
отпадъци, генерирани в страната и закриване 
на всички съществуващи депа за отпадъци, 
които не отговарят на изискванията на норма-
тивната уредба и съвременните технически 

http://2020.eufunds.bg/
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стандарти (Тригодишен план за изпълнение 
на НПР: България 2020, с.242). 

Всички осъществени и планирани дейнос-
ти са насочени към комплексното решаване 
на проблемите, свързани с отпадъците, от ед-
на страна да се ограничи негативното им въз-
действие върху човешкото здраве и околната 
среда и същевременно се премине към пов-
торната им употреба, с което ще се намали 
ползването на първични природни ресурси. 
По-доброто управление на отпадъците и на-
маляването на количеството на отделените 
отпадъци ще допринесе за намаляване на 
емисиите на парникови газове в регионите и 
поставя добра основа за преминаването към 
кръгово функциониране на регионалните 
икономически системи. 

Участието на България в програмите на ЕС 
за повишаване на конкурентоспособността на 
предприятията открива възможности за нов 
тип публична политика, която ще се базира на 
създаването, трансфера и прилагането на зна-
ния и внедряването на иновации. Това пред-
полага динамично насърчаване на развитието 
на клъстери. На практика клъстерите са приз-
вани да реализират иновациите на регионално 
равнище, като подкрепят създаването на под-
ходящата бизнес среда (Танаков, Петров, 
2018, с.111). 

Интегрираната стратегическа рамка за раз-
витие на Дунавския регион2, която ще бъде 
изградена на основата на новото статистичес-
ко райониране на територията на България 
след 2020 г. (проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за регионалното разви-
тие), следва да включва много по-широк па-
кет от мерки и дейности, за всяко от приори-
тетните направления, ориентирани към създа-
ването на предпоставки и условия за преход 
към кръгова икономика на територията на 
региона, като: 
• подкрепа за създаването на продукти, из-

дръжливи, лесно поправими и обновяеми, 
подлежащи на повторна употреба, рецик-
лиране, чрез обявяване на „зелени“ об-
ществени поръчки; 

• създаване на благоприятна бизнес-среда, 
особено за малките и средни предприятия, 
чрез осигуряване на достъп до иноватив-
ни технологии, преструктуриране и раз-

                                                           
2 Според предложените промени в обхвата на Дунавс-
кия район от ниво 2 ще се включват областите: Търго-
вище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, 
Велико Търново Русе, Разград и Силистра. 

витие на нови бизнес модели, целево фи-
нансиране, гаранции за нисколихвени за-
еми, данъчни облекчения и др. (Николов, 
2016, с. 160); 

• стимулиране на активно институционално 
публично-частно партньорство за насър-
чаване устойчивото използване на суро-
вини и материали, чрез затворен цикъл на 
производство и преработка; 

• подпомагане на предприемачески иници-
ативи, целящи намаляване на консумаци-
ята на енергии и суровини, както и техно-
логично обновяване и развитие на „зеле-
ни“ икономически дейности; 

• подобряване на достъпа до инфраструк-
турни мрежи на територията на обособе-
ни производствени зони, като водоснаб-
дяване, канализация, пречистване на от-
падъчните води, вътрешна мрежа от ули-
ци в производствената зона, захранване с 
електрическа енергия и природен газ, 
достъп до интернет, осигуряване на ло-
гистични и складови услуги, свързване на 
зоната с републиканската пътна мрежа и 
жп мрежата на страната; 

• насърчаване развитието на традиционни 
за региона икономически дейности - мес-
тни занаяти, грънчарство, килимарство, 
стъкларство, каменоделство и др., съхра-
няване на специфични еко-технологии и 
продукти, като част от регионалната 
идентичност и уникалност на територия-
та; 

• създаване на актуализирани програми за 
модернизиране и повишаване на капаци-
тета на заетите, чрез придобиване на нови 
професионални умения и разработване на 
маркетингови стратегии, в контекста на 
кръговата икономика; 

• създаване на условия и механизми за сти-
мулиране на трудова географска мобил-
ност в посока подобряване на транспорт-
ната свързаност и подкрепа за развитието 
на обществения транспорт по направле-
нията с най-интензивни ежедневни трудо-
ви пътувания около големите градски 
центрове; 

• провеждане на публични информационни 
кампании за въздействие върху потреби-
телското поведение на домакинствата, 
бизнеса и институциите, чрез инициативи 
за насърчаване на споделената икономи-
ка, за улесняване комуникацията между 
местни производители и потребители, 
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както и стимулиране повторната употреба 
на продуктите, разделно събиране на от-
падъците и др.;  

• продължаващо доизграждане на компос-
тиращи инсталации за биоразградими от-
падъци на площадките на регионалните 
депа за обезвреждане на битови отпадъци, 
на инсталации за разделяне, сепариране 
на отпадъците, закриване и рекултивация 
на депа за отпадъци на територията на 
съществуващи сметища, които не отгова-
рят на съвременните технически стандар-
ти; 

• активизиране и разширяване на трансгра-
ничното, междурегионалното и трансна-
ционалното сътрудничество, чрез стиму-
лиране трансфера на опит и добри прак-
тики в прехода към кръгова икономика 
между публични институции, фирми и 
неправителствени организации, реализи-
рането на проекти от общ интерес и съз-
даването на транснационални мрежи с 
участници от Дунавския регион. 

 
Заключение 

 
Кръговата икономика е огромна икономи-

ческа трансформация, която започва на първо 
място от силните икономики, тъй като те раз-
полагат със средствата и са стимулирани да 
се подготвят за новите възможности, произ-
тичащи от кръговата икономика.  

Прилагането на новия модел изисква сил-
но и продължаващо участие на правителство-
то по отношение на контрола и регулирането. 
Въпреки несигурността и предизвикателства-
та, очакваните ползи ще се проявят първо при 
силните икономики. Това е така, защото те 
разполагат с производствени мощности, кои-
то могат да бъдат адаптирани и преработени. 
Освен това, отпадъците, новият източник за 
производство, се генерират от големите про-
изводители.  

България като страна, която е част от Ев-
ропейския съюз, също ще бъде принудена да 
приеме модела на кръговата икономика. 
Страната ни все още не е имала възможност 
да се възползва от истинска пазарна свобода, 
за да се превърне в голям производител и 
първоначално няма да може да генерира съ-
ществени ползи от новия икономически мо-
дел. Освен това, България ще трябва да след-
ва рестриктивна политика и нови стандарти, 
които в този случай допълнително ще повли-
яят на развитието. Страната продължава да 

изпълнява базови приоритети, като изгражда-
не и модернизиране на инфраструктура, бор-
ба с бедността, които са характерни за стра-
ните в преход. Независимо от това, в предс-
тоящия процес на стратегическо регионално 
планиране е важно да се формулират цели, 
приоритети и мерки, насочени към създаване 
на подходящи предпоставки за адаптиране на 
регионите към изискванията на кръговата 
икономика.  
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ABSTRACT: The Economy and Society Index shows how much each EU Member State is developing, as 
well as the willingness of the countries themselves to develop in the field of digital technology. The index makes 
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technology, many of the existing barriers can be removed to increase money-commodity exchange between 
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Въведение 
 
Индексът за навлизането на цифрови тех-

нологии в икономиката е показател за разви-
тието на дадено общество по отношение на 
технологичния прогрес. В условията на Чет-
въртата индустриална революция, всяко едно 
общество е длъжно да направи всичко въз-
можно за развитието си в технологично от-
ношение, защото всяко забавяне води до неп-
реодолими последици за обществото и бизне-
са като цяло. Индексът се явява показател за 
готовността на бизнеса за навлизането им на 
нови пазари, възможността им за развитие и 
тяхната способност за повишаване на конку-
рентоспособността. Той показва и развитието 
на дадена държава, що се отнася за намалява-
не на пречките между публичната админист-
рация, бизнеса и хората. Усвояването, разби-
рането и развитието на цифровите технологии 
ще помогнат на самото общество за по-
лесното получаване, разпространяване и ус-
вояване на получената информация – по този 
начин те ще могат пряко да участват в разви-
тието на собствената си държава. Не на пос-
ледно място, с развитието на цифровите тех-
нологии, много хора ще могат по-лесно да 
намират работа и да могат да се преквалифи-
цират от една работа в друга. Важността на 
индекса произлиза от това, че той е показател 
и за бъдещи преки чуждестранни инвестиции, 

заеми от Световната Банка и банки, кохези-
онните програми, както и програмите на Ев-
ропейския съюз (ЕС) за развитие. Самият ин-
декс показва на предприемачите сферите за 
развитие и къде могат да инвестират, както и 
дали съответната страна е готова за големи 
инвестиционни проекти. 

Индексът за навлизането на цифрови тех-
нологии в икономиката и обществото (Digital 
Economy and Society Index - DESI) е комплек-
сен показател, разработен от Европейската 
комисия (и по-конкретно от генерална дирек-
ция „Съобщителни мрежи, съдържание и 
технологии“), за оценка на напредъка на дър-
жавите от Европейския съюз към цифрова 
икономика и цифрово общество. Той обеди-
нява набор от показатели, структурирани по 
пет измерения: свързаност, човешки капитал, 
използване на интернет, внедряване на циф-
рови технологии и цифрови обществени ус-
луги. 

Целта на настоящата разработка е да се 
направи сравнителен анализ на индексът за 
навлизането на цифрови технологии в иконо-
миката и обществото в страните от Европейс-
кия съюз за периода 2015-2017 година. 

За постигане на целта са поставени след-
ните основни задачи: 

1) Да се направи анализ по компоненти-
те на индексът за навлизането на цифрови 
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технологии в икономиката и обществото на 
Европейския съюз; 

2) Да се направи сравнителен анализ по 
компонентите на индекса между отделните 
страните; 

3) Да се изведат основните тенденции в 
развитието на индексът за навлизането на 
цифрови технологии в икономиката и общес-
твото на Европейския съюз и възможни насо-
ки за подобрение. 

 
Анализ на стойностите на европейския съ-
юз по показателите на индекс DESI за пе-

риода 2015-2017 година 
 

DESI използва пет признака за оценяване: 
1) Свързаност: показателят свързване 

измерва внедряването на широколентова ин-
фраструктура и нейното качество. Достъпът 
до бързи широколентови услуги е необходи-
мо условие за конкурентоспособност на биз-
неса. 

2) Човешки капитал (цифрови умения) - 
размерът на човешкия капитал измерва уме-
нията, необходими за да се възползват от 
възможностите предлагани от едно цифрово 
общество. Такива умения са: от основни пот-
ребителски умения, които позволяват на хо-
рата да взаимодействат онлайн и да консуми-
рат цифрови стоки и услуги, до усъвършенст-
вани умения, които дават възможност на ра-
ботната сила да се възползва от технологиите 
за повишаване на производителността и ико-
номическия растеж. 

3) Използване на интернет от граждани-
те – разделът за разнообразието от дейности, 

извършвани от граждани онлайн, варират от 
потреблението на онлайн съдържание (видео, 
музика, игри и т.н.) до съвременни комуника-
ционни дейности или онлайн пазаруване и 
банкиране. 

4) Интеграция на цифровите технологии 
от предприятията – показателят измерва циф-
ровизацията на бизнеса и използването на 
онлайн канала за продажба. С приемането на 
цифровите технологии фирмите могат да по-
вишат ефективността, да намалят разходите и 
да ангажират по-добре клиентите, съдружни-
ците и бизнес партньорите. Интернет като 
търговски посредник предлага достъп до по-
широки пазари и потенциал за растеж. 

5) Цифрови обществени услуги – разме-
рът на цифровите обществени услуги измерва 
цифровизацията на обществените услуги, ка-
то се съсредоточава върху електронното уп-
равление. Модернизирането и цифровизация-
та на обществените услуги може да доведе до 
повишаване на ефективността, както за пуб-
личната администрация, така и за гражданите 
и бизнеса, както и за предоставянето на по-
добри услуги на гражданите. 

На Фигура 1 са показани постигнатите 
стойности на показателя Свързаност на стра-
ните от ЕС. По отношение на свързаността 
Румъния, Хърватия и България показват зна-
чително израстване през периода. От първен-
ците Холандия и Дания показват израстване, 
като при Холандия то е най-силно изразено с 
близо 2 точки, при Дания с 1,33 точки. Сред-
ната стойност на ЕС е 1,99 точки.  
 

 

 
 

Фигура 1. Стойност на показателя Свързаност на страните от ЕС 
 

На Фигура 2 са показани стойностите на 
показателя Човешкия капитал на страните от 
ЕС. През разглеждания период, редица дър-

жави отбелязват спад, като Холандия (2,79 
точки), традиционно силните страни като 
Финландия, Дания и Португалия имат ръст, 
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но не чувствителен (приблизително 1 точка). 
Румъния, Хърватия и България отбелязват 
известен ръст за целия период, който не над-
вишава 1 точка. Средната стойност за ЕС е 
0.95 точки. 79 % от европейците посещават 
редовно онлайн (поне веднъж седмично), кое-
то е с 3% повече спрямо миналия период. 
44% от европейците все още нямат основни 
цифрови умения. В страните от ЕС се е по-

вишил броят на завършилите STEM (наука, 
технологии, инженерство и математика) 19 на 
1000 души на възраст между 20 – 29 години 
през 2017 година. Делът на специалистите по 
ICT в работоспособна възраст (ИКТ – инфор-
мационна и комуникационна технология) 
3,6% през 2015 година за разлика от 3.2% 
през 2013 година.  

 

 
 

Фигура 2. Стойност на показателя Човешки капитал 
 
На Фигура 3 е показана интернет свърза-

ността на страните от ЕС. Тя показва различ-
ни колебания във всички страни от ЕС, като 
през годините на разглеждания период, реди-
ца държави са имали падове и бързо израст-
ване. Най-стабилна в периода е била Хърва-
тия с 1,89 точки, Холандия с 1 точка и Дания 
с 1,01 точки. България отбелязва ръст от 0,05 
точки. Средната стойност за ЕС е 0,65 точки. 
Интернет свързаността дава възможност за 
много дейности, които варират от потребле-
нието на онлайн съдържание (видео, музика, 

игри и т.н.) до съвременни комуникационни 
дейности или онлайн пазаруване и банкиране. 
Процентът на интернет потребителите, които 
се занимават с различни онлайн дейности, 
като четене на новини онлайн (70%), използ-
ване на интернет за извършване на видео или 
аудио повиквания (39%), използване на соци-
ални мрежи (63%), онлайн пазаруване (66%) 
или използване на онлайн банкиране (59%) се 
е увеличило леко през последните няколко 
години. 
 

 

 
Фигура 3. Интернет свързаност 
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На Фигура 4 е показано развитието на 
страните от ЕС по отношение на показателя 
Внедряване на цифровите технологии. През 
разглеждания период, Хърватия отбелязва 
спад с 0,55 точки, България е с минимално 
увеличение от 0,08 точки, а Румъния регист-
рира повишаване с 0,19 точки. Най-силно 
развитие в тази област отбелязват Холандия 
(1,80 точки), Дания (1,54 точки) и Финландия 
(1,31 точки). Средната стойност на показателя 
за страните от ЕС е 1,31 точки. Диаграмата 
измерва цифровизацията на бизнеса и използ-
ването на онлайн каните за продажба. С при-
емането на цифровата технология, фирмите 
могат да повишат ефективността, да намалят 
разходите и да ангажират по-добре клиенти-
те, сътрудниците и бизнес партньорите. Ос-
вен това интернет като търговски посредник 

предлага достъп до по-широки пазари и по-
тенциал за растеж. Що се отнася до интегра-
ция на технологиите, предприятията са най-
развити в Дания, Ирландия и  Финландия, а 
най-слабо са Румъния, Полша и България. 

Европейските предприятия все повече 
приемат цифрови технологии, като използва-
нето на бизнес софтуер за обмен на електрон-
на информация (от 26% през 2013 година до 
36% през 2015 година), изпращане на елект-
ронни фактури (от 11% през 2014 година до 
18% през 2016 година) или използването на 
социални медии за ангажиране с клиенти и 
партньори (от 14% през 2013 година до 20% 
през 2016 година). 

Независимо от това, по-малко от полови-
ната от тези компании продават на друга 
държава членка на ЕС. 

 

 
 
Фигура 4. Внедряване на цифровите технологии в страните от ЕС 

 
На Фигура 5 е показано използването на 

цифрови обществени услуги от страните в 
ЕС. Показателят Цифровите обществени ус-
луги измерва цифровизацията на обществени-
те услуги, като се съсредоточава върху елект-
ронното управление. Модернизирането и 
цифровизацията на обществените услуги мо-
же да доведе до повишаване на ефективност-
та както за публичната администрация, така и 
за гражданите и бизнеса, както и за предоста-
вянето на по-добри услуги на гражданите. 

Качеството на европейските онлайн об-
ществени услуги бележи леко подобрение, 

като се наблюдава увеличение на броя на 
публичните услуги, които са достъпни онлайн 
(от 75% през 2014 година до 82% през 2016 
година). В същото време, резултатът измер-
ващ повторното използване на потребителски 
данни, известни на публичната администра-
ция като начин за улесняване на предоставяне 
на онлайн услуги, остава стабилен. Що се от-
нася до търсенето, 34% от интернет потреби-
телите връщат попълнени формуляри онлайн 
в публичната администрация в сравнение с 
27% преди три години. 
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Фигура 5. Цифрови обществени услуги 
 

По отношение на цифровите обществени 
услуги, през годините се забелязва ръст при 
всички държави, като Румъния, Хърватия и 
България бележат ръст с 1 точка и повече, 
докато другите държави като Финландия и 
Холандия не надвишават и 1 точка. Средното 
ниво на ЕС е 1,08 точки. 

 
Заключение 

 
През наблюдаваният период, се забелязва 

желанието на всички държави членки на ЕС 
за свързаност, за да може различни пречки да 
бъдат преодолени по отношение на бизнеса, 
публичното управление и по-голямата ин-
формираност на населението. Има какво да се 
желае по отношение на навлизането на циф-
ровите технологии, както и за развитието на 
човешкия капитал. Откроява се така нарече-
ната група на ново привлечените (България, 
Румъния и Хърватия), където темповете и по 
петте критерия изостават от средните стой-
ности за ЕС. Редно е да се отбележи желание-
то им за бързото догонване и намаляването на 
разликите със страните от Централна Европа, 
а от там и с другите държави членки на ЕС. 
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DIGITALIZATION OF BUSINESS - PREREQUISITE FOR MODIFICATION OF BUSINESS 

MODELS IN ENTERPRISES  
 

Vanya Ivanova 
 

ABSTRACT: The publication discusses the introduction of digital technologies in business organizations as 
a prerequisite for changing business models in their practice. Presented are the main traditional business 
models applied on the market. Modern business models applied by companies in the country and around the 
world are being explored as a result of the penetration of digital technologies in their activities.. 

Key words: digital technologies, business models 
 

Въведение 
 
Развитието на технологиите и основно 

навлизането на интернет в ежедневната дей-
ност на компаниите, същевременно промяна-
та в умениията на населението в използване 
на крайни потребителски цифрови устройст-
ва, създаде предпоставка за промяна на тра-
диционни и въвеждане на съвременни бизнес 
модели в дейността на компаниите.  

Целта на изследването е в резултат на ли-
тературно проучване да се изясни изменения-
та на бизнес модели в предприятията в следс-
твие от навизането на дигиталните техноло-
гии.  

Обект на изследването са специализирани 
литературни източници, отнасящи се до диги-
тализация на бизнес средата на предприятия-
та, в следствие на навлизане на съвременни 
цифрови технологии. 

Предмет на изследването са съвременни 
бизнес модели, прилагани в дейността на 
бизнес организациите. 

Задачи на изследването са:  
- Да се изясни понятието „бизнес мо-

дел“, както и основни съвременни 
цифрови технологии, използвани в 
дейността на бизнес организациите.  

- Да се изяснят традиционни бизнес 
модели в практиката на предприятия-
та.  

- Да се проучи, на основата на литера-
турни източници, промяната в бизнес 

модели прилагани в условията на ди-
гитализация на икономическата среда, 
в която съвремените предприятия ра-
ботят.  

За постигане на целта се използват мето-
дите: на теоретичните изследвания и индук-
цията, който позволява на база на единични 
факти за определени явления да се направят 
обобщения. 

В резултат на изследването се прави обзор 
и систематизиране на съвременни бизнес мо-
дели, използвани в дейността на бизнес орга-
низациите, в следствие на дигитализацията на 
икономическата среда, в която те работят. 

 
1. Бизнес модели – същност и характерни 

особености  
В литературата (Хр. Тужаров, 2008, с.1) 

дефинира понятието „бизнес модел“, като 
начин „бизнес организацията да позиционира 
продуктите си на свободния конкурентен па-
зар и на база на това да участва във веригата 
за създаване на ценности“. R. Casadesus-
Masanell и J.Ricart считат, че „бизнес моделът 
се отнася до логиката на фирмата, начина, по 
който тя работи и как тя създава стойност за 
заинтересованите страни“ (R. Casadesus-
Masanell, J. Ricart, 2009, p.2) Сходно опреде-
ление в друг източник дефинира, че „бизнес 
модела логично описва как организацията 
създава, доставя на клиентите и придобива 
стойност (икономическа, социална, културна 
и т.н.)“ (Smartsourcing, 2019, с.1). Бизнес мо-

http://tuj.asenevtsi.com/A1.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BIS09/BIS11.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BisnesMod/BM09.htm
http://tuj.asenevtsi.com/BisnesMod/BM09.htm
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делът се дефинира и като „опростен изглед на 
бизнеса, предназначен да осигури цялостно 
описание и анализ на дейностите на цялата 
система от взаимосвързани бизнес процеси“ 
(Lpgenerator, 2019, с.1). 

R. Casadesus-Masanell и J.Ricart разглеждат 
понятието „бизнес модел“, като го сравняват 
с други две понятия „стратегия“ и „тактика“. 
Те стигат до извода, че „Стратегията се отна-
ся до избора на бизнес модел, чрез който 
фирмата ще се конкурира на пазара. Тактики-
те се отнасят до остатъчните избори, отворе-
ни за фирмата по силата на използвания от 
него бизнес модел“ (R. Casadesus-Masanell, J, 
Ricart, 2009, p.2). 

Друг известен в практиката метод 
„Business Model Canvas“ (Strategizer AG, 
2019) представа 9 елемента на „бизнес моде-
ла“, които детайлизират същността на поня-
тието: клиентски сегменти (Customer 
Segments), стойност, която предлага бизнеса 
(Value Proposition), взаимоотношения с кли-
ентите (Customer Relationships), канали 
(Channels), ключови ресурси (Key Resources), 
ключови дейности (Key Activities), ключови 
партньори (Key Partners), структура на разхо-

дите (Cost Structure), източници на приходи 
(Revenue Streams). 

В резултат на изследваните дефиниции 
може да се обобщи следното определение: 
„бизнес моделът обхваща дейностите, които 
бизнес организацията предприема за да реа-
лизира продуктите и услугите на пазара, с цел 
получаване, от една страна на финансова из-
года, а от друга доставяне на стойност за кли-
ентите и заинтересованите страни“. 

 
2. Дитални технологии и бизнес среда 

на предприятията 
 

В съвременния свят цифровите (дигитал-
ните) технологии широко са навлезли в живо-
та на личния и служебния живот на хората 
(фиг. 1). Те обхващат технологично обновя-
ване на бизнес процеси в дейността на бизнес 
организациите, свързани както със създаване 
и реализиране на стоките и услугите им, така 
и развитие на различни аспекти от цялостната 
им дейност. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Цифровите технологии в съвременния пазар 
 

С. Шерстобитов изказва мнение, че „циф-
рова компания, е тази компания, която се 
стреми да пренесе повечето си бизнес проце-
си он-лайн. Това са управление, контрол и 
анализ онлайн на всички основни бизнес про-
цеси – съгласуване на договорите, счетоводна 
дейност, логистични процеси, регистрация на 
сделки, покупки, обучение на персонала, мо-
ниторинг на взаимоотношенията с партньори 
и клиенти, техническа поддръжка и много 
други” (Цифровизация экономики, 2019, с.3). 
М. Болышев извежда отличителните черти на 
„цифровата компания“, към които той отнася 
„високо равнище на автоматизация, електро-
нен вътрешен документооборот, система за 
счетоводен и управленски отчет, електронни 
хранилища на данни, използване на техноло-
гии за управление на взаимоотношенията с 

клиентите – CRM, наличие на корпоративни 
социални мрежи“ (Цифровизация экономики, 
2019, с.3). 

Н. Кръстева счита (Н. Кръстева, 2019, с.2), 
че „Дигиталната трансформация е свързана, 
от една страна, с технологиите и тяхната дос-
тъпност, а от друга страна, с нагласите на хо-
рата“.  

О. Золотых разширява обхвата на разсъж-
денията (Цифровизация экономики, 2019), 
като разглежда понятието „цифрова иконо-
мика“, която свързва с „глобална мрежа от 
икономически и социални мероприятия, реа-
лизирани чрез такива платформи като интер-
нет, така и мобилните и сензорни мрежи“. 
Той счита, че за успешното функциониране 
на цифровата икономика са необходими три 
елемента – инфраструктура (достъп до интер-
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нет, телекомуникации), електронен бизнес 
(провеждане на бизнез чрез компютърни 
мрежи) и електронна търговия (диструбуция 
на стоки през интернет). 

С. Костяков дава пример (С. Костяков, 
януари 2018), че производителите на храни с 
помощта на възможностите, които предоставя 
цифрова икономика „се опитват да генерират 
цифрови модели на потребление на своите 
продукти, ако не в процесите на масови про-
дажби, то поне в някои тестови области“. То-
зи пример може да бъде приложен за продаж-
ба на продукти (електронна техника, разно-
образна техника и стоки за бита и др.) и в 
други отрасли на икономиката, чрез използ-
ване на функционалните възможностите и 
предимствата предоставяни от он-лайн плат-
формите за електронна търговия. С. Костяков 
разширява разсъжденията си (С. Костяков, 
януари 2018), относно функционирането на 
цифровата икономика, като счита че „цифро-
вите трансформации са пряко свързани и ори-
ентирани към клиента, пример за това са го-
лемите търговци, които използват „суперал-
горитми“ за машинно обучение: за да събират 
данни за поведението на клиентите; да ги 
анализират; да формират нови предложения 
въз основа на тях и в крайна сметка да полу-
чават по-голяма печалба. Друга „насока“ на 
цифровата икономика са вид супер-
интелектуални технически устройства, които 
поемат максимум от функциите, които преди 
това са изпълнявали от човек“. 

В резултат може да се направи извода, че 
цифровата икономика обхваща внедряването 
на технологична инфраструктура, на основата 
на използване на съвременни информационни 
и комуникационни технологии; изграждане 
на глобални мрежи за реализиране на иконо-
мически отношения между субектите на па-
зара, свързани с икономически и социални 
мероприятия задоволяване на потребностите 
на населението и постигане на конкурентос-
пособност на предприятията. 

 
3. Традиционни бизнес модели 

В икономическата литературата са широко 
представени различни видове традиционни 
бизнес модели.  

-  Съгласно използвания канал за продажба на 
продукта, бизнес моделите  известни в прак-
тиката са (У.Прайд, Ю. Феръл, 1994): 

• „Модел за директна продажба от 
производителя“, при който произведения 
продукт от производителя се продава на кли-
ента на цена, по-висока от производствените 
му разходи. 

• „Модел за продажба чрез търговец 
на дребно“ – продукта се закупува в големи 
количества от производителя и се продава на 
клиента на по-висока цена на дребно. 

• „Модел за продажба чрез търговец 
на едро и търговец на дребно“ – продукта се 
закупува от производителя на цена на едро и 
се продава на множество търговци на дребно, 
които реализират стоката на цена на дребно 
до клиента. 

• „Модел за продажба чрез участие на 
посредници“ – съществува посредник/ци 
между производителя и търговеца на едро 
и/или на продавача на дребно, който получава 
разликата между покупките и продажбите. 
 

- Според начина на статута на продавача и 
клиента се различават четири бизнес модела, 
които се прилагат в електронната търговия 
(Smartsourcing, 2019) (фиг. 2): 

• „B2C – Business to Customer“ (бизнес 
- клиент) – компанията продавач продава 
стоки или услуги непосредствена на клиента 
– физическо лице; 

• „B2B – Business to Business“ (бизнес - 
бизнес) – компанията продавач продава на 
стоки или услуги на друга компания клиент – 
юридическо лице; 

• „C2C – Customer to Customer“ 
(клиент - клиент) – човек, който има достъп 
до пазара продава на други хора стоки и услу-
ги; 

• „B2G – Business to Government“ 
(бизнес - правителство) – компанията про-
давач продава стоки и услуги на институция – 
клиент, подчинена на държавната власт. 

 
 

 

https://vc.ru/u/166723-evgeniy-ilchenko
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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Фиг. 2. Бизнес модели в електронната търговия 

 
 

- Според договореността между пазарните 
субекти, могат да се отличат следните 
примери (C. Kopp, 2019): 

• „Директни продажби“ – директна 
продажба на продукти на физически или 
юридически лица, 

• „Франчайзинг“ – фирма – (франчай-
зодател) предоставя при определени ус-
ловия и срещу заплащане на друга фирма 
(франчайзополучател), която желае да 
развива същата дейност, правото да из-
ползва разработен и успешен бизнес мо-
дел в определен вид бизнес (Българска 
агенция за инвестиции, 2019); 

• „Модел базиран на рекламата“ и 
т.н. 

Съществуват й хибридни бизнес модели. 
 
В резултат на изследването може да се от-

бележи, че ползването на тези модели от 
предприятията чрез тяхното традиционно 
приложение, е недостатъчно или само час-
тично ще подобри осъществяването и разви-
тието на дейностите по реализиране на стоки-
те и услугите им, в условията силна конку-
ренция и развитие на пазара с тенденции за 
преход към дигитална икономика. 

 
4. Съвременни бизнес модели в следствие 

на преход към дигитална икономика 
С. Костяков изказва разсъждения (С. Кос-

тяков, февруари 2018) относно връзката меж-

ду дигиталната икономика и бизнес моделите 
на предприятията, като изказва мнение, че „В 
ерата на дигиталната икономика обектът на 
търговските отношения става информация. Тя 
започва да придобива напълно независима 
стойност, генерирайки нови бизнес модели“. 
Той счита че „дигиталната икономика позво-
лява да се консолидират усилията на незави-
симите предприятия по-тясно, което от своя 
страна трансформира бизнес модела на всеки 
от партньорите“, както и че „в цифровата 
икономика бизнес моделът, разработен от ин-
дустриалните гиганти, се простира до мно-
гобройните им партньори от други индуст-
рии, предоставящи продукти и услуги, които 
преди това са били само косвено свързани с 
пионерите на настоящата цифрова икономи-
ка“. 

Дигитализацията на икономиката води до 
промяна на бизнес моделите на предприятия-
та. Наблюдава се преход от продуктов пазар 
към пазар на услугите. Движещи фактори за 
това изменение са (С. Костяков, февруари 
2018): 

- Въвличане на клиента във всички ета-
пи от жизнения цикъл на продукта; 

- Използване на информацията като 
търговски обект; 

- Преход от продуктов към услугов мо-
дел. 

В друга публикация (Softline, 2018) екипа 
на цифрова лаборатория Softline изследва 

http://upr.ru/author/1868
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потребителските, технологичните и отрасло-
вите тенденции за определяне на възможнос-
тите за привличане на нови бизнес клиенти, 
генериране и тестване на нови идеи. Те из-
веждат следните глобални тенденции, които 
лежат в основата на повечето промени в от-
раслите и бизнес моделите на компаниите 
(Softline, 2018): 

1. „Глобализация“ - глобализация на све-
товната икономика води до  формиране на 
единен пазар и информационно пространство 
и либерализация на световната търговия на 
стоки и услуги - 1/5 част продажбата на стоки 
и услуги се произвежда от транснационални 
корпорации. 

2. „Пестеливо потребление“ - ползването 
на ресурс става по-важно от собствеността, 
като се създава бизнес модела „икономика 
на съвместното потребление“. Основният 
принцип е достъп до ползване, а не владение 
на дадено благо: едните хора имат излишен 
ресурс, който е нужен на други – жилища, 
автомобили, оборудване, инструменти, уме-
ния, информация, свободно время и др. 

3. „Цифровизация на комуникациите“ – 
приложението на информационно-
комуникационните технологии изменят биз-
нес моделите за комуникации между хората, а 
така и между хората и организациите. 

4. „Нарастваща скорост на промените“ – 
с цел постигане на иновативно развитие, ком-
паниите са принудени да променят съществу-
ващите бизнес модели, да разработват нови 
подходи към продуктите и услугите, процеси-
те и подкрепата на бизнес операциите. Ско-
ростта на пускане на нови продукти на пазара 
непрекъснато се увеличава. 

Друго изследване (Ев. Ильченко, 2019) на 
компании-иноватори, реализирали дългос-
рочна печалба и създали конкурентни преи-
мущества, извежда следваща група съвремен-
ни бизнес модели на предприятията: 

1. „Freemium“ („Начини за безплатно 
ползване“) – Безплатните предложения 
привличат максимално възможен брой клиен-
ти за компанията, в същото време приходите 
за компанията се получават от по-малък брой 
от т.н. премиум-потребители. 

2. „P2P (Peer-to-Peer)“ „Равноправен 
достъп“ – Моделът се основава на взаимо-
действието на взаимодействието между от-
делни лица, които принадлежат на еднородна 
група. Компанията организатор създава място 
и възможност за взаимодействие в он-лайн 

база данни или услуги. Споделя се информа-
ция, стоки и услуги. 

3. „Търг“ – На такьв принцип компани-
ята-продавач продава на максимална цена, 
която е приемлива за клиентите. С навлизане-
то на интернет е отпаднала необходимостта 
от провеждане на търга на конкретно място. 
Сайтовете за он-лайн търгове продават стоки 
по целия свят.  

4. „Абонаментно обслужване“  – Поз-
волява на клиентите регулярно да  получават 
стоки и услуги. Компанията сключва договор, 
в който се договаря честотата и продължи-
телността на оказаните услуги. Предимство за 
клиентите е, ще не е необходимо многократно 
да извършват покупки, което им спестява 
време и пари.  

5. „Самообслужване“ – В резултат на 
използване на този бизнес модел в определе-
на степен се създава стойност и се намалява 
цената за клиента. На основата на този модел 
работят бизнес центрове (с ползване на прин-
тери, WiFi), заведение за хранене и т.н.  

6. „Двустранен пазар“ – позволява вза-
имодействие на две допълващи се групи, като 
действа като посредник или платформа. Из-
ползва се при уебсайтове, например свързва 
работодатели и търсещи работа. 

 
С. Костяков изследва и систематизира 

бизнес модели (С. Костяков, февруари 2018), 
съгласно движещите фактори, водещи до ди-
гитализация на икономиката: 

1. „Информационни услуги“ - те свързват 
данните помежду си, които идват от всички 
независими подсистеми и по този начин при-
добиват ново качество. От значение  не е тол-
кова самият продукт, а точната информация 
за неговото местонахождение на точното 
място в точното време. Информацията се 
консолидира от различни източници, и в ре-
зултат придобива съвсем друга стойност. 

2. „Аутсорсинг“ - доставчикът на крайния 
продукт работи с много компании подизпъл-
нители, а логистиката „съчетава“ всички про-
изводствени дейности в едно цяло за произ-
водството и реализацията му. 

3. „Продукт като услуга“ (Product as a 
Service) – моделът акцентира на следпродаж-
бените услуги, предоставяни на клиента след 
самата продажбата на продукта, което води 
до бизнес модели като: 

- „Взаимодействие с клиентите и марке-
тинг“ - клиентът използва услуга или про-
дукт, за които позволява фирмата продавач да 

https://vc.ru/u/166723-evgeniy-ilchenko
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прави дистанционното наблюдение в процеса 
на потребление след сравнително лесно полу-
чаване на тази информация и знания. В резул-
тат на това много компании преминават от 
политика на разработване на продукти към 
политика за подобряване на нейната работа. 
Следователно е отчетена трансформация на 
бизнес модела. 

- „Максимизиране на използването на 
продукта“ – максимизират се всички резерви 
в тази посока и се прибягва до много по-
малко гъвкава и скъпоструваща радикална 
модификация на продуктовата линия само 
когато е абсолютно необходимо.  

В резултат на изследването може да се 
направи извода, че основни насоки за транс-
формиране на съществуващи и разработване 
за нови бизнес модели в следствие на дигита-
лизацията на предприятията са свързани с: 
- глобализацията на световната иконо-

мика – чрез интернет се разширява зна-
чително достъпа на потребителите до 
информация и възможност покупка на 
продукти и услуги предоставяни от раз-
лични компании он-лайн. Развитието на 
на бизнес моделите се свързва отпадане-
то на ограниченията за продажба само на 
местния пазар, но и създаване възмож-
ности за реализацията на продукцията на 
регионален или глобален пазар.  

- създаване на възможности за изгодно 
потребление на продуктите на достъп-
на за клиента цена – развиват се бизнес 
модели стимулиращи клиентите за безп-
латно или на ниска цена получаване на 
достъп и запознаване с продуктите на 
предприятията; бизнес модели за нама-
ляване на крайната цена за клиента, чрез 
избягване заплащане разходи за допъл-
нителни услуги за него, чрез частично 
самообслужване от негова страна и др. 

- създаване на възможности за снижа-
ване на производствените разходи за 
предприятията – разработване на моде-
ли за работа на фирмата производител с 
бизнес организации подизпълнители, ра-
ботещи на регионалния или глобален па-
зар чрез договори за аутсорсинг и разви-
тие на логистичните модели на предпри-
ятията.  

- промяна на информационната среда - 
необходимо е развитие на бизнес моде-
лите за комуникация между предприяти-
ята и техните клиенти в следствие на ди-
гитализацията на средата и използваните 

електронни канали за комуникация меж-
ду тях, както и промяна на бизнес моде-
лите свързани получаване на информа-
ция за фирмата производител от послед-
ващото използване на продуктите й. 

 
Заключение 

 
За постигане на поставените задачи в пуб-

ликацията е изяснена същността на понятието 
„бизнес модел“, както и основни съвременни 
цифрови технологии, използвани в дейността 
на бизнес организациите. Разгледани са ха-
рактерни особености на навлизането на циф-
ровите технологии и тяхното влияние за съз-
даване на „цифрово предприятие“ и в цялост 
„цифрова икономика“. Разгледани са тради-
ционни бизнес модели от практиката на пред-
приятията, съгласно: използвания канал за 
продажба, в електронната търговия и др. 
Изяснено е влиянието на прехода към цифро-
ва икономика и тенденции (глобализация на 
икономиката, цифровизация на комуникации-
те и др.), които я обуславят върху промяната 
на бизнес модели в дейността на някои пред-
приятия. На основата на литературни източ-
ници са систематизирани съвременни бизнес 
модели на предприятия прилагани в условия-
та на дигитализация на икономическата сре-
да. Направени на изводи относно развитието 
на промяната в бизнес моделите на предприя-
тията в условията на дигитална икономика, в 
четири направления: свързани с глобализация 
на икономиката, потребление на продуктите 
на достъпна за клиента цена, снижаване на 
производствените разходи за предприятията и 
промяна на информационната среда. 
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ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО 
 

Розалин Янев 
 

OPERATIONAL PRODUCTION PLANNING IN THE RESTAURANT BUSINESS 
 

Rozalin Yanev 
 

ABSTRACT: A restaurant business, if it wants to be successful, must be able to plan its production and 
income from the sales of culinary production and other commodities well. The current article gives a short 
characteristic of the technological process in the restaurant business, the correlation between supply, production 
and placement of the produced goods, the stages of the planning of the culinary production. Few possibilities for 
planning of the culinary production commodity turnover and the commodity turnover from other food products 
are given. 

Key words: restaurant business, planning, culinary production, commodity turnover 
 

Въведение 
 
Основните цели, които стоят пред всяко 

едно предприятие са задоволяване на потре-
бителските потребности и реализиране на пе-
чалба или задоволяване на потребителските 
потребности при спазване на принципа на 
икономическата ефективност.  

Дейността на предприятието протича в 3 
основни направления: 

- Снабдяване със суровини, материали и 
услуги (консултации, кредити и др.); 

-  Производство на продукта; 
-  Пласмент на продукта. 
Начинът на производство зависи от харак-

тера на продукта, който ще се произвежда. За 
всяко предприятие са характерни дейностите 
финансиране, инвестиране, планиране, взема-
не на решения, организация и контролиране.    

Планирането е основен лост на управлени-
ето. Чрез него определяме целите, които 
преследваме, средствата и пътищата за тяхно-
то постигане. Ако предприятието иска да се 
развива успешно , то трябва своевременно да 
планира  дейността си и да взима решения. 

Под оперативно планиране на производст-
вото в ресторантьорството се има предвид 
планиране на стокооборота от кулинарна 
продукция. 

 
 
 

Технологичният процес в ресторантьорст-
вото 

 
В ресторантьорството се извършват четири 

вида основни функции: 
1. Производствени функции, състоящи се в 

преработката на продукти получени от селс-
кото стопанство и хранителната промишле-
ност и превръщането им в кулинарна продук-
ция. Чрез влагането на производителен труд 
се получават нови стойности и потребителни 
стойности. 

2. Търговски функции, състоящи се в тър-
говската реализация на собствената кулинар-
на продукция и на продукти от хранително-
вкусовата промишленост (т.н. готови стоки), 
които не се нуждаят от допълнителна кули-
нарна обработка. 

3. Функции по обслужване на непосредст-
веното потребление на закупените кулинарна 
продукция и готови стоки, което се осъщест-
вява в търговските зали. 

4. Функции по предоставяне на допълни-
телни ресторантьорски услуги, свързани с 
почивката и развлечението на гостите 
(напр.развлекателни програми). 

Съобразно тези функции се реализират два 
вида стокооборот: 

1. Стокооборот от собствена кулинарна 
продукция, където имаме производство и об-
ръщение. 

2. Стокооборот от други хранителни стоки 
(т.н. стокооборот от готови стоки), само от 
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търговска дейност. Другите хранителни стоки 
това са хляб и хлебни изделия, захарни изде-
лия, алкохолни и безалкохолни напитки и др. 
стоки, които не се подлагат на допълнителна 
кулинарна обработка. 

Плановете за дейността по отделните фун-
кции са в тясна взаимозависимост. Това важи 
в особено голяма степен за плановете за 
снабдяването, производството и пласмента. 

Дори един перфектно произведен продукт 
може да донесе загуби на предприятието, ако 
не е съобразен с потребностите на пазара и 
поради това не може да бъде пласиран. При-
чини за това могат да бъдат: 

1. Пазарът няма потребност от такъв про-
дукт. 

2. Търсенето не е платежоспособно. 
3. Конкуренцията предлага подобен про-

дукт на по-ниска цена. 
4. Потенциалните потребители нямат въз-

можност да получат информация за продукта. 
Предприемачът първо трябва да реши ка-

къв продукт, кога, в какво количество, как, на 
кого и на каква цена може да пласира. Едва 
тогава има смисъл да вземе решения за снаб-
дяване с имущество, назначаване на персонал 
и започване на производството. 

Преди началото на кулинарното производ-
ство предприемачът трябва да планира и да 
вземе решение какъв вид продукция и стоки, 
кога, в какво количество, с какво качество и 
на каква цена могат, съответно трябва да бъ-
дат доставени и респективно продадени. Ко-
гато са взети основните решения се премина-
ва към системно и навременно набиране на 
информация за това кои доставчици предла-
гат необходимите за производството ни стоки 
и услуги, на какви цени, в какво количество и 
с какво качество. 

Когато се взема решение относно начина 
на снабдяване трябва да се има предвид, че са 
възможни три принципа на снабдяване: съз-
даване на запаси; снабдяване при необходи-
мост; снабдяване в синхрон с пласмента или 
производството. 

1. Създаване на запаси. Относително голе-
ми количества стоки се поставят на склад и 
така са на разположение при необходимост. 

Според своето предназначение и характер 
стоковите запаси биват: 

- текущи – предназначени са да поддържат 
непрекъснатостта на производството на ку-
линарната продукция и на продажбите; 

- сезонни – свързани са и осигуряват се-
зонността в производствената и в търговската 

дейност. Това са стоки, чието производство 
или потребление имат сезонен характер; 

- специализирани – формират се от стоки 
със специално предназначение; задоволяват 
епизодично търсене. 

В зависимост от плановия период стокови-
те запаси се подразделят на: 

- начални (входни) – това са стокови запа-
си в началото на плановия период, с който 
започва дейността; 

- крайни (изходни) – това са стоковите за-
паси в края на периода; 

- отчетни (фактически) –  установени са 
фактически към определен период и са отра-
зени с показатели в специални първични до-
кументи.  

Стоковите запаси се измерват стойностно 
и в натурален израз с възприети мерни еди-
ници и в дни. Чрез стоковите запаси, измере-
ни в натурален и стойностен израз се плани-
рат: 

- краткотрайните активи, които се влагат в 
стоковите запаси;  

- броя и видовете складове, тяхното обза-
веждане и използване; 

- разходите за доставяне, съхраняване и 
предаване на стоковите запаси  по предназна-
чение. 

Предимства на принципа стокови запаси: 
- по всяко време в търговското предприя-

тие има готовност за доставки, а в производс-
твеното предприятие се осигурява непрекъс-
натост на производството; 

- покупка на големи количества с по-малки 
разходи; 

- може да се избере удобен момент за по-
купка. 

Недостатъци: 
- замразяване на значителен капитал; 
- големи складови разходи; 
- риск от влошаване качеството на запаси-

те. 
 
2. Снабдяване в случай на необходимост. 

Снабдяването се извършва тогава, когато 
възникне потребност (например при единич-
но производство или при излагане само на 
мостри) и когато постъпи поръчка за тяхното 
изработване, се купуват необходимите за това 
суровини. 

Предимства: 
- кратък престой в склада; 
- малък замразен капитал. 
Недостатък: липсва незабавна готовност за 

доставка, респективно за производство.  
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3. Снабдяване в синхрон с пласмента или 
производството. Необходимите стоки или 
материали се доставят по възможност непос-
редствено преди тяхната продажба или пре-
работка. В складовете се поддържа само въз-
можно най-малък гаранционен запас. За целта 
е необходимо да се спазва стриктна договор-
на дисциплина и в договорите с доставчиците 
трябва да се договорят големи неустойки в 
случаи на  неспазване на кратките срокове за 
доставка.  Този принцип е най-ефективен, но 
при него могат да възникнат проблеми, кога-
то потребностите не са постоянни, а се про-
менят. Съществува риск от прекъсване на 
производствения процес и поради това трябва 
да съчетават предимствата на първите два 
принципа. 

 
Технологичният процес в ресторантьорст-

вото включва два етапа: 
I. Първична обработка на суровините за 

хранителни продукти. Тук се извършва пър-
вичното обработване на суровините – сорти-
ране, измиване, нарязване, оформяне на раз-
лични полуфабрикати, необходими за втория 
етап. 

II. Вторична обработка на суровините. Из-
вършва се обработка и приготовление на сту-
дени и топли ястия. Тя е завършекът на обра-
ботващия процес и включва и топлинната об-
работка. Топлинната обработка протича в 
специфични производствени помещения. При 
нея протичат различни биохимични процеси. 
Получават се нови аромати, вкусови и баг-
рилни вещества. 

В зависимост от обема на производствена-
та дейност, асортимента и специфичността на 
заведенията се прилагат и различни произ-
водствени структури. Използват се предимно 
два вида структури – цехова и безцехова. 

При безцеховата структура не се създават 
отделни цехове. Цялостният технологичен 
процес протича в едно помещение. Положи-
телни страни – създават се условия за по-
ефективно използване на производствените 
мощности и на трудовите ресурси. Недоста-
тъци – не се създават добри условия за спаз-
ване на високи хигиенни изисквания; от глед-
на точка на квалификацията трудовите ресур-
си се използват по-неефективно (едни и същи 
работници изпълняват всички операции). Та-
зи организация на производството е по-
ефективна за по-малки заведения. 

При цеховата структура се обособяват це-
хове за първична и вторична обработка, осъ-

ществява се разделение на труда (различните 
операции се извършват от различни работни-
ци на различни места). На база на специали-
зацията на труда се създават по-големи въз-
можности за неговата механизация, но обща-
та ефективност на труда понякога намалява 
поради неритмичното натоварване на отдел-
ните работници. Тази форма на организация е 
по-ефективна в големи заведения. 

 Към производствените помещения има 
определени специфични изисквания и общи 
санитарно-хигиенни изисквания. При изграж-
дането им трябва да се съобразяваме с функ-
циите, вида, специализацията на заведението, 
с вида на снабдяването (с полуфабрикати,  с 
готови стоки). Минималният размер на по-
мещенията трябва да е такъв, че работниците 
да не си пречат един на друг, но и не трябва 
да бъдат излишно големи, а рационални. 

 
Етапи на планиране и организация на 

производството: 
 
I. Планиране на производството – изготвя-

не на план-меню (производствена програма). 
Този етап започва още с планирането и полу-
чаването на необходимите продукти (изгот-
вяне на план меню-разчет). Разработва се там 
където има складове, които ежедневно се за-
реждат. При планирането на вида и обема на 
производството критерии трябва да бъдат 
потребителското търсене и наличните суро-
вини.        

II. Подбор на производствения персонал, 
възлагане на производствени задачи, осигу-
ряване на необходимите машини, съоръжения 
и инвентар. 

III. Точно изпълнение на технологичния 
процес, което е гарант за качеството на про-
извежданата и предлаганата кулинарна про-
дукция. 

В реномираните заведения, при въвежда-
нето на ново ястие в менюто, главният готвач 
прави демонстрация пред всички готвачи как 
се прави това ястие, прави се цветна снимка и 
всеки е длъжен да го прави по посочения на-
чин. 

В заведенията, които са обект на интен-
зивно посещение като заведения за бързо 
хранене от типа „фаст фууд”, закусвални и 
др. обикновено се предлага по-ограничен 
асортимент кухненска продукция и в по-
големи количества. Поради по-ограничения 
асортимент и по-опростено обслужване те по 
принцип са по-високо ефективни. В заведени-
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ята за развлечение и хранене е обратното – 
предлага се по- широк асортимент в по-
ограничени количества. В тези заведения 
обикновено преобладават ястия, които се 
приготвят при поръчка от клиента и се работи 
основно с полуфабрикати. 

 
Създаването на план-менюто – производс-

твената програма на заведението за хранене 
включва следните операции по изготвяне на: 

1. Асортимента на кулинарната продукция 
за плановия период и кулинарната готовност 
на продукцията; 

2. Видове кулинарна продукция по коли-
чества; 

3. Цените на видовете кулинарна продук-
ция; 

4. Общата сума на плановия стокооборот 
от кулинарна продукция. 

Производствената програма се планира по 
периоди и се разпределя по заведения. Собст-
вената кулинарна продукция се планира в на-
турален и в стойностен израз. При планиране 
в натурален израз се използва показателят 
„брой порции”. 

По видове ястия производствената прог-
рама включва: предястия, супи (в т.ч. с месо и 
без месо), основни ястия (в т.ч. с месо и без 
месо), салати и десерти. 

 
Планиране на стокооборота от кули-

нарна продукция 
 
За успешно изготвяне на производствената 

програма трябва да се: 
- анализират кулинарната продукция и 

броя на продадените порции по видове през 
отчетния период; 

- анализира каква част от потребителското 
търсене е задоволено; евентуалните промени 
в платежоспособното търсене и в цените на 
суровините през новия период; 

- установи стоково осигуряване на кули-
нарното производство - складовите наличнос-
ти и необходимите суровини, които трябва да 
се доставят за да се осигури производствената 
програма; 

 - определи необходимото техническото и 
кадровото осигуряване на производствената 
програма. 

Планирането на стокооборота от кулинар-
на продукция може да стане чрез формулата : 

 
  СОк.п. = Σ  БрПi . Цi ,  където 
 

  СОк.п.  -  Стокооборот ок кулинарна про-
дукция; 

  БрПi – Брой порции от даден вид ястие; 
  Цi -  Цената на една порция от даден вид 

ястие. 
 
Количеството на необходимите суровини 

за обезпечаване на производствената програ-
ма в ресторантьорството може да се изчисли 
чрез формулата :   

Q = Σ  БрПi . Ni , където 
 
 Q – количество на необходимите продук-

ти; 
 Σ – сума от n на брой ястия, при i =1; 
 БрПi – брой порции от даден вид ястие(i); 
 Ni  -  разходна норма на продукта за съот-

ветния вид ястие.       
 
Съответно, необходимите за обезпечаване-

то на производствената програма стоки за 
доставка в парично изражение, могат да бъдат 
установени чрез формулата: 

 
     НЗ + СтД + ТН = СО + Ф + КЗ 
     СтД = (СО – Н) + Ф + КЗ – НЗ ,    къде-

то 
 
 НЗ   -   начални стокови запаси; 
 СтД -   стоки за доставяне; 
 Т Н   -  търговски надценки, като част от 

СО; 
 СО   -   планиран стокооборот; 
  Ф     -   фири; 
  КЗ   -   крайни стокови запаси. 
 
Планиране на стокооборота от другите 

хранителни стоки 
 
Сумата на приходите от продажбата на 

други хранителни стоки (хляб и хлебни изде-
лия; напитки; захарни изделия и др.), прода-
вани в ресторантьорството, образува така на-
речения „стокооборот от другите хранителни 
стоки” (стокооборот от готови стоки). Делът 
на този стокооборот като сума е различен за 
различните заведения, но като цяло неговият 
относителен дял намалява без да намалява 
абсолютната му сума, за сметка на увелича-
ване относителният дял на стокооборота от 
кулинарната продукция, при който надценки-
те по принцип са по-високи .  

При планиране на стокооборота от другите  
хранителни стоки се използват: 
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- научно обосновани норми за хранене 
(употреба хляб; захарни изделия, плодове и 
др.); 

- изводите от анализа на консумираните 
други хранителни стоки през отчетния пери-
од; 

- проучвания на тенденциите в консумаци-
ята на някой хранителни стоки през плановия 
период. 

      
Планирането на стокооборота от готови 

стоки може да стане по формулата: 
 
   СОг.с. = Σ  Стi . Цi,  където 
 
 СОг.с.  -  Стокооборот от готови стоки; 
 Стi  -  Количество стоки от даден вид; 
 Цi  - Единична цена на стока от даден вид. 
 
 След като бъдат разработени проектите на 

двата вида стокооборот се разработва план за 
производството и стокооборота, който 
включва следните показатели: 

 1. Общ стокооборот; 
 2. Стокооборот от кулинарна продукция, 

вкл. относителен дял на стокооборота от ку-
линарна продукция; 

 3. Брой порции по видове ястия. 
Планът може да се разработи за седмица, 

месец, тримесечие, година, като задължител-
но се коригира с промените, които настъпват 
в ресурсите и платежоспособното търсене. 

 
Заключение 
 
Едно ресторантьорско заведение, за да ус-

пее да осъществи своята цел – задоволяване 
на потребителското търсене при спазване на 
принципа на икономическата ефективност, 
трябва да познава много добре кривата на 

търсенето на ресторантьорските стоки и услу-
ги и да умее да предвижда евентуалните ре-
акции на пазара. Въпреки безкрайното разно-
образие от възможни реакции и поведение на 
пазара и фактът, че планиращият задава съот-
ветните  параметри според собствените си 
представи, доброто познаване на дейността, 
която се планира, на методите на управление 
и в частност на оперативното планиране са 
надеждна предпоставка за постигане на пос-
тавените цели. Умението да се прогнозират 
реакциите на пазара дава възможност на 
предприятието да се подготви за евентуални-
те предизвикателства и да постигне  положи-
телните резултати, които очаква.  
Praemonitus Praemunitus – Предупреден значи 
въоръжен. 
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ABSTRACT: In the context of a hard competitive struggle in which hotels operate, it is crucial to provide a 
competitive hotel product with tailored quality and price, which fit and meet the expectations on a specific tour-
istic market at the same time. All the components of the hotel product are important for the choice of the custom-
er, which makes it difficult and important for the hotel managers to plan and develop the hotel base. In view of 
its static nature and the large amount of investments, the material factors are of crucial importance. The article 
attempts to give some specific requirements and recommendations for hotel managers in regard of planning, 
design and construction of the hotel base. 
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Въведение 
 
За 2018 година Националният статисти-

чески институт отчита, че наличните хотелс-
ки легла в България са възлизали на 335 597, а 
реализираните в тях нощувки -  26 845 013.  
Реалната цифра на леглата е в пъти по-
голяма, тъй като от 2006 г. насам НСИ отчита 
само сгради с над 10 легла в една сграда, т.е. 
повече от половината легла не се отчитат. 
Съответно след като не се отчитат леглата, не 
се отчитат и туристите пренощували в тях. 
Въпреки тези несъответствия, ако следваме 
официалните статистически данни бихме 
могли да изчислим, че средногодишната зае-
тост на леглата [на база 365 дни] възлиза на 
21,9%. Тоест почти през 4/5 от годината лег-
лата са празни и  5 легла се конкурират за 1 
нощувка. Това означава, че заведенията за 
настаняване у нас работят в условията на изк-
лючително изострена конкуренция.  

За да успее едно хотелиерско заведение да 
функционира успешно и да постигне положи-
телни финансови резултати в условията на 
тази крайно изострена конкуренция, то трябва 
стриктно да се придържа към изискванията за 
всяка една фаза от неговото съществуване  – 
стратегическо планиране, проектиране, изг-
раждане, оперативно управление на експлоа-
тацията, управление на доходността.  

В конкурентната борба ще получат пре-
димство само онези предприятия, които успе-
ят да спечелят доверието на клиента и да за-
доволят неговите изисквания посредством 
предлагания от тях туристически продукт. 
Качеството на продукта се оформя под  въз-
действието от редица вътрешни фактори – 
производствени, технологични, организаци-
онни, икономически, социални, психологи-
чески и др. 

Сред производствените фактори особено 
място заемат факторите свързани с материал-
ната среда. Тя е един вид материално доказа-
телство за качеството на туристическото обс-
лужване и е определяща за избора на заведе-
ние от страна на клиента. Оформянето на ма-
териалната среда би трябвало да започне още 
преди проектирането и изграждането на заве-
дението, тъй като допуснатите в тази насока 
грешки още в началото е почти невъзможно 
да се компенсират впоследствие. [3] 

 Ще се опитаме да очертаем някои важни 
моменти при създаването и оформянето на 
материалната среда на едно конкурентоспо-
собно заведение. 

 
Изготвяне на бизнес-план за изграждане 

на заведение 
При изготвянето на бизнес-плана за изг-

раждане на заведение не трябва да се под-



208 

хожда формално, само да се изпълнят изиск-
ванията на банките. Често наблюдавана 
грешка е възлагането на предварителните 
проучвания, определянето на параметрите и 
проектирането на заведенията да става пре-
димно и единствено от проектанти и проек-
тантски организации, а специалистите по екс-
плоатация на хотелите се включват едва в 
последния момент, когато почти нищо не е 
възможно да се коригира. В резултат не рядко 
се създава много красиво заведение, но при 
започване на експлоатацията му възникват 
понякога непреодолими пречки и недостатъ-
ци.[2]. 

За минимизиране на риска от изграждане-
то на неефективно заведение, считаме, че 
подготовката по изграждане на заведението 
трябва да се извършва от екип, в който са 
включени специалисти по маркетинг, експло-
атация, туристическо обслужване, финанси, 
проектанти, юристи, агенти по недвижими 
имоти и др. Ако искаме един хотел да функ-
ционира успешно, при изготвянето на бизнес-
плана е целесъобразно да се приложи пазар-
ния подход, т.е. първо да се установи кои са 
нашите клиенти, какви са техните желания и 
какъв продукт трябва да създадем за да ги 
задоволим. За съжаление, състоянието на хо-
телиерството у нас показва, че в повечето 
случаи се използва продуктовия подход – 
първо построяваме заведението, създаваме 
продукта и след това търсим подходящи кли-
енти за него. Дори и най-комплексно изгра-
деният хотел не може да задоволи всички 
претенции на изключително многообразните 
пазарни сегменти. Освен това, при едновре-
менното настаняване на различни сегменти 
възниква опасността от конфликти между 
тях, неефективно използване на наличните 
съоръжения и заведения и др. Това означава 
осигуряване на недостатъчна и неравномерна 
заетост за възвръщане на огромните инвести-
ции. 

Първоначално, което е изключително важ-
но, трябва много прецизно да се определят 
основната цел, мисията и визията на проекта. 
Това може да се осъществи както от екипа, на 
когото е възложен маркетингът и менидж-
мънта, така и чрез използването на идеи от 
независими източници. 

За да се избегнат неблагоприятни после-
дици при проучването и анализа на пазара и 
характеристиката на очакваните клиенти 
трябва да не се пропусне маркетинга на дес-
тинацията, на наличните ресурси и свободно-

то време. Да се уточнят изискванията на от-
делните пазарни сегменти и как и доколко 
бихме могли да ги задоволим. Тези проучва-
ния ще ни дадат възможност да си съставим 
реалистична концепция за бъдещето заведе-
ние. Концепцията трябва да е съобразена с 
реалностите за обекта и пазара.  

 

 
 

Фиг. 1  Бизнес план за инвестиране 
 

Когато се планират елементите на продук-
та и услугите, които ще се предлагат трябва 
да се съобразим с това какво изисква пазара, 
избраният пазарен сегмент и са готови да 
платят нашите потенциални клиенти, а не по 
принцип какво традиционно се предлага. 

При локализацията на обекта наред с уста-
новяването на местоположението, трябва да 
се уточни собствеността на терена, достъп-
ността, възможностите за усвояване. Към то-
зи раздел се включва и изготвянето на плано-
вото задание (идейния проект), както и бъде-
щата организация на работа. 

Финансовите прогнози трябва да обхванат: 
- капиталовите разходи и бюджета 

на развитието на проекта; 
- очакваните приходи; 
- прогноза за разходите; 
- финансов проект за паричните по-

тоци  и печалбата; 
- финансов план, включващ необ-

ходими заеми, искания за кредити, пред-
ложения за финансиране, акционери и др. 

Осъществяването на маркетинга и мени-
джмънта, както и изготвянето на целия бизнес 
план  е препоръчително да се извършва от 
специализирани компании, което е по-
надеждно и по-убедително за финансовите 
институции. Наред със собствените проучва-
ния следва да се имат предвид и независими 
маркетингови изследвания, които ще доведат 
до по-обективна крайна оценка.  
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Етапи при изграждането на хотела 
 

При самото изграждане на хотела е необ-
ходимо да се спазва строга последователност 
на отделните етапи и процедури с цел да се 
избягнат недоглеждания и неблагоприятни 
последици, които трудно могат да се преодо-
леят в последствие. Формално погледнато 
етапите на изграждане не би следвало да се 
причисляват към предпоставките за изграж-
дане на заведение. [4] Ние считаме обаче, че 
много от включените в тях процедури са не-
обходими предварителни условия, които 
трябва да бъдат изпълнени преди да започне 
фактическото изграждане на заведението. 
Ако някоя от тези процедури или етапи бъде 
пропусната или логическият последователен 
ред бъде нарушен, това би довело до непрео-
долими пропуски впоследствие, които много 
трудно ще могат да се компенсират. Етапите 
на изграждане трябва да включват следните 
процедури: 

І етап: 
- оценка на инвестициите; 
- проучване и анализ на петното за 

строеж; 
- идентификация на ресурсите; 
- изследвания на пазарите и отдел-

ните сегменти; 
- уточняване структурата и изиск-

ванията на потенциалните клиенти; 
- създаване имидж на хотела, свър-

зан с вида и типа на хотела, с необходи-
мите съоръжения. 

ІІ етап: 
- уточняване на собствеността и 

разработване на петното; 
- проучване на терена, подстъпите 

към него, възможностите за усвояване; 
- вземане на решение кой ще управ-

лява заведението (собственикът, франчай-
зинг, туроператор или др.). 

ІІІ етап: 
- формиране на концепцията; 
- уточняване връзката между хотела 

и бъдещите клиенти съобразно плана за 
развитие; 

- планиране на комуникационните 
връзки; 

- уточняване изискванията по от-
ношение на строителство и безопасност; 

- уточняване изискванията на туро-
ператори, организатори на конгресен ту-
ризъм и др.; 

 

ІV етап: 
- изготвяне на мастър-план (генера-

лен план) – вътрешно разпределение на 
терена; 

- изготвяне на строителен план. 
V етап: 

- разработване на строителния план;  
- изготвяне на архитектурни и конс-

трукционни планове; 
- изготвяне на спецификации, ски-

ци, съоръжения. 
VІ етап: 

- период на изграждане. 
VІІ етап: 
- планиране преди откриването на обекта 

на необходимия инвентар, постелъчно бельо, 
консумативи и т.н. 

Неспазването на последователността на 
отделните етапи и процедури, подценяването 
и недоглеждането ще създадат редица проб-
леми при експлоатацията на обекта. Бихме 
искали да обърнем особено внимание на пос-
ледния етап. Много често той се осъществява 
едва в последния момент, като не рядко се 
възлага на специалистите по снабдяването, 
които сами преценяват вида и качеството на 
необходимите доставки. В стремежа към пес-
тене на средства понякога се подценява роля-
та на дизайнера при проектирането и офор-
мянето на приемащата среда.   

 
Планово задание, разположение и фун-

кционална връзка между отделните звена и 
помещения 

 
Плановото задание представлява идеен 

проект, с който инвеститора уточнява своите 
изисквания към проектанта - какво иска да му 
бъде проектирано. В него трябва да се даде: 

-  характеристика на терена, на състояние-
то на инфраструктурата;  

-  начина на експлоатация ( целогодишна, 
сезонна ); 

-  какъв вид заведение да бъде изградено, 
стил и начин на изграждане ( монолитно, па-
нелно и други ); 

-  капацитет на заведението ( брой стаи ); 
-  етажност, начин на разположение (хори-

зонтално, вертикално ); 
-  брой на стаите и стайните клетки на 

етаж; 
-  степен на съоръженост (душ, вана, бал-

кон); 
-  от какво ще се състоят жилищните клет-

ки; 
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-  какви общи помещения ще има, помощ-
ни помещения, стаи за администрация, упра-
вител, складове, гаражи; 

-  какви заведения за хранене ще има, ка-
къв ще е капацитета на тези заведения; 

-  цената за която ще бъде направено заве-
дението. [5] 

След изготвяне на планово задание се из-
готвя макет с работен проект, проекто-сметна 
документация. По време на строително мон-
тажните работи инвеститора упражнява ин-
веститорски контрол. 

Мястото за строеж може да бъде с точ-
ните размери на сградата или да обхваща по-
голяма територия. То има както своите физи-
чески характеристики, така и характеристи-
ките определени от съответната околна среда, 
които оказват влияние върху самата построй-
ка и върху това, за което е предназначена 
(дейността вътре във сградата). Мястото за 
строеж може да окаже съществено въздейст-
вие върху енергийния баланс на сградата. Ге-
ографското положение на мястото за строеж 
влияе върху сградата със своите компоненти  
като: близост до потребителя, близост до ту-
ристическия ресурс – цел на пътуването, дос-
тъпност, климат, наличие на работна ръка, 
възможности за снабдяване, регионална пла-
нировка и инфраструктура и т.н. Други ха-
рактеристики на околната среда като коли-
чеството слънце, сянка, вятър, замърсяване, 
шум, вибрации, чистота на въздуха и др. 
оказват влияние върху естетическата привле-
кателност на сградата, вида на основата, 
строежа и материалите, използваемата тър-
говска част. Геофизичните характеристики на 
терена определят степента на издръжливостта 
на натоварване, възможностите за строежа -  
вида на конструкцията и основата, канализа-
цията, достъпността. Размерите на петното за 
строеж определят формата и размерите на 
сградата. 

Конструкция и устройство на сградата:   
Стандартните сгради се състоят от: 

- основа, фундамент, носещи колони, чии-
то вид ще зависи от геофизичните характе-
ристики и вида на сградата; 

- стени – носещи (изградени от бетон или 
зидария) и външно покритие (керамика, ци-
мент и др.), както и преградни стени от раз-
лични материали (дърво, стоманени конст-
рукции, тухли, стъкло, гипс картон и др.); 

- покрив – може да бъде плосък, хребето-
виден и др. 

Конструкцията придава различни физи-
чески и психологически качества на сградата.  

Физическите са устойчивост, издръжли-
вост на силите на натиск на сградата, на гра-
витацията, водата, вятърът, натоварването. 
Тези физически качества могат да бъдат пос-
тигнати чрез комбинирането на материалите 
(използвайки техните основни характеристи-
ки) и конфигурирането им за дизайна и фор-
мата на сградата. Натоварването на сградата 
може да бъде „активно” – обзавеждане, наля-
гане на водата, снежно натоварване, хората 
или  „пасивно” – гравитацията и тежестта на 
самата сграда. Повечето вертикални елементи 
се използват за да спомогнат за пренасянето 
на това натоварване чрез стените към земята. 
Това е и една от причините за голямото зна-
чение на терена и качествата на почвата. 

Психологичните качества на сградата мо-
гат да бъдат постигнати чрез комбинации в 
дизайна, формата на сградата и материалите, 
които се използват. Често сградите имат сим-
волична форма за да съответстват на предста-
вите на хората, които ги използват или  пла-
нират как би трябвало да изглежда един хотел 
или ресторант. Освен това клиентът на пост-
ройката или нейните автори си поставят за 
цел да й предадат облик , който да създава 
впечатление за лукс, спокойна атмосфера, 
първокласен хотел или ресторант. Върху же-
ланията на поръчителя на сградата и нейните 
автори обаче принудително влияние оказват 
необходимите финансови средства. Затова от 
първостепенно значение е функционалната 
характеристика, тъй като сградата трябва да 
„действа”. В крайна сметка това е инвести-
ция, от която се очаква да бъде рентабилна.  

Разположение и функционална връзка 
между помещенията: Много важно за дей-
ността на бъдещото заведение и ефективната 
му експлоатация е разположението на поме-
щенията и връзката между отделните поме-
щения. Разположението на отделните групи 
помещения зависи от интензивността на из-
ползването им от туристите. Върху разпреде-
лението и разположението на помещенията 
влияят: 

1. Системите  на застрояване. Най-
разпространени за два вида системи на заст-
рояване: 

Затворена система – характерна за строи-
телството на хотели от миналия век. Хотелите 
имат правоъгълна форма, с вътрешен двор. 

-  предимства – застроените площи се из-
ползват максимално ефективно. В двора се 
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разполагат басейни, пул-барове, тревни пло-
щи и др. 

-  недостатъци –  голяма част от стаите 
имат изглед  към вътрешния двор, където има 
ограничена циркулация на въздух. Необхо-
дими са дълги хоризонтални комуникации ( 
коридори ) и няколко възможности за верти-
кални комуникации ( стълби, асансьори ). 

Геометрична система – използват се гео-
метрични фигури, линейно, двулинейно заст-
рояване с най-големи предимства и приемат 
Т; П; У образни форми. При тях максимален 
брой стаи са с благоприятно разположение 
към ресурсите, изгражда се само един верти-
кален възел, хотела се състои от отделни кри-
ла с къси коридори с малък брой стаи, избягва 
се шума, нежелани срещи и други. 

2. Начина на разположение на стайните 
клетки. 

2.1 Едностранно разположение -  всички 
стаи са от едната страна на коридора.  

- предимството е, че всички стаи са с бла-
гоприятен изглед към туристическите ресур-
си;  

- недостатък е, че  относителният дял на 
разходите за общите части в общите инвести-
ционни разходи е твърде голям;  

2.2. Двустранно разположение – разходите 
за общите помещения се разпределят на два 
пъти по-голям брой стаи, но половината от 
стаите са с неблагоприятно разположение. 

-  недостатъкът е, че половината от  стаите 
са с неблагоприятен изглед към туристичес-
ките ресурси;  

- предимството е, че разходите за общите 
части се разпределят на двойно по-голям 
брой стаи, което снижава относителният им 
дял в общата сума на инвестиционните раз-
ходи и понижава себестойността на нощувка-
та ;  

3. Конструкторската схема. 
3.1. Всички стайни клетки имат еднакви 

размери, дълбочина и ос на стаята ( ширина ). 
- предимства – лесно се проектира и из-

пълнява 
- недостатъци – използването на стаите не 

винаги е ефективно тъй инвестиционните 
разходи за различните видове стаи в случая са 
еднакви, а нормативните изисквания за квад-
ратура на различните видове стаи и норма-
тивните изисквания за квадратура на различ-
ните видове стаи и цените на които се реали-
зират нощувките в различните видове стаи са 
различни. Подходяща е за високо категорий-
ни хотели, където цената на нощувката е дос-

татъчно висока за да покрие разликата в се-
бестойността за сметка на по-високата култу-
ра на обслужване. 

3.2. Всички стайни клетки имат еднаква 
дълбочина, но различна ос. Най-масово из-
ползвана, особено за среден тип хотели. 

3.3. Всички стайни клетки са с еднаква ос, 
но различна дълбочина. Използва се при 
градски хотели до транспортни центрове. 
Стаите с изглед към транспортна инфраст-
руктура, които са по-шумни и се реализират 
на по-ниска цена са с по-малка дълбочина, за 
сметка на тези с по-добър изглед, които се 
продават на по-висока цена. По този начин 
теренът се използва по-рационално. 

 
Вертикална схема за изграждане на хотел 

 
1. Първо ниво – тук се осъществява връз-

ката на хотела с улицата. От разположението 
на помещенията в това ниво зависи характе-
ристиката на хотела. Там обикновено се раз-
полагат заведенията за хранене за да имат 
връзка с улицата. В противен случай има 
опасност да се лишат от част от външните 
клиенти и да разчитат предимно на гостите на 
хотела. Кухненското помещение и основния 
търговски блок трябва да бъдат общо достъп-
ни. Всички звена, които предлагат допълни-
телни услуги да имат външна връзка за да не 
се нарушава пропускателният режим на хоте-
ла. 

2. Второ ниво – това е жилищния сектор, 
целта на посещение на туристите. Между 
първия жилищен етаж и общите помещения 
на първото ниво задължително има изолацио-
нен етаж ( мецанин ), както и между послед-
ния жилищен етаж и панорамните заведения ( 
ако има такива ). В тези етажи могат да се 
разположат складове, служебни стаи, серви-
тьорски офиси и други. 

3. Трето ниво – под земята.  Тук могат да 
се  разположат спомагателно помощните по-
мещения, складове, работилници, гаражи, ба-
сейни и други. 

Важно условие за добрата идентификация 
на заведението е достъпът до сградата и визу-
ализацията. Необходимо е наличието на на-
сочваща реклама – табели, добре видими и 
ясни неонови надписи, главният вход на сгра-
дата да е добре маркиран и осветен. Подхо-
дящо е външната врата да бъде автоматична, 
достъпът до приемния хол да е лесен, по въз-
можност без стълби. 



212 

При изграждането на хотела трябва да се 
обособят отделни сектори на движение за 
персонала и гостите. Пътищата на движение 
на персонала и гостите на хотела не трябва да 
се пресичат.  

Фоайето (приемният хол) е централната 
част на хотела. Там се разполага рецепцията, 
различни офиси, щандове, лоби бар  и др. 
Осъществява се връзката с медицинския, 
спортния, жилищния и други сектори. От 
разположението на отделните звена в фоайето 
зависи до голяма степен качеството на обс-
лужването. Особено важно е разположението 
на рецепцията. Тя трябва да се вижда още от 
входа, с подходящо онагледяване на отделни-
те функции. Рецепцията, с оглед на правил-
ния пропускателен режим, трябва да бъде та-
ка разположена, че от нея да има възможност 
за пряк поглед върху всички входове, изходи, 
стълби, асансьори към различните сектори. 
Приемният хол следва да бъде приятно, целе-
съобразно и уютно обзаведен, с подходящо 
осветление и украса, с възможности за пре-
доставяне на информация и реклама. Капаци-
тетът му би трябвало да е достатъчен за да 
поеме очакваните гости. С колкото по-голямо 
помещение разполагаме, толкова повече и по-
разнообразни допълнителни услуги ще имаме 
възможност да предложим в него. [1] 

 
Заключение 

 
Услугите не могат да бъдат отделени от 

мястото на тяхното създаване. По тази при-
чина при избора на място и заведение за про-
веждането на почивката си туристите добиват 
представа за него единствено чрез средствата 
на рекламата. Затова определящо условие при 
техния избор са локализацията и възможнос-
тите, които предоставя дестинацията за пре-
карване на свободното време. Решаващото 
условие са обликът на сградата, как тя се 
вписва в околната среда, нейният екстериор и 

интериор, комплексът от услуги, които се 
предлагат и разбира се цената. Материалната 
база, с която разполага заведението е от осо-
бена важност и при оформянето на оценката 
на потребителя след като вече е посетил изб-
раното заведение. Тогава гостът може да нап-
рави съпоставка с качеството на предложения 
продукт и цената, която е заплатил. Ако едно 
заведение иска да се реализира успешно, то 
трябва внимателно и методично да планира, 
проектира и изгражда своята материална база, 
имайки предвид, че клиентът има винаги же-
лание да получи по-висока стойност отколко-
то това, което плаща и винаги е изправен 
пред избор. 
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Проект – осъществяване на съвкупност от 
целенасочени действия по създаване на нова 
стока (продукт, услуга) в рамките на опреде-
лен ресурс и време при очаквано качество на 
получените резултати. Институтът за мени-
джмънт на проекти дава следното определе-
ние [9] като прилагане на знания, способнос-
ти, инструменти и технологии към широк ди-
апазон от различни дейности за изпълнение 
на конкретния проект при постигане на него-
вата цел или обобщение: мениджмънтът на 
проекти съдържа управленските дейности по 
планиране, организиране, лидерство и конт-
ролиране, но за различни от общо-
организационни управленски функции, про-
ектите са ориентирани и съобразени с негови-
те цели и съдържание. 

Проектът има следните характеристики [8, 
pp. 3-9]: уникален по съдържание; осъществя-
ва се с помощта на иновативни процеси; има 
временен характер. 

Проектите са свързани с условията, в кои-
то функционират съвременните организации. 
Те могат да се използват в условия на неоп-
ределеност, в условия на интеграция, изиск-
ват спазване на времевия график за тяхното 
изпълнение. 

 
 
 

Основни характеристики  
Проектът съдържателно може да се харак-

теризира като: 
- Производствена функция –за него са ха-

рактерни входни ресурси и конкретен краен 
резултат. 

- Временна организация – този аспект от-
чита времевите параметри на проекта като 
комбинация от човешки и други ресурси, 
обединени временно за съвместно постигане 
на определена цел. Това е съпътствано с 
уреждане на различни личностни взаимоот-
ношения на участниците в проекта. 

- Организационна промяна – в този аспект 
проектът е временна организация с малко на 
брой цели за организационна програма. Тя 
може да се разглежда като стратегическо ин-
тегриране на обекти, комбинацията на които 
води до синергетичен ефект при осъществя-
ване на стратегически промени или в част-
ност промени, осигуряващи развитието на 
организацията. 

Неопределеност – неопределеността е 
ключова характеристика на всеки проект. От-
чита се фактът, че проектите са ориентирани 
към бъдещето, което само по себе си генерира 
неопределеност. Отстраняването й поражда 
допълнителни разходи по проекта. Всяка сте-
пен на неопределеност има три източника в 
бързо изменящата се бизнес среда – бърза 
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технологична промяна и развитие, нараства-
ща глобализация и индивидуално преструк-
туриране; разширява се дерегулацията (либе-
рализмът на стопанската дейност), начин на 
организиране (осигуряване на ресурси). 

За реализирането на проекти се определят 
необходимите ресурси, така че заложените 
проекти и цели да бъдат постигнати. От осо-
бено значение е осигуряването на финансовия 
ресурс, тъй като той е необходим както за мо-
тивация на проектантите, така и за закупуване 
на необходимата за проекта материална база, 
или проектите се използват като организаци-
онна форма за мобилизиране на ресурси и 
тяхното приоритетно разпределяне с цел ус-
коряване развитието на организацията. 

От съществено значение е да се определи 
структурата на проекта като съвкупност от 
дейности, задачи и работи, и да се управлява 
от екип изпълнители, които работят в различ-
ни звена на организацията и извън нея, като 
съставът и непрекъснато се променя поради 
характера на изпълняваната работа. Участни-
ците трябва да притежават специални знания, 
умения и навици, потребни в различни кален-
дарни периоди, както и да са подготвени за 
изпълнение на отделни самостоятелни задачи. 

Лидерът на проекта трябва да притежава 
професионални знания и да има практически 
умения в областта на интеграционния мени-
джмънт като човешки ресурси, финансови 
разходи, оценка на качеството, оценка на 
риска. Необходими умения за управлението 
на проекта: умения за дефиниране целта на 
проекта и произхождащата от нея стратегия 
за осъществяването му; умения свързани с 
презентирането и обосновката на проекта за 
мотивация на ръководството на компанията 
по неговото осъществяване; умения за плани-
ране и разпределяне работата по осъществя-
ването на проекта; качества за подбор и пла-
ниране на необходимите ресурси (човешки, 
финансови, материални, техника и т.н.) и за 
тяхната оптимизация; способности за контрол 
и актуализация изпълнението и успешното 
приключване на проекта. 

 
Проекта като процес  
Управлението на проекта преминава в 

следната последователност: планова, реали-
зационна и финална. 

Проекта има следният алгоритъм - подбор 
– анотация, времеви график, маркетингова 
информация, концепция, финансово осигуря-
ване, ресурсно осигуряване, техническо оси-

гуряване, логистична база, човешки ресурси, 
обучение, текущо изпълнение, въвеждане и 
финализиране. 

Етапи на проектиране [6]: 
Идеен – определят се целите и съдържа-

телният обхват на проекта. 
Предварителни проучвания – проверяват 

се предпоставките за провеждане на проекта с 
оглед шанса за успех и се събира информация 
за неговото планиране. 

Концепция – представят се средствата, с 
които се постигат целите и се установява съ-
държателния обхват. 

Подробно планиране – на базата събраната 
информация се извършва детайлно планиране 
– организационен план, план за изпълнение, 
срокове, финансови планове, план за качест-
вото и т.н. 

Проверка на методиката – извършва се 
сравнение с други подобни проекти или се 
прави подобрение. 

Иницииране – подписват се договори, зая-
вяват се кредити и субсидии, обявява се нача-
лото на проекта и се дава гласност. 

Изпълнение придружено от контролиране 
и координиране – следи се дали се изпълняват 
междинните срокове, заложени в плана за 
разработка. 

Оценка на резултатите – прави се за меж-
динните и за крайните резултати. 

Проектите имат разходи, които могат да 
бъдат еднократни и текущи. Еднократните са 
тези за първоначалното закупуване на съоръ-
жения. Текущите са необходими за изпълне-
ние на дейностите по производството и реа-
лизацията. При управлението на проекти раз-
ходите имат много неизвестни величини, за-
това се подхожда по различни начини за тях-
ното определяне – глобално оценяване (гле-
дат се вече правени разходи за други подобни 
проекти и те се завишават допълнително в 
зависимост от годината, в която е бил реали-
зиран проектът, в сравнение с този, който ние 
ще изпълняваме); приблизително оценяване, 
което е подобно, но се оценяват отделни ета-
пи; нормативно оценяване – на база на разра-
ботените нормативи могат да се оценяват 
различните видове разходи. 

 
Изграждане на проектен екип 
Характеристики на екипа: група от двама 

или повече членове; обща цел; взаимодейст-
вие между членовете в екипа; разпределение 
на задачите и отговорностите; ролево поведе-



215 

ние; групова идентичност; групова и индиви-
дуална работа. 

Екипни компетенции: ефикасни социални 
и професионални взаимоотношения; ползот-
ворни и открити дискусии; високо доверие 
между членовете на екипа; способност за 
приемане на критика;  вътрешна дисциплина; 
ниска степен на напрежение и конфликти; 
толерантност и екипна култура. 

Основни въпроси при формирането на 
екип[1]:  

• Какво трябва да постигне екипът? 
• Каква е моята роля? 
• Каква е ролята на другите в екипа? 
• Как ще си върша работата? 
• Кога и колко време ще съм нужен? 
• Къде и с кого трябва да работя? 
• Възможно ли е да съчетавам редовната 

си работа с работата по проекта? Кой ще ме 
замести ако се наложи? 

• На кого съм подчинен и кой е подчинен 
на мен? Каква е властта ми? 

• Към кого да се обръщам при проблеми? 
• Каква е моята отговорност по отношение 

на проекта? 
• Кой ще прави оценка на моята работа? 
• Кога и пред кого ще се отчитам? 
• Какво възнаграждение ще получа? 
• Какво ще стане с мен след приключване 

на проекта? 
• Каква е моята полза от участието ми в 

проекта? 
Основни етапи в развитието на екипа [2]: 
• Формиране – всеки от членовете трябва 

да прояви коректност, безпристрастност, чес-
тност, предпазливост и бдителност. 

• Наместване – ще се сблъскате с противо-
поставяне, конфликти, изследване на вариан-
ти, трудности, напускане, спад в мотивацията. 

• Нормиране – организиране, усъвършенс-
тване, изграждане на системи и обратна връз-
ка, ориентиране, противопоставяне на идеи, 
оценка на компетентността. 

• Функциониране – настъпване на близост, 
зрялост, находчивост, гъвкавост, откритост, 
ефективност, подкрепа, споделяне, търпи-
мост. 

• Оценка и разформиране – трябва да нап-
равим оценка на екипа как е работил, дали се 
е справил с поставените задачи, постигнал ли 
е целта и да разпуснем екипа.  

Екипни роли 
• Ръководител на проект 
• Финансов отговорник и счетоводител 
• Отговорник за набиране на средства 

• Технически сътрудник 
• Координатор на проекта 
• Отговорник по разгласяването 
• Експерти (вътрешни и външни) 
 
Проектен контрол  
Финансово управление на проекта [1, 

стр. 188]: 
• да се разработят ясни финансови проце-

дури; 
• изразходването на средствата да се следи 

и отразява от счетоводителя [7, стр. 43]; 
• да се следи законосъобразността на раз-

ходите; 
•  всеки получен приход и извършен раз-

ход да бъдат придружени от първичен и вто-
ричен счетоводен документ; 

• счетоводителят да организира финансо-
вата дейност и вътрешния контрол, да води 
счетоводството и изготвя счетоводните отче-
ти; 

• периодично да се прави кратък финансов 
отчет за текущото състояние на проекта; 

• отчетите се изготвят по съответен фор-
мат; 

• да се прави съдържателен отчет, който 
проследява хода на проекта, постигнатите 
резултати и възникналите проблеми, като 
предлага и решения за преодоляването им;  

• финансовият и съдържателният отчет да 
са съпоставими. 

Контрол върху разходите 
Всяка организация разработва своя систе-

ма за контрол на разходите в зависимост от 
своите специфични дейности.  

Общи критерии на системата за контрол 
[4, стр. 100-109]: 

• Отчетната информация да отразява дейс-
твителнитите разходи, съпоставени с плани-
раните. 

• Отчетната информация да бъде навре-
менна и да бъде предоставяна в такива перио-
ди, които ще позволяват на ръководството да 
взима решения при възникнали проблеми. 

• Отчетът за състоянието на разходите се 
разработва в зависимост от счетоводната 
практика на организацията. 

Контрол върху качеството 
• Осигуряването на качеството е процес на 

установяване на стандарти за изпълнение на 
проекта, измерване и оценка на изпълнението 
на тези стандарти, изготвянето на отчети и 
предприемане на корективни действия при 
отклонения от стандартите.  
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• Контролът върху качеството е механизъм 
, който е свързан с наблюдение, тестване, на-
биране и анализ на необходимата за целта 
информация. 

• Всяка организация сама разработва сис-
тема за контрол. 

• Планирането на система изисква да се 
дефинират критерии, на които да отговарят 
постигнатите резултати и начините за съпос-
тавянето им с планираните. 

 
Проектна структура и виртуални екипи 
Това е иновативен тип матрична организа-

ционна структура [3]. Проектният мениджър 
има линейни пълномощия над членовете на 

своя екип. Те работят върху един единствен 
проект до неговото приключване. 

След завършването на проекта, екипът 
обикновено се разпуска и неговите членове се 
пренасочват към друг ангажимент. Нерядко 
екипът запазва своя състав и при работата 
върху друг проект, особено ако е подобен на 
предишния. В ситуации, когато се работи 
върху повтарящи се проекти, може да се 
очаква екипът да притежава всички необхо-
дими умения и да запазва своята цялост като 
самостоятелна единица. Тогава подобряване-
то на неговата ефективност е първостепенен 
приоритет за проектния мениджър – Фиг. 1. 

 

 
Фиг. 1. Проектна структура [3] 
 
Хибриди на проектна структура могат да 

се срещнат в организации, функциониращи в 
сложна и динамична среда с неясни и непре-
къснато променящи се изисквания към проек-
тите. Мениджърите рядко работят върху по-
вече от един проект. Членовете на екипа също 
са ангажирани само с един проект, поради 
силната необходимост от ресурси, абсолютно 
посветени на един единствен проект до него-
вото завършване. 

 
Заключение. 

 
Реалният свят на проектните екипи е доста 

по-сложен [10]. Има определени обстоятелст-
ва, които усложняват усилията на проектния 
мениджър да изгради ефективен екип. Все 
пак те могат да бъдат неутрализирани до из-
вестна степен. 

Членовете на един разпръснат или виртуа-
лен екип са локализирани в множество геог-

рафски и времеви зони [11]. Те имат малък 
шанс някога да присъстват физически на едно 
и също място и е възможно никога преди да 
не са се срещали. Работят заедно чрез email и 
телефон и в най-добрия случай чрез видео 
конферентна връзка. Тези времеви и прост-
ранствени бариери имат ефект върху всеки 
опит да се изгради „екип”. В тази ситуация 
проектният мениджър може да подобри ефек-
тивността на екипа, привличайки хора, които 
не се нуждаят от социалната среда, която ед-
на група осигурява. Интернет е достатъчно 
широко разпространен и може да се използва 
по множество начини, за да замести контакта 
и взаимодействието лице в лице. Достъпни са 
и множество електронни инструменти за уп-
равление на проекти [5]. Цените на видео 
конференциите постоянно спадат и те се 
превръщат във все по-реалистична алтерна-
тива. 
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Освен това, повечето проектни екипи са 
обикновено поставени в някаква форма на 
матрична организация. Те са временни обра-
зувания, които се формират и разпускат по 
множество причини. 

С приключването на проектите, членовете 
на екипа се пренасочват към други проекти и 
всеки успешен опит да бъде създаден високо-
съвършен екип губи своя ефект. Членовете на 
екипа често са включени в няколко различни 
проекта едновременно. Ако организационната 
структура е слаба матрица, членовете на еки-
па изпитват лоялност и зависимост към своя 
функционален мениджър, вместо към проект-
ния мениджър. Ако проектният екип е посто-
янна структура, ситуацията е доста по-
различна. Тук екипът носи линейна отговор-
ност към проектния мениджър и е много ве-
роятно да работи само върху един проект до 
неговото приключване. 
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ABSTRACT: This text reflects the historical development of the Late Medieval Church of the Dormition of 

Our Most Holy Lady the Theotokos in the Town of Sozopol. A concise local civilization survey has been per-
formed of the available information about the history of this church, delineating the actuality of the examined 
problem, with the purpose of being useful for tourist guides to be and the ones acting at the present time to carry 
out their professional activity. 
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Въведение 
 
Православният храм „Св. Богородица“, 

както го знаят созополчани, е едно от многото 
притегателни църковни места за посещение 
от гостите на гр. Созопол през летния турис-
тически сезон. Интересът към него от страна 
на поклонници и туристи е непрекъснат. 
Изясняването на някои отделни църковно-
исторически моменти и факти, спецификата 
на храмостроителството, храмовия интериор 
и иконописното дело имат своята регионална 
значимост за родната ни история. Целта на 
статията е да се проследи историческото раз-
витие на храма през периода на Средновеко-
вието и Българското възраждане до днес. Из-
ложението в настоящото изследване е насо-
чено да бъде в помощ на туристическите екс-
курзоводи при съставяне на екскурзоводската 
беседа и историческото представяне на созо-
полската църква. 

 
Изложение 

 
В Созопол и до днес, в северната част на 

Стария град, е запазен късносредновековният 
православен храм „Успение на Пресвета Бо-
городица“, или „Св. Богородица Епискепсис 
(Посетителка)“ (τής Παναγίας τής 
΄Επισκέφεος), наново въздигнат от руините 
през XV в. Православната светиня е построе-
на на същото място, на което е бил старият 

раннохристиянски храм, разрушен от мю-
сюлманите при превземането на града.  

Щ. Щерионов (2017) уточнява, че относно 
името на храма има няколко твърдения. „В 
изворовия материал от епохите да средата на 
20-те години на XX в., както и в изследвания-
та, отнасящи се до тези епохи, тя е отбелязана 
като „Св. Богородица Епискепсис (Посети-
телка)“. Докато понастоящем тя се нарича 
„Успение на Пресвета Богородица“... вместо 
да се съхрани старото наименование на църк-
вата „Епискепсиси“, се налага „Успение на 
Пресветата Богородица“, отразяващо датата, 
на която се чества храмовият празник“ [1]. 

Данни за съществуването му са известни 
от 1482 г. в една патриаршеска дарствена 
грамота (сигилий/ сигилион). Предполага се, 
че тук е метохът „Св. Богородица“, който 
принадлежи на островния манастир „Св. Йоан 
Продром“. Това е известно от една патриар-
шеска дарствена грамота, в която е записано, 
че през 1489 г. Цариградският патриарх Дио-
нисий I (1466-1471/1488-1491 г.) [2], вменява 
в задължение на игумена на островния манас-
тир „Св. Йоан Продром“ да възобнови храма 
„Св. Богородица Епискепсис (Посетителка)“ 
и срутените сгради, които са разрушени при 
превземането на града от турците. Записано е, 
че принадлежи на островната св. обител „Св. 
Йоан Продром“, която по онова време била 
обновена след разрушението с усилията на 
игумена Гервасий [3]. Храм „Св. Богородица“ 
в града се предава с прилежащия й имот като 
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метох (в замяна) вместо отнетия от манастира 
храм „Св. Йоан Богослов“ в полза на созопол-
ския митрополит, понеже митрополитският 
храм „Св. Йоан“ през 1453 г. бил разрушен от 
турците [4]. От тази грамота се установява, 
че храмът е наново построен и въздигнат от 
разорението от монасите на острова в пе-
риода преди 1489 г. Тази замяна по предло-
жение на созополския митрополит е извър-
шена и потвърдена с благословението на Пат-
риарха. 

Предполага се, че в настоящия си вид хра-
мът е дострояван още няколко пъти в края на 
XVII в. или в началото на XVIII в., когато е 
изграден трикорабният наос. През XIX в. е 
изградена емпорията към южната страна на 
вътрешния притвор на храма, която е напреч-
но присъединена към него. Извършените 
строителни подобрения на храма, в началото 
на XIX в., дават основание на някои изследо-
ватели да приемат, че храмът е изграден на-
ново през 1850 г. В този вид го виждаме по-
настоящем, понеже това е типичен храм, пос-
троен в късносредновековния период по вре-
ме на османското робство. 

Към края на 40-те години на XX в. А. Ва-
силиев (1950), благодарение на своите лични 
наблюдения, дава сведения за състоянието на 
някои созополски храмове. За храм „Св. Бо-
городица“ пише, че е твърде неугледна прих-
лупена паянтова постройка по външен вид, 
която при по-внимателно преглеждане се 
вижда, че е претърпяла няколко пристроява-
ния, архитектурни импровизации и преобра-
зования (поради разрушаване или опожарява-
не) и затова е трудно да се датира първона-
чалното й застрояване, както и да се определи 
първоначалният й вид. „За датиране на пос-
ледното й оформяне също така мъчно може 
да се говори. Липсват каквито и да било въз-
поменателни надписи, освен някои датировки 
по иконите. Ако въобще тези датировки могат 
да послужат за източници, то последното 
възстановяване ще да е станало около пос-
ледните години на XVIII век. Така върху ико-
ната на Св. Богородица е оставена датата 
αϕπα (= 1781), а на иконата на св. Спиридон 
αϕπβ (= 1782)“ [5]. Църковната сграда някол-
ко пъти е разрушавана и затова е претърпяла 
редица преустройства и това лесно се устано-
вява с един аналитичен поглед върху храмо-
вата зидария. Последното строително възста-
новяване трудно може да се датира, понеже 
липсват ктиторски надписи. 

 

Специфика в черноморското  
църковно храмостроителство 

 
 Вероятно първоначалната постройка на 

созополския храм „Св. Богородица“ е трико-
рабна едноабсидна псевдобазилика. Дали 
първоначалният вариант на храма е бил бази-
ликален, е много трудно да се докаже, както 
настоящият храм, който впечатлява с уникал-
ността на архитектурното си решение. Хра-
мът „Св. Богородица Епискептрия“ има 
„площ от 208 кв. м с ограден вътрешен двор с 
площ от 153 кв. м и в него има една малка 
къщичка“ [6]. В дворното пространство на 
храма се влиза през две входни врати (които 
са разположени на двете съседни улици в 
горната и долна част), едната е от западната, а 
другата – от източната страна. „Романтична 
атмосфера има в двора на църквата, където се 
влиза през двукрила врата и в центъра му се 
намира вековна смоковница, възпята от поета 
Славчо Чернишев, свързал изцяло творчест-
вото си с морето и Созопол“ [7]. 

Храмът е граден с дялани камъни, споени с 
хоросан и укрепени с дървени сантрачи. Ця-
лата североизточна страна е заровена под 
нивото на външния терен за по-голяма устой-
чивост в земята и се намира под сегашното 
ниво на улицата, с което се създава впечатле-
нието, че е изцяло вкопана. „Северната и юж-
на стена, сега вече несъществуващи, са заме-
нени с тънки паянтови 22-сантиметрови сте-
ни, като към запад северната стена се удебе-
лява, за да се свърже с дебелината на западна-
та стена. В стените са оставени по два прозо-
реца и по един вход“ [8]. Стените на храма са 
с различна дебелина. Наклонът на релефа в 
източната страна от изток на запад се удъл-
жава и изтегля, за да стигне до западната 
страна, където почти липсва. Това дава въз-
можност стената на западната страна да бъде 
издигната високо. Южната страна има изгра-
дена висока каменна стена и е архитектурно 
съчетана с открития ограден вътрешен двор 
на храма (някога в него са стояли просещите 
милостиня).  

Храмът има два входа. Централният вход 
на църквата е от южната страна и от него се 
влиза по няколко стъпала надолу директно в 
наосната част, която е вкопана в земята и се 
намира под нивото на вътрешния църковен 
двор. Другата врата е към емпорията (нап-
речния нарктексен корпус) в западната му 
част, която се развива върху по-късно прист-
роения вътрешен притвор, изграден напречно 
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от южната страна, който е служил за различ-
ни църковни нужди. Той е свързан с централ-
ната храмова част на наоса посредством ги-
неконит (балкон, т.нар. женско отделение), до 
който се стига по пандус (т.е. вътрешна дър-
вена стълба). Дострояването на напречния 
притвор е извършено през XIX век. 

Правоъгълната форма на наоса е разделе-
на на три нефи (корабни части), посредством 
два реда по пет дървени колони с обща площ 
от 208 кв. м. Покривът е двускатен, дървен, 
покрит с „турски керемиди“ (безкуполна пос-
тройка) и се носи (поддържа) от тези колони, 
които завършват със старинни каменни (мра-
морни) капители. Последните четири колони 
поддържат и балкона. Храмът е с вътрешно 
полусферично засводяване на тавана (с дър-
вена обшивка), обхващащ централната кораб-
на част и притвора. Подовата настилка е нап-
равена от обработени шестоъгълни керамич-
ни плочи. През XVIII в. трикорабният наос е 
идентично възстановен в първоначалния си 
вид след като е бил разсипан.  

Днес св. олтар на храма е дълбоко вкопан 
в земята, без да се вижда отвън, че това е 
външната олтарна (апсидна) стена. „Полук-
ръглата й апсида, включена в особено дебела-
та стена, не издава отвън своята форма. Би 
могло да се допусне, че това е част от старата 
църковна сграда, останките от която са били 
замаскирани с обикновен каменен градеж и то 
вече през турското владичество“ [9]. Ив. Ка-
райотов (1995), отбелязва, че апсидата на 
храма има интересна форма. Тя е включена в 
дебела стена, която отвън е права и само вът-
решната й страна е полукръгла. По всичко 
изглежда, че в тази си част „Света Богороди-
ца“ е съхранила най-старите си архитектурни 
останки, които през втората половина на 
XVIII век са били вградени в нова за времето 
си постройка [10]. Олтарната стена е най-
старата запазена архитектурна част, датирана 
от времето на Средновековието.  

Храмовият олтар е обширен, едноабсиден, 
и е издигнат от малък солей спрямо наоса. В 
центъра на олтара е разположена правоъгълна 
св. трапеза с много добре изработен над нея 
дървен киворий (балдахин) с купол, подпрян 
на четири колони. Св. престол е направен от 
монолитен каменен блок. В олтара зад св. 
трапеза е запазен епископският трон (горно 
място или синтрон), вграден в дебелината на 
зида (стената) и издигнат с няколко стъпала, а 
до него от двете страни са разположени през-
витерските съпрестоли (местата за сядане на 

свещенослужителите). Вляво от нея на източ-
ната стена е проскомидията (предложението) 
– мястото за подготовка на хляба и виното за 
св. евхаристия, която е оформена като ниша в 
стената. Диакониконът е симетрично разпо-
ложен на проскомидията. От олтара има ди-
ректен достъп (врата) на юг към вътрешния 
двор на храма. 

 
Изящното созополско християнско  

иконописно и дърворезбено изкуство 
 
Храмът не е изографисван и няма следи от 

по-ранно стенописване. Над централния вход 
на храма е новоизографисаната сцена „Успе-
ние Богородично“. Друга украса по външната 
фасада не е открита. 

Владишкият трон и амвонът в централна-
та корабна част са изящно изработени веро-
ятно в края на XVIII в. от дърво и са украсени 
с дърворезба – дело на майсторите от Дебърс-
ката (Западномакедонска) школа. Според Ив. 
Карайотов (1995), основният резбован ико-
ностас е „светая светих“ на созополската цър-
ква „Света Богородица“. Той е една от най-
ярките прояви на задморските влияния по 
земите ни, заедно с амвона, аналоя и владиш-
кия трон в храма.  

Изключително впечатляващ е изящно из-
работеният и украсен дърворезбован иконос-
тас, който отделя централната част на храма 
(наоса) от олтара като преградна стена (прие-
мащ формата на външна фасада, граница, 
отделяща „небесната“ църква от „земната“). 
Резбованият храмов иконостас – допълва Ив. 
Карайотов (1995), се изправя пред нас с леко 
наклоненото си „венчило“, над което с могъ-
щество и сила се извисява кръстът – основни-
ят символ на Източното православие. Край 
него на вечен пост стоят отблъскващите злото 
от памтивека змейове. Още във венчилото 
ритмично са подредени бароково орнаменти-
рани медальони и волути, които доминират в 
цялата композиция на иконостаса. Съществе-
на част от венчилото е т.нар. лозница, която е 
изключително богата с растителни орнаменти 
и със своята ажурност осъществява един осо-
бен естетически акцент в тази възрожденска 
творба. За разлика от по-късните иконостаси 
созополският шедьовър притежава и още една 
особеност. Тук в орнаментиката сполучливо 
са включени човешката фигура и лице. Кога-
то днес съзерцаваме сумарно резбованите 
лица, които ритмично се редуват на владиш-
кия трон, те ни напомнят не само за западно-
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то влияние, а и че 2800 години преди това 
древна Аполония е била средище на пластич-
ните изкуства. Това е епохата на строгия 
стил, когато древногръцката пластика е тръг-
нала от дървената скулптура, ксоанона. Ико-
ностасът в „Света Богородица“ притежава и 
две изключителни за резбарското изкуство 
сцени, разположени под царския ред на ико-
ните върху таблата от двете страни на вратата 
към „светая светих“. Това са сцените на из-
гонването на Адам и Ева от рая – скулптирана 
вдясно, и жертвоприношението на Авраам – 
вляво. Тези старозаветни сюжети са изключи-
телно редки в християнското изкуство, а из-
пълнени от резбар или марангоз, ако употре-
бим оригиналния термин на епохата, когато 
това изкуство се е практикувало в много го-
ляма степен, отколкото днес, са още по-редки. 
Всички части на созополския иконостас са 
обединени от изключителното чувство за 
композиция. И пищно орнаментираните с 
растителни елементи табла от долния ред, и 
богатите с човешки изображения и птици от 
втори ред, и колонките между големите ико-
ни с величествената горна рамка на венчило-
то – с всичко това иконостасът прави неотра-
зимо впечатление [11]. 

Иконостасът е изработен в края XVIII в. 
(датира се от 1780 г.) и е дело на майстори от 
Дебърската художествена школа. Дърворез-
бата на иконостаса е запазена с естествения 
цвят на дървото и е разработена в три хори-
зонтални пояса. Съчетаните и балансирано 
организирани орнаментални композиционни 
елементи с пропорционални вертикални ре-
дове и хоризонтални пояси преминават през 
целия иконостас като геометрични форми. 
„Иконостасът обхваща изцяло широчината на 
църквата (на това място, където е поставен, 
широчината е 9,25 м), а височината му е  
3,60 м.“ [12]. Дърворезбованите иконостаси 
се появяват първоначално във византийската 
храмова благоукраса през XIV-XV в. и се 
установяват (въвеждат) като църковна тради-
ция през следващите векове на Балканския 
полуостров. Дървопластиката в созополския 
храм „Св. Богородица“ се отличава с множес-
тво барокови елементи, вплетени в украсата 
на иконостаса. 

Долният ред на иконостаса се състои от 
поставени резбовани релефни пана, отделени 
с дървени колонки, поставени върху подно-
жие. В средата на дървеното пано е оформен 
медальон, обвит от симетрично и композици-
онно разположени орнаменти. Отличава се с 

богата антропоморфна и растителна орнамен-
тация и множество фигурални композиции от 
библейски сцени.  

В централния (царски) ред са разположени 
три врати (царски двери и две дяконски) и 
места за поставяне на осем големи икони. Над 
иконите има оформена полусферична табла с 
корниз и изкусно дърворезбована ажурна 
украса от акантови листа и елипсовидни ме-
дальони. Между всяка табла е поставена мал-
ка колонка във формата на женски фигури. В 
долната част под иконата е изработено дърве-
но правоъгълно пано, обсипано с множество 
антропоморфни, зооморфни и растителни 
орнаменти. Созополският майстор-
дърворезбар е вложил човешкото лице и чо-
вешката фигура много осезаемо в орнаменти-
ката на иконостасната дърворезба. Между 
всяка икона има поставена дърворезбована 
колонка с усукани растителни елементи.  

Царските двери са позлатени. Те са изра-
ботени с ажурна дърворезба, както и с полус-
ферично пано при засводяването над дверите. 
В долната си част дверите завършват с меда-
льони на изографисани старозаветни светци. 
На царските двери има поставена червена 
завеса с бродиран кръст със златни конци. 

На третия иконостасен ред са поставени 
малки празнични икони, обособени в триде-
сет рамки. Под тях има изработена фина дър-
ворезбована лозница от край до край на ико-
ностаса. Най-горният ред над малките икони 
завършва с ажурно изработени и вплетени 
зооморфни растителни орнаменти. По средата 
се издига позлатен кръст с Христовото разпя-
тие. „Скъпият иконостас в „Света Богороди-
ца“ вероятно е бил заплатен от цялата хрис-
тиянска общност на Созопол и околните села. 
Техните жители през втората половина на 
XVIII век нееднократно са ползвали полуост-
рова, за да избегнат кърджалийските набези. 
С молитва към Всевишния и с християнско 
примирение те вероятно са заплатили иконос-
таса с надеждите за по-спокойни земни дни и 
за опрощение на греховете“ [13]. 

Иконостасът, амвонът и владишкият трон 
– пише Щ. Щерионов (2017), представляват 
шедьоври на резбарското изкуство. Те са най-
ранните и едни от най-съвършените произве-
дения на това изкуство по нашите земи. Спо-
ред изследователите именно те са първоосно-
вата, върху която се градят знанията и умени-
ята на представителите на основните родни 
резбарски школи. Създателят на интериора на 
църквата „Св. Богородица“ все още е неизвес-
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тен. От творенията му обаче личи голям опит 
и школувано майсторство. То може да се 
придобие само в школа с утвърдени творчес-
ки традиции, каквато по това време е Атонс-
ката резбарска школа. Според изследователи-
те, приложената от майстора на този созопол-
ски иконостас композиционна схема е първо-
основа за всички по-късни резбовани иконос-
таси. Творчески допълнена и видоизменена, 
тя се използва както от тревненските, така и 
от македонските майстори-резбари. Това на-
лага становището, че именно созополският 
иконостас е фундаментът, върху който се 
гради развитието на художествената резба по 
нашите земи [14].  

Запазените оригинални икони, поставени 
на царския ред на иконостаса, са също от 
средата на XVIII в. и началото на XIX в. Ико-
ната „Преображение Господне“ е дело на 
майстор Димитрий и е изработена през  
1770 г. Тя се съхранява в Националния цър-
ковен историко-археологически музей в Со-
фия. Иконата на „Св. Богородица“ е датирана 
от 1781 г., а на „Св. Спиридон“ – от 1782 г. 
Двата реда икони (вторият ред – голе-
ми/царски, и горният ред – малки празнични 
икони) на иконостаса са дело на местни 
странджански майстори и са изписани в пе-
риода 1781-1830 г. 

Една от най-старите икони в музея е ба-
релефната икона, открита в храм „Св. Бого-
родица“ в Созопол, на двамата най-
забележителни светци на Църквата – „Св. 
Георги и св. Димитър”, изобразени на коне от 
X-XI в. Християнското изкуство познава три 
големи иконографски групи на двамата свет-
ци. Първата група ги представя като лица, 
заемащи висок пост, понякога облечени в 
хламида или държащи в дясната ръка кръст. 
Втората група ги изобразява като военни ли-
ца, стоящи прави (невъзседнали кон), над-
лежно въоръжени с копие и щит (лък или 
меч). Копието се държи с дясната ръка и е 
опряно в земята, а в лявата ръка е опрян в 
земята кръгъл или заострен щит, подпрян на 
земята. Третата група се съсредоточава върху 
иконографското изписване на двамата светци, 
седящи на коне, с военно облачение и снаря-
жение, убиващи с копието си паднал на земя-
та цар (св. Димитър) или дракон, змей, гра-
мадна змия, крокодил или гущер (св. Георги). 

Созополският барелеф, както го нарича 
прот. Ив. Гошев, е открит от него в гинекеона 
на старинния храм „Св. Богородица“. В полу-
подземния храм, който представя печална 

картина на запустение – пише авторът, – до 
изпотрошените прозорци край стените стоят 
от преди години натрупани между другото и 
части от някогашни икони, проядени от чер-
веи, замърсени от вековен прах, отдавна из-
губили своята живопис и наподобяващи сиви 
парчета от стари дъски. Барелефът представ-
лява една стара прашна дъска, захвърлена 
наред с другите. 

Созополската барелефна икона се състои 
от две разновременни съставни части, вложе-
ни в правоъгълна дъска (дебела 2,9 см, висока 
85 см и широка 80 см), която не е била огра-
дена с профилирана рамка, а средата на дъс-
ката се заема от барелефа, който е вложен по 
средата на една нова икона-рамка. Дърворез-
бата на плоския барелеф ни представя два 
успоредно галопиращи вдясно конници – Св. 
Георги и Св. Димитър. Първият от тях с ко-
пието си е нанесъл удар в главата на едно 
излизащо от водата животно (крокодил или 
хипопотам), а вторият е пронизал с копието 
си главата и част от тялото на една змия, уви-
та около стъблото на две палми. От раните на 
двете животни тече червена топла кръв. Об-
вързаната към дърворезбата живопис не пре-
дава нещо ново в иконографско отношение 
към самата композиция. Косите на двамата 
светци са изобразени по античен римски ма-
ниер, с редуващи се радиално къдрици. Св. 
Георги е изобразен с тъмноохрова немрежес-
та ризница, а по средата на тялото има колан. 
Св. Димитър е нарисуван с червен (цинобър) 
хитон, с тесни дълги ръкави, завършващи с 
тесни маншети. Хламидата (военният плащ) 
на св. Георги има сочночервен цвят, а на Св. 
Димитър е в зелен цвят. Конят на Св. Георги 
е бял (или синкавосив), а на св. Димитър –  
във вишневоканелен цвят. На лицевата горна 
част на иконата за изписани имената на два-
мата светци, а резбата и живописта й са от 
две различни епохи. Стилните и технически 
особености на дърворезбата я датират към X-
XI век, когато светците-конници започват да 
се изобразяват на групи по двама. Вероятно 
зографът е работил близо едно столетие по-
късно по барелефа. Живописта спада към 
групата паметници от втория разцвет на ви-
зантийското изкуство, по-тясно се датира към 
XI-XII век, или най-късно към началото на 
XIII век. Созополската резбена икона – обоб-
щава авторът, – се явява като паметник, който 
ни представя нови данни за развоя на иконог-
рафията на двамата светци във византийското 
изкуство. Тя свидетелства, че още преди поя-
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вата на легендата за „чудото с царската дъще-
ря“, във Византия е била позната иконографс-
ката концепция на алегоричното драконопо-
беждаване [15]. Днес иконата се съхранява в 
Църковно-археологическия музей при Св. 
Синод на БПЦ-БП. 

 
Съвременни исторически податки  

за созополската православна светиня 
До 1906 г. храмът е бил ползван като ено-

рийски от православните християни с гръцко 
етническо самосъзнание, които през същата 
година напускат град Созопол и се премест-
ват да живеят предимно в гр. Тесалия, Гър-
ция. След гръцките погроми от 1906 г., през 
1917 г. Созополската епархия, която е била на 
пряко подчинение на Цариградската патри-
аршия, е разпусната. Още през същата година 
созополската градска енория е присъединена 
към Сливенска митрополия и става част от 
Бургаската духовна околия.  

През 1927 г. храмът е обявен за „народна 
старина“ (ДВ. Бр.69. 1927 г.), а наличните 
икони, богослужебни книги и църковна утвар 
и одежди са преместени за съхранение в На-
ционалния църковен историческо-
археологически музей в София при Св. Синод 
на БПЦ-БП, помещаващ се днес в сграда на 
Богословския факултет при СУ „Св. Климент 
Охридски“.  

През 1958 г. храмът е отнет от Сливенска 
митрополия, в този смисъл и от Българската 
православна църква. През 1962 г. е обявен за 
„архитектурен паметник на културата от на-
ционално значение“. През 1967 г. Министерс-
твото на културата обявява дърворезбования 
иконостас на храма за „художествен памет-
ник от национално значение“. През 1974 г. 
Старият град Созопол е обявен за архитекту-
рен и археологически резерват „Старият Со-
зопол“ (Пост. №320 на МС, от 07. 09. 1974 г.). 
През 1989 г. созополският музей предава 
храма отново във владение на Сливенска 
митрополия. През 2005 г., след повторно пре-
минаване на храма във владение на църков-
ното настоятелство при храм „Св. Георги“, е 
вече действащ православен енорийски храм. 
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ПРАВОСЛАВНИЯТ ХРАМ „СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ И  
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ  

РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ СОЗОПОЛ 
 

Захарий Дечев 
 

THE ORTHODOX CHURCH OF THE HOLY GLORIOUS GREAT MARTYR,  
VICTORY-BEARER AND WONDERWORK GEORGE AND THE OPPORTUNITIES  
FOR THE DEVELOPMENT OF RELIGIOUS TOURISM IN THE BLACK SEA AREA  

AT THE DESTINATION OF SOZOPOL 
 

Zachariy Dechev 
 
ABSTRACT: This study traces an experiment on a historical representation of the Orthodox Church of Holy 

Glorious Great Martyr, Victory-Bearer and Wonderwork George (St George the Victory-Bearer) as a precious 
tourist anthropogenic resource where a walking around town tour of cultural and religious tourism, provided by 
guides, is actively inserted into. A trace-back study has been carried out on the above said church which takes a 
significant part of the cultural and historical inheritance of the Black-Sea Town. 

Key words: Orthodoxy, church, inscription, Pseudobasilica, inheritance. 
 

Въведение 
 
Созополските православни храмове са 

църковна съкровищница и културно богатст-
во за страната ни и днес продължават да пре-
дизвикват изключителен туристически, кул-
турен и историко-познавателен интерес. Те са 
привлекателни със своята история, която е 
част от християнската история по западния 
черноморски бряг, за туристи с религиозна 
мотивация. Туристическите маршрути, свър-
зани с културно-историческото наследство на 
Созопол при панорамна пешеходна обиколка 
на града, отвеждат посетителя пред входа на 
енорийския православен храм „Св. Георги 
Победоносец“. Степента на посещаемост от 
православните поклонници е сравнително 
висока, понеже тук се съхраняват и откритите 
св. мощи на „Св. Йоан Кръстител“ на еднои-
менния созополски остров. Настоящото изс-
ледване има за цел да систематизира и да 
осветли отделни акценти в историческото 
развитие на градския созополски храм и да се 
открои неговата църковно-иконописна и кул-
турно-архитектурна значимост. При написва-
нето на статията са използвани научни пуб-
ликации и непубликувани архивни докумен-
ти, съхранявани в „Регионален държавен ар-
хив“ – Бургас. 

Изложение 
 
През 1697 г. в Созопол е построен нов 

храм, посветен на „Св. вмчк. Георги Побе-
доносец“. Той е изграден до разрушения 
средновековен градски манастир и старинен 
храм „Св. Йоан“ (дн. в центъра на Старинния 
град Созопол), който е бил седалище (центра-
лен епископски храм) и до него е имало пост-
роен митрополитски дом (комплекс) на Созо-
полския митрополит от XIV до XVII в. Съв-
ременната созополска енорийска църква е 
въздигната наново върху южната част на съ-
ществуващи храмови основи на мястото на 
раннохристиянска базилика с мраморен ол-
тар, построена вероятно след 330 г. и разру-
шена в средата на XV в. от турците [1]. В 
центъра на град Созопол през XVII в. се възс-
тановява величественият храм „Св. Георги“ с 
площ от 427 кв.м, за да се превърне отново в 
митрополитски градски храм на Созополската 
света митрополия. 

Трайна следа в градското църковно хра-
мостроителство оставя созополският митро-
полит Калиник (+1701 г.), който братски е 
подпомаган в това дело от цариградския пат-
риарх Калиник II Константинополски (1688, 
1689-1693 и 1694 – 19 август 1702). През 1697 
г. созополският митрополит Калиник успява с 
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много усилия и с помощта на епархиотите да 
довърши строителството на изграждания на-
ново днешен енорийски храм „Св. Великомъ-
ченик Георги“ в гр. Созопол. Това се потвър-
ждава, според К. Папайонидис (2004), и в 
открития ктиторски надпис на гръцки език 
(изписан с главни византийски букви) върху 
фриза на иконостаса, който гласи: „Изгради 
се отново из основи този пресвят храм на 
„Свети Великомъченик Георги“ в година 
1697 при архиерейството на Калиникос“. 
Храмът бе обновен в година 1833 (при мит-
рополит Прокопий) и накрая, за сметка на 
Пангарий, в година 1911 бе обновено оцветя-
ването, за красота и хармония, както сега се 
вижда. Завършено бе на 10 август, в Слава на 
Бога Вседържец и с помощта на неговите 
раби. Амин“. По сведението на К. Папайони-
дис (2004), този надпис е замазан с боя от 
властите и днес е напълно заличен [2]. 

В списъка на православните храмове в 
Сливенска епархия е записано, че храмът е 
изграден отново през 1860 г.[3] 

До началото на XIX в. този храм носи то-
ва име. След напускането на града през 1914 
г. на гръцкия митрополит и създадените 
антигръцки вълнения по инициатива на бе-
жанци българи-християни, храмът е преиме-
нуван на „Св. Климент Охридски“.  

На 29 май 1914 г. (сряда) общинското уп-
равление в Созопол, заедно с цялото бежанс-
ко население в града, пише К. Папайоанидис 
(2004), „защитени от щитовете на войници и 
стражари щурмуваха митрополитския храм 
„Св. Георги“, разбиха с брадви вратите и го 
завладяха, превземайки и намиращата се в 
двора до храма св. митрополия, където се 
съхраняваше по-голямата част на Петриние-
вата библиотека. След това се насочиха три-
умфално към храмовете „Св. Йоан“, „Св. Бо-
городица Епискептрия“ и накрая към храма 
„Св. Зосим“, които превзеха поред“.[4]  

В писмо до Сливенският митрополит Гер-
васий Бургаският архиерейски наместник 
прот. Кирил Христов, от 16 юли 1914 г., съ-
общава, че на 29 май 1914 г. българите в Со-
зопол, към които се присъединяват бежанци-
те и селяните от с. Св. Никола (дн. гр. Черно-
морец), Мехмеч кьой (дн. с. Росен), с. Саръ-
Муса (дн. с. Веселие) завладяват гръцката 
църква „Св. Георги“, преименуват я в „Св. 
Климент“ и избират църковно настоятелство. 
„На 1 того во тоя църква отслужили св. Ли-
тургия свещеник Стилиан Икономов и бежа-
нецът свещеник Никола Янев, присъствал и 

гръцкият свещеник Христодул, който полу-
чил „антидоръ“. В гръцката църква не се на-
мерило друго нищо освен „Св. Антиминс“. 
Гръцки църкви има още две: „Св. Ив. Богос-
лов“ и „Св. Богородица“, които са запечатани 
от българите.[5]  

Православните българи отнемат храмове-
те, в които се черкува гръцкото население, и 
недвижимите имоти в града и околността, 
принадлежали на Созополската митрополия, 
която десетилетия е била под прякото управ-
ление на Цариградската патриаршия. През 
същата година гръцките свещеници и част от 
християните – гръцки семейства, се изселват. 
На практика някои от храмовете българите – 
християни не ги посещават, в тях не се из-
вършва богослужение – като храм „Св. Йоан 
Богослов“, който е изоставен и впоследствие 
разрушен.  

Най-вероятно тогава е премахнат надпи-
сът над входната врата на храма, както и 
годината на неговото изграждане. В пре-
писка на Сливенска митрополия до архие-
рейския наместник прот. К. Христов на гр. 
Бургас от 11 юни 1914 г., отнасяща се до но-
воназначения свещеник-бежанец Никола 
Янев, е записано: „Новосъставеното църковно 
настоятелство в гр. Созопол с писмо от 14 
того под № 3, като ни изпраща препис от про-
токола за превземането на гръцката църква 
„Св. Георги“ и преименуването й в „Св. Кли-
мент“, моли в най-скоро време да се утвърде-
ли избраните за тая църква църковни настоя-
тели и им се назначи за енорийски свещеник 
бежанецът свещеник Никола Яневъ от с. Ка-
ра-Хадъръ, Лозенградско“[6], напуснал ено-
рията по време на войната и избягал в Бълга-
рия на 20 септември 1913 г.[7] Съгласно ре-
шението на Епархийския духовен съвет на 
Сливенска митрополия от 16 октомври 1914 
г., в Созопол се открива още една (втора) 
енория, на която е назначен за градски ено-
рийски свещеник бежанецът Никола 
Яневъ.[8] Първата българска енория е била 
разкрита от Сливенска митрополия за роде-
ния в Созопол свещеник Стилиан Икономов, 
служил като енорийски свещеник в града в 
периода 1896-1918 г.[9] 

В нотариалния акт за право на собственост 
на недвижим имот, издаден на 25 октомври 
1924 г. по настояване на енорийския свеще-
ник Хараламби Георгиев на гр. Созопол, е 
записано, че, като председател на църковното 
настоятелство при църквата „Св. Георги“, 
признава правото на собственост на описани-
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те недвижими имоти.[10] През 1924 г. храмът 
все още носи името на „Св. Георги“. С прото-
кол № 6 от 2 септември 1951 г., т.1., църков-
ното настоятелство под председателството на 
свещеник Кирил Мавренски взема решение 
„да се промени името на църквата „Св. Кли-
мент“ пак на старото й име „Св. Георги“.[11] 
Наименованието на храма отново е възстано-
вено на името на небесния покровител на 
созополчани „Св. вмчк Георги Победоносец“.  

Св. Георги и днес е почитан от созополча-
ни като небесен закрилник на града. Той е 
смел Христов войн, защитил неустрашимо 
своята християнска вяра, разобличил безуми-
ето на своя жесток гонител – император Ди-
оклетиан (284-305 г.), който го подложил на 
множество телесни страдания, и приел мъче-
нически венец. Св. Георги за мъжеството си и 
за своята духовна победа над мъчителите, 
които не могли да го принудят да се откаже 
от вярата си, а също така за чудодейната по-
мощ, която оказва на хората и днес, се нарича 
още Великомъченик и Победоносец. Името 
Георги означава земеделец. Затова на този 
ден празнуват всички земеделци и скотовъд-
ци (животновъди).  

Едно предание за Св. Георги и неговата 
небесна закрила над православните христия-
ни в града и днес се разнася от уста на уста, 
от стари на млади и има своите трайни следи 
в народната памет. Преданието разказва, че в 
Созопол дошъл турски паша с войска, който 
бил готов да се разправи по най-жесток начин 
със съзаклятниците, които били лицата, под-
готвили участието на местното население в 
размириците през 1821 г. срещу османската 
власт. След като се настанил в града, получил 
първите сведения и проучил обстоятелствата, 
решил на другия ден да бъде първо осквер-
нен, а после разрушен митрополиският храм 
„Св. Георги“. На другия ден рано сутринта 
пашата разпоредил войската му да напусне 
Созопол и да се завърне оттам, откъдето е 
дошла. Всички били учудени и в недоумение 
от неговата заповед и веднага напуснали чер-
номорския град. Пашата разказал, че докато 
спял му се стоварило тежко наказание, изпра-
тено от „Св. Георги“. Заради неговата жесто-
кост към християните и поради желаното от 
него злодеяние насън му се явил светията, от 
който бил безмилостно бичуван. Този сън 
поразил душата на турския паша. Той се изп-
лашил и затова разпоредил предвождащата го 
войска да отстъпи и да се оттегли, без да из-
пълни сатанинското си пъклено дело. 

Древното минало на храма все още не е 
напълно изяснено, но едно е ясно, че през 
годините претърпява множество строителни 
преустройства. Той е просторен действащ 
православен храм в града. Инициаторите за 
построяването му, както и майсторите-
строители и днес, остават неизвестни. 

 
Созополският трипрестолен енорийски 

храм „Св. Георги“ 
 
Трипрестолният енорийски храм „Св. Ге-

орги“ е изграден като трикорабна едно-
апсидна псевдобазилика, построена във въз-
рожденски стил, т.е. състояща се от три части 
– притвор, символизиращ земята, наос (цент-
рална корабна част), символизираща видимо-
то небе, и олтар с апсида, символизираща 
Божия престол.  

В началото на ХХ в. цялото храмово прос-
транство обхваща 427 кв.м, а понастоящем 
площта му е 227,4 кв.м. През 30-те години на 
XIX в. храмът е реконструиран с помощта на 
руските войски, които са настанени в града по 
време на Руско-турската война през 1828-
1829 г. През първата половина на ХХ в. е 
извършено ново преустройство на храма. Във 
връзка с благоустройството, разширяването и 
изправянето на главната улица „Аполония“ в 
Созопол, енорийският храм е отново реконст-
руиран и е намалена неговата площ. Отнет и 
разрушен е голям процент от притвора, т.е. 
западната храмова съставна част. През 1984 г. 
започва и е извършена последната цялостна 
реконструкция и реставрация на храма до 
1991 г. 

Дворът на храма е ограден с масивна ка-
менна ограда. „През 1867 г. е поправена и 
заградена градинка с площ от 224 кв.м и двор 
с площ от 608 кв.м“.[12] В западния ъгъл до 
храма е запазен малък портик, който отвежда 
към вътрешното дворно пространство на хра-
ма. В двора са разположени енорийският дом 
на свещеника и възрожденският митрополит-
ски дом, запазен от средата на миналото сто-
летие, в който е живял созополският митро-
полит преди да напусне града в началото на 
XX в. Понастоящем сградата се използва за 
извършване на просветна и социална дейност 
на енорията. В нея се помещава градското 
православно църковно-енорийско училище.  

Храмовата постройка е изградена от дя-
лани камъни, съединявани с глина или варов 
разтвор. Отделните каменни пояси са израв-
нявани и укрепвани с дървени сантрачи. Вид-
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но е, че при строителството вторично са из-
ползвани градивни материали от по-ранни 
култови постройки. Външната западна страна 
на храма е измазана с варов разтвор и е боя-
дисана с боя, докато другите фасадни страни 
са неподправени и се намират в оригиналния 
си вид. Друга специфична външна украса 
липсва. Преди да бъде разрушена притворна-
та част на храма, към която е била обособена 
емпория, е имало един централен вход. Днес 
за по-голямо удобство, съобразно извършено-
то строително преустройство, са изградени 
два входа. Единият – от западния край към 
северната страна, който се явява главен вход 
и от него се влиза направо в наоса, а другият 
е срещуположно разположен на южната фа-
садна стена, който отвежда в двора на храма. 
Над дървените централни храмови врати е 
изграден малък дървен нартекс с две колони. 
Над вратата е поставен надписът на храма и е 
изографисана иконата на „Св. Георги“, качен 
на бял кон с кръст в дясната ръка. Във връзка 
със строителното преустройство, на западната 
храмова фасада са избити четири нови сво-
дести прозорци, които архитектурно оформят 
неговата външна лицева страна откъм главна-
та улица. На северната и южната страна на 
храма са запазени по три прозореца. Покри-
вът на храма е двускатен и е покрит с кере-
миди. 

Братята Шкорпил (1891) съобщават, че в 
една от външните стени на митрополитската 
църква е зазидан барелеф на мраморна плоча. 
Барелефът е разделен на три хоризонтални 
пояса. Горният пояс е до1/3 счупен; той пред-
ставлява легло с подпорка до мястото за гла-
вата (ανάκλιτρον), с легнал човек, който си 
подпира главата с лявата ръка; до краката на 
този човек стои младо момче, пред леглото – 
една малка трикрака маса за ядене (mensa 
tripes), а от лявата страна на масата– един 
голям съд с вино. Този пояс е отделен от 
средния с тясна ивица, на която се е намирал 
старогръцки надпис, днес почти изтрит, със 
запазени само няколко букви (доколкото мо-
жахме да съгледаме отдалеч) ...Ε...ΙΡΩ...ΑΙ... 
Средният пояс представлява кон с яздещ, 
облечен с мантия, разгърната, както става при 
бързо яздене. В тясната ивица, която дели 
долния пояс от средния, не се намират никак-
ви следи от надписа. В долната част се нами-
ра същият релеф, както в горния, само че гор-
ните две фигури са мъжки, а в долната пък 
женски.[13] 

Старата дървена камбанария, която е би-
ла издигната на няколко метра северно от 
храма като самостоятелно здание в църковния 
двор през 1938 г., е първоначално ремонтира-
на. За целта църковното настоятелство, под 
председателството на свещеник Лазар Кръс-
тев, отпуска 5000 лв. за направата на стълбите 
на камбанарията.[14] На 17 февруари 1948 г. 
предстоятелят на църковното настоятелство 
докладва на църковните настоятели, че кам-
банарията пред храма е в твърде лошо състо-
яние и е необходимо да се започне предвари-
телна работа за нов строеж, като на първо 
място се подсигурят съответните материа-
ли.[15] Църковното настоятелство, по пред-
ложение на свещеник Кирил Мавренски, въз-
лага на архитект Стефан Илиев да изготви 
план за постройката на камбанарията.[16] С 
писмо от 16.03.1948 г. до околийския комисар 
на гр. Бургас созополският енорийски свеще-
ник К. Мавренски съобщава, че камбанарията 
на храма, която е в центъра на града, е сруте-
на и я грози опасност да се събори. Църков-
ното настоятелство взема решение да бъде 
построена нова камбанария – пристройка към 
храма на главната улица на града.[17] С пис-
мо до Сливенския митрополит Никодим от 
24.04.1948 г. отец К. Мавренски донася, че 
църковното настоятелство ще строи нова 
камбанария, за която е предвиден и утвърден 
кредит в редовния бюджет за 1948 г. в размер 
на 200 000 лв.[18] Сливенска митрополия с 
писмо от 30.10.1948 г. съобщава на енорийс-
кия свещеник и на църковното настоятелство, 
че скицата и сметката за постройката на кам-
банарията при храм „Св. Климент“ – Созопол, 
са надлежно одобрени.[19] Само няколко 
години по-късно на мястото на старата кам-
банария е построена нова. 

Съвременната църковна звънарница е изг-
радена от камък и тухли, споени с варов разт-
вор през 1953 г. в северозападния ъгъл, като е 
долепена непосредствено до наоса на храма. 
Камбанарията е висока около 12 м, а общата 
архитектурна композиция принадлежи към 
възрожденската архитектура. По форма и 
височина звънарницата е съобразена със 
строителните особености на храма и корес-
пондира с местната градска архитектура. Ха-
рактерна конструктивна особеност са изгра-
дените три етажа на кулата, свързани в хар-
монично единство. Докато първите два етажа 
са с квадратна основа, то третата, най-
високата част, е кръгла. На втория строителен 
пояс има поставени четири полусферични 
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прозореца, завършващи с интересни декора-
тивни корнизи. Куполът стъпва върху осем 
кръгли колони, които са стабилизирани върху 
зида на второто етажно поле, което е постро-
ено в квадратна форма. В подкуполното прос-
транство на камбанарията е окачена дървена 
конструкция, на която са поставени две кам-
бани. Най-високата част на кулата завършва 
със златен купол и на него има поставен 
осемконечен позлатен кръст, дарен от пра-
вославните християни от града. 

Първите камбани с лалеподобна форма се 
появяват в началото на V в. Те били разпрос-
транени по време на светителството на епис-
копа на град Нола, провинция Кампана в 
Италия,св. Павлин Нолански (353-431 г.) и 
били наричани „кампани“ на името на про-
винцията. Така се разпространили в цяла Ев-
ропа. Официалното въвеждане на камбаната в 
църковното богослужение се отнася към са-
мото начало на VI в. и се явява като необхо-
дима принадлежност на енорийския храм. 
Във Византия първите камбани се появяват 
през 865 г. като дар на ромейския император 
Михаил III (842-867 г.), изпратен от венеци-
анския дук Урс I. Подарените неголеми кам-
бани били 12 на брой и са монтирани на спе-
циално изградена кула в двора на Константи-
нополската катедрала „Св. София“. Анге-
лозвучният камбанен звън, разнасящ се из 
града от камбанарията на созополския храм 
„Св. Георги“, изразява богослужебното тър-
жество на Църквата, известява на християни-
те за началото на църковното богослужение и 
ги призовава (свиква) за участие в службата. 
Тези от енориашите, които не могат да при-
състват на богослужението по уважителни 
причини, по звъна на камбаните се ориенти-
рат за извършваните отделни моменти от са-
мото богослужение. Винаги, когато вярващи-
ят чуе камбаната да бие, той осеня с кръстния 
знак тялото си (прекръства се). Звънът на 
камбаните е различен по вид и всеки си има 
своето название, значение и време за употре-
ба. По начина на биене на камбаните се раз-
бира дали се поставя началото на утринното 
или литургийно богослужение, или се посре-
ща епархийският архиерей, или звънът е пог-
ребален и пр. 

Централната корабна част (наос) на хра-
ма в архитектурно отношение е изградена в 
правоъгълна форма и е разделена на три час-
ти (кораба). В нея се намират владишкият 
трон, амвонът, певницата, троновете на миря-
ните, солеят и иконостасът. В средната част 

на храма стоят православните християни, 
които са приели св. кръщение по време на 
църковното богослужение. Трите части (не-
фа) на наоса са разделени посредством два 
реда от по четири колони. Всяка колона е 
поставена върху база, а отгоре завършва с 
уширена горна част – капител, който е офор-
мен и украсен с растителни елементи, бояди-
сани със златна боя. Отделните храмови ко-
лони са дъгообразни (с изпъкнала нагоре кри-
ва) и са свързани помежду си. Във всяка от 
тези по-широки части, свързващи отделните 
колони, е поставен медальон в златна рамка с 
образите на дванайсетте апостоли. Храмовата 
колона основно пренася вертикалното нато-
варване и натиск на покривната конструкция 
и изпълнява декоративна функция. Таванът 
на храма е с вътрешно полусферично засво-
дяване и в трите нефи е поставена дървена 
обшивка. В централната наосна част, както и 
в двете странични нефи са поставени няколко 
кристални полилея. Троновете на миряните 
(дървени седалища, на които миряните се 
опират с лактите на ръцете си) са разположе-
ни между отделните колони в централната 
част и са прилепени по стените на храма. По-
довата настилка е направена от обработени 
мраморни плочи. 

Владишкият (епископският) трон се на-
мира отдясно в централната част на наоса, а 
до него е поставен клиросът (певницата). На 
него архиереят застава, облечен в мантия по 
време на последованията на денонощния 
кръг, и от него чете псалми, благославя при-
състващия народ, произнася проповеди и пр. 
На трона е поставена иконата на Господ 
Иисус Христос, като велик Архиерей, за да 
напомня на епископа, че „само Той е Господ 
и Владика и че архиереят е отговорен пред 
Него“.[20] Владишкият трон е издигнат на 
няколко стъпала и е богато украсен с ажурна 
дърворезба, завършващ във високата си част с 
ажурно дърворезбован купол. Неповторимо 
са вплетени от майстора растителни и зоо-
морфни орнаменти, които са типични за Де-
бърската художествена (дърворезбарска) 
школа и имат много общи и характерни сти-
лови елементи с иконостаса и владишкия 
трон на созополския храм „Св. Богородица“. 

Амвонът в храма е „издигнато място“, 
който се намира в централния кораб и е пос-
тавен на четвъртата поред колона от лявата 
страна. Думата амвон произлиза от гръцка 
дума „ανεβαίνω“ и означава изкачвам се, из-
дигам се. На него могат да се качват само 
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свещенослужители. Оттам дяконът чете Св. 
Евангелие, а свещеникът проповядва. Амво-
нът представлява издигната и закрепена за 
колоната площадка, до която се стига по стъ-
пала. Тя е обградена от дървени табли, под-
редени в осмоъгълна форма, боядисани в 
светлокафяв цвят. По средата на тях декора-
тивно е закрепен разперен с крила гълъб в 
позлата, символизиращ третото лице на Св. 
Троица, Светия Дух, на който дяконът поста-
вя Св. Евангелие за четене. До него от двете 
му страни са прикрепени други два по-малки 
гълъба, поддържащи свещник, който служи за 
осветление на амвона. 

 
Храмовият иконостас и св. олтар 

 
Храмовият иконостас е дървена преграда, 

която отделя наоса от св. олтар. Вероятно във 
времето на изграждането си е бил резбован по 
подобие на другите созополски храмове. До 
това заключение достигаме съобразно съхра-
нените дърворезбовани свети двери, увенча-
ващия иконостасен кръст (победен знак на 
човешкото спасение) с иконите на Св. Бого-
родица и св. Йоан Богослов, поставени на 
върха на олтарната преграда, които и днес са 
част от иконостаса, както и запазения вла-
дишки трон. Щ. Щерионов (2017) предполага, 
че иконостасът е бил унищожен заедно с на-
личните икони към края на XVIII век.[21] 
Съвременният иконостас е изработен от ма-
хагоново дърво при последната ремонтно-
възстановителна дейност през 1989-1990 г., 
който заменя съществуващия в подобен таб-
лен вид иконостас. Архитектоничната струк-
тура на иконостаса емблематично отразява 
установеното геометрично разположение на 
хоризонтални пояси с вертикалните редове, в 
които декоративно са обособени корнизи, 
фризове и рамкирани цокълни табли, за да 
бъдат поставени иконите. 

Иконостасът има три св. врати (царски 
двери) за трите престола в храма. Св. двери са 
централен вход към св. олтар и придобиват 
голямо символично значение в църковното 
богослужение. Според тълкованията на св. 
отци на Църквата, те символизират св. Бого-
родица, през която Бог Слово, второто лице 
на Св. Троица, Господ Иисус Христос идва в 
нашия свят, за да го спаси.  

Средните – свети двери, са разположени в 
центъра на олтарната преграда и се състоят от 
две крила, които са дърворезбовани и са в 
позлата. Орнаменталната композиция на св. 

двери се състои условно от две части. Горната 
част е ажурно дърворезбована. Майсторът-
резбар е поставил на централно място ембле-
матично декоративни орнаменти на два малки 
змея с големи опашки, симетрично обърнати 
с лице един към друг, символизиращи мъд-
ростта, пазещи и поддържащи св. кръст, а 
около тях са преплетени растителни елемен-
ти. Другата част на дверите хармонично под-
държа горната синтезирано дърворезбована 
композиция. В нея на два реда са разположе-
ни по четири медальона (общо осем), на кои-
то са изобразени сцената на св. Благовеще-
ние, двамата литургисти – св. Василий Вели-
ки и св. Йоан Златоуст, и някои от образите 
на старозаветните пророци. Зад св. двери има 
поставена червена завеса със златно извезани 
св. кръст и около него лозница. Другите св. 
двери, поставени на северната и на южната 
страна на иконостаса, са таблени. Те са по-
малки по размер от централните и на тях съ-
що е изобразена сцената на св. Благовещение.  

На иконостаса има поставени три реда 
поясни икони. Вертикалните фризове на рам-
ките украсяват иконите и емблематично доп-
ринасят за флангиране на местата за колони, а 
отделните фризове изграждат отделните хо-
ризонтални пояси. Първият иконостасен ред 
е таблен и на него няма нарисувани библейс-
ки сцени или събития от Стария Завет, свър-
зани с историята на грехопадението, както 
повелява иконописната традицията. От двете 
страни на св. двери е образуван т. нар. втори 
вертикален ред от големи икони, наречен 
„царски“. Той е доминанта, като геометрична 
форма, в организационната композиция и 
архитектонична структура на иконостаса. От 
дясната страна на централните двери стои 
иконата на Спасителя, а до нея е поставена 
иконата на храмовия светия „Св. Георги“, 
изографисана през 1894 г. До нея е иконата 
на„Св. Димитър“. Според поставения надпис 
тя е изографисана през 1830 г. и е дело на 
местния майстор иконописец Димитър Созо-
полията. До св. Димитър са иконите на св. 
Николай Чудотворец и св. Пантелеймон. От 
лявата страна на св. двери са иконите на Св. 
Богородица и на св. Йоан Кръстител. До тях 
са икони, които са подредени без определени 
правила – на св. Константин и св. Елена, на 
св. Трисветители и др. „Иконографията е от-
разила общите разбирания за онова време, без 
съществени качества. Някои от иконите са 
рисувани по-късно, през 1877 година“.[22] 
Южната и северната врати са еднотипни с 
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по едно крило. Те символизират вратите на 
рая, пазени от ангели след грехопадението на 
Адам. На южната врата е поставена иконата с 
образа на св. архангел Михаил в цял ръст, а 
на южната е иконата на Спасителя в цял ръст. 
Над св. двери стои иконата на Христос с тръ-
нения венец. В третия „празничен“ пояс са 
поставени иконите на дванадесетте велики 
Господски и Богородични празници, както и 
други икони, изобразяващи евангелски съби-
тия. На четвъртия пояс са иконите на св. 
Апостоли и на други светии. Над тях е изоб-
разено лъчезарно слънце – символ на Бога (в 
някои храмове над греещото слънце се поста-
вя иконата на Св. Троица, или иконата на 
Неръкотворен образ на Господ Иисус Хрис-
тос, или композицията „Деисис“, изобразява-
ща Христа като велик Архиерей, а от двете 
Му страни – иконите на Св. Богородица и на 
Св. Йоан Кръстител, които ходатайстват пред 
Него за света) и има поставен надпис, който 
гласи: „Обичайте се един друг“. Иконостасът 
завършва с увенчан св. кръст и иконите на Св. 
Богородица и св. Йоан Богослов. 

Съобразно местната созополска църковна 
традиция пред иконостаса са разположени 
няколко големи месингови свещника, а пред 
тях са поставени два аналоя с иконите на 
Господ Иисус Христос и на Св. Богородица за 
целование. 

Олтарът на храм „Св. Георги“ е трип-
рестолен. Той е най-свещената част на пра-
вославния храм и се издига в неговата източ-
на страна. Нарича се олтар (от лат. alta ara), 
тъй като в него се намира въздигнатият жерт-
веник на храма, т.е. св. трапеза (престол), 
предложението (проскомидия, протесис), 
дякониконът, умивалникът и горният прес-
тол със синтрона (място за сядане на свеще-
нослужителите по време на богослужение), 
намиращи се в конхата на апсидата. Олтарна-
та храмова част вътрешно завършва с три 
полукръгли симетрично обособени простран-
ствени форми, в които са разположени отдел-
ните храмови св. престоли. Централната 
апсида е най-просторна. Другите две екседри 
(на гр. exédra – ниша) са разположени от ней-
ните две страни (северна и южна), а като ар-
хитектурна съставка представляват полукръг-
ли ниши, вдлъбнати в олтарната стената на 
храма. Във външната източна страна на олта-
ра има оформена една полукръгла (дъгооб-
разна) апсида.  

Св. трапеза заема централното място в ол-
тара и върху нея се предлага Агнецът Божи 

като храна (във вид на хляб и вино) за опро-
щение на греховете и за вечен живот на при-
емащия (нарича се още най-точно жертве-
ник, защото на него се пренася безкръвната 
жертва; Божи престол, защото символизира 
Божия престол; Христов гроб, защото симво-
лизира Гроба Господен). Св. трапеза в храма е 
дървена, но неподвижна в четириъгълна фор-
ма и лежи върху четири колони. Тя е покрита 
(облечена) в три различни видове одежди 
(срачица – символизира Христовата плаща-
ница, с която е обвито тялото Христово в 
деня на Своето погребение; индития – черве-
на или светла скъпа одежда, символизираща 
Христовата слава; илитон – най-древната 
ленена или копринена покривка, с която се 
обвива антиминса). Върху св. трапеза са пос-
тавени: антиминса, св. евангелие, богослуже-
бен кръст, дарохранителницата, седмокан-
дилник и свещници. Над св. трапеза в храм 
„Св. Георги“ е разположен дървен киворий 
(балдахин), символизиращ небето. Балдахи-
нът представлява купол, издигнат от четири 
кръгли колони. Подкуполната част на балда-
хина е балансирано украсена с дървена орна-
ментална пластика, изобразяваща греещо 
многолъчисто слънце, боядисано със златна 
боя върху червена основа. Предложението 
(проскомидията) е разположено в ниша в 
олтарната стена отляво до северната св. Тра-
пеза. На нея се извършва подготовката на 
хляба и виното за св. Евхаристия. Върху 
проскомидията има поставено кандило и се 
съхраняват богослужебните съсъди (дискос, 
св. потир и др.) за извършване на св. Литур-
гия.  

Понастоящем храм „Св. Георги“ е ено-
рийски созополски храм. В него ежедневно се 
извършва църковно богослужение от ено-
рийските свещеници. Тук се съхраняват час-
тици от св. мощите на св. Йоан Кръстител и 
св. Андрей Първозвани, както и частица от св. 
Кръст Господен, дарени на храма и созопол-
чани от благочестиви християни.  
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ABSTRACT: The article examines innovative forms of individual performance. Successful management of the 
personality brand opens up key features and new career paths with a certain focus and goal. The main elements 
and steps for identifying a person and its qualities through the portfolio as an innovative tool providing competi-
tive advantages in the modern market are outlined. 

Key words: innovative tool, personal brand, portfolio, modern market. 
 
„Нещата няма да се случат за една нощ, вероят-

но ще трябва да поработите, за да изградите  
репутацията и марката си, но постоянството ви 

ще бъде възнаградено. От опит ви казвам, че си 
струва.“ 

Доналд Тръмп  
 

Въведение 
 

Динамичните явления и процеси на съвре-
менния пазар изискват непрекъснато търсене 
на нови решения, възможности и средства за 
позициониране и развитие на личността. 

Целта на статията е да се опишат инова-
тивни форми за индивидуално представяне, 
чрез които всяка личност да формира и съпо-
ставя представата си за собствените си уме-
ния, лични интереси, възможности за реали-
зация на пазара на труда, самооценка на ин-
дивидуалността и потенциала за развитие. 
Една от тях е личният бранд. Това е асоциа-
цията, която хората получават, когато чуят 
нечие име, за личните му качества, отличава-
щи го от многото други, които предлагат зна-
ния и умения в дадена област, продукти или 
услуги. 

 
Изложение 

 
Името на всеки човек е неговият личнос-

тен бранд. Всичко, което хората правят за са-
мите себе си, подобно на бизнеса, има за цел 
да им носи повече приходи.  

Икономическите аспекти на глобализация-
та днес са свързани с нуждата от намирането 
на висококвалифицирани човешки ресурси с 

утвърдено име в съответна професионална 
област. Значимият ресурс в основата на всяка 
дейност, по който се различават организации-
те, са хората с техните качества, знания, уме-
ния, ценности, потребности, визия и стил. 
Непрекъснато променящата се среда, транс-
формациите, които претърпява пазарът, водят 
до поставяне на нови цели и използване на 
нови средства за постигането им. Едно от тях 
е брандът като форма за осигуряване на кон-
курентно предимство.  

Живеем във време на огромно предлагане 
на продукти и услуги чрез ежедневни  ре-
кламни съобщения, събития и презентации. 
Голяма част от съвременните фирми в лицето 
на техните ръководства твърдят, че липсват 
креативни служители, екперти в различни 
професионални направления и добри специа-
листи.Болшинството от работодатели-те се 
оплакват, че не могат да намерят подходящи-
те хора за подходящото място в подходящото 
време.  

Предпоставките за появата на бранда като 
понятие откриваме назад във времето, когато 
марката се превръща в гарант за качество на 
пазара. Възниква идеята за изграждане на 
един образ, който предизвиква положителни 
чувства и доверие във възприятието на хора-
та. Резултатът от това въздействие е пости-
гане на привлекателен имижд и емоции.  

 
Личностен брандинг – същност и ползи 

 
 Всеки един от нас, независимо от това 

колко е добър в областта, в която работи, се 
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нуждае от личен бранд, за да бъде разпозна-
ваем в пространството, да се отличи от други-
те, да привлече вниманието и интереса за из-
брана от него позиция, да открие решение на 
търсен проблем. Асоциацията за всеки човек, 
за силните му страни и емоции, които пре-
дизвиква у останалите, когато чуят името му, 
е неговият личен бранд, а  брандингът е ви-
зуалното и психологическо презентиране, с 
което той  се асоциира  и избира пред конку-
ренцията. Формирането на брандинга на лич-
ността е акцентиране върху качествата, с кои-
то искаме да бъдем запомнени, изграждайки  
динамичен, но реален образ в съзнанието на 
другите. Чрез личностния брандинг  открива-
ме ключови характеристики и нови пътища за 
личностно развитие с определен фокус и цел. 

 
Особености  на личният бранд  

 
 име, отличаващо ни от всички останали, с 

което ни асоциират в социалните мрежи; с 
което се представяме и искаме да бъдем за-
помнени; 
 CV и профил в социалните мрежи - вир-

туалната ни визитка; 
 предпочитания към определени цветове, 

влияещи върху възприятията за личността; 
 посланието, което предаваме на аудито-

рията, с която общуваме. 
 ценности – принципите и убежденията, 

които имаме и в които вярваме; онези неща, 
които определят лично за всеки от нас какво е 
правилно и грешно, кое е добро и кое лошо; 
 лого/шрифт - фирменото лого и шрифт на 

компанията, в която работим, логото на лю-
бимия ни отбор; лична профилна снимка или 
предпочитан шрифт във Word, на който сме 
написали автобиографията и мотивационното 
си писмо и др. 
 професионални символи – например: уп-

ражнявайки професията „учител”, може да се 
използва  символ книга, за туристически 
агент – компас, за IT специалист – компютър 
или мишка.  
 интегриране на  бранда, което означава, 

че  трябва да бъде цялостна философия на 
работа и да влияе на всеки аспект във фирме-
ната ни дейност – подписа на е-mail-а; теле-
фонното обслужване на клиентите, служебно-
то облекло; 
 вграждане на „глас“ във всички аспекти 

на рекламата ни – печатни материали, фирме-
ни изображения, рекламни материали онлайн 
и офлайн.  

Изграждането на успешна брандинг стра-
тегия носи нужните дивиденти: 
 подобрява съществуващите  взаимоотно- 

шения на личността  с околните или  създава 
изцяло нови запознанства; 
 открива нови полета за развитие на лич-

ностните качества и характеристики; 
 постига социална популярност; 
 създава добри възможности за явяване на 

интервю при кандидатстване за желана рабо-
та; 
 запознава с бъдещи инвеститори и потен-

циални бизнес-партньори в личен план;  
 възвръща направените усилия под форма-

та на предложение за работа, нови възможно-
сти за развитие и т.н. 

Основен иновационен инструмент за раз-
познаване на дадена личност и нейните каче-
ства е портфолиото. Етимологията на термина 
портфолио се свързва с две съставящи го 
думи – порт- портативен, преносим, удобен за 
носене и фолио – лист, сгънат на две. Начало-
то на своята употреба терминът портфолио 
бележи в извънобразователни области, а из-
ползването му в образователната област да-
тира през 80-те години на 20 век – в амери-
канската образователна система. В ново вре-
ме портфолиото функционира и в икономиче-
ската сфера със значение на публичност на 
актуалното финансово състояние на даден 
обект. Голяма част от работодателите вече 
изискват портфолио от кандидатите, като до-
казателство за техните професионални уме-
ния. Портфолиото (на италиански: portfolio – 
„портфейл, папка за документи”) представля-
ва предварително събрани образци от матери-
али – предмети, документи, видео представя-
ния, фотографии, аудио, описание на проекти, 
презентации, програми, услуги, стоки и 
т.н.[1] Този портфейл може да се използва в 
разнообразен контекст: за притежавани уме-
ния, предлагани услуги или стоки.  

Въпросите, които следва да си зададем, 
преди да пристъпим към изграждане на порт-
фолио са: 
 За кого е предназначено? 
 Какви елементи или примери да 

съдържа? 
 По какъв начин да бъде описан всеки 

елемент в него? 
 Как и къде ще се публикува? 
 Какви носители ще се ползват - CD, 

DVD, флаш памет, дигитална визитна кар-
тичка? 
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 Как ще се оптимизира (от гледна точ-
ка на целевата аудитория) портфолиото, за да 
бъде удобно, атрактивно и приятно за четене 
или разглеждане? 
 Как да се мотивират гледащите или 

четящите да предприемат действие, след като 
се запознаят с портфолиото? 
 Как е най-добре потенциалните кли-

енти или работодатели да се свържат с мен? 
  

Основни видове портфолио 
 

1. Принтирано, хартиено портфолио -
представлява папка с всички избрани  мате-
риали, обособени в различни разде-
ли. Хартиеното портфолио се представя на 
работодател или клиент на самата среща с 
него. [2] 

2. Онлайн (електронно или дигитално) 
портфолио - има същото съдържание като 
хартиеното, с тази разлика, че е качено он-
лайн на собствен уебсайт или на специализи-
рана онлайн платформа. Линк към онлайн 
портфолиото се изпраща на потенциален ра-
ботодател или клиент преди срещата с него, 
давайки му възможност да се запознае и пре-
цени предварително с описаните умения, по-
лезни за бъдещата съвместна работа. 

3. Портфолио на развитието (например 
работно) - може да покаже напредъка на 
 уменията във времето. Основната му цел е да 
осигури възможност за комуникация.  

4. Оценъчно - демонстрира умения и ком-
петенции в определена сфера. 

5. Нагледно - подчертава изключителна 
работа в дадена сфера и обикновено е по-
казвано на потеницални работодатели. 

6. Кариерно - организирана презентация 
на образованието и уменията на човек, прид-
ружена от примери от неговата работа. 

7. Финансово - колекция от авоари, 
държани от институция или  частно лице. 

8. Патентно - колекция от патенти, при-
тежавани от един субект. 

9. Проектно – портфолио от проекти на 
дадена организация. 

10. ИТ портфолио- портфолио на големи 
групи от елементи на ИТ предприятие. 

11. Креативно- примери на творбите на 
художник, използвани за излагане на произ-
ведения на изкуството, фотографии и т.н. 

12. Хибридно – смес от няколко вида. 
 

Днес електронното портфолио набира по-
пулярност в: 

 училища; 
 висшето образование; 
 продължаващо професионално разви-

тие; 
 кандидатстване за работа/ обяви за ра-

бота; 
 терапевтични групи; 
 оценка; 
 акредитация; 
 признаване на предишно образование. 

 
Елементи на портфолиото 

 
За да бъде портфолиото впечатляващо и 

запомнящо се, то трябва да бъде изготвено 
професионално и добре оформено. Постига-
нето на този резултат изисква дизайнът му да 
е изчистен от много и  различни елементи. По 
този начин четящият го ще може бързо и лес-
но да се ориентира във включената съвкуп-
ност от основни елементи: 
 Съдържание  
Включването на разнообразни проекти в 

таблица, даваща представа за собствените  
възможности и капацитет улеснява потенци-
алните работодатели или клиенти да се ори-
ентират по-добре в изготвеното портфолио. 
То може да се сравни с витрина, на която да 
се  постави най-доброто, което има дадена 
личност.  
 Лично представяне и  СV – посочване 

на предпочитания за работа, заетост, сезон-
ност,  работно време, условия на работа; ин-
формация за контакт. Добавяне на кратка ав-
тобиография в рамките на 1-2 страници и 
линкове към профила в подходящи социални 
мрежи, като LinkedIn, Facebook, Instagram, 
Twitter и др.  
 Професионални цели – описват се  

краткосрочните (в близките 1-2 години) и 
дългосрочни професионални цели - плановете 
за личностно професионално развитие в след-
ващите 5-10 години. Включване на информа-
ция за работни ценности, креативна филосо-
фия, управленчески подход и друга подходя-
ща информация. 
 Умения и опит – посочват се ключо-

ви постижения, придружени с документация, 
съдържаща примери, отчети, презентации, 
снимки, графики и т.н. Изброяват се позиции 
или работни задачи, които са изисквали 
използване на всяко едно от посочените уме-
ния. 
 Мостри – включване на текстови 

примери и визуализации от трудовото предс-

https://forjobhunters.com/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b8-7-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8/
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тавяне на личността, печатни материали, 
DVD диск, видеоклипове и други подходящи 
мултимедийни примери. 
 Писмени препоръки - копия на вся-

какви позитивни споменавания и препоръки - 
препоръки от клиенти, работодатели, колеги, 
преподаватели или отзиви за работата на из-
готвящия портфолиото. 
 Награди, отличия или стипендии,  

спечелени и получени  до момента. 
 Участия в  конференции и събития  

(уъркшопове) - посочват се организаторите и  
 мястото на провеждането им 

Специално се подчертават тези събития, на 
които лицето е било водещ или лектор.  
  Академични постижения – 

изброяват се всички релевантни образования, 

лицензи и сертификати, обучения, семинари и 
курсове. 
 Документални доказателства за 

професионални постижения – публикувани 
статии за личностни постижения или собст-
вени публикации във вестници, списания или 
интернет източници с включени  копия от тях 
в портфолиото. 
 Списък на хора, които биха дали 

положителна препоръка – посочват се 
имената и фамилиите им, имейл адресите и 
телефонните им номера като предварително е 
поискано разрешение от всеки, преди да е 
включен  в списъка. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фиг. 1. Примерна структура на портфолио 

 
Стъпки  при изготвяне на  електронно 

портфолио 
A. Подготовка 
 разглеждане на примерни портфолиа, 

разработени до момента; 

 анализ и оценка на техните предимст-
ва и недостатъци; 
 изготвяне на списък с любими и добре 

извършвани дейности; 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 образователно-квалификационна степен; 
 допълнителни квалификации; 
 участия в семинари, конференции, уъркшопове, курсове. 

 
 

ТРУДОВА ДЕЙНОСТ (ПРАКТИКА) 
 трудов стаж и опит; 
 място и време на провеждане; 
 ценности; 
 отговорности и самооценка. 

 
 

ПРОФЕСИОНЛНО РАЗВИТИЕ 
 заемани длъжности и изпълнявани роли; 
 професионални цели; 
 „меки” умения, граждански и културни компетентности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 копия на дипломи, сертификати, удостоверения, лицензи, 
авторски свидетелства; 
 аудио и видеоматериали, мостри на собствени произведения; 
 писмени препоръки, публикации, награди и отличия. 
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НАЧАЛО 
 СV и лично представяне; 
 усвоени компетентности. 
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 набавяне на необходимото оборудва-
не, технически средства и софтуер; 
 създаване на план за действие. 

B. Съдържание 
 избор на елементи; 
 разказване  на история за всеки предс-

тавен елемент; 
 използване на формулата:  

ситуация-цел/задачи-действия-резултат  
за запознаване на аудиторията с професио-
налните знания и умения на личността; 
 добавяне на препоръка/референция. 

C. Маркетинг 
 създаване на личен бранд; 
 избор на канал за дистрибуция на 

портфолиото; 
 използване на готови създадени плат-

форми, блогове или създаване на собствен 
сайт; 
 добавяне на линкове към онлайн про-

филите и платформите. 
D. Актуализиране и популяризиране 
 намиране на форуми или социални 

групи за популяризиране на портфолиото; 
 осъществяване на обратна връзка  с 

експерти и потенциални клиенти за подобря-
ване и развиване на личностния бранд; 
 периодично обновяване на разработе-

ното портфолио с цел поддържане на атрак-
тивен образ и отразяване на настъпилите 
промени в професионален план. 

 
Предимства на електронното 

Портфолио 
 
 наличие на повече пространство за 

експериментиране; 
 постоянно е на разположение и е дос-

тъпно за работодатели; 
 лесно и бързо откриване на различна 

информация; 
 осигуряване на публичност и проз-

рачност; 
 лесноосъществима обратна връзка; 
 периодично обновяване и положител-

на динамика; 
 контрол върху видимостта на отдел-

ните части от съдържанието; 
 онагледяване с цветни аудио и видео   

материали, които могат да бъдат актуализи-
рани по всяко време; 
 възможност на много хора да наблю-

дават дистанционно постигнатите резултати; 

 индикатор за признаване на постиже-
ния при необходимост от оценяване на тези 
постижения. 
 реклама на най-добрите авторски пос-

тижения и произведения; 
 усъвършенстване на дигиталните 

компетентности и комуникативни умения на 
роден и чужд език на разработващия порт-
фолиото; 
 повишаване на предприемаческата 

нагласа за самостоятелно учене и събиране на 
информация; 
 пълноценно позициониране с онлайн 

присъствие в публичното пространство. 
 

Оценка на портфолиото 
 

За целта се търси отговор на следните 
въпроси: 
 Портфолиото включва ли пълна и до-

стоверна информация? 
 Съдържа ли баланс на информация, 

представена от изготвящия го, другите за него 
и продуктите от процеса на учене? 
 Налице ли е логическа обвързаност 

между отделните компоненти на портфолио-
то, разкриваща връзката между представената 
ефективност на практика и философията, из-
ложена в портфолиото? 
 Демонстрира ли логическа последова-

телност? 
 Допълва ли адекватно описанието, ана-

лиза, целите с емпирични доказателства в 
приложението? 
 До каква степен съдържанието на порт-

фолиото ясно разкрива съответствието на 
професионалното развитие спрямо желаната  
работа? 
 Портфолиото осигурява ли доказател-

ства за положени усилия за самоусъвършен-
стване? Има ли доказателства за повишаване 
на  личностните знания и умения? 
 По какъв начин портфолиото представя 

индивидуалния стил и постижения? 
 Дали оценяващите разбират как и защо 

се използват портфолиата и познават ли тех-
ните възможности и ограничения? 
 Отразява ли връзката между теоретич-

ните знания и персоналната практика в дей-
ността? 
 Идентифицирани ли са силните обла-

сти, както и тези, нуждаещи се от бъдещо 
развитие? 
 Включени ли са планове в краткосрочен 

и дългосрочен период за самоусъвършен-
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стване, независимо от професионалната об-
ласт? 
 Лесно достъпно ли е портфолиото в Ин-

тернет мрежата? 
 Качествено ли са онагледени приложе-

нията към него? 
 Добре организиран ли е сайтът ? 
 Срещат ли се затруднения в навигация-

та към всички страници? 
 Визуално поставените елементи успеш-

но ли са подчинени на поставените цели? 
 Претрупано ли е портфолиото с много и 

различни елементи, вмъкнати в дадена зона? 
 Има ли поставени разделители между 

всяка секция/рубрика? 
 

Заключение 
 

В съвременния ни свят онлайн репутация-
та на всеки човек е изключително важна. 
Личностният бранд е сбор от множество 
ежедневни действия. Разпознаването на име-
то зависи от изграждането на силен образ в 
публичното пространство. Подобно на бран-
дът-продукт и брандът-личност има стой-
ност,заемайки водещо място в съзнанието на 
партньори, конкуренти, работодатели и др.  

Всички принципи на брандинга като мар-
кетингова практика за създаване на име, сим-
вол или дизайн за идентифициране на даден 
продукт или услуга, важат с пълна сила и за 
личността. 

От друга гледна точка личният бранд е в 
състояние да окаже сериозно въздействие 
върху представянето на организацията, за ко-

ято работи даден човек. Притежавайки впе-
чатляващ бранд, той би привличал повече 
клиенти, би спечелил одобрението на мно-
жество хора. Все повече разсъждаваме за чо-
века като за бранд.  Всяка личност е бранд, 
независимо от това къде и какво работи. Уси-
лията, полагани за изграждането на ефекти-
вен личен бранд, осигуряват добра представа 
и връзка с останалите.  

Инвестирането в собствен брандинг с 
премерени действия и поведение, ни помага 
да създадем и поддържаме добър имидж сред 
обществеността, защото както се казва: „Пър-
во работим за име, после името работи за 
нас…” 
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ABSTRACT: The article examines manipulation in its positive aspect. Effective intra-organizational 
communication can be achieved by using a practical model to ensure a convincing impact on employees in the 
modern organization. With manipulative mechanisms, today's leaders will be able to adapt their behaviour more 
flexibly to organisational changes in general, to assistants ' activities or to personal plans. 

Key words: communication, employees , managers, manipulation, model, organization. 
 

Въведение 
 

В управленската практика мениджърите 
твърдят, че вземането на решения е резултат 
от внимателна и рационална преценка на фак-
ти и възможности; за прилагане на стратегия 
и тактика, голяма част от които  се случват на 
подсъзнателно ниво на базата на чувства, за 
които дори нямат представа. Разбирането и 
управлението на тези подсъзнателни чувства 
е ключът към скритото убеждаване, което е 
отъждествявано с термина „манипулация” и 
се разглежда като основен неин инструмент. 

Целта в настоящата статия е да се разгледа 
манипулацията като един подходящ и ефек-
тивен модел за оказване на убеждаващо 
въздействие.  В организациите днес манипу-
лационните  похвати представляват същест-
вена част от управлението на всички нива.Те 
изграждат модел за въздействие върху лич-
ността и моделиране на организационното й 
поведение. Трудовият живот на хората е съ-
пътстван от взаимно манипулиране, което се 
е превърнало в част от нашето ежедневие и 
битие. 
 

Изложение 
 

Неоспорим факт е, че манипулацията съще-
ствува от дълбока древност, може би от както 
е създаден светът и човекът. Силен аргумент 
за това становище са множеството скални ри-
сунки в пещерите на предрелигиозните обще-
ства – домовете на нашите праотци. По пра-

античните изображения, рисуващи триум-
фалните победи над врага, като че ли може да 
се открият манипулативни похвати, целящи 
победоносците да бъдат запомнени от потом-
ците си като истински вождове, достойни да 
бъдат примери и образци. А когато се създа-
ват религиите, и особено християнското ве-
роизповедание, чиито поклонници са най-
многочислени по целия свят, то тогава мани-
пулацията се превръща в едно истинско, 
задължително и крайно успешно оръжие, с 
което ефикасно се управлява множеството 
вярващи.  Това продължава да се случва дори 
и днес, в развитото информационно обще-
ство, макар и да е по-слабо изразена индирек-
тната и имплицитна манипулация от страна 
на църквата, която продължава да влияе убе-
дително върху мисленето и поведението на 
миряните. Нейната тайна е много проста – тя 
се крие в най-уязвимото чувство на човека, 
свързано с първичния инстинкт за личния 
комфорт и самосъхранение, а именно – 
страхът и жаждата за живот. С развитието на 
съвременното информационно и свръх кон-
суматорско общество мисленето и поведение-
то на масата хора се променя значително, по-
ради което е разбираемо и манипулацията да 
видоизменя и развива своите техники и начи-
ни на влияние. 

Думата „манипулация“ произхожда от ла-
тински („manipulare“) и означава „длан“, 
„шепа“  и „шепа хора“, „куп“ и „купчина“. 
Употребява се за обозначаване на малък от-
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ряд войни в римската войска [1]. Манипула-
цията, в информационен аспект, предполага 
умение, бързина, сръчност и опитност, както 
при обработката на съобщенията, така и при 
тяхното разпространение в акта на комуника-
цията. 

След това, с течение на времето, това по-
нятие придобива друго значение, обозна-
чаващо определени дейности, изпълняващи 
се ръчно от сръчни хора, които поправят и 
фалшифицират документи за своя собствена 
изгода. Но в този етап манипулацията е 
насочена към предмети и документална 
информация, докато в следващия момент не 
се пренася пряко върху хората, т.е. засягайки 
конкретно социално-психологическия 
елемент от междуличностното и групово 
общуване, характерно за съвременното 
общество. По този начин определена група от 
хора, запознати с тайнствените механизми на 
манипулацията оказват психологическо 
влияние над останалите хора, принуждавайки 
ги да им се подчинят и да допринесат по 
някакъв начин за осъществяването на целите 
на манипулаторите. Много често хората ма-
сово отъждествяват манипулацията с лъжата 
и измамата. Но манипулацията не е нито 
лъжа, нито измама, защото тя не работи с 
измислици и фикции, а с реални събития, 
факти и личности. Тя е необходимост, 
задоволяваща човешката потребност за 
стремеж на налагане над другите. Всеки иска 
да бъде признаван и уважаван, било то от се-
мейството си, от своя приятелски кръг и тру-
дов колектив, както и да има положителен 
публичен имидж. За да се осъществят тези 
наши жизнени и изконни потребности, идват 
на помощ именно манипулативните 
механизми. 

В тълковния речник манипулацията се 
разглежда буквално като „определени дейст-
вия и движения със специално предназначе-
ние, извършвани с ръце“. Има и второ, пре-
носно значение – машинация, измама, заблу-
да. Определено не може да се осланяме само 
на тези твърдения, затова трябва да разгледа-
ме най-популярните дефиниции на доказали 
се експерти, теоретици и практици в областта 
на психологията и масовата комуникация. 

Проф. Уолтър Пайнкоук твърди, че всеки 
който отваря уста, за да говори, има само ед-
но намерение – иска да манипулира и да изв-
лече от това най-голяма полза. Йозеф Кир-
шнер смята, че „манипулацията е основен 
елемент на човешкото съвместно съществу-

ване. Да наложиш мнението си, да убедиш 
другите, да се утвърждаваш в един враждебен 
свят, без да се оставяш да те използват, да се 
сдобиеш с всичко, което искаш да имаш.“ [3]. 
А Дъглас Рушков споделя в своята книга за 
манипулацията, че „в действителност всичко е 
манипулация под някаква форма. Дори дума-
та „всичко“, поставена в курсив, има цел да 
повлияе“. За руския специалист Игор Зорин 
„целият ни живот е пронизан от манипулации 
[4]. 

Манипулацията е атрактивен социален 
феномен, смятан за проблем на обществото и 
личността от дълбока древност до най-
модерните ни съвременни дни. В статията 
обаче тя се разглежда като практически насо-
чен модел за оказване на убеждаващо влия-
ние върху останалите. 

Думата „манипулация” може да се отъж-
дестви с „въздействие” не само в областта на 
информацията, а и в сферата на комуникаци-
ите. Манипулацията като процес има своите 
цели, задачи, методи и средства и подобно на 
въздействието, може да носи положителен 
или отрицателен знак. Да се ограничим с ня-
колко примера за дейности, които имат и по-
зитивен, и негативен манипулативен заряд: 
 Спорът може да се изследва като по-

зитивна манипулация (диалектичен) или като 
негативна манипулация (софистичен); 
 Управлението – като позитивен про-

цес на водене, ръководене и навигиране, т.е.  
като процес на взаимни усилия за приоб-
щаване към общозначима цел, или за управ-
ление, което третира личността като обект на 
въздействие, като суровина или ресурс, под-
лежащ на обработка и манипулиране; управ-
лението, разбирано само като въздействие, 
попада в категорията и на стратегическите 
социални действия, които Ю. Хабермас опре-
деля като "манипулация" – това е действието, 
което изключва взаимодействие и постигане 
на консенсус, а е насочено към успех на дей-
стващия субект и дори към противопоставяне 
на конкурентни интереси; 
 Контролът – ако се разбира и прилага 

като регулиране на действията ни чрез едно-
посочно въздействие или надзираване, с лип-
са на интеракция и обмен на информация е 
процес на негативно манипулиране; а котаго е 
процес на регулиране, т.е. на откриване и ко-
ригиране на отклоненията от набелязаните 
цели чрез обратна връзка, е процес на пози-
тивно взаимноизгодно манипулиране;  
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 Социалните комуникации – като 
живо взаимодействие очи в очи, които  доми-
нират във всички сфери на социалното позна-
ние. Във века на новите технологии са ак-
туални вече телекомуникациите. Вместо жи-
ви хора, в социалните комуникации участват 
“социални агенти”, трайната култура се под-
меня със социални технологии, човешките 
отношения – с психотехнически манипула-
ции. Натрупват се т.н. модулни отношения, в 
които действат не индивидуалности, а функ-
ции. 

В мениджмънта манипулацията е „подход 
за свеждане до минимум съпротивата срещу 
промените в организацията”; в пъблик ри-
лейшънс – манипулативният подход се при-
лага в смисъла на „естетско въздействие”; в 
икономиката – според Робърт Райх „новата 
пазарна икономика ще се управлява от мани-
пулация на символите”; в теория на комуни-
кацията – според Абрахам Мол [5] „на 
бъдещото поколение ще са необходими ма-
нипулационно познание за знаците и умения 
за манипулиране на информацията”; в социо-
логията – Питър Бъргър [6] представя мани-
пулацията като „начин за съпротива срещу 
формите на социален контрол”, „облекчаване 
от социалния детерминизъм”, „способност да 
изиграем системата”. 

В обобщение, ако манипулацията е целе-
насочено въздействие върху съзнанието и по-
ведението на другите, то комуникацията ви-
наги е обратимо манипулиране.  

За успешната манипулация огромна роля 
има добрата комуникация. Когато мениджъ-
рите са приветливи, усмихнати  и  поддържат 
добра комуникация, тогава имат огромно 
влияние върху хората и може да им въздейст-
ват с мнението и идеите си.  

В съвремието, изпълнено с много напрег-
натост и ангажименти, стресови ситуации и 
информационно пренасищане, човек трябва 
да познава много добре манипулацията; да 
може да различи добре обиграния манипула-
тор от обикновения човек, скритото послание 
от типичните пропагандни лозунги, както и 
предумишлените ситуации от случайните съ-
бития. Иcтинcкoтo убeждaвaнe обаче ce 
бaзиpa въpxу иcтинaтa, пoчтeнocттa и 
умeниeтo дa зaдoвoлим oчaквaниятa нa xopaтa 
с посланията си към тях. Мнозина специалис-
ти, разглеждайки манипулацията, казват, че 
всеки човек е манипулатор, защото всяко дете 
е манипулирало своите родители в ранната си 
възраст. Въпросът е обаче, дали човек е съу-

мял да съхрани това свое качество, което да 
му бъде полезно в реалния живот по-късно. 

Визията на комуникатора и неговото не-
вербално поведение силно влияят върху 
убеждаващото му общуване с останалите. 
Външният вид, облеклото, гласът, жестовете, 
мимиките и погледът трябва да бъдат напъл-
но синхронизирани спрямо това, което вер-
бално споделя с аудиторията.  Силата на гла-
са, темпото, артикулацията, изнесеното и ме-
лодично говорене най-силно моделират стру-
ните на човешката душа, събуждайки чувства 
и емоции, решения и реакции. Гласът като 
невербална система има изключително ог-
ромно влияние върху убеждаващото въздейс-
твие. Но освен това от голямо значение е и 
количеството думи в речника, които комуни-
каторът оригинално и уместно употребява 
спрямо особеностите на комуникационните 
ситуации, в които му се налага да попада и да 
оказва манипулативно въздействие. Не се 
пренебрегва и правоговорът, изчистването на 
паразитни думи и изрази, архаизми, чуждици 
и диалектизми, в случай че не са умишлено и 
предварително упоменати предумишлено. 

Ефективността от приложението на мани-
пулативните подходи и инструменти е свър-
зан с процеса на вземане на решение. Резул-
татът от манипулативната комуникация зави-
си от общата нагласа на решаващия, от него-
вите знания за темата и предмета на общува-
нето, от въздействащите личности върху ре-
шението, както и от психологическо-
емоционалното състояние на аудиторията. 
 
Мениджърът  като агент на манипулация 

върху служителите в организацията 
 
Всеки управленски подход е личностен и 

очертава основни черти и качества , които се 
проявяват в управленското и организационно 
поведение. В проведено дълбочинно интервю 
с 34 ръководители с изявено лидерско пове-
дение са формулирани техните виждания за 
служебна среда. Използвайки различни мани-
пулативни механизми, те постигат: 
 интегриране на сътрудниците в екипите 

си; 
 изграждат у самите тях модел за подра-

жание в мислите и действията, превръщайки 
ги в свои последователи; 
 насочват поведението им в желаната 

посока; 
 влияят върху емоционалната им инте-

лигентност; 
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 пораждат желани настроения във връзка 
с настъпващи събития и важни за тях страни 
на труда; 
 въздействат върху представите и очак-

ванията на своите подчинени за служебна 
среда. 

Механизмите, чрез които постигат избро-
еното по-горе, те обособяват в две насоки. 
Първата е ясното съзнание на ръководителя-
лидер, че е агент на въздействие посредством 
лично обаяние и чар. Втората изразява опита 
му да манипулира поведението на сътрудни-
ците си, поставяйки ги в зависимост от себе 
си. Посочените две насоки са проява на въз-
действие за утвърждаване на лидерска пози-
ция в екипа. 

Болшинството от интервюираните мени-
джъри твърдят, че с натрупването на повече 
години трудов стаж в една организация, изг-
раждат по-цялостна и сложна представа за 
механизмите на манипулативно въздействие 
във всекидневната комуникация със своя  
персонал. От друга страна постигат усвояване 
на устойчива организационна култура като  
поставят в емоционална и служебна зависи-
мост сътрудниците си.  

Значителна част от ръководителите спо-
делят, че  често пъти им се налага да правят 
неприсъщи за тях неща, дори и обратното на 
очакваното действие. И колкото да са чув-
ствителни към справедливостта и коректност-
та, трябва да проявяват в неотложни ситуации 
целенасочено ласкателство и провокация към 
определени свои служинели. Ласкателството 
свързват с използването на прекомерно много 
комплименти и похвали, за да могат много 
по-лесно да ги подчинят на манипулативните 
си техники. Похвалата и ласкателството, за-
едно с укора и наказанието, прилагат като 
стимул за подчинение и постижения. Но за да 
постигнат желания резултат, ръководителите 
са категорични в твърдението си, че трябва да 
са добре информирани за конкретната ситуа-
ция, за участниците, за правилата и регламен-
та на процеса на общуване и всичко, свързано 
с осъществяването на крайната цел. Процесът 
на въздействие протича на етапи, служейки 
си с различни тактики на всеки от тях. Влия-
нието включва подчинение на служителите, 
защото зависят от мениджърите, осигуряващи 
контрол и  регулиране на ресурсите. Послед-
ните упражняват своята воля чрез притежава-
ната от тях власт и правомощия. Постигната-
та манипулация е многофункционална, тъй 
като чрез всяка техника ръководителят може 

да осъществява едновременно няколко цели. 
В процеса на манипулативна комуникация, 
управляващите дадена организация предиз-
викват силни емоции, които подобряват или 
влошават човешките отношения с послед-
ствия най-често за служителите.  

Данните от проведеното проучване по-
сочват, че трансформиращите мениджъри-
лидери манипулират сътрудниците си чрез 
обещания за задоволяване на техните потреб-
ности и по-високи очаквания. Служителите 
реагират като се стараят повече при изпълне-
ние на поставените трудови задачи, действат 
новаторски и проявяват предприемаческа ак-
тивност.  

Безспорно добрият ръководител-
манипулатор трябва да умее да влиза в роли, 
подобно на актьорите в театъра, без да го зат-
рудняват. В емоционални ситуации  е необ-
ходимо да проявява или да предизвиква съп-
ричастност и състрадание. За целта трябва да 
вярва в своите възможности, за да осъществи 
максимално ефективно своите комуникатив-
ни и манипулативни цели. Друго изискване 
към него е  да познава всички подробности, 
слухове и хипотези относно събитието, пред-
мет на конкретното общуване. Напълно поз-
волено е да се спести някаква информация, за 
да се предизвика очаквана реакция от страна 
на сътрудниците. Познавайки в детайли цяла-
та информация по даден казус, мениджърът-
комуникатор може да играе с фактите, да 
преувеличава или омаловажава, включително 
и да блъфира. Използвайки живи думи и из-
рази в комуникативния диалог, той успява да 
изглежда още по-убедителен и внушителен за 
другите. 
 

Заключение 
 

В живота хората не се оценяват според 
действителните им способности, а според то-
ва до каква степен са в състояние да се експо-
нират в публичното пространство. Убеждава-
нето е качество, което със сигурност всеки 
човек притежава, но трябва да го открие и да 
продължава старателно да го развива и актуа-
лизира с новите тенденции на времето. Изг-
раждането на модел от субективни критерии, 
който мениджърите могат да използват при 
планиране на въздействията върху подчине-
ните си спомага за постигане на различни це-
ли и в различни ситуации. Познавайки силата 
на манипулацията в положителния й аспект, 
сегашните ръководители ще успеят да адап-
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тират по-гъвкаво поведението си към органи-
зационните промени  като цяло, в дейността 
на сътрудниците или в личните планове. 

Поради доказаната си  ефективност, 
манипулативните тактики често са предпочи-
тан модел на поведение при преговори, при 
опит да се установи контрол върху ситуации 
или хора, при желание за постигане на опре-
делени резултати. 
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ABSTRACT: Healthcare organizations, considering the high level of responsibility for human health, must 
be continuously adapting to the latest established standards and must be developing innovative practices, not 
only for offering health care services but also in their management structures and practices. In order to achieve 
an effective health care organizational change management, it is necessary to apply its implementation 
methodology so the patient care quality to be improved in considering their needs, even though when the 
resources are limited. As a basic condition for their economic progress, we can give as an example the 
organizational changes related to the strategic reforms, also the pure image and the organizational culture. 
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Въведение 
Способността на организацията успешно 

да се адаптира към бързо променящите се 
условия на външната среда определя ефек-
тивното ѝ съществуване. Още по-висока сте-
пен на усъвършенстване  се постига, когато 
придобитите умения за приспособяване са 
следствие на системно управление на промя-
ната за постигане на стратегическите цели на 
организацията. В този процес водеща е клю-
човата компетентност умело да се идентифи-
цира, внедри и наложи промяната. Тя не е 
резултат от субективни решения, а обективна 
необходимост, която възниква в точно опре-
делен момент от живота на организацията, с 
негативни последици от неефективното ѝ 
управление. През този етап е налоьжително 
да се проследява влиянието на различните 
фактори върху съществуването и дейността 
на организацията и да се установи как те са се 
превърнали в променливи сили. Гъвкава ор-
ганизационна структура се изгражда от адап-
тивни хора, осъзнаващи необходимостта от 
промяна и превръщайки я в свой целеви ори-
ентир. Здравната организация, като всяка 
сложна система, намираща се под постоянен 
натиск на външната среда, прави известни 
изменения в модела на своето съществуване,  
стратегия и структура, за да се приспособи 
към промените в изискванията на потребите-

лите на здравни услуги, в технологиите, зако-
ноуредбата и други фактори на средата. 

 
Промяната като фактор на развитие на 

здравната организация 
Понятието „промяна“ съдържа тълкувани-

ето за значителни различия между два после-
дователни момента в ситуации, хора, група, 
организация, взаимоотношения. Промяната е 
процес на смяна на едно състояние с друго, 
касаещ различен аспект на дейност или фак-
тор, изместване на определени параметри, 
предвижване на настоящото състояние на 
организацията в бъдещо, усъвършенствано 
статукво. За да се осъществи тя в сектора на 
здравеопазването е необходимо овладяване на 
методологията на прилагане ѝ в посока по-
добряване на здравето на човека, характери-
зиращо се с различни характеристики, свойс-
тва, параметри и функции. Здравеопазването, 
като един от най-динамичните сектори на 
развитие, може да се разглежда като сложен 
комплекс от системи. Съществена черта на 
здравната организация е, че е самоорганизи-
раща се система, притежаваща множество 
индивидуални функции и връзки [6]. Това 
предполага да се създадат специфични меха-
низми, които са взаимосвързани и съобразени 
с факторите на обкръжаващата среда. Нами-
рането на конкретните форми за реализиране-
то на този процес е особено важно за струк-
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турирането на подходяща система за органи-
зация и управление на здравеопазването и 
промените, които настъпват в него. Реформи-
рането на системата лежи в самата система, 
понеже това е свързано с целесъобразността 
на нейното функциониране [5]. Здравната 
организация е сложен организъм, за чието 
нормално функциониране е необходимо на-
личието на балансирани отношения между 
отделните структури. И тъй като те динамич-
но се променят, е нужно постоянното им ана-
лизиране и внасяне на управленски решения 
за промени, съответстващи на конкретните 
условия. Стабилността на организациите през 
еволюционните периоди  постепенно създава 
инерция, която започва да пречи на адаптаци-
ята им. Синхронизираното единство от стра-
тегия, структура, ресурси, контролна система 
и пр. се нарича дълбочинна структура (ядро) 
на организацията и именно тя се променя в 
периода на преориентация. Организацията я 
гради чрез серия итерации и постепенни про-
мени, като поддържа сходство между после-
дователните модели. Промените в здравните 
предприятия се осъществяват и в еволюцион-
ните, и в революционните периоди, но е от 
съществено значение до каква степен засяга 
дълбочинната структура на организацията. 
Ако тя не работи добре, има опасност от не-
желани отклонения, напр. в качеството на 
здравните услуги. Това е причина за наложи-
телна радикална промяна, която обаче, поста-
вя организацията в състояние на объркване, 
съпротива и несъгласие [8]. В условията на 
реализираща се промяна, здравните организа-
ции използват различни инструменти за по-
добряване на планирането, управлението и 
намаляване на разходите. Те се стремят 

стриктно да използват принципите за пови-
шаването на качеството на здравни грижи  
към пациентите и удовлетворяване на пот-
ребностите им, дори и при ограничени ресур-
си, с акцентиране на отлична професионална 
квалификация на персонала. 

 
Външни и вътрешни фактори на влия-

ние: 
Здравната организация се отличава с ши-

рок спектър на промени и иновации, предиз-
викани от външни фактори - техническо обо-
рудване, структурни преобразувания, програ-
ми за промяна на стратегическите цели, както 
и вътрешни -  следствие на междуличностни 
конфликти, несъответствия между начина на 
функциониране на отделни структури, управ-
ленски равнища и др. [4]. След известен пе-
риод от време е напълно възможно поведени-
ето на хората да се върне към онова, преди 
осъществяване на промяната. Според Курт 
Левин промяната трябва да се осъществи 
чрез: размразяване на настоящето, с насока 
върху потискане на негативния отпор и адап-
тиране на мисълта за промяна, придвижване 
към ново ниво и замразяване, фиксиране на 
новото статукво на направените промени, за 
да се гарантира, че те ще станат част от оби-
чайните процедури на работа [12; 13]. Влия-
ещите фактори могат да бъдат предизвикани 
от икономически, политически и социален 
аспект на развитие, както и от вътрешнофир-
мени отношения, касаещи неформалната ор-
ганизация, разпределението на ролите в ко-
лектива, използването на технологиите и др. 
Основните фактори, влияещи върху сектора 
на здравеопазване са следните [3]: 

 
Таблица 1. Фактори, влияещи върху сектора на здравеопазване 

Фактори на влияние Промени 
1. Демографски:  
 

- изменение в динамиката на показателите заболеваемост, инвалидност и 
смъртност на трудоспособното население, застаряване на населението;  
- изменение в структурата на заболеваемост; - изменение в профила на 
здравните заведения. 

2. Политико – правни: 
 

- изменения в правовите положения на здравните заведения; - изменения в 
струкурата на организацията. 

3. Технологични: - усъвършенстване и внедряване на иновационни методи на лечение. 
4. Организационни: 
 

- разработка и внедряване на нови стандарти, правила и методи на работа в 
лечебното заведение; - организация на здравната дейност на национално и 
местно ниво и програми, свързани с нея. 

5. Икономически: 
 

- изменения в прийомите и способите за определяне на възнаграждение на 
здравните работници; - изменения в правилата и нормите за платени здрав-
ни услуги на населението; -  необходимост от оптимизация на ресурсите. 
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Типове организационни промени 
Здравната организация се състои от специ-

алисти, предоставящи здравни услуги със 
съответните високоотговорни дейности, про-
фесионална компетентност и определени ор-
ганизационни взаимоотношения, което пред-
полага обмен на информация при съвместни-
те взаимодействия между индивидите и орга-
низациите, участващи в здравеопазването [4]. 
Като необходимо условие за икономическия 
им напредък можем да изведем организаци-
онните промени, свързани със стратегически 
реформи, ясен имидж и организационна кул-
тура. Повечето организации, в това число и 
здравните, работят рутинно при установена 
дълбочинна структура – ценности, продукти, 
конкуренция, формална и неформална власт, 
контрол. Периодите на равновесие и стабили-
тет се характеризират с добре подбрани и 
приспособени към средата и помежду си 
стратегия, структури и качества на ръководи-
телите. Промените, които се извършват в ор-
ганизацията през тези периоди са по-скоро 
леки и кратковременни подобрения, насочени 
към компенсиране на вътрешни или външни 
смущения, но без промяна на дълбочинната 
структура. [8] 

Промените могат да протичат в: 
- Основна структура – касаещи харак-

тера и нивото на активност, правовата струк-
тура, собственост, източници на финансира-
не, характер на международни операции, ор-
ганизационни сливания, разделения; 

- Задачите на дейността – свързани с 
асортимента на здравните услуги; 

- Технологии –  изменения в оборудва-
нето и методите на работа с него, с висока 
степен на важност е използването на жизне-
новажно оборудване, материали, енергия, 
както и съпътстващите ги технологични и 
информационни процеси; 

- Управленски процеси и организаци-
онната структура – всички процеси в ежед-
невната дейност на предприятието, вътреш-
ните бизнес процеси, трудовите процеси, 
процесите на вземане на решения, йерархията 
на целите, стратегията и др.; 

- Организационна култура – система от 
убеждения и ценности, традиции, неформал-
ни отношения, мотиви и стил на управление, 
установени като стандарт на поведение и ко-
ректив за изпълняването на професионалните 
задължения; 

- Човешките ресурси - хората в органи-
зацията със своята професионална квалифи-

кация и личностни качества, които правят 
възможно тя да постигне своите стопански 
цели [2]. Промяната в персонала обхваща 
всички стойностни аспекти на отношения, 
връзки, статут и функции, цялостен комплекс 
от персонални характеристики, касаещи фун-
кции и йерархични нива на управление, висш 
мениджмънт и служители, обучение и разви-
тие на персонала, квалификации и разширя-
ване нивото на компетенции, неформални 
отношения, мотивация [10]; 

- Моралните кодекси – организацията е 
член на обществото, затова нравствените 
норми трябва да определят нейното поведе-
ние. Както индивидуалните членове на об-
ществото, така и компанията трябва да дейст-
ва социално отговорно и да способства за 
укрепването на моралните основи. И тъй като 
законите не могат да обхванат всички аспекти 
от живота, организациите трябва да спазват 
правилата за социално отговорно поведение, 
за да поддържат общество, основано на ред и 
законност [9]; 

- Ефективност в работата на организа-
цията – резултативност, имидж на организа-
цията, връзки със заинтересованите лица, 
клиенти, доставчици на услуги, посредници,  
целият спектър от финансови, икономически, 
социални аспекти на дейностите на организа-
цията [10].  

Размерът на промяната за здравната орга-
низация зависи от степен на наложителност и 
въздействие на факторите. Въз основа на този 
критерий, тя бива: постепенна, бавна (инкре-
ментална) и основна, голяма (радикална, 
трансформираща).  Инкременталният (пос-
тъпков) модел на промяната е свързан с  неп-
рекъснат процес на трансформация от малки 
промени в организацията, чието изпълнение 
достига до глобалната цел на организацион-
ната промяна. Пример за инкрементален мо-
дел на промяна е японският метод на разви-
тието „Кайзен“. чрез. Това е философия и 
практика на последователните стъпки, които 
водят до постоянно подобряване на процеса и 
системата, фокусирайки се върху непрекъсна-
тото усъвършенстване на производствените 
процеси, с продължаващо подобряване на 
качеството и управлението на организацията. 
Много често, обаче, такъв процес на постъп-
кови промени се може да „осуети“ необходи-
мите бързи и радикални промени. За здравна-
та организация, работеща в динамичните ус-
ловия на постоянно  променяща се външна 
среда, е типичен моделът на непрекъснатата 
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трансформация. Основната линия на осъщес-
твяване на промените в нея е свързана с на-
рушаване на стабилността, рутината и оби-
чайните, стандартни дейности от кратки и 
бързи промени, които водят до настъпването 
на периода на ново равновесие. Според влия-
нието и последиците от тях в организацията, 
типовете промените, според A. Huczynski, D. 
Buchanan, D. Collins, биват: 

1. незабележима промяна – постепенна, 
балансирана, съсредоточена върху резултата; 

2. реструктуризация – централизация или 
децентрализация; 

3. повърхностна промяна – промяна в раз-
пределението на ресурсите, промяна в значи-
мостта на отделните звена; 

4. спокойна промяна – подобряване на 
планирането, постепенна промяна в мислене-
то; 

5. промяна със значителен напредък – 
промяна във висшия мениджмънт, промяна в 
стила на ръководене, стратегията и т.н.; 

6. проникваща промяна – нови дефинира-
ни цели на организацията и дефиницията на 
успеха; 

7. дълбока промяна – промяна в мисията, 
визията и философията; 

8. промяна в дълбочинната структура – 
промяна в цялостната парадигма на светоу-
сещането в организацията, начина на мислене 
и решаване на проблемите [14]. 

 
Основни дименсии в процеса на промя-

на 
Процесът на промяната протича в следни-

те насоки и перспективи: стратегия, структу-
ра, система, култура, стил на мениджмънта. 
Авторите Райс и Дрдла смятат, че стратеги-
ческите промени са относително чести, оби-
чайни и неизбежни, тъй като организацията е 
необходимо да приспособи своята стратегия 
към променящата се външна среда. Организа-
ционната структура е  формата, която оси-
гурява разпределението в организацията, ус-
тановява отговорностите и правомощията, 
осигурява координация между човешки, фи-
нансови и други ресурси. Под системи се 
разбира всички информационни системи и 
процедури, начини на работа (формални и 
неформални), които протичат в организация-
та, активности, както основни, така и пери-
ферни. Организационната култура е система 
от стойности и норми за поведение на члено-
вете на организацията и влияе върху ефек-
тивността ѝ в дългосрочен план. Здравните 

организации имат свои наложили се в проце-
са на работа символи, ритуали и процеси, 
които зависят от знанията, способностите и 
компетенциите на хората в тях. Определянето 
на специфичните компоненти на организаци-
онната култура е изходен пункт за осъщест-
вяването на контрол върху нея и за постигане 
на целите на здравната организация чрез оп-
тимизиране на организационното поведение. 
Управленският стил разделяме основно на 
авторитарен, демократичен и либерален стил 
на ръководство. При авторитарния мениджъ-
рът решава сам, използвайки еднолично влас-
товия ресурс в организацията за предизвиква-
не на желано индивидуално или групово ор-
ганизационно поведение. Властта се гаранти-
ра с правила и изисквания, които регламенти-
рат и ограничават отношенията в групата, без 
делегиране на правомощия от страна на ръко-
водителя. При демократичния стил на управ-
ление има децентрализация на правомощията 
и въвличане на подчинените в подготовка, 
планиране, вземане и изпълнение на решения. 
Хората са мотивирани от желание за сътруд-
ничество и самореализация и това спомага на 
процеса на промяна, тъй като се чувстват 
съпричастни към общото дело. Либералният 
стил, предоставящ на служителите значител-
на свобода, с минимална намеса в ежедневни-
те дейности, все по-често се застъпва в съв-
ременните организации. Предполага почти 
пълна самоорганизация при изпълнението на 
целите и задачите и самоконтрол по отноше-
ние на тяхното изпълнение. Положителен 
аспект е бързата реакция и подстрекаването 
на креативността и отговорността от страна 
на служителите, както и разкриване на агента 
на промяната, който ще стане сподвижник. 
Някои автори посочват още две дименсии, 
които можем да причислим към гореспомена-
тите пет, а именно: способности на мени-
джъра и партньорство [14]. 

 
Стратегии за провеждане на промяна в 

организацията: 
Реформа в здравната организация може да 

се извърши след като бъде съзнателно пре-
късната връзката на системната инерция. Тук 
ролята на здравния мениджър е водеща, тъй 
като е необходимо да ориентира организация-
та към новата посока. Прийом на поведение 
от негова страна, често, е промяна в ролите на 
служителите, за да се отстранят последовате-
лите на рутината. С повишено внимание 
трябва да се осъществява и  радикалната про-
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мяна, пречупваща рамката на създадения 
комфорт. Тя предизвиква  отрицание и съпро-
тива от страна на персонала, тъй като е свър-
зана с дълбоки изменения в стратегията, 
структурата, персонала, процесите и контрола 
и се изграждат нови съответствия между тях 
[8]. Разработването и инициирането на про-
мяна в  основната стратегия на предприятието 
е свързано с различни  инициативи, водещи 
до   промени в по-малките стратегии. В осно-
вата на ефективното управление на промяната 
стоят принципите за провеждането ѝ, свърза-
ни с двата процеса - прекратяване на същест-
вуването на старата дълбочинна структура и 
изграждане на нова, чрез няколко вида стра-
тегии: 

1. Емпирично – рационална стратегия, при 
която служителите са рационално настроени 
и внедряват промяната по собствена воля. 
Комуникацията е важна за съдействие, пра-
вилна постановка на проблема и осъзнаване 
на нуждата от промяна, както и начините за 
налагането ѝ.  

2. Нормативно – образователна стратегия. 
Промяната е свързана с преформиране на 
съществуващите норми, правила, ценности и 
развитие на реформите, както и проява на 
подкрепа към новите правила и ценности. 
Създават се нови нагласи, умения, модели и 
принципи на общуване, равен статут и взаи-
модействие между участниците, засилване на 
колективното уважение към всеки един еле-
мент от организационната система. 

3. Властно - принудителна стратегия, при 
която централизирано се осъществява проце-
сът на промяна, съпроводен с проява на власт, 
санкции и законодателни мерки.  

4. Адаптивна стратегия или верижна реак-
ция. Управлението на промяната тук е осно-
вано на построяването на нова организацион-
на структура, постепенно адаптиране към нея 
и разширяване на кръга на въздействие. След 
етапа на съпротива, имплементирането на 
процеса на промяна е естествен и логичен, 
преодолявайки дискриминативни разделения 
и интегриране на участниците  [7; 10]. 

 
Фактори, влияещи върху избора на 

стратегия за управление на промяната 
В областта на здравеопазването създаване-

то на нова организация на работна среда, про-
ектирането на нови работни процеси, както и 
въвеждането на нови технологии е сложен 
процес, който не добре управляван може да 
предизвика комплицирани ситуации, касаещи 

най-ценното за всеки индивид – здравето. 
Затова и изборът на стратегия за управление 
на промяната изисква използването на цялос-
тен набор от инструменти за успешна инди-
видуална и организационна промяна. Тъй 
като не съществува единен стандарт на стра-
тегия за управление на промяната, приемлив 
за всички ситуации, видът ѝ се определя от 
множество фактори, от които: 

• Степен на съпротивление. Всеки път, 
когато хората възприемат себе си като губе-
щи в процеса на промяна, има съпротива от 
тяхна страна. Тя може да е пасивна, под фор-
мата на липса на отдаденост на целите на 
компанията, или активна, под формата на 
директно противопоставяне или подривна 
дейност. При пълно съпротивление би тряб-
вало да се предприеме избор на властно – 
принудителна, адаптивна стратегия или ком-
бинация между тях. При слаба съпротива 
приетата стратегия трябва да бъде емпирично 
– рационална или нормативно – образовател-
на.  

• Област на изменение. При радикални 
промени, обхващащи целия персонал на 
здравната организация, се прилагат и четири-
те стратегии, за постигане на единомислие и 
съгласие с всяка от заинтересованите групи. 

• Интереси. Спецификата на засегнати-
те групи в здравната организация предполага 
умело да се обмисли и приложи комбинация 
на четирите стратегии.  

• Временни рамки. При наложителна 
бърза, трансформираща промяна се прибягва 
до  прилагането на властно – принудителната 
стратегия. Липсата на времевите ограничения 
допускат и разрешават осъществяването на 
комбинация от емпирично – рационална, 
нормативно – образователна  и адаптивна 
стретегия. 

• Опит. Компетенциите и съответстващ 
опит за провеждане на промяна в организаци-
ята са решаващи за избора на стратегия. При 
отсъствие на опит за предпочитане е властно 
– принудителната стратегия. 

• Зависимост. Взаимозависимостта 
между организация и служители е ключов 
фактор, влияещ върху целия процес на тран-
сформация. Степента на зависимост определя 
стила на мениджърско ръководство, нивото 
на съпротивление и отпор от страна на слу-
жителите, както и тяхната съпричастност и 
сътрудничество [10]. 
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Следствие на избраната стратегия за осъ-
ществяване на промените в здравната органи-
зация е необходимо: 

1. Да се създаде модел на управление на 
промяната чрез взаимовръзката между отдел-
ните ѝ елементи – проектиране, реализация, 
мотивация, оценка, информационно осигуря-
ване чрез информационно – аналитична сис-
тема; 

2. Да се установят максималните пропор-
ции на процесите на производство и ресурсно 
обезпечение на здравните услуги за достигане 
на здравна, социална и икономическа ефек-
тивност; 

3. Активно да се внедряват медицински, 
организационни, икономически, информаци-
онни иновации; 

4. Да се разработят оптимизиращи модели 
за използване на ресурсите и намаляване на 
разходите в условията на ограничено финан-
сиране на целия отрасъл; 

5. Да се осъществява мониторинг на про-
мяната; 

6. Да се провежда оценка на ефективността 
на промяната в здравната организация [3].    

 
Стратегически фактори за успешна 

промяна:  
Какво се променя през последните години, 

в какво се състоят съвременните предизвика-
телства? Промяната в обществото е свързана 
със значителна промяна в ценностите и схва-
щанията. Те са решаващи за човешкото пове-
дение и в сферата на труда и по отношение на 
труда. Новите поколения, навлизащи в орга-
низациите, са с интереси в областта на ин-
формационните и комуникационни техноло-
гии. Те търсят предизвикателна и интересна, 
обогатяваща ги практика, работа която да им 
носи удовлетворение, реализация и добро 
възнаграждение. Затова те се стремят повече 
към лична изява и кариера. Търсят самоут-
върждаване и признание за постигнатото. 
Новите поколения питат открито за заплаща-
нето и възможностите им за развитие в орга-
низацията и държат да получат отговор. Те 
искат да участват в успеха на организацията и 
да бъдат възнаграждавани в зависимост от 
свършеното. С други думи, налице е  измест-
ване от т.нар. стойности на дълга (дисципли-
на, послушание, успех, прилежност, подчине-
ние, вярност) към стойности на саморазгръ-
щането (автономност, равнопоставеност, са-
мостоятелност, разнообразие, творчество, 
самоутвърждаване) [1].  Всеки процес на 

иницииране на промяна е различен, но ус-
пешното му управление изисква да се вземе 
под внимание човешкият фактор в социалната 
система. Гъвкавостта и сложността на проце-
са, осъществен чрез взаимосвързаност на со-
циални взаимоотношения, нагласи, емоции, 
диференцирана власт и сила, изгражда основа 
за успешна и резултативна промяна чрез из-
пълнението на стратегически аспекти: 

1) Дефиниция на визията – изначалната 
постановка, има за задача да изясни причини-
те за провеждането на промяната. Тук при-
надлежи и определянето на целите на органи-
зацията на основата на разбирането за нейно-
то съществуване и среда, както и определяне 
на главните проблеми и потенциални спънки 
при достигане на предварително зададените 
резултати.  

2) Мобилизация на силите – тук присъства 
елементът, свързан с чувствителността на 
служителите спрямо необходимостта за неза-
бавна промяна.  

3) Катализатор на промените - постигане 
на позитивни промени означава постоянно да 
се преодоляват съпротива и безразличие и да 
се активират способностите и интереса на 
служителите. 

4) Планиране и контрол – предварително 
разработен план за промяната и нейния мони-
торинг за избягване на отклонение от целите.  

5) Реализация на промяната – начинът, по 
който ще се провежда процесът, необходима  
е подкрепа по пътя на промяната, за да се 
осъществи и реализира в пълноценна степен 
тя.  

6) Печелене на интерес от страна на слу-
жителите – организацията трябва да използва 
в пълния капацитет способностите и умения-
та на персонала за успешно осъществяване на 
промяната.  

7) Работа с емоции – необходимо е да се 
разглеждат, обсъждат както позитивните, 
така и негативните емоции, тъй като участие-
то на служителите е решаващо по пътя на 
промяната.  

8) Влияние със силови фактори – промяна-
та често означава и промяна в равновесието 
на силите в организацията, в действителност 
промяната със силови прийоми често е в про-
тивовес.  

9) Обучение, тренинги – част от успешно 
проведения процес на промяната, както на 
индивидуално, така и на организационно ни-
во.  
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10) Комуникация – освен, че мотивира 
служителите, тя предоставя възможности и 
среда за нови генеративни и креативни мисли 
и по този начин осъществява процеса на про-
мяната. Здравната организация е сложна сис-
тема с призвание да изпълнява важна мисия в 
обществото и подлежи на непрекъснати про-
мени. Поради това е необходимо да се осъ-
ществяват адекватни процеси на комуника-
ция, осигуряващи в голяма степен успешното 
реализиране на високоотговорните дейности 
на здравните специалисти. 

Според Данемилър и Якобс, за да се осъ-
ществи организационната промяна трябва да 
са налице четири важни фактора:  

D x V x F x CL > R, където 
R - съпротива  
D - недоволството от това, как стоят неща-

та сега;  
V - визия за това какво е възможно;  

F - конкретни стъпки, които могат да бъдат 
предприети по отношение на визията;  

CL - креативно лидерство, за да се прид-
вижи организацията към начертаната визия. 
[11] 

Зависимостта между тях, отразена чрез 
формулата за извършването на промяната, 
служи за модел за оценка на относителните 
сили, засягащи вероятността за успех на ор-
ганизационната промяна. Силата и осъщест-
вяването на промяната е свързана с произве-
дението на тези фактори, което трябва да е 
по-голямо от съпротивата срещу промяната. 
Промяна може да настъпи и ако съпротивата 
е равна на произведението от тези фактори, 
но ако някои от факторите отсъства или е на 
ниско ниво, има вероятност съпротивата сре-
щу промяната да не може да бъде преодоляна 
и тя да не се реализира. 

 
Таблица 2. Етапи на ефективния процес по управление на промяната 

Етапи: Цел: Задача: Методи: Резултати: 
1. Ана-
лиз  
 

Осъзнаване и ана-
лизиране на сми-
сълът на същест-
вуване на органи-
зацията, нейната 
култура и въз-
можностите за 
промяна 

Анализ на структурата, 
културата, системата, 
морала, практиките и 
стила на управление, 
външната среда. 
 

Разговори, проучва-
не чрез семинари и 
уъркшопове  
 

Цялостен анализ на 
организацията, 
„карта“ на органи-
зационната култура, 
възможности за 
промяна 
 

2.Подго-
товка 
 

Установяване и 
оформяне на визи-
ята, изграждане на 
екип, печелене на 
съгласие 

Изграждане на визията, 
печелене на служители, 
готови за промяна 

Семинари, срещи, 
комуникация 

Визия, екип, съгла-
сие и подкрепа за 
промяна на ръково-
дителите 

3.Плани
-ране  
 

Планиране на 
процеса на реали-
зация за промяна-
та 

Изграждане на план, 
изработване на крити-
чен сценарий по него, 
разпределяне на ресур-
сите, установяване на 
времеви хармонограм 

Изследване „от 
стола“, изследване 
на терен, сценарий, 
семинар, методи на 
планиране 

План, анализ на 
риска, анализ на 
зависимостите, 
одобрени източници 

4.Реали-
зация 
 

Реализиране на 
визията, осъщест-
вяване на проме-
ните 

Начинания по реализа-
ция на промяната, ко-
муникация със заинте-
ресованите групи, ов-
ладяване на риска 

Съвещания, конк-
ретни инициативи, 
екипна работа, се-
минари, комуника-
ционни канали 

Променена инсти-
туция, повишаване 
на ефективността и 
резултативността, 
променена фирмена 
култура 

 
Заключение 
Степента на технологични, структурни и 

персонални изменения в сферата на здравео-
пазвнаето създават среда, която не проявява 
търпимост към статуквото. Оказва се, че ця-
лосната организационна дейност на здравната 
организация трябва да се преосмисли и акту-
алният въпрос днес е каква да е промяната, с 

оглед повишаване ефективността на органи-
зационните процеси. Неотложността трябва 
да бъде основна за успешното организиране 
на промяната и тя трябва да бъде поддържана 
през времето. Поддържане на спешността 
става все по-важно, тъй като промените тряб-
ва да се  превръщат от епизодични към про-
дължителни,  непрекъснати, в дългосрочен 
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план. Мощните притегантелни сили на тра-
дицията могат да попречат на възприемането 
на същността и характеристиките на новата 
култура. Организациите в здравния сектор, 
предвид високата степен на отговорност за 
човешкото здраве, трябва непрекъснато да се 
адаптират към новоустановените стандарти и 
да въвеждат иновационни практики не само 
по отношение на предлагането на здравни 
услуги, но и в управленските си структури. 
Това ще доведе до по - ефективни работни 
процеси и по-мотивирани здравни специалис-
ти. 
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ABSTRACT: Consumer behavior is an interesting and complex social phenomenon that represents a real 
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examine, and that is why it is  interesting and provocative from an analytical point of view. 

The purchasing decision and consumer behavior are affected by many internal and external factors. The focus 
of the presented research are the internal (psychological) factors. Because they are hidden, it makes them relatively 
difficult to study and predict. They are individual and different for individual subjects, and although they act 
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Психологичните фактори частично оп-
ределят общото поведение на хората и следо-
вателно дават отражение и върху тяхното по-
ведение като потребители. Населението само 
по себе си не прави пазара. Хората трябва да 
притежават готовност, желание и способност 
да купуват. Основната задача на маркетолозите 
е да открият скритите бутончета за влияние на 
консуматора, а психологичните фактори са 
може би най – силният механизъм за насърча-
ване на потреблението. 

1. Мотивация 
Мотивите са вродени психо-физиологични 

предразположения, които дават възможност на 
притежателя си да възприема различни 
предмети; чрез това възприемане да изживее 
емоционална възбуда и в зависимост от 
преживяното да действа по един или друг на-
чин. Мотивите са отражение и проявление на 
потребностите и са свързани с многообразието 
на човешкия свят. А. Леонтиев отбелязва, че 
„източникът на човешка мотивация са пот-
ребностите. Срещата с предмета – опредметя-
ването на потребността – превръща този 
предмет в мотив на целенасочената 
дейност“ [10]. Една и съща потребност може 
да се опредмети в няколко мотива в 
зависимост от ситуациите на удовлетворява- 
нето ѝ. Мотивът е определен като осъзната 
потребност, като вътрешно състояние, което 

мобилизира енергията на тялото и я насочва 
към реализиране на целите, обикновено 
разположени във външната среда. 

Според Зл. Караджова „Под мотив следва 
да се разбира повод, подтик, основание, 
подбуждащи или направляващи поведението 
на личността за задоволяване на потребност 
или за постигане на определена цел. 
Мотивацията е по-обширно понятие, изразя-
ващо системата от взаимосвързани и взаимоо-
буславящи се мотиви и стимули.  Характерно е 
обуславянето на мотивите и мотивацията от 
потребностите и интересите на персонала. Под 
потребност се разбира съществуващата 
обективна необходимост от конкретна среда за 
съществуване и развитие, характеризираща 
равнището им на живота. Потребностите за-
висят от личностните особености, групите и 
културата. Специфично е създаването на 
стремеж за задоволяване на потребностите, 
които именно определят мотивите и обуславят 
процесите на мотивация [2]. Мотивът за 
действие се поражда, когато въздействията от 
потребностите и чувствата достигнат такова 
ниво, при което индивида е уверен в нуждата 
от промяна [3]. 

Според П. Банчев мотивът е „възприемано 
състояние на липса, недостиг на нещо”, т.е. 
възприета нужда. Състоянието на неудов-
летвореност е източник на психическа енергия 
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за организма, която инициира протичането на 
физически, психически и физиологически 
процеси. За да има мотив тази неу-
довлетвореност трябва да бъде съчетана с же-
лание и стремеж към нейното преодоляване. 
Той класифицира мотивите на първични и 
вторични. Първичните мотиви са физиологи-
чески обусловени и вродени – мотиви за хра-
нене, за съхранение, половия нагон. Вторич-
ните мотиви са придобити в следствие на уче-
не или социален опит – мотиви за труд, за об-
ществено признание [1]. 

У. Прайд и О. Феръл посочват, че „мотивът 
е вътрешната действена сила, която ориентира 
дейностите на хората към определена цел. 
Мотивацията е комплекс от механизми за 
контролиране движението на силите“ [13]. 

След проведени емпирични социологични 
изследвания С. Райс [17] открива 16 жизнени 
мотива, които обуславят човешкото поведение. 
Чрез тях всеки човек разкрива индивидуален 
мотивационен профил, отличаващ го от 
другите. Според него тези 16 мотива са: сила 
(стремеж към успех, постижение, влияние); 
независимост (стремеж към свобода, 
стопанска независимост); любопитство 
(стремеж към знание и истина); признание 
(стремеж към социално признание, принад-
лежност, самочувствие); ред (стремеж към 
стабилност, яснота и добра организация); чест 
(стремеж към лоялност и морална интеграция); 
пестене (стремеж към натрупване на ма-
териални стоки и собственост); идеализъм 
(стремеж към социално равноправие); връзки 
(стремеж към приятелство, радост); семейство 
(стремеж към семеен живот и към възпитание 
на собствените деца); статус (стремеж към 
богатство, титли и обществено внимание); 
отмъщение (стремеж към борба, агресивност); 
романтика (стремеж към еротичен живот, 
сексуалност, красота); хранене (задоволяване 
на витални потребности); спорт (потребност 
от поддържане на физическо здраве); 
спокойствие (стремеж към отмора и 
емоционална сигурност). 

Всеки човек притежава посочените мотиви, 
различна е само тяхната интензивност, която 
зависи от субекта и е индивидуален белег. 
Въпреки това обаче интензивността остава 
стабилна с течение на времето. 

Същественият проблем се състои в кла-
сификация на мотивите, поради факта, че не е 
абсолютно сигурно дали импулси или мотиви 
причиняват определено действие. Но със си-
гурност това са предразположения, които под 

една или друга форма трябва да стимулират 
отвън. 

Мотивът е вътрешната действена сила, 
която ориентира дейностите на хората към 
определена цел. Мотивацията е комплекс от 
механизми за контролиране движението на 
целите. 

Според Норберт Бишов [15] мотивацията е 
единна комплексна система от действия и това 
може да се разбере впоследствие само при 
нейното функциониране. Нейният интензитет 
се предопределя от два фактора: изгледите за 
успех и субективната стойност на целта. 

Мотивацията се идентифицира по четири 
признака: 

1. Активиране. Мотивацията винаги оз-
начава процес, степен на действие. 

2. Посока. Действието бива насочено към 
една определена цел и има продължителност, 
докато се постигне целта или докато друг 
мотив е приоритетен. 

3. Интензивност. Действието може да е с 
определена степен на интензитет, задълбочено 
или по-повърхностно. 

4. Трайност. Преследването на целите може 
да бъде интензивно и не толкова интензивно. В 
някои от случаите преследването на целите 
продължава и тогава, когато се появяват 
затруднения от различно естество. 

В средата на ХХ век науката за мотивацията 
се е считала за ядро на психологията, защото 
мотивите са водещи в поведението на хората, 
така че определенията за мотивация, заедно с 
условията за стимулиране, са най-важните 
детерминанти на поведението. 

За да се достигне до определено действие, 
трябва да възникне и мотив за действието – 
намерението. Съществуването на мотив за 
действие предполага подготовка и реализация 
на намерението за действие, като се изчака 
подходящ момент за това. Мотивационната 
тенденция не е достатъчна за изграждане на 
намерението и за подбуда на действието. Пре-
ди да се формира намерението, се изграждат 
най-важните аспекти на желанието, свързани с 
реализацията на целта. Важна роля играят 
собствените предпочитания, желания, способ-
ности. Това се нарича воля или процес на во-
лята. 

Най-общо мотивите изпълняват следните 
роли: определят основните намерения; по-
сочват целевите обекти; влияят върху крите-
риите за избор; посочват други фактори. 

С най-голямо значение за потребителското 
поведение са формалната мотивационна 
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теория на Зигмунд Фройд, съдържателната 
динамична мотивационна теория на Ейбрахам 
Маслоу и двуфакторната мотивационна теория 
на Фредерик Хърцбърг. 

Тъй като действията на купувачите се 
влияят не от един мотив, а от цял мотивацио-
нен комплекс, мотивационните проучвания 
позволяват на маркетолозите да анализират 
основните мотиви, които влияят върху потре-
бителските решения за покупка. 

Повечето мотивационни проучвания 
разчитат на интервюта или на проекционни 
техники, които могат да бъдат много ефек-
тивни. 

В сферата на туризма предлаганите услуги 
(продукти) могат да удовлетворят различни 
човешки потребности. А когато туристът 
осъзнае необходимостта от потребяването на 
туристическата услуга (продукт), това вече е 
мотивация  за покупка. 

2. Възприятия 
Различните хора възприемат едно и също 

нещо в определено време по различен начин, 
както и една личност в различно време 
възприема едно и също нещо по различен на-
чин. Възприятието е процес на обработка на 
сетивната информация, при който човек изби-
ра, организира и тълкува възприетата инфор-
мация с цел осмисляне. По своята същност 
представлява репрезентация на обектите и яв-
леният в съзнанието на личността, когато те 
непосредствено въздействат върху сетивните ѝ 
органи. 

Възприятията биват преднамерени и 
непреднамерени. Най-високата степен на 
преднамерено възприятие е наблюдението, 
което се отличава с предварителна планировка, 
целеустременост и висока степен на участие 
на вниманието. Непреднамереното възприятие 
се привлича от ярки, неочаквани, случайни 
стимули. 

Важно е да се отбележи, че когато се  говори 
за възприятията, е  необходимо да се има  
предвид, че  става  въпрос  за  две неща:  1)  за  
цялостния процес на изграждане  на  образа  на  
един  човек за  това,  което  го заобикаля  и  2)  
за резултата от  процеса  на  преработка  на 
информацията  от  заобикалящата 
действителност,  който  се  проявява  под  
формата  на  оценки,  преценки, мнения, 
сравнителни отсъждания, чувства, емоции. 

Според П. Банчев възприятието е „пси-
хофизически процес на приемане и интерпре-
тиране на информацията от страна на 

индивида, чийто краен продукт е изработ-
ването на една отразена мисловна картина на 
действителността”. 

Най-важната характеристика на възприя-
тието е субективността. Това означава, че 
създадения от потребителя образ въз основа на 
възприетата и обработена информация за 
обективния свят в много случаи се различава 
от първообраза. Това изкривяване на 
информацията е отчасти подсъзнателно, от-
части съзнателно. 

Възприятието е в основата на когнитивните 
психологически модели на потребителското 
поведение и се определя като „процес, 
посредством който индивидът подбира, орга-
низира и интерпретира постъпващата инфор-
мация за създаване на значима картина на обк-
ръжаващия свят“ [6]. С други думи, потре-
бителят сам избира на каква информация да 
обърне внимание, организира я и я тълкува по 
начин, който му е изгоден. Възприятието пре-
допределя какво вижда потребителят (като 
удовлетворяване на потребността) и какво 
чувства. То включва придобиване на инфор-
мация и абстракция. Абстракция е процесът, 
при който човекът свежда информацията за 
продукта до няколко важни представи. 

Възприятието е индивидуално преживя-
ване. Хората извършват селектиране на сти-
мулите, които да възприемат и ги организират 
въз основа на съответните психологични 
принципи. Два  основни  принципа  на орга-
низиране на възприятията помагат  на  потре-
бителите  да  структурират информацията в  
хода на търсене,  купуване и използване на 
разнообразни продукти. 

Първият принцип се отнася до склонността 
на хората да разполагат информацията в 
логически категории. Този принцип се нарича 
категоризация и помага на хората да набират 
информацията бързо и ефективно. Спе-
циалистите по маркетинг е  необходимо да 
познават опита на клиентите си с продуктовата 
категория, понеже той формира цялостното 
отношение към фирмените продукти. Изклю-
чително важно е клиентите да разпознават 
фирмените продукти, марката и компанията.   

Вторият принцип на организиране на 
възприятията е интеграцията.  Той се отнася до 
това по какъв  начин възприемаме общата 
картина за света – като сбор от оделни и от-
къснати сигнали или като едно цялостно възп-
риятие. 

Съществуват три процеса на възприятие: 
селективно внимание, селективно изкривяване 
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и селективно запаметяване. При селективното 
внимание хората са изложени на влиянието на 
многобройни ежедневни стимули. 
Селективното внимание означава, че пос-
ланията трябва да бъдат забелязани от всички. 
При селективното изкривяване не е задъл-
жително стимулите да се проявяват по пред-
виждания начин. То описва тенденцията у хо-
рата придават на информацията собствено 
значение. При селективното запомняне хората 
забравят по-голямата част от това, което са 
научили. Те се стремят да задържат информа-
цията, която е в подкрепа на техните представи 
и възгледи. 

Когато се говори за възприятието, не може 
да не стане въпрос за вниманието като  важен 
етап в цялостния процес. Без неговото участие 
голяма част от стимулите от  обкръжаващата 
среда могат да останат незабелязани. За 
маркетинговите специалисти познаването на 
вниманието е критично  важно при цялостното 
построяване и прилагане  на маркетинговите 
стратегии на компаниите. 

В потребителското поведение  възприя-
тията  са под  формата  на оценки, преценки, 
оценъчни сравнения, знания за продуктите и 
компаниите, емоции и  чувства, свързани  с тях, 
и  могат да  се извлекат от  изказванията на  
потребителите.  В  резултат  на  това  се  
оформят  и  такива  други,  по-сложни,  пси-
хични  феномени  като  възприемано  качество,  
имидж  на определен продукт или  компания,  
ценови възприятия,  възприеман  риск от 
използването  на  определен  продукт  и  др.  
Тяхното  прецизно  изучаване може  да  оси-
гури  сериозни  ориентири  за  разработване  на  
успешни стратегии за конкурентно марке-
тингово представяне на фирмите [5]. 

3. Способности и знание 
Хората се различават по своите способ-

ности – по тяхната компетентност и ефектив-
ност в извършването на задачите. Когато взе-
мат решение за покупка, купувачите трябва да 
обработят информацията за продуктите. В това 
отношение те имат различни способности. 
Един потребител ще разчита на своите знания, 
опит и квалификация, а друг ще се довери на 
информация, получена от външни източници. 
Различните купувачи използват различна 
информация по време на вземане на решение 
за покупка. Запознатите купувачи използват 
информацията за качество и други ха-
рактеристики на продукта, а незапознатите – 
използват цената като индикатор. 

Една способност, която е от интерес за 
изследователите, е индивидуалният капацитет 
за учене. Ученето се отнася до промените в 
поведението на индивида, предизвикани от 
информацията и опита. 

В потребителското поведение то е сис-
тематично изменение в поведението на инди-
вида в резултат на натрупан непосредствен 
или посредствен опит и се  отнася  до  онзи  
процес, чрез който потребителите придобиват 
знания и опит за предлагането като цяло, за 
конкретните покупки, за използването на един 
продукт или марка. Придобитите знания те 
прилагат при бъдещите си търсения и задо-
воляване на потребности. Знанията и придо-
битият опит обаче не винаги се преживяват.  
Потребителите  могат по  индиректен  начин 
да възприемат определено продуктово или 
марково представяне  чрез  наблюдаване  на 
опита и поведението на другите, т.е.  по косвен 
път. 

Като процес на преработка на информа-
цията ученето може да бъде: 

• преднамерено – в ситуация на високо 
обвързване, при което потребителят е моти-
виран да заучи материал; 

• непреднамерено – в ситуация на ниско 
обвързване, при което не е необходима мо-
тивация за заучаване. 

От своя страна то може да се определи като 
относително постоянна промяна в пове-
дението, появяваща се като резултат от опита. 

Изключително важно е да се отбележи,  че  
ученето може  да  се извършва и  когато  не  се 
полагат специални усилия за това. Като 
потребители например хората разпознават 
имената на много марки  и  продукти, които не 
използват. Този вид натрупване на знания и 
опит се нарича от  специалистите инцидентно 
учене. Процесът на натрупване на знания и 
опит е  непрекъснато  развиващ  се  във  вре-
мето, подобно  на  възприятията.  Знанията и  
опитът нарастват  и  се усъвършенстват  в  
момента,  в  който  хората  са  изложени  на  
непознати  и нови за момента стимули от сре-
дата. Резултатът от ученето обхваща всичко – 
от  простата реакция на определени условия до 
решаването на комплексни и сложни  
проблеми. В специализираните среди не съ-
ществува единно становище относно това, как 
точно се извършва процесът на учене. Извест-
но съгласие е постигнато по  въпроса, че за да 
е налице учене са необходими следните ня-
колко елемента: мотивация (служи като подтик 
за учене, а потребностите и целите на 
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потребителя стимулират процеса); условни 
знаци или сигнали (знаците, които подсказват, 
че даден мотив може да бъде задоволен); 
отговор (начинът, по който потребителите реа-
гират на определени сигнали);  затвърждаване 
(увеличава вероятността, че специфичен 
отговор ще настъпи в бъдещето като резултат 
на точно определен сигнал). 

Поведенческият подход  при  изучаване на  
ученето  допуска,  че  то настъпва  като  
резултат  от  отговор  на  външни  събития  и  
случки. Психолозите,  които  споделят  тази  
гледна  точка, не  обръщат  внимание  на вът-
решните  мисловни  процеси.  Вместо  това  те  
подхождат  към  разсъдъка като  към  „черна  
кутия”  и  наблягат  на  наблюдаваните  аспекти  
на поведението. Наблюдаваните аспекти се 
състоят от елементи, които влизат в „черната 
кутия” (условни знаци или сигнали, възприети 
от външния свят), и  от  елементи,  които  
излизат  от „черната  кутия”  (отговор  или 
реакция  на влезлите стимули) [19]. 

Друг аспект на способността на индивида е 
знанието. В теорията на потребителското 
поведение знанието се формира от два 
компонента – познаване и опит с продукта, 
което представлява способността на индивида 
да използва продукта. Продължителността и 
интензивността на процеса на вземането на 
решение за покупка зависи от знанието и от 
опита как да се борави с продукта. Когато 
потребителите  преработват  информация за  
продуктите,  те  добавят  (натрупват)  нови  
знания,  значения  и  вярвания (наричани  
обобщено  познавателни  структури)  към  
техните  съществуващи към  настоящия мо-
мент. С  течение  на  времето,  когато  клиен-
тите  натрупат повече  опит  с  продукта,  зна-
нието  става  по-голямо  и  по-комплексно.  При 
определени  нива  на  натрупвания  клиентите  
прецизират  знанията  си, значенията  за  
нещата  и  вярванията  си  и  ги  правят  по-
обобщени.  Така настъпват промените в 
познавателните структури. По този начин  хо-
рата си променят мнението за един продукт, 

Когато вземат решения за покупка, ку-
пувачите без опит използват различни видове 
информация от тези, които не само познават 
продукта, но и продажбената ситуация. Неза-
познатите купувачи използват цената като ин-
дикатор на качеството по-често от купувачите, 
които имат известно познание за определена 
продуктова категория. Потребителите без опит 
могат да потърсят съвет от други потребители, 
когато правят покупка. По-опитните 

потребители са по-уверени, те имат повече 
знания за продуктите и услугите и могат да 
определят кои продуктови черти са надеждни 
характеристики за качеството на продуктите. 

Потребителите също придобиват знания, 
когато имат опит недиректно с продукти чрез 
информация от посредници, чрез рекламите, 
приятелите и роднините. Чрез продавачите и 
рекламите маркетолозите предлагат 
информация преди (а понякога и след) про-
дажбите, за да повлияят върху знанието на 
купувачите и да създадат по-благоприятно от-
ношение към продуктите. 

Последствията от поведението силно 
влияят върху процеса на познанието. Поведе-
нията, които имат удовлетворяващи послед-
ствия, имат склонността да се повтарят. 

4. Убеждения и отношение 
Чрез действие и учене човек придобива 

убеждения и отношения (нагласи), които от 
своя страна влияят върху потребителското 
поведение. 

Убеждението е описателна мисъл, която 
индивидът има за нещо, основана на знания, 
мнения, вяра. То е форма на социално влияние 
и може да съдържа или не емоционален заряд. 
Убеждението е процес на воденето на хора към 
приемането на идея, нагласа или действие чрез 
рационални и символични (макар и не винаги 
логични) значения. 

Убежденията са твърди, съзнателни и 
преднамерени вярвания, които изпълняват ро-
лята на пътеводител в жизнения ориентир на 
човека. Те са интелектуалния рефлекс на ин-
дивида, неговата фиксирана реакция към оп-
ределени аспекти на живота, обмислени са и в 
основата си съдържат смислена и логическа 
обосновка. 

Убеждението е устойчива система от 
възгледи, която се основава на знанията, жи-
тейския опит, отношението към действител-
ността, желанията и идеите. В по-дълбок сми-
съл, убежденията на човека са неговата кар-
тина на света, която той приема и към която се 
придържа. Т.е. под убеждения се разбират 
основните идеи на индивида за света, за жи-
вота въобще, за другите хора и за себе си. С 
тяхна помощ човек се ориентира и взема ре-
шения. Ако неговите убеждения са правилни и 
адекватни на реалността, тогава и решенията 
му ще бъдат продуктивни. Независимо от това, 
обаче, колкото и да са правилни, те имат един 
сериозен недостатък – предимно статични са, 
поради което и са убеждения, а не живо 
мислене, което винаги търси нещо ново. В този 
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смисъл мисленето се различава от 
убеждението – то е далеч по-ефективно при 
решаване на някои проблеми и задачи, тъй като 
позволява намирането на нов подход към тях. 
Животът не стои на едно място и светът все 
още не е напълно разбран, затова е твърде 
наивно да се вярва, че знаем и разбираме 
всичко, придържайки се към определени 
убеждения.  Ник Уилямс сравнява 
убежденията със стъклени стени като казва, че 
убежденията са точно като тях – ние не ги 
виждаме и узнаваме, че съществуват, чак 
когато се сблъскаме с тях. Но, за да преминем 
през стените (т.е. да променим убежденията 
си), е важно да разберем, че са там [14]. 

В психологията на потребителското по-
ведение убеждението е дескриптивна мисъл, 
която човек поддържа относно нещо. В про-
цеса на практически действия и научаване, 
хората формират убеждения и нагласи, които 
от своя страна влияят върху тяхното поведение 
при покупка. Производителите се интересуват 
силно от убежденията, които хората имат за 
техните продукти. Тези убеждения изграждат 
представата за продуктите и марките, а хората 
действат съгласно своите представи. 
Формираните убеждения влияят върху 
поведението, отношенията и живота като цяло. 

Индивидът формира отношението си чрез 
опит и взаимодействие с другите хора. 

В най-общ вид отношението представлява 
взаимна връзка между различни предмети, 
явления, величини; фиксиране по някакъв 
признак на взаиморазположението на субекти, 
обекти и техните свойства. 

Отношението е едно от нивата на влияние 
или взаимовлияние. Всички отношения се 
делят на „отношение към...“ и „отношение с...“. 
Когато хората говорят за своето отношение 
към нещо или към някого, те разкриват своята 
обща програма на поведение и състоянието си 
на готовност към нея. 

Отношенията биват природни (естествени), 
социални и индивидуални (личностни). 

Природните (естествените) отношения са 
връзките между обектите в природната среда, 
установени от законите на природата. Те 
включват пространствени, физически, хра-
нителни и други отношения. 

Социалните отношения са взаимоотно-
шенията между социалните индивиди и са оп-
ределени от социалните правила, традиции и 
институции. Те могат да бъдат администра-
тивни, правни, национални, международни, 

граждански и пр. Социалните отношения съз-
дават свои психологични отношения: между 
началник и подчинен, между адвокат и клиент, 
между търговец и клиент и т.н. [7]. 

Когато човек е приет като част от опре-
делена социална група, се удовлетворява не-
говата потребност за социална принадлежност, 
за действие. Това е задължително условие 
както за високоефективна дейност, така и за 
развитие на личността [4]. 

Личностните, индивидуалните отношения 
са взаимоотношенията между хората като 
носители на индивидуалния културен опит. 
Тези взаимоотношения се определят от инди-
видуалните решения, от емоциите, от преоб-
ладаващите възгледи, от нагласите и от  нави-
ците. Говорейки за отношения с някого или 
нещо, обикновено се описват възможностите и 
ограниченията, желанията и протестите, 
правата и задълженията на взаимното влияние. 

В контекста на потебителското поведение 
отношението се изгражда въз основа на 
ценностите, на информацията и вярванията на 
потребителя за стоката, марката, производи-
теля и т.н. 

Потребителските отношения към една 
фирма и нейните продукти обикновено оказват 
влияние върху успеха или провала на мар-
кетинговата стратегия на компанията. Когато 
потребителите имат силно негативно отноше-
ние към един или повече аспекта на марке-
тинговата практика на фирмата, те могат не 
само да спрат да използват продуктите ѝ, но 
могат да помолят и своите приятели да напра-
вят същото. И тъй като отношенията могат да 
играят много важна роля в определянето на 
потребителското поведение, е повече от пре-
поръчително те да бъдат съотнасяни към та-
кива измерители като цена,  маркировка, тър-
говски марки, реклама, служители, разполо-
жение на офиси и характерни черти на същест-
вуващите и на предлаганите услуги. Честа 
практика е да се наемат квалифицирани 
специалисти – консултанти, чието мнение е 
извънредно важно за фирмата и заради това, че 
професионалният „поглед отстрани“ поз-
волява да се откроят реалните потребности на 
клиентите й [12]. 

При разглеждането на потребителското 
отношението се разграничават три аспекта: 

1. Конкретност. Отношението се формира и 
проявява винаги спрямо конкретен обект или 
стока, услуга, идея, търговска марка и т.н. 
Няма отношение „въобще”. 
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2. Измеримост. Отношението е измеримо. 
Всеки потребител има отношение към 
продуктите и може да им даде оценка, щом 
веднъж ги е пробвал. 

3. Обективност. Отношението съществува 
обективно, независимо от това дали по-
тенциалният потребител има намерение да 
купува или не. Човек може да има отношение 
към даден продукт и без да е реален потреби-
тел на тази стока. 

Отношенията могат да са по-силно или по-
слабо проявени. Силно проявените се доб-
лижават до ценностите и са далеч по-трудни за 
промяна с обичайните маркетингови средства. 

Причината за сериозния интерес към 
изследване на отношението на потребителите 
произтича от тясната връзка между него и по-
ведението им в процеса на купуване. Разбира 
се, съществуват и външни фактори, които мо-
гат да влияят върху поведението на потреби-
теля, променяйки отношението му при купу-
ване на конкретни стоки и услуги. Такива 
фактори могат да бъдат: 

1. Недостъпност. 
(Всички стаи в предпочитания хотел 

са заети). 
2. Финансови ограничения. 

(Туристът мечтае за екзотична 
почивка на остров Бали, но поради 
недостатъчно средства се задоволява с 
уикенд в Слънчев бряг). 

3. Социални ограничения. 
(Рецепционистът би хапнал с удоволствие 

шкембе-чорба, но не може да си позволи да 
мирише на чесън в работно време). 

4. Конфликтни мотиви. 
(Желанието да се покарат ски на 

Боровец не може да се осъществи, 
защото са налице спешни служебни 
ангажименти в събота и неделя). 

5. Неприемлив риск. 
(Загубата на багаж или кражбата на лични 

вещи са основания за преждевременно 
прекатяване на пътуването). 

В практиката съществуват различни начини 
за измерване на потребителското отношение и 
за събиране на качествени данни, в зависимост 
от целите и предмета на изследване. 
Предимствата на качествените изследва- ния 
се заключават в следното: 

1. Дават информация за клиентски нагласи, 
предпочитания, лоялност и сила на марката, 
както и потребителско поведение и търсене. 

2. Поставят респондентите в игрови си-
туации, за да предизвикват спонтанни реакции 
и коментари. 

3. Постигат синергия между респондентите, 
насърчават ги взаимно да допълват ко-
ментарите и възприятията си. 

4. Позволяват задълбочен поглед върху 
начина, по който клиентите използват про-
дуктите на компанията и формират нагласите 
си. 

5. Разкриват факторите, които влияят на 
удовлетворението на клиентите от качеството 
на продукта, обслужването и отношението на 
служителите. 

6. Наблюдават и интерпретират невер-
балната комуникация (език на тялото, тон на 
гласа) на респондентите, което добавя стой-
ност към анализа. 

7. Изучават реакциите на респондентите 
към всеки от елементите на маркетинговия 
микс, позволяващи прецизиране на бранд 
стратегията в детайли. 

Фокус-групите (дискусия между група от 
хора със сходни или общи интереси и ха-
рактеристики, модерирана от специалист, 
който извлича информация по конкретен въп-
рос или казус) и дълбочинните интервюта 
(качествен метод за анализ, представляващ 
откровен разговор между респондент и интер-
вюер, чиято цел е да извлече специфична ин-
формация) в комбинация с включено наблю-
дение (систематично описание на събития, 
поведение и взаимодействия в дадена общност 
или група от индивиди), могат да бъдат 
използвани за измерване на отношенията и да 
идентифицират какво определя удовлетворе-
ността на клиентите от качество на продукта 
[11]. 

За туристическия бизнес е важно да знае 
какво е това, което влияе върху поведението на 
туриста и върху неговото решение за покупка; 
как може да бъде удовлетворен и мотивиран за 
повторна покупка; какви са неговите 
потребности и какъв подход да се избере, за да 
бъдат задоволени. Вземайки под внимание 
спецификите на разгледаните психологични 
фактори можем да кажем, че тяхното 
въздействие върху решението за избор на 
туристически продукт е с изключителен 
интензитет. Психологичните знания за 
поведението на туристите предоставят нови 
възможности за ползотворно взаимодействие 
и допринасят за физическото, психическото и 
социално благополучие на всички страни във 
туристическия бранш. 
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ABSTRACT: The new global challenges related to the environmental degradation and resource depletion 
lead to change in consumer behavior - wants and demands. In response to these changes an increasing number 
of companies adopt the concept of green marketing in their strategies. They either develop new green products 
or improve the ecological characteristics of the existing ones. Despite the fact that green products are more 
common nowadays, the discussion about their “right” price is still ongoing. Therefore, the purpose of this re-
port is to carry out a literature review on the aspects of green marketing pricing strategies.  

The main point is that the ecological characteristic of the product implies not only additional value to the 
customer, but also extra investments which a company should make, so the green price contains a so called 
“green premium”. The green premium rate is closely related to the consumers’ willingness to pay which corre-
sponds to their environmental consciousness. The proper pricing strategy should be developed by the degree of 
environmental concern of the target group. There is a significant difference in the perception of the green pre-
mium rate according to the product category. Normally, there is a negative correlation between the risk and the 
expected price. So, one of the key green price aspects is the perceived functional risk. The majority of consumers 
would not sacrifice functionality for the ecological characteristics. Another key element of green pricing is the 
psychological effect of the price. The green goods are associated with higher class products, so it is preferable 
for the companies to display them with round-ending price instead of nine-ending price. 

Key words: green marketing, green price, pricing strategies 
 

Въведение 
 
Въпросите за устойчивото развитие и 

опазването на ресурсите ангажират все по-
активно общественото внимание. Необходи-
мата промяна към по-зелен модел на произ-
водство и потребление се налага от една 
страна нормативно чрез въвеждане на допъл-
нителни регулации, а от друга страна пазарно, 
поради нововъзникнали изисквания и потреб-
ности на купувачите. Потребителите стават 
по-взискателни и очакват от бизнес организа-
циите отговорно поведение по отношение на 
околната среда. Тези промени в маркетинго-
вата обкръжаваща среда се отразяват върху 
стратегическите решения на компаниите. В 
отговор на новите предизвикателства редица 
бизнес организации се насочват към концеп-
цията на зеления маркетинг. На практика това 
може да се изразява чрез предприемане на  
действия по: оптимизация на фирмените и 
производствени процеси; разработване на но-

ви или изменения в съществуващите продук-
ти; преминаване към употреба на по-
екологични ресурси; сертифициране и др.  

В тази връзка целта на настоящия доклад е 
да представи аспектите на ценовите стратегии 
при зеления маркетинг, откроявайки основ-
ните особености в сравнение с конвенцио-
налните продукти. За постигането ѝ е проуче-
на актуална научна литература по темата. 
 

Същност на зеления продукт 
 
Терминът „зелен продукт“ няма общопри-

ета дефиниция и би могъл да се тълкува в 
широки граници. Според Отман (1998), „Зе-
лените продукти обикновено са трайни, не-
токсични, изработени от рециклирани мате-
риали или минимално опаковани. Разбира се, 
няма напълно зелени продукти, тъй като за 
изработването им се използват енергия и ре-
сурси. Също така, по време на тяхното произ-
водство, транспорт до магазини, използване и 
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изхвърляне се създават странични продукти и 
вредни емисии. Така че зеленото е относи-
телно, описвайки продуктите с по-малко въз-
действие върху околната среда, отколкото 
техните алтернативи“. Пити (1995) определя 
продукта като „зелен“, когато неговото „еко-
логично и социално представяне в производс-
твото, употребата и изхвърлянето е значител-
но подобрено в сравнение с конвенционални-
те или конкурентните продуктови оферти“. 
Дуриф и кол. (2010) проучват дефинициите за 
зелен продукт през академична, индустриална 
и потребителска перспектива. Формулирано-
то определение на база проучване на научна-
та литература, включва 35 отделни дефини-
ции и най-често срещаните понятия. Така е 
съставено следното интегративно определе-
ние: „Зелен продукт е продукт, чийто дизайн 
и/или атрибути (и/или производство и/или 
стратегия) използват рециклируеми (възобно-
вими/ нетоксични/ биоразградими) ресурси и 
такива, които подобряват въздействието вър-
ху околната среда или намалява токсичните 
щети за околната среда през целия си жизнен 
цикъл“. Авторите открояват няколко важни 
разлики между академичната и индустриална 
перспектива. В научната литература темата  
сертифициране се появява само в едно от 35-
те анализирани определения, докато в индус-
триалната литература сертифицирането от 
официален субект, е задължително условие за 
определяне на продукта като зелен. Второ, 
понятието за защита на животните се появява 
многократно в индустриалната перспектива, в 
смисъл, че зеленият продукт не трябва да е 
тестван върху животни. Трето, зеленият про-
дукт трябва да спазва следните три изисква-
ния: "намаляване", "повторна употреба" и 
"рециклиране" (от англ. 3R – reduce, reuse, 
recycle). Потребителската перспектива показ-
ва, че за купувачите зелен продукт е основно 
„биоразградим“, „нетоксичен за околната 
среда“, „с минимално въздействие върху 
околната среда“ и „безопасен за планетата“. 
Открояват се също атрибути, свързани с пов-
торната употреба и намаляването. От друга 
страна, потребителите отдават най-малко зна-
чение на сертифицирането. На практика лип-
сата на точно определение за този тип про-
дукти предопределя и различния смисъл, кой-
то носи той за производителите и потребите-
лите, а това от своя страна може да се използ-
ва по недобросъвестен начин и да въвежда в 
заблуждение купувачите.  

 

Зелена цена 
 

Цената е „изразител на отношения между 
стопанските субекти, които се установяват на 
пазара“(Желев, Младенова и кол, 2013, 
стр.284 ). Тя е „паричен израз на нейната цен-
ност, предоставена от производителя […] и 
оценена от потребителя при сравняване на 
различни алтернативи на избора“(Желев и 
кол., 2013 стр.286). От гледна точка на марке-
тинга, най-същественият аспект на цената е 
възприемането ѝ като измерител на стойност-
та и ценността, които даден продукт предс-
тавляват за клиента. По отношение на зелени-
те продукти, цената отразява включените раз-
ходи за производството на по-екологична 
стока и респективно по-високата ценност за 
крайния потребител. Зеленото ценообразува-
не може да бъде определено като установява-
не на цените на зелените продукти, което 
уравновесява  чувствителността на потреби-
телите към цената и желанието им да плащат 
повече за екологичните аспекти на продукти-
те (Grove ,1996). Широко възприето в научна-
та литература и практиката е цената на зеле-
ните продукти да съдържа „зелена, премиум“ 
надбавка (Peattie, 2001). Терминът „премиум  
цена“ в контекста на зеления маркетинг се 
отнася към допълнителните разходи, които 
потребителите ще трябва да платят в сравне-
ние с традиционните алтернативи, за да се 
получи продукт с по-добро екологично пред-
ставяне. 

Ключова проблематика в икономическата 
теория е неотразяването на пълните разходи 
по производство на дадена стока по отноше-
ние на екологичното въздействие. Несъответ-
ствието между парична стойност на ресурса и 
екологичното въздействие резултира в т.нар. 
„външни ефекти“ от производствената дей-
ност. Те могат да бъдат както положителни, 
така и отрицателни, според ефекта им върху 
околната среда. Допълнителните разходи за 
ограничаване на негативните външни ефекти 
от дейността могат да възникнат вследствие 
на инвестиции в нови технологии и развойна 
дейност, стандартизиране и сертифициране, 
промени във веригата за доставки и транс-
портиране, и др. От друга страна, крайната 
цена на зеления продукт може да се повиши 
заради по-високи цени на ресурсите и по-
високите изисквания, на които те трябва да 
отговарят. Зелените маркетингови програми 
за ценообразуване засягат ценовите практики, 
които отчитат както икономическите, така и 
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екологичните разходи за производство и мар-
кетинг, като същевременно осигуряват стой-
ност за клиентите и справедлива печалба за 
бизнеса (Martin & Schouten, 2012). 

Влоски (1999) посочва, че определянето на 
потребителското желание за заплаща-
не/покупка е фундаментален елемент за мар-
кетинговите проучвания. Емпиричните про-
учвания показват, че потребителите са склон-
ни да плащат премия за зелени продукти по-
ради допълнителната полза, която получават 
от закупуването на такива продукти. По-
конкретно, проучванията изследват готов-
ността на потребителите да заплащат преми-
ум цена с цел опазване на околната среда, 
както и за екологично чисти продукти като 
цяло. (Essoussi and Linton, 2010) 

В стратегиите за ценообразуване на зеле-
ните продукти,  екологичната загриженост на 
потребителите обикновено се разглежда в 
анализите на избора и търсенето на продукти. 
Шамдасани (1993) установява, че екологич-
ното съзнание засяга решенията и поведение-
то на потребителите за закупуване. Гинсбърг 
и Блум (2004) посочват, че при решаването на 
въпроси, свързани с екологичния пазар, изс-
ледователите и мениджърите не могат да 
пренебрегнат факта, че потребителите не ис-
кат да получават зелени ползи за сметка на 
първоначалното удобство, качество и други 
атрибути на стоката. Читра (2007) показва, че 
колкото по-високо е нивото на информира-
ност/осъзнатост на потребителите за околната 
среда, толкова повече те са склонни да зап-
лащат за екологично чисти продукти (Hong, 
2018). Според проучване на Евробарометър 
(2014) за нагласите на европейските граждани 
(ЕС 28) по отношение на околната среда, три 
четвърти от европейците са склонни да пла-
щат малко повече за екологично чисти про-
дукти, спрямо 72% през 2011 г. 
 

Екологичен срещу конвенционален про-
дукт 

 
Хонг и кол. (2018) изследват въпросите за 

ценообразуването при зелените продукти, 
като вземат предвид потребителската загри-
женост за околната среда и функционалните 
характеристики на продукта при незелените, 
конвенционални продукти. Авторите възпри-
емат за своя отправна точка полезността за 
потребителя, която според тях предоставя по-
добър начин за изобразяване на потребителс-
кото поведение при решението за покупка. 

Проучването е формулирано на основата на 
пазар с двама производители, единият произ-
вежда зелен продукт, а другият незе-
лен/обикновен. Тези два продукта са сходни 
по отношение на техните функционални ат-
рибути, но са разнородни по отношение на 
техните екологични характеристики. Страте-
гиите за ценообразуване са разгледани в три 
сценария: ценообразуване на един продукт; 
конкуренция при два продукта и случаи на 
асиметричност на информацията. В първия 
сценарий е изследван въпросът за ценообра-
зуването на един продукт, а цената на кон-
венционалния продукт е екзогенна. Това е 
възможно, когато цената се определя от на-
пълно конкурентен пазар, а производителят 
не може да въздейства на пазарното равнове-
сие. Потребителите с висока екологична 
осъзнатост имат силно предпочитание към 
екологичните характеристики на продукта и 
са склонни да плащат премия за екологично 
чисти продукти. При потребители, възприе-
мащи по-голяма стойност от функционалните 
характеристики повишаването на цената, мо-
же да ерозира общата полезност. Във втория 
сценарий се проучва въпросът за конкуренция 
между двамата производители. Производите-
лите определят цена за съответните продукти 
и се конкурират за пазарен дял, за да макси-
мизират собствената си печалба. Резултатите 
показват, че оптималната цена на зеления 
продукт не винаги е по-висока от тази на ре-
довния продукт. Зеленият производител след-
ва да приеме стратегия за ценообразуване, 
основаваща се на качеството на екологосъоб-
разния продукт и екологичната загриженост 
на потребителите. Третият сценарий разглеж-
да наличието на асиметрична информация за 
пазара, където производителят, който произ-
вежда стандартния продукт, не познава цено-
образуването и информацията за разходите на 
производителя, който произвежда зеления 
продукт. Резултатите от анализа показват, че 
трябва да се възприемат диференцирани стра-
тегии за ценообразуване, вземайки предвид  
диференцираното поведение на потребители-
те при покупка. Това е така вследствие на 
различните нива на екологична загриженост и 
възприеманото качество на продукта. Зелени-
те продукти  често са иновативни продукти за 
съответния пазар и техните стратегии за це-
нообразуване се влияят значително от аси-
метричната информация. При такава пазарна 
ситуация фирмата трябва да предприеме раз-
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лични стратегии за ценообразуване, като се 
има предвид зелената производствена цена. 

 
Рециклиран срещу нов продукт 

 
Друга съществена специфика при зеленото 

ценообразуване е влагането на рециклирани 
материали в произведената продукция, както 
и възприятието на потребителите към подо-
бен род стоки. Изследвания за факторите, 
влияещи върху потреблението на рециклира-
ни продукти, показват, че потребителите въз-
приемат употребата на такива артикули, 
включително действията по оползотворяване 
на отпадъчния материал, като средство за 
опазване на околната среда (Guagnano, 2001), 
както и  че като цяло рециклираните продук-
ти се оценяват положително (Mobley, Painter, 
Untch and Rao Unnava, 1995). 

Есоуси и Линтън (2010) проучват жела- 
нието на потребителите да заплащат ценова 
премия за продукти, съдържащи рециклирани 
материали. По-конкретно, изследователите 
разглеждат въпроса за въздействието на про-
дуктовата категория върху желанието да се 
заплаща премия за рециклирани продукти в 
сравнение с конвенционални продукти, както  
и влиянието на относителните разлики в це-
ните на стоките върху поведението при по-
купка. Резултатите показват, че конвенцио-
налните продукти и рециклираните продукти 
нямат еднаква стойност за потребителите. С 
други думи, рециклираните компоненти на 
даден продукт засягат оценката на потребите-
ля за този продукт, респективно желанието 
му да заплати премиум цена за него. Значи-
телно влияние има продуктовата категория и 
възприемания функционален риск. В случай 
на възприемане на високо ниво на функцио-
нален риск за продукти, които включват ре-
циклирано съдържание, потребителите очак-
ват голяма отстъпка от цената в сравнение 
със стандартните продукти. Рециклираната 
хартия, например, се свързва с по-нисък фун-
кционален риск (малка вероятност за лошо 
представяне; ниска цена и риск от физическо 
увреждане на купувача или потребителя). Ня-
кои от анкетираните респонденти заявяват, че 
биха плащали по-голяма ценова премия за 
този по-зелен продукт. В допълнение, потре-
бителите нямат познание (или то е ограниче-
но) за ефектите на преработените и повторно 
вложени в производството материали съотне-
сени към функционалния риск на продукта. 
Тези обстоятелства са предпоставка за раз-

лична оценка от страна на потребителите на 
този тип зелени продукти в сравнение с кон-
венционалните им аналози, включително и 
между различните категории рециклирани 
продукти. 

 
Психологически аспект при зеленото цено-

образуване 
 
Цените са свързани с оценката на потреби-

теля за полезността на продукта, както и не-
обходимата сума, която трябва да бъде „по-
жертвана“ за съответната стока или услуга. Те 
оказват несъзнателно влияние по отношение 
на очакванията за качество и полезна дейност 
на продукта (Shiv, Carmon and Ariely, 2005). 
Изследвания показват, че дори малка разлика 
в цената би могла да предизвика изменение в 
решението за покупка (Monroe, 1990). Някои 
техники за психологическо ценообразуване 
включват: избор на цена, завършваща на де-
вет или друга нечетна цифра; и закръгляне на 
цената, т.е. завършваща на нула. Проучвания 
в областта сочат, че първият тип ценообразу-
ване се възприема като цена с отстъпка или 
по-ниска цена за даден продукт, докато вто-
рият тип се свързва с по-висока цена и предс-
тава за висококачествена стока/услуга.  

Трипати и Пандей (2017) извършват про-
учвания на сравнителната оценка на въздейс-
твието на посочените техники за ценообразу-
ване върху различни категории зелени и незе-
лени продукти. Изводите, до които авторите 
достигат, показват, че купувачите предпочи-
тат закръглени цени, когато закупуват скъпи 
продукти, както зелени, така и конвенцио-
нални, но предпочитат нечетните ценови 
окончания, когато пазаруват евтини стандар-
тни продукти. Широкоразпространеното раз-
биране, че цените завършващи на нечетни 
цифри са двигател за увеличаване на продаж-
бите се опровергава. Според получените ре-
зултати, се установява наличието на „гранич-
но условие“, отвъд което положителният 
ефект постиган с техниката чифт/тек започва 
да намалява.  В допълнение, биват потвърде-
ни изводи от предишни изследвания, конста-
тиращи, че закръглените цени са предпочита-
ни, когато решението за покупка е мотивира-
но от чувства и емоции, т.е. хедонистични 
стоки, докато нечетните цени са предпочита-
ни, когато решението за покупка е подтикна-
то от знание (рационално), т.е. утилитарни 
стоки.  
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Изводи и заключения 
 

В научната литература се открояват ня-
колко важни момента. Първо, ценообразува-
нето включва екологичните разходи на про-
изводството, които се свързват със заплаща-
нето на премиум цена за продукта. Тя би мог-
ла да бъде следствие от въвеждането на по-
чисти технологии в производствения процес, 
разработването и въвеждането на иновации, 
но също така може да се дължи на по-висока 
цена на влаганите материали. Размерът на 
премиум надбавката зависи от потребителс-
кото желание да се заплаща допълнителната 
добавена стойност към по-екологичния  про-
дукт. Проучванията на потребителското мне-
ние показват, че с нарастване на загриженост-
та на потребителите по проблемите на окол-
ната среда нараства и размерът на добавката, 
която биха заплащали. Второ, потребителите 
възприемат по-високо ниво на функционален 
риск при зелените продукти. Това се поражда 
от факта, че този тип продукти са нови за па-
зара, може да включват по-слабо познати със-
тавки, такива от рециклирани материали или 
да се ползват по нов начин. Несигурността на 
потребителя може да бъде преодоляна чрез 
допълнително информиране и запознаване с 
характеристиките на съответната стока, наб-
лягайки на качеството.  Трето, от гледна точ-
ка на психологическото влияние на цената 
при зелените продукти е препоръчително 
компаниите да използват закръглени цени. 
Тази особеност е следствие от възприемането 
на екологичните стоки като по-висококласни 
продукти. В допълнение може да се посочи, 
че подобен род покупки имат емоционално 
въздействие. Те са начин на изразяване и се 
свързват със статуса на индивида.  

Ценовите стратегии при зелените продук-
ти трябва да бъдат съобразени както с конк-
ретни екологични характеристики (една или 
повече) на предлагания продукт, така и  с 
нуждите и предпочитанията на избрания за 
обслужване пазарен сегмент, за да бъде уста-
новена правилната премиум цена за даден 
артикул. При разработването на ценова стра-
тегия е необходимо да се вземе предвид тяс-
ната ѝ връзка с комуникационната политика 
на компанията, тъй като запознаването, ин-
формирането, включително обучението на 
потребителите и заинтересованите страни за 
екологичните проблеми и възможните реше-
ния  имат съществена роля за стимулиране на 
търсенето на зелени продукти. 
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TOURISM IN BURGAS REGION 
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ABSTRACT: Tourism occupies an increasing share of the global economy, the socio-cultural, political and 
economic spheres, and its role in the global processes of human development. Accordingly, its main goals, which 
in modern tourism include: development of new models of development, management and management; efficient 
use of human resources; overcome financial, economic and social difficulties; organizing new forms of leisure 
activity;recognizing the growing role of man, municipalities, regional and territorial bodies and tourism 
organizations 

Being one of the most important areas of activity in the modern economy to meet people's needs and 
improve the quality of life of the population, tourism plays an important role in solving social problems, secures 
the development of small businesses and contributes to increased revenues. The purpose of this article is to 
consider health tourism as an alternative to the development of the Bourgas District, better known as a mass 
tourism destination. The following objectives have been solved for this purpose: 

Keywords: health, medical, spa tourism, globalization, trends. 
 

Въведение 
 
Процесът на растеж на всяка икономика 

зависи от редица взаимодействащи сили. 
Сферата на туризма и промишлената сфера се 
подпомагат взаимно, взаимодействат помеж-
ду си, развиват и усилват икономиката на 
страната. Но положително влияние на туриз-
ма върху икономиката може да има само то-
гава, когато той се развива всеобхватно, то-
ест не превръща икономиката на страната в 
икономика на услугите. С други думи, ико-
номическата ефективност на туризма пред-
полага, че той трябва да се развива паралелно 
и във взаимодействие с други отрасли. Всич-
ко останало води до понижаване устойчиво-
стта на икономиката.  

За Област Бургас [13]наблюденията по-
казват, че на територията  се осъществява над 
40% от масовия туризъм в страната. Тя е по-
сещавана от по-голямата част от чуждите и 
български туристи и граничи с Република 
Турция, която също е значим фактор в меж-
дународния туризъм. 

Бургаска област включва привлекателните 
дялове на Източна Стара планина, северните 

разклонения на Странджа планина, ПП 
"Странджа", Източните части на Горнотра-
кийската низина, Бургаската низина и др. На 
изток включва Южното Черноморско крайб-
режие, което е най-атрактивно за развитието 
на туризъм. 

Областта предлага комбинация от масов 
морски рекреационен туризъм, маршрутно-
познавателен, селски, културен и екотуризъм 
в един район с изключително разнообразие на 
природни и антропогенни туристически ре-
сурси. Географското положение на областта е 
изключително благоприятно и транспортната 
обезпеченост до основните туристически 
обекти в областта е напълно осигурена чрез 
международно летище, пристанища, ЖП гара, 
шосеен достъп. 

Климатичните условия в района се обусла-
вят от неговото географско положение. На 
територията му се съчетават няколко клима-
тични влияния, като с най- изразен е преход-
но-континенталният климат. Влиянието на 
Черно море и Средиземноморието е осезател-
но. Гр. Малко Търново е обявен за климати-
чен курорт от национално значение от 1967 г. 
Изключително благоприятни за климато и 
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морелечение са всички селища по Черномор-
ското крайбрежие. 

Свети Влас е курортно селце, сгушено в 
източното подножие на Стара планина, в не-
посредствена близост до плажната ивица. 
Брегът на Свети Влас се развива като най- 
живописния черноморски курорт на Бълга-
рия, обърнат изцяло на юг, една българска 
Ривиера, която започва от морския курорт 
"Слънчев бряг", обхваща самото селище, 
комплекса "Елените" и завършва при нос 
Емона. Слънчевите дни тук са от един до два 
пъти повече, отколкото по Северното българ-
ско Черноморие. Наличието на въздушни те-
чения между морето и планинското дефиле 
обуславя един забележителен природен фе-
номен и очиства въздуха от всякакви прахови 
и други дразнители. Естественият аерозол на 
морето, съчетан с кристално чистия планинс-
ки въздух са природна даденост с мощно це-
лебно въздействие върху бронхиална астма и 
др. хронични белодробни заболявания. 

Водите на Черно море са слабо солени, 
температурата на морската вода позволява 
морски бани от април до ноември, което пра-
ви Южното Черноморие изключително атрак-
тивно. 

Важен ресурс за туризма в областта са ми-
нералните извори в близост до гр. Бургас, 
около които са се развили балнеолечебни ку-
рорти - Бургаски минерални бани. Балнео-
ложкият курорт е в близост до с. Банево, с 
дебит 36л/сек. и 410 t С. Препоръчва се за за-
болявания на опорно - двигателния апарат, 
неврологични, гинекологични, тромбофлеби-
ти и други заболявания. Използва се и лечеб-
ната кал от Атанасовското езеро. 

Балнеотуризъм се развива и в гр. Поморие. 
Изградена е материално-техническа база, ко-
ято включва балнеолечебници, почивни стан-
ции, плувни басейни.  

Дългогодишните, научни проучвания по-
казват, че България притежава практически 
неизчерпаеми количества калолечебни ресур-
си, с разнообразен състав и произход. В нача-
лото на 20 век немска лаборатория прави из-
следвания на лугата, рапата и калта от Бурга-
ските езера и установява, че качествата им са 
несравними с всички находища по света. 
[Стефанова, С., 2011] 

Бургас е ограден с три различни по своя 
характер езера - Атанасовско, Вая и Мандра. 
Те заедно с Поморийското езеро, образуват 
най- големият комплекс от естествени влажни 
зони у нас, с обща площ 9500 ха.  

Уникалното съчетание на море, езера, пла-
нина и реки, екзотична растителност и мно-
гообразие на животински и растителни видо-
ве, ведно с традициите и автентичната култу-
ра и обичаи, предоставят разнообразни въз-
можности за развитие на туризъм. 

Черноморските общини са с най-голям по-
тенциал за развитие на туризма и поради това 
изградената специализирана туристическа 
инфраструктура, която обслужва посетители-
те е съсредоточена именно на тяхна терито-
рия. 

Материалната база на туризма е съсредо-
точена основно в селищните територии и ку-
рортите по крайбрежието. Това е следствие 
както от естествените урбанизационни проце-
си на територията, така и от целенасочена 
политика на планиране. По крайбрежието 
преобладават курортните комплекси, частни-
ят квартирен фонд, семейни хотели, балнео 
санаториуми, спа – комплекси и здравни за-
ведения, предлагащи възможности за разви-
тие на здравен туризъм. 

 
ЗДРАВНИЯТ ТУРИЗЪМ – АЛТЕРНАТИ-

ВА НА МАСОВИЯ ТУРИЗЪМ 
Традиционната концепция за здраве ак-

центира върху лечението и възстановяването 
основно на физическото тяло, като малко 
внимание се обръща на психическо, емоцио-
нално и духовно здраве, като определението 
за „здраве” понякога трудно се разграничава 
от това на „уелнес”. „Здраве”, според дефи-
ницията на Световната здравна организация 
„….е състояние на пълно, физическо, психи-
ческо(ментално) и социално благополучие, а 
не просто липса на болест и/или физически 
или психически недъг”. Известно изменение 
на дефиницията през 1984 година са наблю-
дава и са добавили„…..способността на инди-
вида на социална интеграция”.  

Според СЗО, здравето е ресурс на ежед-
невния живот, а не цел на живота. Това е 
концепция, която набляга на социалните и 
личностни ресурси, както и на физическите 
възможности. [Иванова, Л. 2010, с.66] Здрав-
ният туризъм може да бъде определен като 
пътуването и пребиваването на хора с цел 
превенция, поддържане, стабилизиране или 
възстановяване на физическото, интелектуал-
ното и социалното благосъстояние и статус 
чрез ползване на специфични здравни услуги 
в място, което е различно от това на тяхното 
постоянно местоживеене и работа. 
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Характерните подвидове на здравния ту-
ризъм се разграничават на мотивационна ос-
нова и са, както следва:  

-здравен лечебен (медицински) туризъм - 
пътуване и пребиваване за стационарно лече-
ние или рехабилитация след лечение;  

-здравен профилактичен туризъм - пътува-
не и пребиваване за предпазване от специ-
фични заболявания;  

-здравен уелнес или спа туризъм - пътува-
не и пребиваване за подобряване на благосъс-
тояние чрез разтоварване и презареждане на 
интелектуалните, физическите и духовни си-
ли.  

За съвременния здравен туризъм са типич-
ни следните форми:  

а) според средства и технология на осъ-
ществяване: здравен туризъм в клинична сре-
да - използват се клинични средства и техно-
логии в болнични или санаториални обекти; 
здравен туризъм в извън клинична среда - 
използват се хотели, спортно -
възстановителни центрове;  

б) според продължителността на пребива-
ването в туристическото място или обект: ед-
нодневен здравен „туризъм” – форма, извест-
на като „еднодневно спа” (Day Spa); краткот-
раен здравен туризъм с продължителност от 1 
до 3 нощувки в туристическото място; дъл-
готраен здравен туризъм с продължителност 
от 13 до 20 и повече нощувки;  

в) според мястото на практикуване на 
здравния туризъм: здравен туризъм в спа ку-
рорти (морски, балнеологични, климатични 
като Албена, Хисар, Юндола и др.); здравен 
туризъм в санаториуми (наричани още „спа 
дестинации” („Destination Spa”); здравен ту-
ризъм в спа хотели; здравен туризъм на спа 
круизни кораби; здравен туризъм в спа цент-
рове (самостоятелни обекти със съоръжения и 
персонал за спортно-възстановителни услуги 
на водна основа).  

В последно време в света се наблюдава 
нарастване на интереса към лечебно-
оздравителния туризъм, което се свързва с 
ръста на урбанизацията и индустриализация-
та, бързите темпове на живот и множеството 
стресови ситуации, ръста на информационния 
поток, неблагоприятната екологическа обста-
новка и обездвижването, характерни за бита и 
трудовата дейност на съвременния човек.  

Тук е мястото да се спомене оздравително-
релаксационната функция, която изпълнява 
туризмът, свързана с използване на благопри-
ятното въздействие на природните фактори за 

поддържане и възстановяване на физическо-
то, умственото, емоционалното състояние на 
организма и рехабилитация.  

Благодарение на активния туризъм, модер-
ният човек има възможност да подобри фун-
кционалното състояние на своя организъм.  

Курортите с оздравителен характер в свето-
вен мащаб и по-конкретно в област Бургас, 
условно могат да бъдат разделени на 4 типа: 

1. Балнеологични, използващи като главен 
лечебен фактор природни минерални води – 
Бургаски минерални бани; 

2. Кални, възникващи на места, където има 
наличие на лечебна кал – Поморийска лечеб-
на кал; 

3. Климатични, към които могат да се при-
числят горски, планински, крайморски – Бал-
неосанаториум – Св. Влас /към настоящия 
момент – hotel Riu Helios Paradise – Saint 
Vlas/; 

4. От смесен тип, използващи едновременно 
няколко природни лечебни фактора - Бургас 
има голямото преимущество да се числи към 
четвъртата група. Областта  разполага с всеки 
от изброените ресурси: 
 Плажови ресурси - Обща дължина на 

морския бряг на общината 38750м., от които 
19500м. м (51,0 %) е плаж и 6,000 м (15,5 %) 
скалист бряг, а останалата част е друг вид 
бряг. 
 Биоклиматични ресурси - специфични 

природни условия, определящи се от разпо-
ложението на града в континентално-
средиземноморската климатична област, Чер-
но море, наличието на езера, които определят 
характера на климата. Средната годишна 
температура е около 12°8° С, средната януар-
ска е + 2°3° С , а средната юнска е в граници-
те на 21°-24°С. 
 Горски ресурси и защитени природни 

територии - Обща площ на горите е 29374 
дка, в т.ч. 26537 залесени, от които гори със 
специално предназначение - 3880 дк; защите-
ни гори - 2521 дка; курортни гори - 606 дка; 
защитени природни територии - 111 дка ; из-
вънселищни паркове - 642 дка На територията 
на общината има три лесопарка: "Капчето" ; 
"Крайморие"; "Брястовец - Драганово - Изво-
рище" . 
 Резервати: Резерват "Атанасовско езе-

ро", Защитена местност "Пода", Бургаско езе-
ро – Защитена местност „Вая”. 

Съвкупността от тези предпоставки, дава 
възможност на областта да развива лечебен 
туризъм, който от своя страна се характери-
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зира с по-голяма продължителност на престоя 
в едно и също място, посещение на по-малко 
места, като наред с развлекателните дейности 
се осигурява и почивка.  

Рекреационният туризъм, също често се 
свързва с оздравителния туризъм, тъй като в 
много случаи съчетава пътуване с цел отдих, 
рехабилитация и лечение и цели възстановя-
ване и развитие на физическите, умствените и 
емоционалните сили. 

Урбанизацията, транспортът, нерацио-
налното хранене, обездвижването и еколо-
гичните проблеми оказват вредно влияние 
върху физическото и психичното здраве на 
човека. Това са фактори, които водят до бързо 
увеличаване на сърдечно-съдовите заболява-
ния - хипертонията, сърдечен и мозъчен ин-
фаркт, алергичните заболявания, обменно-
ендокринните заболявания и др. Модерната 
цивилизация, както сполучливо посочва доа-
йенът на здравния туризъм в България С. 
Стаматов, влече след себе си хронична, масо-
ва и скъпо струваща на обществото болест-
ност, наречена болести на съвременната ци-
вилизация. [Стаматов, Ст., 2007, с. 162] 

Предимствата на здравния туризъм се 
свързват освен с по-дългия престой, но и с 
високата цена, поради което този вид туризъм 
е предвиден за заможни клиенти, които често 
закупуват индивидуална програма. Според 
статистиката, този тип курорти са посещава-
ни повече от хора от средна и по-висока въз-
растова група.  

В последно време пазарът на лечебно-
оздравителния туризъм търпи изменения. 
Традиционните санаториални курорти прес-
тават да бъдат място само за почивка и лече-
ние на възрастни и се превръщат в многофун-
кционални оздравителни центрове насочени 
към широк кръг потребители. Тази трансфор-
мация се налага поради две причини: 

-първата се състои в променящия се ха-
рактер на търсенето на медицински и здравни 
услуги. Здравословният начин на живот се 
превръща в мода и  хората, които искат да се 
поддържат в добра форма и се нуждаят от 
възстановителни и анти-стресови програми. 
Това гарантира успеха на здравния туризъм.  

-другата причина за преориентирането е, 
че курортите губят финансовата подкрепа на 
държавата и общините. За привличането на 
повече клиенти, им се налага да навлязат в 
нови сегменти на потребителския пазар и да 
разнообразят продукта си. 

Туризмът не само активно създава бранда 
на дестинацията, но също така използва вече 
съществуващите изображения на територия-
та. В тази връзка, Бургас може по-активно да 
използва имиджа си  на голям център за здра-
вен – медицински, СПА, Балнео и Уелнес ту-
ризъм, благодарение на наличието на изброе-
ните по-горе ресурси. 
  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ В 
РАЗВИТИЕТО НА ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ 

Взаимовръзката между туризма, глобали-
зацията и постиндустриалното развитие на 
съвременните общества не е изкуствено 
привнесена. Всяка от тези три съставки е част 
от останалите или се причинява от тях. Меж-
дународният туризъм, разгледан в икономи-
ческо измерение, представлява най-големият 
поток от хора, стоки, услуги и капитали. Не-
говото функциониране е свързано с наличие-
то на единно информационно пространство. 
Субектите на туристическия бизнес са до го-
ляма степен елементи на една глобална мре-
жа. Присъствието на туристи навсякъде по 
света свързва все повече „места” в глобалната 
икономика. Тъкмо затова може да се каже, че 
международният туризъм е „най-видимото 
изражение на глобализацията” [Reisinger 
2009: 8].  

В съвременните общества здравните гри-
жи са по-достъпни, медицината разполага с 
невероятни по ефективността си фармацев-
тични средства, лекарите си служат с изклю-
чително успешна животоспасяваща техника, 
продължителността на живота е с десетиле-
тия по-голяма от тази във всички предшест-
ващи епохи. Въпреки това е налице засилва-
що се търсене на здравен туризъм, на СПА 
процедурите, на т.нар. природна медицина. 
Прогнозите сочат, че този процес ще се усил-
ва. Така например в неотдавнашно прогнос-
тично изследване на британския Департамент 
за бизнес иновации и умения за предстоящата 
поява на нови професии се изтъква, че трябва 
да се готвим за появата на уелнес мениджъри 
за възрастни хора – една професия, която ще 
черпи от широк кръг медицински, фармацев-
тични, протезни, психиатрични и фитнес ре-
шения, за да се полагат грижи за здравето и 
личните нужди на застаряващото население 
[вж. БИС 2010]. Обяснението на засилващото 
се търсене на здравен туризъм би било пог-
решно, ако бъде съсредоточено само в инди-
видуалната психология или в индивидуалните 
потребности на хората. Мотивацията на все 
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повече хора да предприемат подобен тип ту-
ризъм се нуждае от мета-мотивационно обяс-
нение – от обяснение чрез фактори, заложени 
във „фундамента” на съвременното общество. 

В развитите общества, които са изградени 
върху принципа на глобалната конкуренция, е 
изключително важно да имаш и да умееш да 
управляваш „телесния си капитал”. Заедно с 
това тези общества, които са от застаряващо 
население, са заразени от ювентофилия, от 
култ към младостта, обсебени са от жаждата 
да бъде максимално продължена времевата 
полоса на сетивния хедонизъм, който ерозира 
с напредъка на възрастта. Затова животът в 
развитите общества все по-силно се медика-
лизира. Хората в тях се ориентират с нараст-
ваща интензивност към поддържане на „хи-
гиена на живота” и към вземането на пред-
пазни мерки за удължаване на активния жи-
вот. В такъв контекст и по този начин можем 
да изясним не само пряката мотивация на ин-
тереса към медицинския туризъм, но и да 
стигнем до по-дълбокия корен на тази моти-
вация.  

По отношение на развитието на здравния 
туризъм специално внимание заслужават две 
глобализационни мета-мотивационни влия-
ния: демографското застаряване на развитите 
общества и детериториализирането на живота 
на хората в тези общества. [Копринаров, Бр., 
2015, с. 260-261.] 

Колкото и да е парадоксално, макар да но-
си в себе си сериозни заплахи за бъдещата 
динамика на икономиката на развитите дър-
жави, този демографски процес има относи-
телно положително влияние върху развитието 
на туризма. Особено позитивен ефект от не-
гова страна се очаква в сегмента на здравния 
туризъм. Туристите от така наречената „трета 
възраст“ имат активно отношение към туриз-
ма и особено към здравния туризъм. Социо-
логически е установено, че тъкмо тя е главен 
контингент на здравния и културния туризъм.  

В сектора на СПА туризмът Ст. Стаматов 
посочва, че той ще направи крачки напред с 
тенденции, насочени към диверсификацията 
на продукта, удължаване на сезона и привли-
чане на по-платежоспособни туристи, ще се 
залага не само на здравето на тялото, но и на 
духа. Упражненията за сивото вещество няма 
да остават в сянката на физическата красота и 
здраве.[Стаматов, Ст., 2013, с. 328] 

Потребителите  на здравни услуги са мно-
го чувствителни по отношение на цената на 
всеки продукт или услуга. Това важи за всич-

ки видове клиенти, особено за чувствителни 
към цените клиенти. Цената на всеки продукт 
или услуга е ключов елемент за определяне 
нивото на удовлетвореност на всеки клиент. 
Тя не трябва да надвишава очакванията на 
клиентите [Hosseini H, 2010]. В допълнение, 
конкурентоспособността на всеки продукт 
или услуга до голяма степен зависи от общи-
те разходи за това. Тя може да включва дейс-
твителната цена на продукта, разходите за 
транспорт или инсталация, физическа цена 
или труд, за да се получи социалната цена, 
като получаване на признателност или крити-
ки от други и възможни разходи за игнорира-
не на други продукти [Crooks VA, Turner L, 
Snyder J, Johnston R, Kingsbury P, 2011].  

В сектора на туризма дестинацията може 
да бъде привлекателна за туристите само, ко-
гато разходите за получаване на услуги са 
разумни. Може да има някои изключителни 
случаи, но разходите засягат избора и удов-
летворението на туристите. Тя включва опре-
делени видове разходи като разходи за наста-
няване, транспортни разходи, разходи за хра-
на и други разходи за развлечения и др. 
[Baum T, Hagen L., 1999 ]. Следователно в 
медицинския туризъм разходите за медицин-
ски услуги или такси, разходи за настаняване, 
разходи за храна и транспортни разходи са 
жизненоважни въпроси за измерване на прив-
лекателността на дадена дестинация, в  слу-
чая област Бургас. 

 
ТЕНДЕНЦИИ В ТЪРСЕНЕТО НА ЗДРА-

ВЕН  ТУРИЗЪМ 
Здравният туризъм е секторът с най-голям 

растеж. Основните причини за тази тенден-
ция са: 

-ниско тарифните полети, които направиха 
туризмът широко достъпен; 

-технологична еволюция в биологията и 
медицината, сравнима само с прогреса в ин-
формационните технологии; 

-глобализация на информацията с Интер-
нет и неговите комуникационни канали, къ-
дето темата за здравето е най-дискутирана. 
[Boaron, Massimo, 2018] 

Най-систематични проучвания на здравния 
туризъм се правят в САЩ, Канада, Австра-
лия, Германия и Великобритания. [Canadian 
Tourism Commission (CTC), 2006]. Според 
експертни оценки спа и уелнес туризмът ге-
нерира в световен мащаб годишни приходи 
над 7,7 милиарда щатски долара [Tourism 
Queensland (TQ), 2010].  
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Туристите възприемат здравния туризъм 
или като ядро, или като допълнение на своето 
ваканционно пътуване. Проучванията на при-
вържениците на спа и уелнес пътуванията 
показват, че те имат своите отличителни осо-
бености [Tourism Queensland (TQ), 2010]:  

-хора с добро здраве - мнозинството от ед-
нодневните посетители на спа центрове, как-
то и от посетителите на спа дестинации и спа 
круизни кораби посочват, че са в отлично 
здраве;  

- над 65% от спа привържениците употре-
бяват витамини и минерали;  

- над 58% ограничават консумирането на 
мазни храни;  

- 50% считат, че са с нормално тегло, а 
44% посочват, че са с наднормено тегло; 

- над 44% са съгласни с твърдението „ви-
наги търся нови начини за намаляване на 
стреса в моя живот”;  

- 15% са съгласни с твърдението „ще нап-
равя всичко необходимо, за да изглеждам 
възможно по-млад”;  

- 50% правят ежедневни разходки, карат 
велосипед или въртят стационарно колело 
(велоергометър).  

Спа и уелнес туристите показват следните 
предпочитания по отношение на спа проце-
дурите, услугите и продуктите:  

- на най-голяма популярност сред проце-
дурите се радва масажът;  

- голямо остава търсенето на традицион-
ните продукти като хидротерапията и калните 
вани;  

- нараства афинитетът към нетрадицион-
ните продукти, създавани на основата на ори-
енталски философии и процедури (Аюрведа, 
Фън Шуй, Дзен и др.), както и на основата на 
фитнес компоненти.  

Много са факторите, определящи избора 
на спа обект или курорт, но сред най-важните 
се нареждат разнообразието и качеството на 
предлаганите процедури, както и наличната 
цялостна атмосфера. 56% от спа и уелнес ту-
ристите посочват като важен фактор наличие-
то на здравословна храна. 

Най-предпочитаните условия, съоръжения 
и удобства от спа и уелнес туристите се свеж-
дат до: висококвалифициран персонал, в т.ч. 
наличие на поне един лекар и инструктор за 
персонални инструкции; басейни – вътрешни 
и външни, с минерална вода; разнообразни 
сауни; джакузита и парни бани;  удобства за 
здравословно хранене; фитнес зали; условия 
за духовни дейности; достатъчна информация 

за здравните възможности и теми; наличие на 
здравни съвети за ползване при завръщане в 
домашна среда; предлагане на възможности 
за активности сред природата – колоездене, 
езда, походи и др.;  удобства за хората от тре-
тата възраст и хората в неравностойно поло-
жение.  

Според Спа Файндър (Spa Finder), през по-
следното десетилетие се наблюдава бурно 
развитие на спа и уелнес практиката. „Спа” е 
горещ маркетингов шлагерен термин (buzz-
word). В този контекст търсенето на спа и 
уелнес се отличава със следните тенденции на 
развитие [Spa Finder, 2009-2011]:  

-ултралуксозна спа практика - луксозният 
сегмент на пазара става още по-луксозен в 
две посоки: първо, стремеж към по-
изключително и по-изискано изживяване, и 
второ, под властност на фактора “блясък” 
(“bling” factor), свързван с използването на 
кремове с диаманти, рубини, смарагди, сап-
фири, масажи на четири ръце и др. ;  

- СПА туристите стават СПА преследвачи 
(Spa-Goers Become Spa "Goal-ers") - туристите 
избират дестинации с определена цел – да 
спрат тютюнопушенето, да подобрят потент-
ността си, за детоксикация, да се възстановят 
след преживяно нещастие и др.;  

- спа за интелигентност ("Spa I.Q.") - все 
повече хора търсят спа центрове не само за-
ради мистиката, а с образователна цел и по-
лучаване на информация какво съдържат во-
дата, препаратите и т.н.;  

- масовизация на СПА – кухнята – нараст-
ват привържениците по света на лансираната 
първоначално от Нестле „Спа Кухня”, нарас-
тва търсенето на спа готварски книги, спа 
готварски курсове, спа-готвачи;  

- смяна на поколенията – постепенно по-
колението „Бейби Бумерс” (1946-1964) от- 
стъпва мястото си на основен сегмент на спа 
и уелнес туризма в полза на поколение „Х” 
(1965-1980) и на поколение „Y” (1981-1995);  

- онлайн СПА – резервации - 33% от ва-
канционните туристи са на мнение, че онлайн 
достъпът до спа центровете е решаващ за 
техния избор;  

- качество на изгодна цена – все повече спа 
и уелнес туристи преследва оферти с изгодно 
съотношение качество-цена, което увеличава 
сегмента на „икономичните туристи” и стес-
нява сегмента на „луксозните туристи”, за 
които цената е от второстепенно значение.  
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ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕДЛАГАНЕТО НА 
ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ 

Туристическата спа и уелнес индустрия се 
развива с бързи темпове. Съществените мо-
менти в разрастването са следните:  

- само в САЩ на всеки четири години се 
регистрира удвояване на спа обектите - през 
последните 8 години се осъществява 20% 
ежегоден ръст на техния брой;  

- броят на спа хотелите отбелязва ръст над 
средния за индустрията;  

- приходите от спа и уелнес туризъм отбе-
лязват по-високи годишни ръстове в сравне-
ние с ръстовете на общите приходи от туриз-
ма;  

- увеличават се иновациите в спа и уелнес 
индустрията чрез използване на авангардна 
апаратура, козметични и терапевтични препа-
рати, процедурни методи.  

Проучванията на Спа Файндър (Spa Finder) 
показват следните тенденции в предлагането 
от страна на спа и уелнес индустрията [Spa 
Finder, 2009-2011]:  

- по-нежна медицинска СПА практика - 
медицинската СПА практика процъфтява, 
като традиционните медицински центрове се 
насищат с лукс и иновации и стават места за 
здравни програми, козметични, стоматоло-
гични и дерматологични процедури  

- жилищни комплекси в СПА центрове - 
“СПА-Общности” инициират изграждане на 
жилищни комплекси в СПА-курорти, в които 
се установяват за постоянно местоживеене 
предимно хора от третата възраст;  

- екзотика в СПА центровете – обогатяване 
с тайландски масаж, масаж с вулканични ка-
мъни, индийски масаж на главата, аюрведа 
(индийска медицина - храна, билки, упражне-
ния), шиатцу (японски масаж) и др.; 

- химизация срещу биологизация – очерта-
ват се две полюсни тенденции относно изпол-
званите СПА продукти: първо, акцентиране 
върху използването на високотехнологични 
химични козметични препарати, и второ, ори-
ентация към чисти органични вещества;  

- процъфтяване на ЕКО-СПА центровете – 
увеличава се броят на екологично ориентира-
ните СПА центрове, които споделят филосо-
фията, че личното здраве започва с глобално-
то здраве. Еко-спа центровете използват само 
екологични материали – органични вещества, 
оцет вместо сапун за миене на съдове, слън-
чеви батерии за електричество, пречистване 
на отпадните води с бактерии, риби и охлюви 
и др.;  

- вода и пак вода – много спа обекти се 
връщат към водата за къпане и към водните 
процедури, като преоткриват и препозицио-
нират имиджово традиционни водни терапии 
чрез добавяне на светлина, парни бани, синх-
ронни водни масажи (watsu), масажни душо-
ве, водни паркове и др.;  

- мачо, мачо спа – увеличават се спа цент-
ровете, предназначени само за мъже и пред-
лагащи типично мъжки продукти като тради-
ционни бръснарски услуги, пушални, зали за 
гледане на спортни мероприятия и др.;  

- забавления в спа менюто – все повече спа 
обекти се превръщат в развлекателни сцени 
за социализиращи групови дейности като 
уроци по танци, игри на карти, групови тера-
пии, спа парти та за самотници и т.н.;  

- „Ин на лукса и Ян на отстъпката” (The 
Yin of Luxury and Yang of Discount) – спа ин-
дустрията се разраства и на двата полюса на 
пазара. Докато луксозните спа хотели предла-
гат апартаменти за над 1000 щатски долара за 
нощувка и масажи на шест ръце, то евтини 
хотели привличат спа туристи с масажи за по 
39 щатски долара на час без предварително 
записване;  

- онлайн маркетинг – все повече спа обек-
ти се ориентират към създаване на здравно 
насочени интернет страници, електронни фо-
руми и електронни бюлетини с цел формира-
не на виртуални общности от привърженици 
на спа философията, които впоследствие да се 
превърнат в реални клиенти на спа предлага-
нето.  

Познаването на тенденции в търсенето и 
предлагането на здравен туризъм ще подпо-
могне заинтересованите страни да усвоят го-
лемия природен и антропогенен потенциал на 
България, в частност област Бургас, за разви-
тие на здравен туризъм във всичките му ви-
дове и форми. 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В развитите индустриални страни здрав-

ният туризъм вече се утвърждава като един от 
приоритетите на туристическата индустрия. В 
България, по-конкретно област Бургас, съще-
ствуват обективни предпоставки за развитие-
то му - природни и антропогенни дадености. 
Наред с това обаче, българският здравен ту-
ризъм се развива в сериозна конкурентна сре-
да. Това налага изследване на възможностите 
за развитие на здравния туризъм у нас, като 
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ефективен начин за привличане на туристи и 
създаване на по-висок стандарт на българско-
то население. Създаване на специфични, ти-
пични за дестинацията спа/уелнес продукти 
ще привлекат не само международни туристи, 
но ще създадат интерес сред индивидуалните 
и корпоративни клиенти от страна към съхра-
няване на здравето, повишаване работоспо-
собността и управление на стреса. Наличието 
на висококвалифицирани специалисти в об-
ластта на медицината и стоматологията и 
здравни заведения с адекватно оборудване 
при съответна сертификация е предпоставка 
за интегрирани в пазара на международни 
медицински услуги. Адекватна акредитация, 
на някои профилирани болници би създала 
позитивен имидж на страната и е предпостав-
ка за навлизане на международния медицин-
ски пазар. Реконструкция на здравни заведе-
ния с благоприятно географска локализация 
би дало възможност за предоставяне панси-
онни грижи на международни гериатрични 
клиенти. Създаване на партньорство между 
медицинските и туристически организации би 
улеснило създаване на обща маркетингова 
стратегия за развитие на здравния туризъм в 
България.   България определено е привлека-
телна дестинация за здравен туризъм, тъй ка-
то у нас цените са много по-ниски и съще-
временно качеството е високо, и най-важното 
– не се чака с месеци за преглед при високо-
квалифициран специалист и за извършване на 
сложни изследвания.  Фактор за развитието 
на здравния туризъм у нас е и, че страната ни 
има най-голям брой болнични легла в Европа 
– шест легла на 1000 души! Клиниките ни са 
изключително конкурентни. Това е показател, 
по които сме по-конкурентни от други стра-
ни, които вече са развили здравния туризъм. 

Населението, особено европейското, за-
старява и в бъдеще може да се очаква сериоз-
но нарастване на нуждата от здравните услу-
ги, така че това е още един стимул към здрав-
ния туризъм да се насочат усилия и инвести-
ции. Това със сигурност е бизнес еднакво пе-
челивш и за държавата и за населението. 
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ABSTRACT: Small and medium enterprises (SMEs) possess sufficient capacity for implementation of social-

ly responsible policies and strategies, which improve their competitiveness. SMEs have strong advantages such 
as flexibility, capability to develop and transfer innovations, fast reaction towards changes of environment, 
which gives them the possibility to integrate Corporate Social Responsibility (CSR) to their strategies. Moreo-
ver, SMEs play an important role for the local community and their local orientation grants them advantages 
compared to big organizations in relation to implementation of CSR activities, which positively impact the local 
community. Often the stakeholders and more precisely the SME employees are more interested to participate in 
CSR, because of their small number and close contacts with other interested parties (Jenkins, 2009). 

On the other hand, insufficient skills and limited resources of SMEs are the basic challenges to develop their 
CSR and reach a reasonable cost/benefit ratio of the socially responsible activities. According to the opinion of 
the SMEs owners and manager, socially responsible activities require significant costs and this often leads to 
loss of competitiveness. As a result, SMEs have to postpone such expenses, although that they actually have the 
desire to implement concrete CSR activities. 

In conclusion, implementation of socially responsible policies and practices by SMEs requires an approach, 
which should be coherent to their specific needs and limited managerial and resource capacity (Fassin, 2008). 
Otherwise, a mechanical borrowing of socially responsible and ethical practices, which are more suitable for 
big organisations, might have a negative impact on their viability and sustainability. 
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Въведение 
През последните години се наблюдава си-

лен интерес към социалната отговорност и 
устойчивото развитие на бизнеса и в тази 
връзка се въведоха нови и развиха съществу-
ващи теоретични концепции. Една от най-
утвърдените и популярни измежду тях е тази 
на корпоративната социална отговорност 
(КСО). Най-общо КСО е управленска кон-
цепция, която е основана на разбирането, че 
фирмите съществуват не само за да удовлет-
воряват интересите на своите собственици, 
инвеститори и потребители, но и да подпома-
гат постигането на дългосрочните цели на 
обществото и опазването на околната среда.  

Нарастващия интерес към КСО е резултат 
от упоритите усилия на правителствата, ме-
диите и неправителствените организации по 
света да държат отговорни големите корпора-
ции за въздействията, които техните бизнес 
практики оказват върху обществото и околна-

та среда (Porter and Kramer, 2006). В същото 
време КСО на големите организации се пре-
върна в гореща тема за академичните изслед-
вания, докато КСО на малките и средните 
предприятия (МСП) остана пренебрегнат и 
слабо проучен въпрос. (Jenkins, 2009). Що се 
отнася до практическото приложение на кон-
цепцията състоянието е подобно – големите 
организации осъзнаха значението на КСО и 
бързо приведоха концепцията в действие, до-
като МСП чувствително изостават в това 
направление.  

Това е на път да се промени, тъй като ог-
ромния брой на МСП и значимия им принос 
за развитието на световната икономика моти-
вира все повече специалисти от практиката и 
академичните среди да проучат и разберат по-
добре техните възможности и предизвикател-
ства по отношение на приложението на КСО. 

В тази връзка основна цел на статията е да 
се разкрият и анализират специфичните осо-
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бености, предизвикателствата и възможнос-
тите за приложение на концепцията за КСО в 
случая на МСП.1 

 
Същност на социалната отговорност на 

бизнеса 
Първите публикации, отнасящи се до ро-

лята на бизнеса в обществото, датират от 30-
те години на 20-ти век, но идеята за социална 
отговорност на компаниите се появява през 
60-те години на същия век. По това време се 
усилва обществения натиск върху мениджъ-
рите да поемат отговорност за неблагоприят-
ните въздействия на техните компании. На 
социалната отговорност започва да се гледа и 
като на метод за саморегулиране и добровол-
на реакция от страна на управлението на ком-
паниите спрямо случващото се в заобикаля-
щата ги среда Социалната отговорност пред-
полага разширяване на икономическите и 
правно, утвърдените задължения на бизнеса, 
добавяйки към тях и обществени отговорнос-
ти. В този контекст обществото и бизнеса се 
разглеждат като взаимосвързани, а не отделни 
и независими една от друга системи (Ebner 
and Baumgartner, 2008). 

В исторически план концептуалната рамка 
на КСО се заражда през 50-те и 60-те год. на 
миналия век, но в практиката навлиза по-
късно. В нейната основа стои разбирането, че 
отговорност на бизнеса е да прилага полити-
ки, да изработва и изпълнява решения и да 
следва линия на поведение, които са в съзву-
чие с целите и ценностите на обществото. За 
да оцелее и просъществува в дългосрочен 
план, една фирма следва да работи на печал-
ба, спазвайки законовите регулации. Социал-
но отговорния бизнес е този, който постига 
печалба, нов не на всяка цена, а по обществе-
но отговорен начин (Stoyanov, 2018). 

Една от най-известните дефиниции за КСО 
е предложената от Caroll (1991). Той определя 
КСО като икономическите, юридическите, 
етическите и филантропските потребности и 
очаквания на обществото към бизнеса, фор-
миращи четири нива на отговорности на ком-
паниите. Според Карол една фирма е социал-
но отговорна, когато покрива първите три 

                                                           
1 Статията е съставена в рамките на университетс-
ки проект за научно изследване на тема „Социална 
отговорност на малките и средните предприятия: 
специфики, устойчивост и управление“, № НИ – 
13/2018 г., финансиран от Университета за нацио-
нално и световно стопанство. 

нива на отговорност – икономически, юриди-
чески и етически. КСО позволява на фирмата 
да печели, но спазвайки закона, придържайки 
се към етичните правила и стандарти и е до-
бър корпоративен гражданин. Моделът на 
Карол представя четирите нива на отговор-
ности на компаниите под формата на йерар-
хична пирамида. Този модел е широко възп-
риет като основа на съвременните разбирания 
и дефиниции на корпоративната социална 
отговорност. 

В практико-приложен аспект КСО е под-
ход чрез, който фирмите намират балансиран 
отговор на икономическите, екологичните и 
социалните изисквания към тях и в същото 
време удовлетворяват очакванията на заинте-
ресованите си страни. В този смисъл КСО 
осигурява на бизнеса бързо и гъвкаво приспо-
собяване към непрекъснато променящите се 
нужди на обществото и едновременно с това 
намира решения на значими обществени 
проблеми. В допълнение, чрез социално отго-
ворното си поведение, бизнеса се стреми да 
изгради положителен обществен образ, който 
му помага да подобри своите икономически и 
финансови резултати (Mironova, N., Kicheva, 
T., 2018). 

КСО може да се разглежда и като бизнес 
практика, която насърчава устойчивото раз-
витие. Разнообразните дефиниции в една или 
друга степен застъпват разбирането, че КСО е 
приносът на бизнеса за екологичната, соци-
алната и финансовата устойчивост и е част от 
по-всеобхватен управленски подход, който 
цели създаване на добавена стойност не само 
за организацията, но и за всички заинтересо-
вани страни (Peicheva, 2018). 

От своя страна Европейската комисия (ЕК) 
започна активно да насърчава разпростране-
нието и прилагането на КСО с приемането на 
Лисабонската стратегия. Според ЕК в основа-
та на социално отговорното поведение на 
предприятията е спазването на приложимото 
законодателство, установяването на тясно 
сътрудничество със заинтересованите страни 
с цел да се максимизира създаването на спо-
делена стойност и наред с това идентифици-
рането, предотвратяването и смекчаването на 
евентуално неблагоприятното въздействие на 
бизнеса върху обществото и околната среда 
(European Commision, 2001). 

Световният бизнес съвет за устойчиво раз-
витие дава свое тълкуване, според което КСО 
е двигател на социалния напредък. КСО пос-
тавя изисквания за бизнеса да допринася за 
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устойчивото икономическо развитие и да ра-
боти в сътрудничество със заетите, техните 
семейства и местната общност с цел подобря-
ване на качеството на живот и благоденствие-
то на обществото като цяло (WBCSD, 2006). 
Освен това, КСО се разглежда и като важен 
аспект на фирмената стратегия и източник на 
конкурентни предимства. В тази връзка кон-
цепцията е ключова за всяка фирма в ролята 
си на основна предпоставка за нейното ефек-
тивно управление и устойчиво развитие.  

През последните години други автори и 
независими организации дефинират, разра-
ботват и прилагат близки по съдържание и 
предназначение концепции и подходи като 
корпоративна устойчивост, подход на управ-
ление на заинтересованите страни, бизнес 
социална отговорност и др. (Ebner and 
Baumgartner, 2008) 

 
Социалната отговорност в контекста на 

МСП 
Тъй като дълги години теорията и практи-

ката на социалната отговорност се развива в 
съответствие с нуждите и въз основа на уси-
лията на големите по размер предприятия, 
много популярно е виждането, че КСО е со-
циално отговорно поведение, осъществявано 
от големи предприятия (ГП), най-често голе-
ми корпорации и мултинационални компа-
нии. От една страна ГП концентрират в себе 
си големи по обем ресурси, включително чо-
вешки, финансови и материални, а от друга са 
обект на интерес и подложени на силен на-
тиск за социално отговорно поведение от 
страна на медиите, обществото и институции-
те. Неслучайно ГП първи разбират, че техни-
те осъзнати и неосъзнати недостатъци, про-
пуски и решения с неблагоприятни въздейст-
вия върху обществото и природата могат да 
доведат до значими негативни ефекти върху 
техните публичен образ и резултати от дей-
ността.  

За разлика от КСО на ГП все още социал-
ната отговорност на МСП остава пренебрег-
ната и не напълно разбрана като необходи-
мост, значение и смисъл. По-ранната литера-
тура, разглеждаща социалната отговорност на 
бизнеса подценява въздействието на сектора 
на МСП върху околната среда и обществото. 
Това не е логично, имайки предвид резулта-
тите на изследвания, проведени във Великоб-
ритания и Холандия, които установяват че 
около 50% от отпадъците, генерирани от сек-
торите на търговията и индустрията са дело 

на МСП. В допълнение проучване на евро-
пейско равнище стига до извода, че около 
70% от промишленото замърсяване се дължи 
на МСП. Тези данни показват, че МСП изос-
тават в сравнение с ГП по отношение на отго-
ворното си поведение спрямо околната среда. 
Макар и не толкова значително налице е 
изоставането и по отношение на отговорност-
та им към обществото (ESSER, 2002).  

Едва в последните две десетилетия се поя-
виха значим брой изследвания, които показ-
ват, че социалната отговорност може да се 
прилага в практиката на МСП и дори на тази 
основа да се придобие конкурентно предимс-
тво (Tilley et al., 2003). Въпреки това литера-
турата в областта на социалната отговорност 
на МСП е силно ограничена в количествен и 
качествен аспект (Sweeney, 2007). Към мо-
мента академичните изследвания и опитите за 
по-добро разбиране на социалната отговор-
ност на МСП водят до наличието на различ-
ни, често противоречиви схващания и интер-
претации. Често за основа на проучването и 
анализа на социалната отговорност на МСП 
се използва сравнението й с КСО в ГП. Много 
разпространени са разбиранията, че по-
големите организации са по-социално отго-
ворни поради по-големите ресурси, с които 
разполагат, по-добрата информираност и по-
големия мащаб на оперативни дейности.  

Въпреки явните слабости на МСП по от-
ношение на социално отговорното поведение, 
за всички е видно, че МСП най-малкото не-
формално участват в социално отговорни 
дейности и инициативи. Perrini (2006) опре-
деля това участие на МСП като „скрита 
КСО“, тъй като тя често остава незабелязана. 
Освен това тя е и трудна за идентифициране, 
в случаите когато за нейното разпознаване се 
прилагат традиционните разбирания и теоре-
тични постановки на КСО. Въпреки това 
трябва да се отбележи, че МСП имат не по-
малко желание и мотивация да осъществяват 
социално отговорни дейности, макар и съ-
ществено различаваща се от КСО в ГП в съ-
държателен и приложен аспект. 

Персоналните ценности и възгледи на соб-
ствениците и мениджърите на МСП оказват 
определящо влияние върху съдържанието и 
формата на КСО, осъществявана от техните 
фирми. По този начин се определят и финан-
совите средства, които се насочват към КСО. 
Също така ценностните системи и възгледи 
на собствениците и мениджърите определят 
основните мотиви за предприемане и осъщес-
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твяване на КСО, а не очакваните ползи за 
бизнеса (Jenkins 2006). 

Често КСО на МСП акцентира върху от-
ношенията с местната общност. Това не е из-
ненадващо, тъй като МСП са силно зависими 
от местната общност по отношение на достъ-
па до човешки ресурси. Това определя тесния 
обхват на КСО на МСП, най-вече в рамките 
на местната общност и силното влияние на 
местната общност върху социално отговорно-
то поведение на МСП. 

Освен това МСП не използват формални 
системи, структури и процедури, насочени 
към управлението на тяхната КСО, тъй като 
са ограничени от човешки, материални и вре-
меви ресурси, с които разполагат. Техния 
приоритет е оцеляването и след това всичко 
останало. Съответно дългосрочното инвести-
ране в КСО дейности, обвързани със страте-
гията на фирмата е рядкост.  

Като цяло КСО на МСП се характеризира 
като неструктурирана, неформална и несис-
тематична в сравнение с КСО стратегиите на 
големите корпорации, които са предварител-
но обмислени, планирани и измерими. От 
друга страна личните контакти и неформал-
ните връзки между МСП и местните заинте-
ресовани лица създават ефективни взаимоот-
ношения и доверие, които няма как да бъдат 
изградени от ГП (Georgieva, 2011). От тази 
изходна позиция в последните години редица 
изследователи се стремят към надграждане на 
знанията ни за социално отговорното поведе-
ние на МСП и да установят по-тесни връзки 
между теорията и практиката на социалната 
отговорност в МСП 

 
Възможности за приложение на КСО в 

МСП 
В съвременен план се отхвърлят схваща-

нията, че КСО е концепция подходяща само 
за ГП или в по-общ план за организациите, 
които разполагат със значими финансови ре-
сурси. Така например в резолюция на Евро-
пейския парламент от 6 февруари 2013 г. от-
носно КСО, се заявява, че ако концепцията 
бъде осъществявана правилно и се прилага на 
практика от всички предприятия, а не само от 
големите фирми – може да има значителен 
принос за устойчивото икономическо разви-
тие на европейските страни.  

Също така ЕК застъпва тезата, че когато 
бизнесът поема отговорност за обществото, 
околната среда и служителите, се създава по-
ложение, при което всички печелят. В резул-

тат се препоръчва разглеждането на КСО като 
интегрална част на всяка устойчива бизнес 
стратегия. Освен това ЕК препоръчва изгот-
вянето на ръководства и наръчници относно 
КСО, предназначени за МСП и подчертава 
спешната необходимост от повече научни 
изследвания, подпомагащи въвеждането и 
прилагането на КСО от страна на МСП 
(European Commision, 2011). В този контекст 
по-широкото разпространение и успешното 
прилагане на КСО от сектора на МСП, който 
представлява над 99% от бизнеса и осигурява 
над половината от заетостта в ЕС, ще допри-
несе за устойчивото развитие на икономиката 
и обществото.  

Редица автори защитават разбирането, че 
МСП притежават достатъчен капацитет за 
ефективната реализация на социално отго-
ворни политики и стратегии, повишаващи 
тяхната конкурентоспособност. МСП прите-
жават силни страни и предимства като гъвка-
вост, способност да развиват и трансферират 
иновации, бърза реакция към промените на 
средата, което им дава възможност да интег-
рират КСО в техните стратегии. Освен това, 
МСП имат важно значение за местната общ-
ност и тяхната локална ориентираност им да-
ва предимства спрямо ГП по отношение на 
изпълнението на КСО дейности, засягащи 
местната общност. Често заинтересованите 
страни и по-конкретно заетите в МСП, пора-
ди тяхната малобройност и близки контакти с 
другите заинтересовани страни, са по-
склонни да участват в реализацията на КСО 
дейности. 

МСП не могат да си позволят да игнорират 
социалната отговорност, тъй като тя създава 
потенциал за повишаване на тяхната конку-
рентоспособност. Социално ориентираното 
поведение е основа за изграждане и развитие 
на конкурентни предимства като улеснен дос-
тъп до капитали и пазари, увеличаване на 
продажби и печалби, снижаване на оператив-
ни разходи, повишаване на производител-
ността и качеството, подобряване на имиджа 
и репутацията, повишаване на потребителска-
та лоялност, усъвършенстване на процеса на 
вземане на решения и управление на риска. 

КСО може да предложи възможности за 
МСП и по линия на подобряване на контакти-
те и отношенията със заинтересованите стра-
ни. Изпълнението на КСО дейности може да 
се обвърже с управлението на очакванията на 
заинтересованите страни и това да доведе до 
тяхната по-висока удовлетвореност. Гъвка-
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востта на МСП им позволява да отговорят 
своевременно на нуждите на заинтересовани-
те страни и да се предпазят от потенциални 
рискове, свързани с новопоявили се проблеми 
(Sweeney, 2007). 

Основните фактори, които насърчават и 
подпомагат КСО в МСП са силния интерес от 
страна на медиите, академичните среди и по-
литиката към този въпрос. Също така важно 
значение и ефект имат и инициативите на 
неправителствения сектор и различните видо-
ве обединения на бизнеса, насочени към раз-
пространение на повече полезна и богата ин-
формация и предоставяне на обучения. Не на 
последно място се изтъква и ролята на зако-
нодателството, насочено към поощряване на 
КСО. 

 
Предизвикателства, свързани с прилагане-

то на КСО в рамките на МСП 
Въпреки че концепцията за КСО е общо-

валидна и приложима за всички организации, 
независимо предмета на дейност и размера, 
самото наличие на определението „корпора-
тивна“ в наименованието й, води до погреш-
ни интерпретации от страна на МСП и като 
резултат отхвърляне на възможностите й за 
приложение. За да се реши този проблем, ре-
дица изследователи предлагат използването 
на термини, които не съдържат думата „кор-
поративна“. В търсене на решение на този на 
пръв поглед безобиден, но не и за подценява-
не проблем, се предлагат по-подходящи тер-
мини като „социална отговорност на дребния 
бизнес“, „отговорно бизнес поведение“, „от-
говорна конкурентоспособност“, „отговорни 
бизнес практики“ и др. Основната цел е да се 
направи тази концепция по-релевантна и 
привлекателна за организациите с по-малки 
размери. 

Според Spence (2000) недостига на време 
от страна на собствениците-мениджъри и не-
умението да се разпознават възможности са 
най-големите бариери, възпрепятстващи реа-
лизацията и разгръщането на КСО в МСП. 
Други важни предизвикателства на КСО в 
МСП са свързани с финансирането и наличи-
ето на информация. Според мнението на соб-
ствениците-мениджъри на МСП, социално-
отговорните дейности изискват значими раз-
ходи и тяхното покриване от страна на МСП 
води до загуба на конкурентоспособност. В 
резултат на това често се налага МСП да от-
лагат подобни разходи въпреки, че имат же-
лание да реализират конкретни КСО дейнос-

ти. Други автори акцентират не толкова на 
тежестта на разходите като ограничаващ фак-
тор, а на съотношението разходи/ ползи, кое-
то постигат МСП, осъществявайки КСО и 
необходимостта от външен контрол на тази 
дейност. Това дава предимство на ГП, които 
могат да си позволят да инвестират в КСО 
толкова, колкото е необходимо с цел да се 
постигне по-висока ефективност и резултати.  

Към липсата на ресурси често се добавя и 
недостатъчната осведоменост на МСП. Съ-
ществуват и мнения, че не толкова липсата на 
информация е реалния проблем, колкото лип-
сата на знания в тази област, които да помог-
нат на собствениците да намерят подходящ и 
изгоден за тях вариант на КСО и недостатъч-
ното познаване на спецификата на приложе-
нието на КСО в контекста на МСП. В допъл-
нение недостатъчните капацитет и умения за 
мониторинг на пазарната среда е още една 
бариера за МСП, която ограничава прилага-
нето на КСО. 

Jenkins (2006) посочва и други допълни-
телни фактори, ограничаващи КСО дейности-
те на МСП като неподходяща организационна 
култура, трудности с въвличане на служите-
лите в изпълнението на подобни дейности, 
невъзможност да бъдат измерени и усетени 
ползите от КСО, трудности относно създава-
нето на връзки с местната общност, постига-
нето на постоянство и последователност, нат-
рупването на инерция, неефективно ръковод-
ство на КСО от страна на собствениците-
мениджъри и др.  

Може да се обобщи, че недостатъчните 
умения и ограничените ресурси на МСП са 
основните предизвикателства за разгръщане-
то на тяхната КСО и постигането на прием-
ливо съотношение разходи/ ползи от осъщес-
твяваните от тях социално-отговорни дейнос-
ти. 

 
Заключение 

В съвременен план се отхвърлят схваща-
нията, че КСО е концепция подходяща само 
за ГП или в по-общ план за организациите, 
които разполагат със значими финансови ре-
сурси. Ако КСО бъде осъществявана правил-
но и се прилага на практика от всички предп-
риятия, тя значимо ще увеличи приноса си за 
устойчивото развитие на световната иконо-
мика. Освен това КСО може да бъде интег-
рална част на всяка устойчива бизнес страте-
гия и източник на конкурентни предимства. 
Концепцията е ключова за всяка фирма в ро-
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лята си на основна предпоставка за нейното 
ефективно управление и устойчиво развитие.  

КСО практиката обхваща широк кръг от 
различни по характер дейности, което води до 
наличието на многобройни подходи за при-
ложение на КСО. Това от своя страна, обаче 
води и до трудности, свързани с разбиране и 
осмисляне на КСО в рамките на МСП. Следо-
вателно осъществяването на социално отго-
ворни политики и практики в МСП изисква 
подходи, които са съобразени с техните спе-
цифични нужди и ограничен управленски и 
ресурсен капацитет. Само по този начин КСО 
може да осигури на МСП бързо и гъвкаво 
приспособяване към непрекъснато променя-
щите се нужди на обществото и едновремен-
но с това да намира решения на значими об-
ществени проблеми.  

Освен това не бива да се очаква от МСП 
покриването на всички възможни нива и об-
ласти на КСО. За сметка на това е необходи-
мо да се намери подходящия баланс между 
предприемачество и етично поведение, отчи-
тащ изискванията на пазара и нуждите на за-
интересованите страни. Това ще позволи на 
МСП да изработят стратегия и планове за 
КСО, които са осъществими и не ограничават 
организационната им рентабилност. В проти-
вен случай механичното взаимстване на со-
циално отговорни и етични практики, развити 
за нуждите на големите предприятия, може да 
окаже негативен ефект върху тяхната жиз-
неспособност и устойчивост.  
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ON ENTREPRENEURAL INTENTIONS OF BUSINESS STUDENTS  
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ABSTRACT: Entrepreneurship is a key factor in achieving smart and sustainable growth. Students can be 
seen as potential future entrepreneurs. It is therefore very important to explore the impact of main behavioural 
factors on intentions for entrepreneurial activity. The research encompasses a sample of business students stud-
ied in the Prof. As. Zlatarov University– Burgas. The goal of the present paper is to analyse the influence of 
main behavioural factors of Theory of planned behaviour on entrepreneurial intentions of business students in 
the University. 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial intentions of students, behavioural factors 
 
Въведение 
 
В стратегията „Европа 2020“ предприема-

чеството и самостоятелната заетост са приети 
за ключов фактор за постигането на интели-
гентен, устойчив и приобщаващ растеж. Ос-
новен приоритет на Европейката комисия е 
„Европа да започне отново да бележи растеж 
и броят на работните места да се увеличи, без 
да се генерира нов дълг“. По-широките и за-
дълбочени знания, по-високата степен на об-
разованост могат да се разглеждат като пред-
поставка за организиране на успешна предп-
риемаческа дейност. Въз основа на това може 
да се направи извода, че студентите от бизнес 
специалностите могат да се разглеждат като 
потенциални бъдещи предприемачи. В тази 
връзка е много важно да се проучат техните 
намерения за предприемаческа дейност като 
получените резултати да послужат за подоб-
ряване на учебните програми или въвеждане 
на допълнителни обучения и дейности, които 
да повишат тяхната мотивация и увереност в 
областта на предприемачеството. В този кон-
текст също следва да се отбележи ,че универ-
ситетите играят много важна роля в създава-
нето и развитието на предприемаческото 
мислене сред студентите. 

Научните изследвания в областта на пред-
приемачеството стават все по-важни в Бълга-
рия. Едно от основните проучвания в тази об-
ласт е това на Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) България (Andonova, Krusteff, 2017). 
Неговата основна задача е да предостави по-
задълбочена информация за предприемачес-
ките намерения и предприемаческите дейнос-
ти в България. Нашите изследвания имат по-
ограничен обхват. Те обхващат извадка от 
студенти, които се обучават в бизнес специ-
алностите на Университета "Проф. Д-р Злата-
ров" - Бургас, България. Тяхната задача е да 
проучат факторите, които влияят върху пред-
приемаческите намерения на студентите в 
бизнес специалностите  на университета. По-
вечето от изследователските въпроси в това 
проучване са базирани на изследването на 
студентите, провеждано периодично от 
Global University Entrepreneurial Spirit 
Students' Survey (GUESSS) (Sieger et al, 2011). 
Първият въпросник на GUESSS е разработен 
от изследователите от университета в St. 
Gallen през 2003г. Оттогава проучването се 
провежда на всеки две години, за да се разк-
рият предприемаческите намерения и предп-
риемаческите дейности на студентите. 

Теоретичният фундамент на това проучва-
не се основава на теорията на планираното 
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поведение (TPB) (Ajzen, 1991, 2002; Fischbein 
and Ajzen, 1975). Основната теза на тази тео-
рия е, че намерението за извършване на спе-
цифично поведение се влияе от три основни 
фактора: нагласа към определено поведение, 
субективни норми и възприет поведенчески 
контрол. Предмет на изследването са намере-
нията за професионална реализация като цяло 
и по-специално предприемаческите намере-
ния като специфично преднамерено поведе-
ние. Степента и посоката на влияние на ос-
новните фактори са резултат от по-широкото 
въздействие на факторите на средата. По от-
ношение на предмета на изследване фактори-
те на средата, които могат да повлияят на из-
бора на кариера или на предприемаческите 
намерения чрез трите основни поведенчески 
фактора на TPB, са: университетска среда, 
семейна среда, лични мотиви и социална и 
културна среда 

Целта на тази статия е да се проучи влия-
нието на основните поведенчески фактори 
върху намеренията и дейностите в областта 
на предприемачеството на студентите от биз-
нес специалностите на университет „Проф. 
Ас. Златаров – Бургас. 

 
1. Нагласа за предприемачество 
Един от ключовите фактори, които могат 

да повлияят върху формирането на предпри-
емачески намерения на студентите и да заси-
лят техния "предприемачески дух", е нагласа-
та към определено поведение (Linan, Chen, 
2009), според модела на теорията на планира-
ното поведение. 

Работата на предприемача включва непре-
къснат напредък, подобряване, развитие, спо-
собност за планиране, поставяне на амбици-
озни цели, организиране на дейностите, на-
миране на необходимите ресурси и постигане 
на нови цели. Но не всеки човек е готов да 
поеме големите отговорности и да понесе 
последствията от собствените решения, някои 
хора се чувстват по-комфортно като служите-
ли, което се потвърждава от проучването. 

Нагласата за предприемачество се състои 
от пет елемента, описващи няколко аспекти 
на оценка, например дали студентите считат, 
че да си предприемачът има значителни пре-
димства или недостатъци, дали да си предп-
риемач е привлекателна перспектива и дали 
студентът би станал предприемач, ако разпо-
лага с необходимите ресурси и капитал 
(Linan, Chen 2009). 

В рамките на анкетата студентите трябва 
да изберат степента на съгласие с пет твърде-
ния, обхващащи цялостното им отношение 
към предприемачеството (Linan, Chen, 2009). 
Отговорите на тези твърдения, които се оце-
няват от 1 (напълно несъгласен) до 7 (напъл-
но съгласен), са показани в таблица 1. Индек-
сът на нагласата за предприемачество се по-
лучава чрез изчисляване на средната стойност 
на отговорите на всичките пет твърдения. 

 
Номер Твърдение 

1 Да бъда предприемач има повече пре-
димства отколкото недостатъци. 

2 Кариера като предприемач е привлека-
телна за мен. 

3 Ако имам възможност и ресурси ще 
стана предприемач. 

4 Бих бил удовлетворен/а, ако бъда 
предприемач. 

5 Между различните варианти, предпо-
читам да бъда предприемач. 

Таблица 1. Изследователска конструкция 
за оценка на нагласата за предприемачество 

 
Анкетираните студенти изразяват положи-

телно отношение към предприемачеството -
Фигура 1. Много от респондентите катего-
рично изразяват съгласие, че нямат достатъч-
но ресурси, за да реализират своя предприе-
мачески потенциал. 

Нашето проучване показва, че изчисленият 
индекс на нагласата за предприемачеството 
сред студентите от бизнес специалностите на 
Университет „Проф. Ас. Златаров” е 4,82 
пункта. Той е малко над средния в сравнение 
с международната извадка от данни на 
GUESSS (4,72) (Sieger et al, 2014). 

Бъдещите предприемачи и наследници в 
голяма степен са съгласни, че да си предпри-
емач има повече предимства, отколкото не-
достатъци и те също смятат, че кариерата на 
предприемач е привлекателна за тях. 

В сравнение с международната извадка 
(4,72), студентите, които възнамеряват да ра-
ботят като служители, имат подобно положи-
телно отношение към кариерата на предпри-
емача (4,73). Освен това те отбелязват, че ня-
мат достатъчно ресурси, за да започнат собс-
твен бизнес. Този фактор може да се разглеж-
да като една от пречките пред кариерно раз-
витие в областта на предприемачеството, коя-
то се признава от бъдещите предприемачи и 
наследниците. Студентите са съгласни, че 
предприемачеството ще им донесе голямо 
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удовлетворение. Това показва, че има не само 
положително отношение към предприемачес-
твото, но и известен предприемачески потен-
циал сред студентите. 
 

 
 

Фиг. 1. Нагласа за предприемачество по 
специалности  

 
Бъдещите предприемачи и наследници в 

голяма степен са съгласни, че да си предпри-
емач има повече предимства, отколкото не-
достатъци и те също смятат, че кариерата на 
предприемач е привлекателна за тях. 

 

 
Фиг. 2. Нагласа за предприемачество при 

различните категории намерения за кариерно 
развитие веднага след завършване на следва-
нето 

 
В сравнение с международната извадка 

(4,72), студентите, които възнамеряват да ра-
ботят като служители, имат подобно положи-
телно отношение към кариерата на предпри-
емача (4,73). Освен това те отбелязват, че ня-
мат достатъчно ресурси, за да започнат собс-
твен бизнес. Този фактор може да се разглеж-
да като една от пречките пред кариерно раз-
витие в областта на предприемачеството, коя-
то се признава от бъдещите предприемачи и 
наследниците. Студентите са съгласни, че 
предприемачеството ще им донесе голямо 
удовлетворение. Това показва, че има не само 
положително отношение към предприемачес-
твото, но и известен предприемачески потен-
циал сред студентите. 

 
2. Субективни норми 
Множество изследвания констатират, че 

към хората, които искат да се занимават със 
собствен бизнес, има положително отноше-

4,60
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5,47

5,43

5,10

5,16

4,18

4,61

4,65

4,79

5,05

4,65

4,97

5,12

5,45

5,28
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5,18

4,40

4,26

4,40

4,51

4,57

4,43

4,52

4,75

4,93
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4,94

4,82

4,68

4,68

5,05

4,82

4,36

4,718
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Да бъда предприемач има 
повече предимства 

отколкото недостатъци.

Кариера като предприемач е 
привлекателна за мен.

Ако имам възможност и 
ресурси ще стана 

предприемач.

Бих бил удовлетворен/а, ако 
бъда предприемач.

Между различните варианти, 
предпочитам да бъда 

предприемач.

Индекс на нагласата за 
предприемачество

средна стойност

(1=напълно несъгласен; 7= напълно съгласен)
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5,50
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4,57
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4,90

4,76
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(1=напълно несъгласен; 7= напълно съгласен)

Служител Основател Наследник Други



283 

ние (Souitaris et al., 2007; Zellweger et al., 
2011), Отрицателният ефект върху предприе-
маческите дейности обаче е по-малко проу-
чен и разбран. Предмет на настоящото изс-
ледване са субективните норми или социал-
ното въздействие, което се оказва от близки 
или роднини. 

 

 
 
Фиг. 3. Реакция на хората от близкото об-

кръжение по специалности 
 
Установи се, че колкото е по-позитивна 

реакцията на близкото обкръжение, толкова е 
по-вероятно човек да има такова поведение, 
което е съобразено с неговите намерения. Ето 
защо студентите бяха запитани доколко по-
ложително или отрицателно биха реагирали 
техните близки, ако те решат да преследват 
кариерата на предприемач. Студентите трябва 
да оценят реакцията на три групи от хора: 
близки роднини, приятели и състуденти 
(Linan, Chen, 2009). Оценките на отговорите 
са в диапазона от 1 (много негативно) до 7 
(много позитивно). Индексът на субективните 
норми се определя чрез изчисляване на сред-
ната стойност на трите отговора. 

Глобалната средна стойност е 5,3 (Sieger et 
al., 2014). Осредненият индекс на субектив-
ните норми за всички специалности (средна 
стойност = 5,65 пункта, n = 209) е малко над 

глобалната стойност (5,3). Също така при 
всички бизнес специалности има положител-
на реакция от страна на семейния кръг – фиг. 
3. 

 
3. Възприет поведенчески контрол 
В нашето изследване разглеждаме възпри-

етия поведенчески контрол в два аспекта, а 
именно локализация на контрола и самооцен-
ка на предприемаческата ефективност. 

 
3.1. Локализация на контрола 
Начинът, по който хората оценяват спо-

собностите си да поемат контрола над ситуа-
цията, се отразява на кариерните предпочита-
ния, а не само на предприемаческите нагласи. 
Вътрешното позициониране на контрола 
описва склонността на индивидите да вярват, 
че контролират събитията в живота си, вмес-
то да ги приписват на външни обстоятелства. 

В анкетата студентите бяха запитани дали 
са съгласни с три твърдения, които обхващат 
общото възприятие на студентите по отноше-
ние на това как те оценяват способностите си 
да поемат контрол над ситуацията. В таблица 
2 са представени трите твърдения, на които се 
отговаря в диапазона от 1 (напълно несъгла-
сен) до 7 (напълно съгласен). Индексът на 
вътрешната локализация на контрола се из-
числява като средна стойност на отговорите 
на трите твърдения.  

  
Номер Твърдение 

1 Обикновено съм способен да защитя 
личния си интерес. 

2 Когато правя планове, почти съм си-
гурен/а, че те ще се осъществят. 

3 Мога почти сигурно да определя какво 
ще се случи в живота ми. 

  
Таблица 2. Изследователска конструкция 

за измерване на възприятието на студентите 
относно техните способности да поемат конт-
рол над ситуацията 

 
На фигура 4 са показани разпределението 

на средните стойност на отговорите на всяко 
твърдение, изчисления индекс на локализаци-
ята на контрола на всяка една специалност и  
на всички специалности, както и стойностите 
на глобалната извадка. 
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5,87

5,20

5,64

5,79

5,56

5,48

5,61

6,15

5,93

5,35

5,81

5,75

5,72

5,04

5,50

1 2 3 4 5 6 7
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роднини

приятели

състуденти

средно

средна стойност
(1=много негативно; 7= много позитивно

Стопанско управление
Индустриален мениджмънт
Маркетинг
Туризъм
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Фиг. 4. Вътрешна локализация на контро-

ла по специалности 
  
На фигура 5 е представено разпределение-

то на индекса на вътрешната локализация на 
контрола, изчислен като средна стойност на 
отговорите на трите твърдения, според наме-
ренията за кариерно развитие веднага след 
завършването на следването. 

 
 
Фиг. 5. Вътрешна локализация на контро-

ла според намеренията за избор  на кариера 
веднага след завършване на следването 

Получените резултати показват, че индек-
сът на локализацията на контрола е по-висок 
сред избралите да бъдат основатели на собст-
вен бизнес и другите и е по-нисък сред слу-
жителите и наследниците. Освен това вярата 
в собствените способности да контролират 
ситуацията е по-ниска сред студентите от 
университет „Проф. Ас.. Златаров“ - Бургас 
спрямо средната стойност от международната 
извадка. Това може да се дължи на влиянието 
на външни фактори, които трудно могат да 
бъдат предвидени и контролирани. 

 
3.2. Собствена предприемаческа ефек-

тивност 
За създаването и управлението на собствен 

бизнес са необходими специфични компетен-
ции като наличие или формиране на предпри-
емачески намерения. Предприемаческата 
ефективност описва възприятията на индиви-
дите относно техните способности да изпъл-
няват предприемачески задачи и да постигат 
желаните резултати. Студентите оценяват и 
съпоставят своите умения с изискванията на 
различните професии, когато планират опре-
делена кариера. Освен това високото ниво на 
самочувствие по отношение на задачи, които 
са важни за предприемачите, може да увели-
чи шансовете за избор на предприемаческа 
кариера от страна на студентите. 

За да се установи степента на предприема-
ческа ефективност на студентите те бяха по-
молени да оценят нивото на своята предпри-
емаческа компетентност при изпълнението на 
седем задачи. Таблица 3 съдържа седемте 
предприемачески задачи, като нивото на ком-
петентност се оценява от 1 (много ниска ком-
петентност) до 7 (много висока компетент-
ност). 

Таблица 3. Изследователска конструкция 
за измерване на възприятието на студентите 
относно способностите им да изпълняват 
предприемаческите задачи и да постигат же-
ланите резултати 
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5,45

5,03

5,37

5,92

5,55

4,20

5,22

5,43
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4,96

5,69

5,3
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5,16
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Мога почти сигурно да 
определя какво ще се случи в 

живота ми.
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Номер Задача 
1 Идентифициране на нова възможност за 

бизнес 
2 Разработване на нов продукт или услуга 
3 Управление на иновациите в рамките на 

бизнеса 
4 „Да бъдете лидер и комуникатор” 
5 Изграждане на бизнес контакти 
6 Комерсиализиране на нова идея или раз-

работка  
7 Успешно управление на бизнес 



285 

На фигура 6 е показано разпределението 
на средната стойност на елементите  на собс-
твената предприемаческа ефективност сред 
студентите от бизнес специалностите съоб-
разно намеренията им за избор на кариера, 
както и разпределението на индекса на собст-
вената предприемаческа ефективност. В съ-
ответствие с очакванията, бъдещите основа-
тели на собствен бизнес и наследниците на 
бизнес имат по-високо ниво на компетент-
ност при изпълнение на всички задачи, които 
са важни за предприемачеството в сравнение 
със служителите. 

 

 
Фиг. 6. Индекс на собствена предприема-

ческа ефективност според намеренията за ка-
риерно развитие 

 
Изчисленият индекс за собствена предпри-

емаческа ефективност на студентите от всич-
ки бизнес специалности е базиран на отгово-

рите на всяка задача. Анализът на данните 
показа, че за студентите от университет 
„Проф. Ас. Златаров“ - Бургас общото ниво 
на предприемаческа ефективност е 4,89 пунк-
та. То е малко по-високо в сравнение с меж-
дународната извадка - 4,62 пункта (Sieger et 
al., 2014). Резултатите показват също, че 
трябва да се развият предприемачески умения 
и компетенции, които могат да бъдат постиг-
нати до голяма степен чрез предприемаческо 
образование. 

 
Заключение 
 
Основните резултати от изследването на 

влиянието на основните поведенчески факто-
ри за  

- изчисленият индекс на нагласата за пред-
приемачеството сред студентите от бизнес 
специалностите на Университет „Проф. Ас. 
Златаров” е 4,82 пункта, докато глобалният 
индекс е 4,72; 

- изчисленият индекс на нагласата за пред-
приемачеството сред студентите от бизнес 
специалностите на Университет „Проф. Ас. 
Златаров”, които искат да работят като осно-
ватели на собствен бизнес е 5,42; като нас-
ледници на семеен бизнес е 5,12 и като слу-
жители – 4,73; 

- осредненият индекс на субективните 
норми за всички специалности е 5,65 пункта и 
е малко над глобалната стойност 5,3 

- индексът на вътрешната локализация на 
контрола е 5,16, докато индексът на между-
народната извадка е 5,30; 

- индексът на вътрешната локализация на 
контрола е по-висок сред основателите и по-
нисък сред служителите, наследниците и ка-
тегорията други; 

- индексът на собствената предприемачес-
ка ефективност при основателите на собствен 
бизнес е 5,39, а сред наследниците на семеен 
бизнес е  4,77; 

 
Резултатите и заключенията от това изс-

ледване могат да помогнат при анализа на 
предприемаческите намерения на студентите 
от бизнес специалностите на Университет 
„Проф. Ас. Златаров“. Оценката на основните 
фактори на предприемаческите намерения 
позволява да се разкрият характеристиките, 
върху които да се фокусират усилията за по-
добряване на предприемаческите намерения. 
Това също така ще позволи по-добра мотива-
ция на студентите от бизнес специалностите 
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като част от тяхното обучение, както и пови-
шаване на интереса към предприемаческа ка-
риера. Това изследване на предприемаческите 
намерения на бизнес студентите ще доприне-
се за обогатяване на знанията от текущите 
проучвания на предприемачеството, както на 
национално, така и на международно ниво. 
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ABSTRACT: Entrepreneurship is a leading economic force that drives the development of modern society. 

The well-being of nations depends largely on current and future entrepreneurial activities. Students can be seen 
as potential future entrepreneurs. It is therefore very important to explore the impact of environmental factors on 
intentions for entrepreneurial activity. The research encompasses a sample of business students trained in the 
Prof. Ass. Zlatarov – Burgas. The goal of the present paper is to analyze the influence of environmental factors 
on entrepreneurship intentions of business students in the University. 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial intentions of students, environmental determinants 
 
Въведение 
 
Предприемачеството е водеща икономи-

ческа сила, която движи развитието на мо-
дерното общество. Благосъстоянието на на-
циите зависи до голяма степен от настоящите 
и бъдещите предприемачески дейности. Сту-
дентите могат да се разглеждат като потенци-
ални бъдещи предприемачи. Ето защо е мно-
го важно да се проучат техните намерения за 
предприемаческа дейност. В това отношение 
университетите играят много важна роля в 
създаването и развитието на предприемачес-
кото мислене сред студентите. 

Научните изследвания в областта на пред-
приемачеството стават все по-важни в Бълга-
рия. Едно от основните проучвания в тази об-
ласт е това на Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) България (Andonova, Krusteff, 2017). 
Неговата основна задача е да предостави по-
задълбочена информация за предприемачес-
ките намерения и предприемаческите дейнос-
ти в България. Нашите изследвания имат по-
ограничен обхват. Те обхващат извадка от 
студенти, които се обучават в бизнес специ-
алностите на Университета "Проф. Д-р Злата-
ров" - Бургас, България. Тяхната задача е да 
проучат факторите, които влияят върху пред-
приемаческите намерения на студентите в 

бизнес специалностите  на университета. По-
вечето от изследователските въпроси в това 
проучване са базирани на изследването на 
студентите, провеждано периодично от 
Global University Entrepreneurial Spirit 
Students' Survey (GUESSS) (Sieger et al, 2011).. 
Първият въпросник на GUESSS е разработен 
от изследователите от университета в St. 
Gallen през 2003г. Оттогава проучването се 
провежда на всеки две години, за да се разк-
рият предприемаческите намерения и предп-
риемаческите дейности на студентите. 

Теоретичният фундамент на това проучва-
не се основава на теорията на планираното 
поведение (TPB) (Ajzen, 1991, 2002; Fischbein 
et al., 1975). Основният теза на тази теория е, 
че намерението за извършване на специфично 
поведение се влияе от три основни фактора : 
нагласа към определено поведение, субектив-
ни норми и възприеман поведенчески конт-
рол. Изследването се фокусира върху намере-
нията за професионална реализация като цяло 
и по-специално върху предприемаческите 
намерения като специфично преднамерено 
поведение. Освен това са разгледани четири 
фактора на средата, които могат да повлияят 
на избора на кариера или предприемачески 
намерения чрез трите основни детерминанти 
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на TPB: университетска среда, семейна среда, 
лични мотиви и социална и културна среда 

Целта на тази статия е да се проучи влия-
нието на факторите на средата върху предп-
риемаческите намерения и дейности на сту-
дентите от бизнес специалностите на универ-
ситет „Проф. Ас. Златаров – Бургас. 

 
1. Оценка на намеренията за предприе-

мачество 
Няколко фактора оказват влияние върху 

намеренията за предприемачество. За да се 
изследва връзката между факторите, влияещи 
върху предприемаческите намерения на сту-
дентите, се използва изследователска конст-
рукция за тяхното измерване, съставена от 
шест въпроса. От студентите се изисква да 
отбележат своето ниво на съответствие с тези 
твърдения, чрез които се улавя тяхното общо 
намерение да станат предприемачи в бъдеще 
(Linan, Chen, 2009). Таблица 1 показва шестте 
твърдения, чиито отговори варират от 1 (на-
пълно несъгласен) до 7 (напълно съгласен). 

 
Номер Твърдение 

1 Готов съм да направя всичко, за да стана 
предприемач. 

2 Професионалната ми цел е да стана предпри-
емач 

3 Ще положа необходимите усилия, за да стар-
тирам и управлявам своя фирма.  

4 Твърдо решен/а съм да създам своя фирма в 
бъдеще. 

5 Много сериозно мисля да стартирам собст-
вен бизнес. 

6 Имам сериозно намерение да отворя фирма 
някой ден. 

Табл. 1. Изследователска конструкция на 
намеренията за предприемачество 

 
Стойността на променливата „намерения 

за предприемачество“ се определя чрез из-
числяване на средната стойност на всичките 
шест отговора на въпросите. Резултатът от 
нашето изследване показва, че средната стой-
ност (индексът) на намеренията за предприе-
мачество сред студентите от всички специал-
ности (4,86) е над глобалната средна стойност 
(3,7), изчислена въз основа на данните от 
международната извадка на GUESSS (Sieger 
et al, 2014). 

Анализът на бизнес специалностите (Фи-
гура 1) показва, че индексът на намеренията 
за предприемачество е най-висок за студенти-
те от специалности стопанско управление ( 
4,97; n=30 ) и маркетинг (4,97; n=60 ), следва-
ни от индустриален мениджмънт (4,73; п=66). 

Най-слабите намерения за предприемачество 
могат да бъдат открити сред студентите от 
специалност туризъм (4,62; n=53). 

 
Фиг. 1. Индекс на намеренията за предп-

риемачество по специалности и пол 
 
Анализът на различията между половете 

показва по-ниска средна стойност за жените в 
сравнение с мъжете сред студентите от трите 
специалности. Индексът на намеренията за 
предприемачество е по-нисък за студентите 
от мъжки пол, отколкото за студентите от 
женски пол само при специалност туризъм 
(4,55 -мъже, 4,68-жени). Най-голяма разлика 
между жените и мъжете може да се наблюда-
ва сред студентите по маркетинг (4,57 срещу 
5,61). Общото заключение обаче е, че наме-
ренията за предприемачество в нашата извад-
ка са малко по-високи от международната из-
вадка за мъже и жени. По отношение на раз-
ликите между половете отново се потвържда-
ват резултатите от международното проучва-
не GUESSS. Агрегираният индекс на намере-
нията за предприемачество в международната 
извадка показва по-ниски средни стойности 
за жените в сравнение със студентите от 
мъжки пол (3,5 в сравнение с 4,0) (Sieger et 
al., 2014). 

 
2 . Университетска среда 
2.1. Участие в курсове по предприема-

чество 
Друг важен въпрос, който е предмет на 

настоящото изследване, е влиянието на уни-
верситетската среда върху намеренията за 
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предприемачество на студентите. Влиянието 
на университетите върху намеренията за 
предприемачество са предмет на множество 
изследвания (Lima, Lopes, Nassif, da Silva, 
2014). 

 

 
Фиг. 2. Участие в курсове по предприема-

чество 
 
Студентите трябва да посочат в анкетата 

до каква степен са посещавали курсове и дру-
ги дейности в университета, свързани с пред-
приемачеството. Фигура 2 показва, че около 
половината от студентите в извадката (47,4%) 
са преминали поне един курс по предприема-
чество като задължителна част от своето об-
разование. Само 11% от студентите се обуча-
ват по специфична програма по предприема-
чество; 21,5% не са посещавали курс по 
предприемачество, а 20,1% са посещавали 
поне един избираем курс по предприемачест-
во. 

 
2.2. Предприемачески климат в универ-

ситета 
Студентите бяха запитани и за предприе-

маческия климат в университета като посочат 
степента, в която те са съгласни с три твърде-
ния - Таблица 2 (Luethje et al., 2004). Отгово-
рите за предприемаческия климат се оценяват 
от 1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съг-
ласен). 

Индексът на предприемаческия климат се 
определя чрез изчисляване на средната стой-
ност на отговорите на трите твърдения. Сред-

ният предприемачески климат в Университет 
„Проф. Ас. Златаров“ - Бургас е сравнително 
нисък (средно = 3,78 ; n = 209 ). Глобалната 
средна стойност е 4,0, което е средата на ска-
лата. 

 
Номер Твърдение 

1 Средата в университета ме вдъхновява да 
развивам идеи за собствен бизнес. 

2 В моя университет съществува благопри-
ятен климат, за да стана предприемач. 

3 В моя университет студентите са окуража-
ват да се занимават с предприемачески 
дейности. 

Табл. 2. Изследователска конструкция на 
предприемаческия климат в университета 

 
Почти 30% от всички студенти демонст-

рират ниво на съгласие от 3 или по-ниско. 
Почти половината от всички студенти оценя-
ват предприемаческия климат в университета 
си между 3 и 5 (Sieger et al., 2014). Това по-
казва възможност за някои подобрения по от-
ношение на образователния процес. Фигура 3 
показва изчисления индекс на предприема-
ческия климат като средна стойност според 
различните специалности и пол. 

 

 
Фиг. 3. Индекс на предприемаческия кли-

мат по специалности и пол 
 
Индексът на предприемаческия климат се 

оценява най-високо от студентите от индуст-
риален мениджмънт (4,11; n = 66). Другите 
бизнес специалности не се различават значи-
телно. Студентите от специалностите стопан-
ско управление (3,93; n = 30), маркетинг 
(3,73; n = 60) и туризъм (3,35; n = 53) показват 
сходен индекс на предприемачески климат. 
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2.3. Подробна оценка на предприема-
ческото обучение в университета 

Важно е също да се проучи до каква сте-
пен студентите са придобили познания след 
като са посетили дисциплини и занятия по 
предприемачество в университета. В тази 
връзка студентите бяха помолени да посочат 
степента, в която са съгласни с пет твърдения 
за техния процес на обучение и резултатите 
от него - Таблица 3 (Souitaris et al., 2007). Те-
зи твърдения показват до каква степен сту-
дентите оценяват, че посещаваните курсове 
са повишили предприемаческите им способ-
ности или са подобрили разбирането им на 
предприемаческите проблеми. Отговорите на 
твърденията за обучение по предприемачест-
во се оценяват от 1 (напълно несъгласен) до 7 
(напълно съгласен). 

 
Номер Твърдение 

Дисциплините, които изучавам… 
1 ... повишиха знанията ми за нагласите, цен-

ностите и мотивацията на предприемачите. 
2 ... повишиха знанията ми за действията, кои-

то трябва да се предприемат при стартиране 
на бизнес. 

3 ... подобриха практическите ми управленски 
умения за мога да стартирам бизнес. 

4 ...подобриха уменията ми да създавам дело-
ви контакти. 

5 ...подобриха уменията ми да разкривам по-
тенциални възможности за бизнес. 

Табл. 3. Индекс на предприемаческо обу-
чение 

 
Индексът на предприемаческото обучение 

се определя чрез изчисляване на средната 
стойност на петте отговора. Средният индекс 
на предприемаческото обучение в Универси-
тет „Проф. Ас. Златаров“ - Бургас се възпри-
ема като относително добър (средно = 4,54; n 
= 209). Глобалната средна стойност е 4.0 като 
разпределението на различните нива на оцен-
ка е подобна на оценката за предприемачес-
кия климат (Sieger et al., 2014). 

Фигура 4 показва разпределението на из-
числения индекс на предприемаческото обу-
чение по специалности и по пол. Индексът на 
предприемаческо обучение е най-висок сред 
студентите от специалност стопанско управ-
ление (4,97; n = 30 ). Другите бизнес специал-
ности не се различават много. Индексът на 
предприемаческо обучение сред студентите 
от индустриален мениджмънт е средно 4,71 (n 
= 66), а сред студентите по маркетинг 4,63 (n 
= 60). Индексът на предприемаческо обуче-

ние е най-нисък сред студентите по Туризъм 
(4,08; n = 53). 

Проучването показа също, че няма големи 
различия между половете по отношение на 
предприемаческото образование. Средните 
стойности за всички специалности за студен-
тите от мъжки пол в сравнение със студенти 
от женски пол са малко по-високи (4,66 сре-
щу 4,52). По отношение на различните бизнес 
специалности се забелязват определени раз-
лики в нивото на предприемаческо обучение 
между отделните полове. Студентите от жен-
ски пол от специалност стопанско управление 
възприемат предприемаческото обучение ка-
то по-слабо (4,78), отколкото студенти от 
мъжки пол (5,77). Има и малка разлика между 
половете при студентите от индустриален ме-
ниджмънт: мъже 5,22 и жени 4,51. Разликите 
в оценките на различните полове са незначи-
телни при специалност маркетинг. Особеното 
при специалност туризъм е, че студентите от 
женски пол оценяват обучението по предпри-
емачество средно на 4,17, докато тези от 
мъжки пол го оценяват малко по-ниско (3,98). 

 

 
Фиг. 4. Агрегирана оценка на индекса на 

обучението по предприемачество по специал-
ности и пол 

 
2.4. Обща оценка на индекса на предп-

риемаческо обучение в университета 
Нашето проучване включва допълнителен 

въпрос за една обобщена оценка на студенти-
те за степента на предприемаческото обуче-
ние в университета. Студентите бяха помоле-
ни да посочат до каква степен те са съгласни 
с твърдението относно цялостния процес на 

5,77

5,22

4,64

3,98

4,66

4,78

4,51

4,63

4,17

4,52

4,97

4,71

4,63
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предприемаческо обучение - Таблица 4. Сту-
дентите трябва да оценят до каква степен 
преминатите от тях курсове в рамките на об-
разователната програма са повишили техните 
знания в областта на предприемачеството и 
ще ги подпомогнат при създаването на собст-
вен бизнес. Отговорите на твърдението за 
степента  на предприемаческото обучение се 
простират от 1 (напълно несъгласен) до 7 (на-
пълно съгласен). 

  
Номер Твърдение 

 
1 Изучаваните до сега дисциплините в рамките 

на моето обучение ще ми помогнат да създам 
свой бизнес. 

Табл. 4. Обща оценка на процеса на пред-
приемаческо обучение 

 
Общото ниво на предприемаческо обуче-

ние в Университет „Проф. Ас. Златаров“ се 
възприема като относително добро (средно = 
4,56; n = 209). Тази оценка е подобна на де-
тайлната оценка на индекса на предприема-
ческото обучение (средна стойност = 4,54). 

Фигура 5 показва разпределението на из-
числения индекс на обучението по предприе-
мачество по специалности и по пол. Предп-
риемаческото обучение е оценено като най-
високо сред студентите от индустриален ме-
ниджмънт (4,74 ; n = 66 ). Оценките на други-
те специалности не се различават много една 
от друга. Индексът на предприемаческото 
обучение сред студентите от специалност 
маркетинг е 4,63 (п = 60), а сред студентите 
от специалност стопанско управление е 4,50 
(п = 30). Индексът на обучението по предпри-
емачество има най-ниска стойност сред сту-
дентите от специалност туризъм (4,28; n=53). 

Що се отнася до предприемаческото обра-
зование, различията между половете също не 
са много големи. Средните стойности за сту-
дентите от мъжки пол са малко по-високи, 
отколкото студентите от женски пол (4,66 
срещу 4,52). В рамките на отделните специ-
алности индексът на предприемаческото обу-
чение се оценява по различен начин сред по-
ловете . Студените от женски пол от специал-
ност стопанско управление оценяват по-слабо 
предприемаческото обучение (4,42) от сту-
дентите мъже (4,83). Подобна е разликата 
между половете сред студентите от индуст-
риален мениджмънт: мъже 4,94 и жени 4,67. 
За специалност маркетинг оценката на мъже-
те е по-ниска от тази при жените (4,48 срещу 
4,73). Половите различия между студентите 

от специалност туризъм са подобни на тези 
при специалност стопанско управление и 
маркетинг. Мъжете оценяват обучението по 
предприемачество на 4,42, а жените го оценя-
ват незначително по-слабо (4,17). 

 

 
Фиг. 5. Обща оценка на индекса на обуче-

нието по предприемачество по специалност и 
пол 

 
Сравнението между подробната и общата 

оценка показва незначителни разлики между 
различните специалности. За специалност 
стопанско управление детайлната оценка е 
4,97, а на общата 4,50. При специалност ин-
дустриален мениджмънт детайлната оценка е 
4,71, а обобщената 4,74. За специалност мар-
кетинг детайлната и общата оценка е същата 
4.63. За специалност туризъм детайлната 
оценка е 4,08, а обобщената е 4,28. 

 
3. Семейна среда 
Семейната среда играе важна роля при из-

бора на кариерата от студентите. От проведе-
ните проучвания е известно, че повечето сту-
денти с родители със собствен бизнес избират 
да станат предприемачи (Laspita et al., 2012). 
В резултат на това студентите бяха запитани 
дали техните родители (баща, майка или и 
двамата) имат собствен бизнес. 

На фигура 6 е показан процентът на сту-
дентите, чиито родители имат собствен биз-
нес. При повечето от тях (68,9%) родители 
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нямат собствен бизнес. 31,1% от студентите 
имат баща, майка или двама родители със 
собствен бизнес. 13,9% от респондентите са 
посочили, че и двамата са самостоятелно зае-
ти, майките на 7,7% от всички студенти са 
със собствен бизнес, а бащите на 9,6%. 

 

 
Фиг. 6. Разпределение на студентите спо-

ред това дали родителите имат собствен биз-
нес 

 
Подобно на проучването на Sieger et al. 

(2014) очакваме, че има връзка между избора 
на кариера на студентите и това дали техните 
родители имат собствен бизнес. Фигура 7 по-
казва връзката между намеренията на студен-
тите да изберат определена кариера пет годи-
ни след дипломирането си и вида на заетост 
на родителите. Повече от студентите с роди-
тели със собствен бизнес (60%) възнамеряват 
да станат основатели на собствен бизнес или 
наследници на бизнеса на родителите (или 
друго) пет години след дипломирането. 

 

 
 
Фиг. 7. Намерения за избор на кариера 

според семейната среда пет години след за-
вършването 

 
Тази фигура също представя, че има раз-

лика между дела на студентите, които възна-
меряват да създадат собствена фирма и имат 
родители със собствен бизнес и тези, при ко-
ито родителите нямат собствен бизнес (пър-
вата категория са 30,8 %, а втората категория 
са 35,4 %). 

 
 

4. Лични мотиви 
4.1. Значение на различните мотиви за 

кариерно развитие 
Въз основа на проучвания в рамките на те-

орията за планираното поведение, изследова-
телите са открили положителна корелация 
между мотивите за постигане на нещо и по-
ведението на хората (Laspita et al., 2012; 
Zellweger et al., 2011). Ето защо намеренията 
за определена кариера също са важни при из-
бора на път за кариерно развитие. В рамките 
на анкетирането студентите трябваше да оце-
нят значението на десет различни мотива при 
вземането на решение за бъдещата си карие-
ра. Оценяването на отговорите е в диапазон 
от 1 (изобщо не е важно) до 7 (много важно). 

Фигура 8 описва средната стойност на де-
сет различни мотива за кариера сред студен-
тите от бизнес специалностите на универси-
тета. Най-важният им кариерен мотив е „Да 
се възползвам от собствените си умения ” с 
6,48 точки, следвани от „Да реализирам меч-
тите си” (6,37 точки) и „Да създам нещо” с 
6,29 точки. Най-ниската оценка е "Да имам 
предизвикателна работа" (4,92 точки). Също 
така с по-малка важност, но все още със съ-
ществено значение е „Да имам власт“ (5,36 
точки).  

 

 
 
Фиг. 8. Значение на различните мотиви за 

кариерно развитие 
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4.2. Значение на кариерните мотиви за 
различните категории на кариерно разви-
тие 

На фигура 9 е показано разпределението 
на важността на мотивите за избора на карие-
ра при различните категории на кариерно 
развитие като служител, основател или нас-
ледник. 

  

 
Фиг. 9. Значение на кариерните мотиви за 

различните кариерни категории 
 

За тези, които искат да основат собствен 
бизнес, най-важните мотиви са „Да се възпол-
звам от собствените си умения” с 6,65 точки, 
„Да създам нещо” с 6,42 точки, „Да реализи-
рам мечтите си” (6,42 точки) и „Да имам сво-
бода на действие” (6,04 точки). За наследни-
ците по-важните мотиви са „да си бъда сам 
шеф” и „Да имам възможност да вземам ре-
шения”, отколкото другите мотиви. 

 
5. Социална и културна среда 
Рискът е друг социално-културен фактор 

на предприемачеството. Поради тази причина 
нашето изследване проучва до каква степен 
студентите считат, че има риск, ако станат 
предприемачи. Студентите трябваше да посо-
чат степента на съгласие с три твърдения - 
таблица 5 (Pennings eet al., 2004). Отговорите 
са в диапазона от 1 (напълно несъгласен) до 7 
(напълно съгласен). 

  
Номер Твърдение 

1 Считам, че започването на собствен бизнес 
е много рисковано. 

2 Мисля, че е опасно да управлявам собствен 
бизнес. 

3 Вярвам, че притежаването на бизнес крие 
много голям риск. 

 
Табл. 5. Изследователска конструкция за 

оценка на възприемането на риска 
  
Осреднената стойност на възприетия риск 

за започване на бизнес според студентите от 
бизнес специалностите от Бургаския универ-
ситет "Проф. Ас. Златаров" е много ниска 
(средно = 4,33, n = 209) – фиг. 10.  

Тази оценка е сред петте най-ниски оценки 
на възприемане на риска сред студентите от 
различни държави според международното 
проучване на GUESSS. Другите четири стра-
ни са Мексико (4,09), Бразилия (4,31), Румъ-
ния (4,36) и Естония (4,37) (Sieger et al., 2014). 
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Фиг. 10. Оценка на възприетия риск за за-

почване на собствен бизнес 
 
Заключение 
 
По-долу ще обобщим основните резултати 

от проучването, както следва: 
- 21,5% от студентите в университет 

„Проф. Ас. Златаров” - Бургас не са посеща-
вали никакви обучения по предприемачество 
в университета. 

- Предприемаческият климат в универси-
тета се разглежда като относително добър, но 
е под глобалната средна стойност. 

- Детайлната и обща оценка на студентите 
по отношение на степента на предприемачес-
ко образование е сравнително добра, ако се 
сравнява със световната средна стойност 
(4.0). Курсовете, предлагани от университета, 
само частично увеличават предприемаческите 
знания и умения на студентите. Може да се 
заключи, че има достатъчно потенциал за по-
добряване на курсовете по предприемачество 
и извънаудиторните дейности на студентите. 

- Студентите с родители със самостоятел-
на заетост са по-склонни да станат основате-
ли на собствените си компании или наслед-
ници на семейния бизнес. 

- Най-важните мотиви на студентите, кои-
то имат желание да основат собствена фирма 
са "да се възползвам от моите умения". 

- Социалният и културният контекст играе 
важна роля при избора на кариера. Рискът е 
доказан фактор, влияещ върху предприема-
ческото намерение. Студентите възприемат 
предприемачеството и започването на собст-
вен бизнес като умерено рискова дейност. 

Резултатите и изводите от това изследване 
помагат за подобряване на предприемачески-
те намерения на студентите в Университета. 
Проучването също така показа, че обучението 
по предприемачество на университетско ниво 
трябва да бъде стимулирано, а от друга стра-
на, трябва да се осигурят специфични курсове 
и дейности за различните групи студенти, 
както за тези, които възнамеряват да бъдат 
предприемачи, така и за тези, които желаят да 
работят като служители. Последната група 
студенти трябва да бъдат мотивирани и за-
познати с добрите практики в предприема-
чеството, което да създаде в тях интерес към 
предприемаческата кариера. Това изследване 
на предприемаческите намерения на студен-
тите допринася за обогатяване на резултатите 
от текущите проучвания в областта на предп-
риемачеството, както на национално, така и 
на международно ниво. 
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ABSTRACT: The organizational structure of a publishing house reflects its history, current priorities, and its 
style of governance. It is a prerequisite for development. When the publishing house is scientific and university, it 
requires a particular attention and management approach. The nature of this type of press implies a usually limited 
budget, a narrow reader audience, and a certain approach to reaching it. Its specificity requires e fforts to plan, 
develop, evaluate what is being achieved as stages to reaching the goals. 
The creation of a University scientific publishing house is a prerequisite for raising the reputation of the Medical 
University - Plovdiv. With its significant scientific output and the large number of students, it will represent the 
face of the University in front of the scientific communities and will be an important element of the national and 
international interuniversity communication. By documenting the individual qualities of the teachers, knowledge 
is preserved and its development is assisted, thus meeting the public demands. Without a developed publishing 
activity, it is difficult to evolve the creative potential of teachers and students. The University Press, on the one 
hand, is a real participant in the learning process, as it facilitates students' access to books as well as novelties in 
science. On the other hand, it is also a natural center of University life. 
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Въведение 
 

Създаването на Университетско издателс-
тво е предпоставка за издигане авторитета на 
Медицински университет – Пловдив (МУ - 
Пловдив). Със своята значима научна продук-
ция и голям брой студенти, то ще представлява 
лицето на Университета пред научните общ-
ности и ще е важен елемент от националното 
и международно междууниверситетско общу-
ване. Без развита издателска дейност трудно 
може да се реализира творческият потенциал 
на преподаватели и студенти. Университетс-
кото издателство от една страна е реален учас-
тник в учебния процес, тъй като улеснява дос-
тъпа на студентите до учебници и учебни по-
магала, както и до новостите в науката, а от 
друга страна то е и естествен център на уни-
верситетския живот. 

Основната мисия на Университетското из-
дателство към Медицински университет – 
Пловдив е да обезпечава студентската и акаде-
мична общност с необходимата научна и 
учебна литература.  

Представяне на Университетското издателс-
тво към Медицински университет - Пловдив 

 
Университетското издателство към Меди-

цински университет – Пловдив ще е част от 
Медицински университет – Пловдив. 

Медицински университет – Пловдив въз-
никва през 1945 г., като Медицински факултет 
към Пловдивския университет а през 1950 г. 
факултетът е обособен като Медицинска ака-
демия - Пловдив.  

Непосредствено след обособяването на 
Висшия медицински институт (ВMИ) като са-
мостоятелно висше учебно заведение въз-
никва и идеята за създаване на фото-докумен-
тален център. Необходимостта от трайна об-
разна регистрация на клиничните феномени за 
лечебно-диагностичната, учебно-преподава-
телската и научно-изследователската работа 
във ВМИ доведоха до неговото създаване през 
1952 год. под названието Център за учебна и 
научна документация (ЦУНД), популярен 
също като Фотоцентър. Новосъздаденият 
ЦУНД има статут на централно институтско 
звено на подчинение на Научния отдел. Негов 
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пръв ръководител е М. Табакова от Катедрата 
по физика.  

С малък колектив от специалисти (двама 
фотографи, двама художници и един кино-
прожекционист) за кратко време се поставят 
основите на медицинската научна фотография 
и документалистика. Развиват се черно-бяла и 
цветна фотография, студийна, репродукци-
онна и микрофотография, изработват се 
учебни медицински кинофилми, а художни-
ците рисуват анатомични табла за обучението 
на студентите.  

От март 1979 г. започва модернизирането 
на материално-техническата база, въвежда-
нето на нови технологии, описване, система-
тизиране, каталогизиране на целия фото и 
кино архив. По решение на Ректорски съвет 
през 1979 г. се създава Печатна база към инс-
титута. На 30 декември 1979 г. ca отпечатани 
първите конспекти на студентите. 

 
Структура на Университетското научно 

издателство 
Университетското научно издателство към 

Медицински университет – Пловдив ще се 
обособи от основаната през 1979 г. Печатна 
база, превърнала се през годините в основно 
университетско звено. Специалистите от Цен-
тър за учебна и научна документация– предпе-
чат, фотографи и печат ще са основен човешки 
ресурс в издателството. 

През 2016 година към Медицински универ-
ситет – Пловдив се създаде Университетския 
издателски център. Той се състои от 3 звена - 
отдел „Учебна и научна документация“, Пе-
чатна база и Книжарница. Този център ще е в 
основата на бъдещото Университетско изда-
телство. 

Към настоящия момент (15.03.2019 г.) в 
МУ - Пловдив се обучават 99 докторанти (ре-
довна и самостоятелна форма) и 6185 българ-
ски и чуждестранни студенти. Академичният 
състав наброява 831 души. Ежегодно в универ-
ситета кандидатстват над 1900 кандидат-сту-
дента. Всички те ще бъдат обслужвани от Уни-
верситетското издателство. 

В Университетското издателство същест-
вуват три основни йерархични равнища на раз-
пределение на властта – техническо, управлен-
ско и институционално. С най-висок ранг е ин-
ституционалното звено, в което се определят 
целите и стратегията на Университетското из-
дателство (Ректор на МУ-Пловдив, Зам.-рек-
тори Научно-изследователска дейност (НИД) 
и Учебна дейност (УД), Академичен съвет, 
Председател на Издателски съвет (ИС) и Изда-
телски съвет. Взетите в него решения са цели 
на средното управленско равнище (главен ре-
дактор), а решенията на управленското звено 
са цел и на техническото най-ниско равнище 
(Димков, 2003). Между всички тези звена 
трябва да има непрекъсната връзка и обмен на 
информация (Каменов, 2002). 

Както се вижда на фигура 1 основните 
звена в структурата на Университетското из-
дателство са: 

• Печатна база;  
• Редакционен екип; 
• Отдел за фото и копирни услуги;  
• Дизайн и художествено оформление; 
• Отдел за информационно и рекламно об-

служване;  
• Компютърен отдел за предпечатна под-

готовка на учебна и научна литература; 
• Финансово-счетоводен отдел; 
• Книжарница. 
Предвижда се създаване на редакционен 

отдел. 
 

 
Фиг. 1. Структура на Университетското издателство към Медицински университет – Пловдив 

Ректор и Ръководство МУ - Пловдив 

Председател и Изпълнителен съвет на Уни-
верситетско издателство 

 

Отдел предпечатна 
подготовка Отдел печат Отдел фото и ко-

пирни услуги 

Редакторски 
екип 

Книжарница 

Дизайн и худ. 
оформление 

Главен редактор УИ 

Финансово-счетово-
ден отдел 

Информационно обс-
лужване 
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Съставът на Изпълнителния съвет ще е из-
граден от: Председател – Зам.-ректор НИД, 
Зам.-деканите по НИД на Медицински факул-
тет (МФ), Факултет по дентална медицина 
(ФДМ), Фармацевтичен факултет (ФФ), Фа-
култет по обществено здраве (ФОЗ) и Меди-
цински колеж (МК), директор на Библио-
течно-информационния център (БИЦ), Гл. ре-
дактор на Университетско издателство и пред-
ставители на администрацията. 

 
Ресурси 

 
Ресурсите са водещ компонент при бизнес-

планирането на Университетското издателс-
тво (Семерджиев, 2007). 
 
Човешки ресурси 
• гл. редактор – 1; 
• експерти предпечатна подготовка – 5; 
• експерти дизайн – 2;  
• коректор – 1; 
• фотографи – 3;  
• художник – 1;  
• печатари – 2; 
• служител книжарница – 1; 
• служител информационно обслужване и 
реклама – 1; 
• счетоводител – 1. 

Всички технологични участъци ще се обс-
лужват от квалифицирани професионалисти с 
необходимото образование и преминали обу-
чение. 
 
Материални ресурси 

Наличната база дава възможност за много 
висока информационна осигуреност.  

Университетското издателство разполага с 
печатащи устройства, компютърни конфигу-
рации, машини за рязане, сгъване, ламини-
ране, фототехника и др. 
 
Налична техника  
• 1 печатна машина черно-бяла;  
• 1 монохромна дигитална печатна машина; 
• 1 телбодна шивачна машина;  
• 1 гилотина за рязане; 
• 2 броя фотоапарати, 1 видеокамера,  
• 1 ксерокс машина за черно-бял печат;  
• 1 ксерокс машина за цветен печат; 
• 1 машина за ламинат; 
• 7 компютърни конфигурации за предпечат; 
• 2 черно-бели лазерни принтера; 
• 3 цветни лазерни принтера; 
• 3 броя сканиращи устройства; 

• 1 цветен плотер А2; 
• 1 цветен плотер за широкоформатен печат 
А1. 

 
Университетското издателство към МУ – 

Пловдив е осигурено със съответните ресурси 
– човешки, материални и финансови, които се 
използват максимално ефективно.  

Компютърните конфигурации и печата-
щите устройства са свързани помежду си в ло-
кална мрежа, което повишава ефективното им 
използване. 

При направения анализ на наличните ре-
сурси се установи необходимост от обновя-
ване на част от компютърните конфигурации, 
както и от закупуване на: цветна дигитална пе-
чатаща машина, 2 броя цветни принтера за 
двустранен печат А3 и А4, 2 броя сканиращи 
устройства. С постепенното закупуване на 
нова техника в дългосрочен план ще се цели 
затваряне на целия цикъл на издаване на пе-
чатните издания.  

Наличният персонал е добре сработен и ра-
боти в екип. Това намалява до минимум допус-
кане на брак в работата. Работното време е 
максимално уплътнено. Всичко това е пред-
поставка за произвеждане на продукция с ви-
соко качество. Човешките ресурси са доста-
тъчно гъвкави и компетентни, за да могат да 
бъдат пренасочени и използвани при измене-
ния във външната и вътрешна среда. 

 
Компютърен отдел предпечатна подготовка 
• Предпечатна подготовка на: книги, учеб-
ници, помагала, дисертации, автореферати, 
монографии, стихосбирки, справочници, сбор-
ници доклади от научни конференции и др. – 
вътрешен (графичен) и външен дизайн. 
• Оформяне и издаване на електронни книги, 
учебници, справочници и др. 
• Дизайн (предпечат) и печат на: плакати, 
постери, брошури, покани, афиши, сертифи-
кати, дипломи, грамоти, обяви, визитки, ба-
джове, дипляни, листовки, табели, флаери и 
др. 
• Изготвяне на презентации на РowerPoint за: 
лекционен курс, публични лекции и защити, 
конференции, конгреси и др. 
• Оформление според съвременните изисква-
ния на: таблици, графики, схеми, статии и док-
лади и др. 
• Сканиране и разпознаване на текст, скани-
ране на документи, сканиране и обработка на 
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снимки, диапозитиви, плаки на образно-диаг-
ностични методи и преобразуването им в елек-
тронен вид и запис на CD. 
• Участие в проекти – оформяне на доку-
менти, презентации, сертификати, плакати, 
програми, баджове, принтиране на лекции и 
др. 
• Предпечат и дизайн на вестника на МУ – 
Пловдив. 
• Оформление на материали и качването им 
в сайта на МУ-Пловдив. 

 
Отдел Фотоцентър и копирни услуги 
• Фото и видео заснемане на официални съ-
бития, публични лекции, защити и др. 
• Заснемане на пациенти и плаки от образно-
диагностични изследвания за нуждите на на-
учни разработки, учебници, помагала, статии 
и др. 
• Обработка на снимки, трансформирането 
им в електронен формат и запис на CD. 
• Черно-бяло ксерокопиране на тестове, 
учебни материали, учебници и др. 
• Ламиниране на формат А3 и А4, подвърз-
ване със спирала, изрязване на визитки, по-
кани и др. 
• Снимки за вестника. 
• Участие в проекти. 

 
Печатари и художник към Печатна база 

• Черно-бял печат на книги, помагала, авто-
реферати, учебници, монографии, стихос-
бирки и др. 
• Събиране на колите. 
• Обшиване на книжни тела до 70 стр. (авто-
реферати). 

 
Финансово-счетоводен отдел 
• Планиране, управление и контрол на фи-
нансовите ресурси. 
• Периодично представяне на информацията 
във финансови отчети. 
• Финансов анализ на дейността. 
• Спазване на данъчното и осигурително за-
конодателство. 
• Ценообразуване на печатните издания. 

 
Редакционен отдел 
• Одобрява и подготвя за печат сборници, 
монографии, учебници, учебни помагала и 
преводни издания за нуждите на обучението и 
научноизследователската дейност в Медицин-
ски университет - Пловдив. 

 
Конкуренция и конкурентни предимства 

 
На фигура 2 е показано разпределението на 

предприятията и заетите в сектор „Печатна 
дейност” по региони за 2017 г.  

 

 
Фиг. 2. Разпределение на предприятията и заетите в сектор „Печатна дейност” по региони, 

2017 г. 
 
За нас интерес представлява Южен центра-

лен район, където ще развива основно дей-
ността си Университетското издателство към 
Медицински университет - Пловдив. Заетите в 

сектора са 3 484 души, а предприятията – 246. 
Предприятията, занимаващи се с издателска 
дейност по своята същност варират между из-
дателски къщи и печатници, интегриращи 
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производствения цикъл, до рекламни издатели 
и такива, които постепенно преструктурират 
дейността си към електронните медии. Изда-
телствата, притежаващи дигитален печат в гр. 
Пловдив са 13. 

Предимствата на Университетското изда-
телство към Медицински университет – Плов-
див пред останалите конкуренти (печатници и 
издателства) в региона е специфичността на 
печатните издания (основно научно-учебна 
литература свързана с медицината, фармаци-
ята, денталната медицина, общественото 
здраве), висока квалификация на персонала, 
високо качество на изпълнение. 

Конкуренти в региона са също и другите из-
дателства на университетите в гр. Пловдив - 
Университетско издателство на Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“, Издател-
ство на Аграрен университет – Пловдив, Ака-
демично издателство на Университет по хра-
нителни технологии. 

 
Целеви пазари и потребителски профили 

 
Изследването на настоящите и бъдещите 

потребители на Университетското издателс-
тво към Медицински университет – Пловдив, 
ще предостави на мениджърския екип добра 
възможност да разработят плана за стратеги-
ческо действие, да предвидят измененията в 
размера на пазара и да разпределение на ресур-
сите, поддържащи прогнозните изменения в 
предлагането (Brinckmann, et al, 2010). 

При конструирането на потребителския 
профил ще се използват следните основни ти-
пове информация (Славова, 2001): 

• географска; 
• демографска; 
• потребителско поведение. 
Отделните параметри, с които ще се изс-

ледва потребителското поведение, ще се из-
мерват с различни скали: 

• норма на потребление - няма, слабо, 
средно, голямо; 

• степен па готовност - не чувства, не 
усеща, проявява интерес, регулярен потреби-
тел (Pfeiffer, et al, 1986). 

 
Заключение 

 
Бизнеспланирането е важна част от мени-

джмънта и реализацията на всяка бизнес идея. 
В процеса на своето утвърждаване Универси-
тетското издателство на Медицински универ-

ситет – Пловдив ще изработи издателска, ико-
номическа и управленска стратегия, благода-
рение на която ще се превърне в безспорен ав-
торитет, задаващ моделите и стила в издава-
нето на научни книги.  
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ABSTRACT: The article discusses the organization, technology of work and hotel housekeeping manage-
ment in an exemplary large hotel, as well as different concepts and mechanisms for managing departments and 
units in the hotel household. 

Key words: hotel housekeeping, management of activities in the hotel household  
 

Въведение 
 

Отделът Хотелско домакинство играе изк-
лючително важна и ключова роля в съвре-
менната хотелиерска индустрия. Персонала 
зает в хотелското домакинство, поддържа 
сградата, обслужва стаите и апартаментите за 
гости, поддържа и почиства общите части и 
помещения, грижи се за спортно възстанови-
телните центрове и съоръжения и целият ин-
вентар.  

Днес, в съвременните хотели, отдел (сек-
тор, департамент) Хотелско домакинство 
(ХД) се занимава с организиране снабдяване-
то с материални и нематериални активи, сто-
ки, продукти и консумативи за цялостната 
дейност на хотела; с пране, гладене, колосва-
не и химическо чистене на спално бельо, 
бельо от ЗХР, дрехи и бельо на гостите на хо-
тела; техническа поддръжка на цялата МТБ 
на хотела, камериерско обслужване; охрана и 
безопасност на посетителите и гостите на хо-
тела; озеленяване и поддръжка на прилежа-
щите зелени системи, паркови и декоративни 
площи и др.. 

Управлението на сектор хотелско дома-
кинство принципно се изгражда върху след-
ните основни сфери на компетенции и отго-
ворност: 

- управление на хора (обслужващ пер-
сонал); 

- управление на материални активи – 
обзавеждане и оборудване, машини и 
съоръжения, вещи, предмети и кон-
сумативи;  

- организиране, поддържане и опазване 
на сградния фонд;  

- управление на финансови средства; 
От представителна извадка на анкетно 

проучване за работата и управлението на хо-
телското домакинство направено от Ръдър-
форд и Шил (1985), в САЩ, относно основ-
ните съставляващи приоритети (задачи и от-
говорности), на преден план излизат следните 
по-важни моменти: 

- управление; 
- комуникации; 
- организиране и взаимодействие; 
- управление на отдела; 
- обучение на персонала; 

Направените от средата на 60те г. на ХХ 
век в САЩ и последващи проучвания на фун-
кционирането и управлението на дейностите 
в сектор хотелско домакинство, както и моето 
лично мнение по въпроса, на база многого-
дишен опит и практика, показва, че по-горе 
описаните задачи и отговорности при органи-
зирането и управлението на сектора, в основ-
ни линии запазват своите съставляващи и са 
актуални и към настоящия момент, доколкото 
основните предизвикателства и отговорности 
пред управляващите не се променят същест-
вено с развитието на хотелиерството и изпол-
зването на нови начини на стопанисване и 
управление на хотелите през 21 век. 

Използвайки дефиницията, че хотелиерст-
вото, е „индустрия на гостоприемството”, и е 
негова функция, както и социалната и търгов-
ска цел на дейността, то настаняването и пре-
биваването ни в хотела е свързано с презум-
цията, че по време на престоя ни в хотела, 
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някой ще ни обслужва и ще се грижи за нас. 
Като обслужването и грижите не се изчерпват 
само и единствено с физическото настаняване 
или хранене, а с комплекс от дейности и про-
цедури свързани с поддръжката на материал-
ната база, съоръженията и консумативите с 
които си служим по време на престоя ни в 
хотела. По точно и конкретно с удобно, ком-
фортно, чисто, хигиенизирано и подредено 
място (стая, апартамент или студио, сан. въ-
зел, спално бельо, консумативи и т. н.), с под-
редено и чисто място за хранене, със сигурна 
и надеждна заобикаляща среда, т. е. обобще-
но, гостите на хотелите очакват от хотелиери-
те и мениджмънта, да намерят чисти и подре-
дени помещения за настаняване, сигурност по 
време на пребиваване в хармонична и подре-
дена окръжаваща среда, което от своя страна 
е свързано с основната дейност, функциите и 
управлението на отдел хотелско домакинство. 
Това си основополагащи принципи на които 
се изгражда съвременният отдел Хотелско 
домакинство.  

 
Звена и управление на хотелското дома-

кинство 
В сектор Хотелско домакинство в различ-

ните видове и категории хотели, в зависимост 
от големината и функциите им, се структури-
рат и функционират, следните звена: 

- складово стопанство; 
- перално стопанство; 
- техническа служба; 
- камериерско обслужване (според 

структурата и не във всички хотели); 
- спомагателни дейности: охрана и бе-

зопасност, озеленяване 
      
Управление на Складово  стопанство 
Складово стопанството в хотела се състои 

обикновено от две основни подзвена. Снабдя-
ване и Складове (складови помещения).  

Снабдяване 
Службата по снабдяването е мястото къде-

то и от където, се организира снабдяването на 
хотела с необходимите материали, консума-
тиви, вещи и предмети за обзавеждане и обо-
рудване, резервни части за машини и съоръ-
жения, материали и консумативи и др.. Дос-
тавката се извършва по заявка от снабдителя 
или домакина на хотела (след съгласуване с 
управителя на съответното звено или отдел). 
Заявените количества са на база големина, 
капацитет, категория и други показатели.  

Функциите по снабдяването на хотелите са 
приоритетни, поради това, че без необходи-
мите материали, стоки и консумативи нито 
едно заведение не може да съществува, нещо 
повече ежедневното фунциониране на хоте-
лите изисква перманентно снабдяване със 
стоки, материали и продукти от различен ха-
рактер. От друга страна паричните средства 
за дейността по снабдяване на хотела са ос-
новно перо в разходите му. И от тяхното 
ефективно управление до голяма степен зави-
сят крайните финансовите резултати от дей-
ността и рентабилността на хотела, поради 
причини свързани с разходите и икономиите 
от дейността по снабдяването, които биха 
могли да се реализират при ефективно управ-
ление на дейността. Днес много хотели и ръ-
ководители на отдели по снабдяване разби-
рат, че направените икономии могат да бъдат 
считани за нетни приходи, без да има нараст-
ващи разходи по дейността, ако се овладеят 
разходите по снабдяването, което обаче не 
винаги е постижимо,  по причини свързани с 
непрекъснато растящите потребности от сто-
ки и материали за различните дейности в хо-
тела. Тук важното е, не само да се намери 
най-подходящият продукт на най-ниската це-
на, а да бъде намерен най-качествения и то-
чен продукт на приемлива, ниска себестой-
ност в подходящия момент и време, което 
съвсем не е лесна работа, като се има предвид 
огромната номенклатура и асортименти от 
стоки и вещи с които работи един хотел.  

Движението на всички постъпващи в хоте-
ла стоки, материали, обзавеждане, оборудва-
не, консумативи и др., се извършва по доку-
менти, като за целта те се заприходяват (осче-
товодяват) и разпределят по специализирани-
те складове. 

Предаването на предмети, вещи, материа-
лите и консумативите на съответните длъж-
ностни лица за работа по звена и подобекти, 
се осъществява чрез „изписване” (вътрешен 
отчетен документ). 

Употребата на ежедневните материали ка-
то: прахове, сапуни, шампоани и др. се конт-
ролира от домакина или управителя на съот-
ветното звено в хотелското домакинство. Из-
ползването на материали за по-дълготрайна 
употреба, като кърпи, хавлии, спално бельо и 
др., се контролират по-трудно, поради раз-
личното време за „нормално похабяване”..  

Складовото стопанство се управлява обик-
новено от началник (управител) на Складово-
то стопанство, който е отговорен пред дома-
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кина на хотела и/или пред управителя (дирек-
тор) - хотелско домакинство (ако обекта е 
много голям). Взаимодействието или коорди-
нацията между домакина на хотела и отдел 
Настаняване е пряка, ако е предвидено ХД, да 
е към Рецепцията 

В практиката управлението на стоките и 
финансовите средства по дейността на снаб-
дяването се осъществява от гл. домакин или 
гл. снабдител в пряко взаимодействие и пос-
тоянна координация с гл. счетоводител и гл. 
мениджър (управител) на хотела, логично, 
лицата в най-голяма степен отговорни за фи-
нансите, ефективността и управлението на 
хотела. Необходимо е по-голямо участие на 
управителите на отдели при заявяване на не-
обходимите им количествата и асортиментите 
стоки за дейността, както и последващ съв-
местен контрол по разходите и тяхното дви-
жение. Важно е също така да бъдат намерени 
подходящите фирми и компании, които да 
предложат най-изгодните условия и цени за 
хотела или фирмата, като договарянето се 
извършва публично и контролирано, от съв-
местни екипи на няколко отдела или звена, 
без лични договорки и корупционни практи-
ки, а отдела по снабдяването на хотела да се 
превръща в „златна мина” за снабдители и 
домакини. 

Сравнително нова практика е снабдяване-
то на хотелите да се извършва централизира-
но от общ голям склад и/или от администра-
тивно звено извън хотела, което до голяма 
степен намалява разходите по дейността и 
рисковете от нерегламентирани и корупцион-
ни практики, но това може да се приложи 
единствено при големите хотелски компании 
и вериги с повече хотели на обща, близка или 
прилежаща територия, където отделите по 
снабдяване договарят предварително с произ-
водители и дистрибутори стоки и продукти на 
едро, а последните ги разнасят по хотелите 
или ги доставят в общ склад (майка). 

 
Управление на Перално  стопанство  
Пералното  стопанство е важна и същест-

вена част от Хотелското домакинство. В Пе-
ралното стопанство се извършват дейности по 
пране, гладене и колосване на хотелското 
бельо и материали (чаршафи, пликове, ка-
лъфки, покривки за легла и друго постелъчно 
бельо на креватите. Тънки и плътни завеси за 
прозорците и др. Представлява голямо поме-
щение, обикновено разположено в подземния 
или приземен етаж в сградата на хотела. По-

мещението е оборудвано с професионални 
перачни, гладачни и колосващи машини 
/каландри/, в зависимост от капацитета (броя 
на стаите и леглата) и натовареността на  хо-
тела. В по-големите и високо-категорийни 
хотели има и инсталации за химическо чисте-
не. 

Малки „битови” перални машини изпират 
личното бельо и дрехите на гостите. Помеще-
нието е обзаведено и оборудвано с шкафове, 
рафтове и подвижни колички на които се пос-
тавя и впоследствие се извозва сортирано, 
след обработка спалното бельо: чаршафи, 
пликове, калъфки от стаите, както и покрив-
ки, карета, салфетки и други материали от 
ЗХР. На висящи подвижни гардероби и стой-
ки се поставят изпраните, изгладени и хими-
чески обработени лични връхни дрехи (ризи, 
сака, костюми, палта) и др., на хотелските 
гости.   

Не всички хотели имат изградено собстве-
но перално стопанство. В тези случаи се пол-
зват услугите на външни специализирани 
фирми за пране. Обикновено такава органи-
зация се създава в по-малките хотели, при 
които, е нерентабилно да се закупуват собст-
вени скъпо струващи професионални машини 
за пране, гладене, колосване и химическо 
чистене, а захабеното, употребявано бельо, 
дрехи и материали се събират от всички звена 
в хотела, сортират се, и се оставят в помеще-
ние (склад). В уговорен ден и час идва кола 
на фирмата за абонаментно поддържане (пра-
не), взима употребяваното (мръсно) и оставя 
чистото бельо. Подмяната на бельото от 
всички звена в хотела се осъществява на два, 
три дни или седмично, в зависимост от коли-
чеството оборотно бельо и материали с които 
разполага хотела и потребностите. 

Пералното  стопанство се ръководи от уп-
равител (началник, отговорник), който отго-
варя за цялостния процес по дейността на 
звеното. Компетенциите които трябва да при-
тежава са от сферата на експлоатацията на 
индустриални, текстилни машини и съоръже-
ния за пране, гладене и химическа обработка - 
техническа експертиза, както и от сферата 
химическите препарати и консумативи (по-
чистващи и избелващи и перилни препарати), 
и ефекта им върху хора и материали. Управи-
теля организира работата по снабдяване с 
препарати и химикали; следи за правилната 
експлоатация и работа на машините и съоръ-
женията, за качеството и ритмичността на 
подаване на обработеното бельо, материали и 
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др. Управителя на Пералното стопанство е 
отговорен (подчинен) на домакина на хотела 
или директно на управителя на хотелското 
домакинство (ХД), в зависимост от изграде-
ната служебна йерархия. 

Служителите - работници (перачи, гладачи 
и др., работят с машините и съоръженията за 
изпиране, гладене, колосване и химическо 
чистене. Те трябва да познават технико-
експлоатационните им качества, да спазват 
технологичната и трудова дисциплина, да из-
бягват трудови злополуки и аварии.  

   
Управление на Техническа дирекция 

(служба) 
Техническата дирекция, служба (звено, 

департамент), е обикновено, част от Хотелс-
кото домакинство (съществуват и други прак-
тики при които отдела е самостоятелен и 
подчинен пряко на ГМ). Занимава се с под-
дръжката на сградният фонд, както и на всич-
ки машини и технически съоръжения на те-
риторията на хотела. Службата отговаря още 
за поддръжката и ремонта на всички матери-
ални активи. В големите хотели, техническата 
дирекция е разделена на отделни звена (по-
дотдели). Всяко звено има собствено поме-
щение оборудвано с уреди и съоръжения за 
ремонт и поддръжка на съответната матери-
ална база, според функциите които изпълня-
ва.  

В съвременния хотел или хотелски комп-
лекс по-важните и работещи технически зве-
на, са следните: 

- Електро инсталации и поддръжка (ел. 
инженери и ел. техници) – звеното се занима-
ва с поддръжка и ремонт на електрическата 
инсталация и електрическите машини и съо-
ръжения в хотела. 

- Водопровод и канализация (В и К) – 
звеното поддържа и ремонтира водопровод-
ната и канализационна мрежа в хотела, както 
и всички водопроводни и канализационни 
системи и съоръжения. 

- Климатични инсталации и кондициони-
ране - звеното отговаря за инсталирането, 
подмяната, поддръжката и ремонта на клима-
тичните и кондициониращи инсталации и съ-
оръжения. Особено важна е неговата работа 
през летните месеци, при повишаване на тем-
пературите и през зимните за отопление (цен-
трално и/или със стайни климатици). 

- Парна инсталация – звеното се занима-
ва с поддръжката, ремонта и експлоатацията 
на съоръженията и машините (парни, газови и 

др. видове котли) и инсталации, осигуряващи 
ритмичното подаване на топла вода и пара за 
отопление в хотела през цялата година. 

- Ключове и заключващи системи – зве-
ното поддържа и ремонтира касови, сейфови 
и други врати, брави и заключващи системи 
на територията на хотела. Осигурява дено-
нощна безаварийна експлоатация на всички 
заключващи системи ползвани от гостите и 
персонала в хотела и прилежащите ЗХР. 

Други възможни специализирани звена в 
отдел Техническа служба, имащи отношение 
към експлоатацията, поддръжката и ремонта 
на материалната база, машините и съоръже-
нията, са хладилни, телевизионни, строителни 
и други инженерни и технически кадри и 
спомагателен персонал.  

В последните години малките и не големи 
хотели не поддържат собствени технически 
отдели, а използват така нареченото „абона-
ментно поддържане”, което се осигурява чрез 
договорни взаимоотношения между хотела и 
външна техническа служба. Текущите ремон-
ти и поддръжката на МТБ, машините и съо-
ръженията с външни фирми, при възникване 
на технически проблем по силата на сключе-
ния договор, се отстраняват по предварително 
уговорени срокове, което в практиката не ви-
наги води до експедитивност и навременно 
отстраняване на проблема.  

В хотелите с договор за външно поддър-
жане и ремонти, в хотела дежурят само по 
един или двама техници с „универсални” 
познания и умения, които осигуряват нор-
малната и безаварийна работа и поддръжка на 
инсталациите, машините и съоръженията. 

Управлението на отдел (служба, дирекция) 
се осъществява от директор, (управител, ръ-
ководител), обикновено с висше техническо 
или специализирано строително образование 
и многогодишен практически опит в сферата 
на инженерните или строителни дейности. 
Възможно е професионалният път на дирек-
тора (управителя) да е изминат в хотелската 
индустрия или да е дошъл от технически или 
строителни фирми. 

Служителите в отдел техническа служба - 
техници, майстори: дърводелци, тапицери, 
ключари, бояджии, шлосери, стругари и др., 
работят в различните звена на техническата 
служба със съответното оборудване и инст-
рументариум, като спазват технологичната 
дисциплина и правилата за безопасност на 
труда. Те са предимно със средно-специално 
или професионално средно образование, стаж 
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по специалността, умения и компетенции за 
своята работа. 

Управлението и управленските методи на 
работа в отдел Техническа служба са пряко 
обвързани със стила и методите на управите-
ля на отдела. Тук определящите са много, ка-
то се започне с личните и професионални ка-
чества, мине се през физическите и се завър-
ши с моментните състояния и натоварвания 
на ръководителя на отдела. Все пак ясно се 
очертават следните по-важни определящи: 
образование, квалификация, трудов стаж и 
практически опит на тази позиция, диалогич-
ност и комуникативност, позитивност и креа-
тивност и много други качества. Не по-малко 
важно е и делегирането на правомощия от-
носно определена дейност или вид работа, 
което е израз на доверие и уважение към из-
пълнителския технически персонал, както и 
загриженост за човешките проблеми и човеч-
ността при управлението, по принцип. Стилът 
на управление се проявява в ежедневната ра-
бота и изпълнение на техническите задачи 
при организиране, ръководене, контролиране 
и мотивиране на подчинените служители.  

От това доколко ръководителят на отдела 
ще съумее да изгради ползотворен и благоп-
риятен климат за работа, ще зависят и край-
ните резултатите от дейността. Това ще пов-
лия разнопосочно и на текучеството в отдела. 
Ако атмосферата, която създаде управителя е 
благоприятна текучеството ще е малко, ако 
не, ще има много напускащи служители и ра-
ботата на отдела ще е затруднена.   

 
Управление на Камериерското обслуж-

ване 
Организацията и управлението при обра-

ботката, почистването и хигиенизирането на 
хотелските стаи, апартаменти, коридори, об-
щи части и други спомагателни и търговски 
помещения, е също обект на дейността на от-
дел хотелското домакинство, и по-точно на 
звено Камериарско обслужване. Както казах-
ме, вариантите за структуриране на звеното 
са, или директно към управителя и Рецепция-
та, в по малките и ниско категорийни хотели 
(без да е правило), или в хотелите от висока 
категория и тези с капацитет на легловата ба-
за над 200-300 стаи на разпореждане и подчи-
нение на управителя на отдел (сектор) хотел-
ско домакинство. И в двата случая, камериер-
ския персонал е в тясна връзка и взаимодейс-
твие с Рецепцията, от където получава сведе-
ния за състоянието на цялата наличната МТБ 

и от където се определят стаите и помещени-
ята за почистване и хигиенизиране. 

Кои са по-важните моменти от менидж-
мънта  на звено камериерско обслужване, ко-
ито трябва да знаем и с които е свързано ус-
пешното и ефективно управление и удовлет-
вореността на гостите, както и по-високите 
финансови резултати.                                    

На първо място бих поставил условията за 
работа на камериерския персонал, които 
трябва да се осигурят от собственика и/или 
управляващият и от които до голяма степен 
зависи успешното представяне на отдела. И 
въпреки, че някой ще каже, ами това са за-
дължителни и безспорни изисквания, и днес в 
страната има много хотели в които тези усло-
вия не са изпълнени в пълен обем и работата 
на камериерския персонал е затруднена, не 
ефективна, камериерското обслужване не е на 
висота и качествено.   

Значението и важността на Камериерското 
обслужване като втори основен елемент от 
технологията и управлението на хотелиерско-
то обслужване, са безспорни и очевидни, за 
всеки хотел или друг вид място за настанява-
не. От поддръжката, чистотата и подредбата 
на един хотел до голяма степен зависи него-
вата визия (външен и вътрешен облик). Чис-
тите помещения, поддържаните общи части 
(фоайета, коридори, стълби и асансьори), 
подредените и хигиенизирани стаи и апарта-
менти са най-добрата реклама след въвежда-
нето на хотела в експлоатация. Всичко това в 
практиката, е обвързано със следните матери-
ални условия, които благоприятстват успеш-
ната работа на звеното и представянето на 
хотела като цяло: 

1. Камериерски  помещения 
- Камериерски офис-стая със санитарен 

възел /баня и тоалетна/ 
В съответствие с изискванията на НКТО, 

камериерския офис е обзаведен с диван, маса 
със столове, гардероб за преобличане и теле-
фон за връзка в хотела, за камериерският пер-
сонал на смяна, където те могат да се преоб-
лекат, изкъпят и подготвят за работа, да по-
чинат и да се хранят по време на нощно де-
журство. В някои хотели камериерският офис 
служи и за склад. В единият му край са раз-
положени рафтове с бельо (кърпи, чаршафи, 
калъфки) и др. и консумативи, нерядко в него 
се съхраняват и машините (прахосмукачки, 
подочистачки) и др., с които основно си слу-
жат камериерите.  
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- Помещения за съхранение на машини и 
съоръжения   

Помещение или стаи с различна големина, 
в зависимост от големината и категорията на 
хотела, в които се съхраняват машините и 
съоръженията, с които работи камериерския 
персонал. Тук се съхраняват прахосмукачки, 
подочистачки (механични), подолъскачки 
(механични и ръчни), камериерски колички, 
универсални почистващи машини и др. 
- Помещения за консумативи и материали  

Малки до средно големи стаи оборудвани 
с рафтове и стелажи около стената, на които 
са подредени и сортирани различни консума-
тиви и материали за ежедневна употреба: 
чаршафи, калъфки, пликове, хавлии и кърпи, 
сапуни, шампоани, прахове и др.  

В практиката собственикът и/или мени-
джърският екип на хотела решава колко и 
какви помещения ще са необходими за качес-
твеното камериерско обслужване съобразно 
големината, капацитета, категорията и строи-
телното решение, което е заложено при про-
ектирането на обекта.  

2. Камериерска  количка 
Основно средство за работа, при зарежда-

не сортиране и разнасяне на материали и кон-
сумативи свързани с ежедневната работа на 
камериерския персонал. За чисто бельо и 
кърпи за презареждане на легла в стаите и 
апартаментите, както и консумативите за ед-
нократна употреба: сапуни, шампоани, тоа-
летна хартия, пликове, рекламни материали и 
др. Повечето колички са комбинирани с пли-
кове за поставяне на мръсно бельо (след пре-
зареждане на стаите). Произвеждат се модели 
с различна големина, устройство и функции. 
Използват се предимно в средно големите и 
големите хотели с много стаи и дълги кори-
дори, облекчават труда на камериеркия пер-
сонал и съкращават  времето за обработка на 
помещенията. 

3. Машини и съоръжения  
4. Препарати за почистване, полиране и 

хигиенизиране: 
Управлението на дейността в хотелското 

домакинство включва контрол по подготовка-
та за работа на камериерския персонал, къде-
то по важните моменти са свързани с: 
- правилата за лична подготовка за работа 

на персонала 
- правила и стандарти за обработка на ста-

ите и санитарните възли 
- правила за допълнителната обработка 

- правила за обработка на общите части и 
помещения 

Камериеркият персонал работи винаги с 
чисто, изгладено предварително уточнено - 
униформено работно облекло, с отличителен 
знак /табела, бадж/ на който е изписана името 
и длъжността.  

Информационно обезпечаване - (сведение 
за стаите) 

След привеждане на външния вид, съоб-
разно общите правила и фирмените изисква-
ния камериерите получават от Рецепцията 
текущо сведение /справка/ за стаите, които са 
за почистване, за работната смяна /за деня/. 
Справката се подготвя от дежурния админис-
тратор /Рецепцията/ и се предава лично на 
всеки или се предава на отдел „Хотелско до-
макинство” /ако звеното е към него/, който 
разпределя районите, етажите и стаите за об-
работка на всеки камериер, по отделно. 

Статутът на стаите подлежащи на обра-
ботване може да бъде следния: 
- освободена (свободна) стая; 
- заета и се ползва; 
- заета, но не е ползвана (има само багаж) 
- заета, но няма багаж; 
- освободена, но има багаж; 

      След взимане на магнитните карти 
/ключовете/ от стаите, камериеркият персонал 
започва работа от камериерския офис, където 
се съхраняват хотелското бельо, санитарните 
консумативи, препарати и др. материали и 
където се подготвя и зарежда  камериерската 
количка за работа в стаите.  

 
Обработка  на  хотелската  стая 
Обработката  (почистване и хигиенизира-

не) на хотелските стаи за гости, започва с 
влизане в стаята, където в международната 
практика са известни следните правила. 

 
Правила за влизане в хотелските стаи 
- Ако на дръжката на вратата виси та-

бела (индикатор) с надпис „Не ме безпокой-
те”и/или има брава с индикатор и свети чер-
вено, не се правят опити да се влезе в стаята. 
В случай, че до приключване на работната 
смяна (има и други практики), няма  промяна  
в  статута  на  стаята,  камериерският персо-
нал изяснява, какво става в стаята, като се 
свързва (докладва) на Рецепцията и ако след 
многократни опити за телефонна връзка със 
стаята или при почукване на вратата, никой 
не отговаря, управителят на хотела със слу-
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жител от охраната или с пиколо /портиер/ от-
варят служебно стаята.                                                

- Задължително, преди да се направи 
опит за влизане в стаята, се почуква на врата-
та два пъти. Почукването се извършва единс-
твено с пръстите на ръката (не с ключове или 
други твърди предмети). 

- При липса на предупредителни табели 
или други знаци, изразяващи нежелание за 
влизане в стаята (не ме безпокойте), след по-
чукване два пъти и при липса на отговор, вра-
тата се отваря (отключва) и се прави опит за 
влизане в стаята. 

- Ако след отваряне на вратата се види, 
че гостът спи, стаята се напуска тихо. Ако 
госта е в леглото и е буден, вежливо се изви-
няваме и напускаме стаята. 

- Ако госта, е зает и не е чул чукането на 
вратата след влизане в стаята се извиняваме и 
се информираме дали госта желае да му бъде 
почистена стаята веднага или по-късно в 
удобно за него време. 

- Ако по време на работа в стаята, гостът 
се върне, камериера е длъжен да попита гос-
та, желае ли обработката (почистването) да 
продължи или това да стане по – късно, в 
удобен за него момент. 

 
Правила при работа в хотелската стая 
- Широко използвана практика е отваря-

нето до край вратата на стаята, в която работи 
камериер. Съществуват и други начини за 
обозначаване, че в стаята работи камериер, 
като поставяне на табела с надпис „работи 
камериер” или чрез електронни светлинни 
индикатори, монтирани на външната стена, в 
ляво или дясно от входната врата на стаята.                                                                                   

- Камериерската количка се поставя 
плътно до стената отвън до входната врата в 
коридора или до самата врата навътре в стая-
та.  

- След влизане в стаята, се прави оглед за 
липсващи вещи и предмети, счупвания, раз-
късвания  и/или  повреди от различен харак-
тер.  

- Задължителна практика в много хотели, 
е при обработка на стаите (чистене, забърсва-
не, миене) да се ползват тънки (латексови) 
ръкавици за еднократна употреба, а при рабо-
та (обработка) на санитарните възли, плътни 
гумени. 

- Ако при огледа в стаята се намерят заб-
равени вещи и предмети (ценности, докумен-
ти или пари), незабавно се информират слу-
жителите на Рецепцията и впоследствие се 

предават. Обработката на стаята започва с 
дърпане на пердетата и широко отваряне на 
прозорците. Ако прозорците на сградата не се 
отварят, се включва аспиратор (всмукателна-
та функция) на климатичната инсталация, ка-
то се действа по инструкции, в зависимост от 
вида на климатичната инсталация.  

- При  обработка на  помещенията се 
спазва правилото отвън  навътре  и  от горе  
надолу 

- Обработката на стаите започва с балко-
на (тераса, лоджия), като най-външна част 
(ако има изградени). Прибират се едрите бок-
луци и вещи в плик за отпадъци (хартии, опа-
ковки, храна, пластмасови чаши, бутилки) и 
др. Предметите за многократна  употреба, 
като стъклени чаши, чинии и др., се сортират, 
изнасят и се поставят на табла пред стаята 
или върху сервитьорска количка. Почиства се 
пода, подреждат се столовете (шезлонгите) 
и/или  масите. Забърсва се праха от всички 
предмети и вещи, след което се започва с об-
работката на стаята. 

В апартаментните хотели и студията обза-
ведени и оборудвани с кухня или кухненски 
бокс за приготвяне и сервиране на храна в 
„домашни условия”, задълженията на каме-
риерския персонал, включват: измиване, по-
лиране, сортиране и подреждане на посудата 
и инвентара за хранене, както и почистване на 
шкафове и чекмеджета.  

Управлението на камериерския персонал, е 
с приоритетно значение за качественото обс-
лужване на гостите в средствата за настаня-
ване (в това число и хотелите) при което зна-
нията, квалификацията и опита на управленс-
ките кадри и техните умения, са от особена 
важност.  

• Управлението на камериерското обс-
лужване изисква на първо място назначаване 
на квалифицирани управленски камериерски 
кадри  - управител (ръководител) на камери-
ерския персонал, старша камериерка и/или 
(етажен отговорник), според вида, големината 
(капацитета) и категорията на хотелския ком-
плекс или хотела.  

• На второ място за доброто камериерс-
ко обслужване, е фактора материални условия 
за работа, с които трябва да е оборудван ка-
мериерския персонал - помещения (камериер-
ски офиси, стаи и помещения за съхранение 
на машини, съоръжения и консумативи), как-
то и уреди и съоръжения за работа (механич-
ни и ръчни). Условията трябва да се осигурят 
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от собствениците и управляващите екипи на 
хотелите. 

• На трето място са управленските уме-
ния и способности на ръководния персонал 
относно организацията и разпределението на 
работата между отделните членове на колек-
тива. 

• На четвърто, спазване технологията 
на работа (подходите, последователността, 
начините и процедурите) относно: 

- обработката (почистване и зареждане) 
на стаите с подходящо спално бельо и 
консумативи според вида, категорията 
и фирмените изисквания на всеки хо-
тел 

- обработка на санитарните възли - из-
миване, избърсване, полиране, де-
зефекциране и др., зареждане с кон-
сумативи (сапуни, шампоани) и др., 
съгласно изискванията и фирмените 
правилата 

- обработка на общите части и помеще-
ния (фоайета, стълби, коридори, зали) 
и т. н. според профила, категорията и 
капацитета на хотела. 

Не по маловажен при управлението на ка-
мериерския персонал е и въпросът с професи-
онално и любезно отношението към гостите. 
Вежливостта и професионално отношение 
трябва да се възпитава, изисква и контролира 
от управляващите и най-вече от управителя и 
старшата камериерка в ежедневната работа с 
обслужващия гостите камериерски персонал. 

При управлението на камериерския персо-
нал и вземане на управленски решения от 
особена важност са още, въпроси като: 

•   Формиране на „равностойни” по 
квалификация, възможности и умения работ-
ни екипи (смени), с изготвяне на графиците за 
работно време на камериерския персонал. 

•   Правилното разпределение на функ-
циите и текущите задачи на работещите ка-
мериерки (стюарди) от ръководителя на смя-
на (старша камериерка, етажен отговорник) 
или управителя на камериерския персонал, в 
съответствие с тяхната квалификация и инди-
видуални възможности. 

•   Преразпределяне на функциите (ра-
ботата) и помощ от страна на управителя и 
старшата камериерка при пристигане и нас-
таняване на големи групи туристи, ВИП гости 
или при затруднения в работата на екипите от 
друго естество (отсъствия от различен харак-
тер) недостиг на персонал и др. 

•   Координиране на цялостната работа 
на камериерския персонал във връзка с теку-
щите оперативни дейности и задачи за деня и 
за отделните работни смени. 

•   Създаване и поддържане на необхо-
димата работна атмосфера от управителя 
(старшата камериерка), атмосфера на взиска-
телност и професионализъм, на равнопоста-
веност, загриженост и толерантност към це-
лия камериерски и спомагателен персонал. 

•   Стимулиране, насърчаване или санк-
циониране на кадрите, в зависимост от коли-
чеството и качеството на вложения труд по 
обективни и ясни критерии и оценки. 

Управлението и управленските решения 
насочени към камериерския персонал трябва 
да бъдат подчинени на повишаване качество-
то на обслужване, справедливо и компетентно 
управление и подобряване на финансовите 
резултати в средствата за настаняване (хотел-
ски комплекси, хотели) и др. 

                                                                   
Управление на спомагателните дейнос-

ти 
Спомагателните  дейности са част от хо-

телското домакинство, или поне в някои хо-
тели техните функции са към отдел ХД, и 
въпреки, че не са свързани непосредствено с  
обслужването на гостите, те са важни за ця-
лостното представяне на хотела, осигуряване 
спокойствието и комфорта на гостите и посе-
тителите на хотела.  

По-важни от тях са: 
Сигурност и охранителна дейност    
Сигурността и безопасността на гостите 

при престоя им в средствата за настаняване, е 
неотменна част от тяхното обслужване. За 
целта по-големите хотели и хотелски комп-
лекси разработват и прилагат необходимите 
комплексни мерки и мероприятия за осигуря-
ване спокойствието и безопасността на своите 
клиенти. 

Сигурността и спокойствието на гости и 
посетители се обезпечава с жива охрана (хо-
ра) и технически средства - камери, монито-
ри, радиостанции и др. Обикновено това се 
постига чрез сключване на договор с охрани-
телна фирма или наемане на физически лица 
за охрана (охранители). За нуждите на охра-
нителната дейност в хотелския комплекс се 
предоставя помещение или помещения в за-
висимост от големината (капацитета) и функ-
ционалното устройство на обекта в които ще 
се разположи (настани) физическата охрана 
(охранителите) и техниката.  
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Охраната с технически средства включва 
камери и монитори, които са свързани по-
между си и са монтирани на възлови места в 
хотелския комплекс и чрез които се следи и 
контролира денонощно „оперативната” обс-
тановка и се обезпечава сигурността на гости 
и посетители във всички звена в хотелския 
комплекс.  

Охраната и безопасността в големите хо-
телски комплекси се обезпечава и чрез външ-
ни постове и „обходна” охрана, където дежу-
рят денонощно охранители. При възникване 
на инциденти или аварии дежурния в охрани-
телното помещение, реагира незабавно, като 
се свързва с охранителите по места и ги на-
сочва към съответното „проблемно звено”, 
етаж, стая, помещение или място. 

В случай на забелязана потенциална зап-
лаха или подозрително поведение, обслужва-
щият персонал, трябва незабавно да уведоми 
служителите по охраната или ръководството 
на хотела. Необходимо е също така гостите на 
хотела да бъдат информирани за действията 
които трябва да предприемат в определени 
подозрителни или критични ситуации, като за 
целта в стаите и на Рецепцията на хотела се 
поставят необходимите указания и инструк-
ции за действие. 

 
Озеленяване и поддръжка на зелени сис-

теми 
В по-големите и луксозни хотели, вилни и 

туристически селища, в страната, за поддър-
жане на паркове, алеи, тревни и декоративни 
площи, се назначават служители със специал-
на подготовка (цветари и озеленители), които 
се грижат за подредбата и поддръжката на 
зелените системи, цветята, растенията, сакси-
ите, алпинеуми, паркове, градини и др. деко-
ративни площи. В повечето случаи, от един 
двама служители, до цяло звено, което обик-
новено е към отдел Хотелско домакинство. За 
поддръжката на по-големи паркове, зелени 
системи или декоративни площи, се наемат 
външни специализирани фирми с необходи-
мата техника и обучен персонал.    

                          
Управление на отдел Хотелско дома-

кинство 
Управлението на хотелското домакинство 

е важна съставна част от общата организация 
и управление на хотелите и хотелските комп-
лекси. В състава на хотелското домакинство 
влизат звена и служби отговарящи за сград-
ния фонд, снабдяването, изхранването, про-

доволствието, поддръжката и хигиената на 
хотелския комплекс (складово стопанство, 
перално стопанство, техническа служба, ох-
ранителна дейност) и др., поради което уп-
равленския процес в сектор (департамент) 
хотелско домакинство изисква разнородни 
знания, професионални умения, стаж и ефек-
тивни управленски решения. 

Както казахме в големите и високо катего-
рийни хотели, отдел Настаняване, се състои 
от две подразделения (Рецепция и Хотелско 
домакинство). В по-малките и средни по ка-
пацитет хотели, Хотелското домакинство е 
самостоятелно и е отговорно, директно пред 
управителя или главния мениджър.  

Особено важно за персонала зает в сектор 
хотелско домакинство, е професионалното и 
любезно отношение с гостите. Любезното и 
професионално отношение трябва да се въз-
питава, изисква и контролира от управлява-
щите и най-вече от управителя на хотелското 
домакинство в ежедневната работа с гостите. 
При управлението на персонала и вземане на 
ефективни управленски решения от особена 
важност са въпроси като:   

•  Правилното разпределение на функ-
циите и текущите задачи от ръководителя на 
смяна или управителя в съответствие с обема 
на работата, квалификацията и индивидуални 
възможности на всеки работещ 

•  Преразпределяне на работата и по-
мощ от страна на управителя и неговите за-
месници, при висока натовареност, обслуж-
ване на ВИП гости или при затруднения в ра-
ботата на екипите от друго естество (отсъст-
вия от различен характер) недостиг на персо-
нал и т. н. 

•  Координиране на цялостната работа 
на наличния персонал във връзка с текущите 
оперативни дейности и задачи за деня и за 
отделните работни смени по звена. 

•  Формиране на „равностойни” по ква-
лификация, възможности и умения работни 
екипи (смени) при изготвяне на графиците за 
работно време в отдел хотелско домакинство. 

•  Създаване и поддържане на необхо-
димата работна атмосфера от управителя, ат-
мосфера на взискателност и професионали-
зъм, на равнопоставеност, загриженост и то-
лерантност. 

•  Стимулиране, насърчаване или санк-
циониране на служителите, според количест-
вото и качеството на вложения труд по обек-
тивни и ясни критерии и оценки. 
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Управлението и управленските решения в 
департамент (сектор) хотелско домакинство и 
неговите звена трябва да бъдат подчинени на 
повишаване на качеството на обслужване, 
компетентно и справедливо управление на 
персонала и подобряване на финансовите ре-
зултати в средствата за пребиваване, незави-
симо от категорията и начина на стопанисва-
нето им, чрез ефективно намаляване разходи-
те за дейността в отдела и контролирано сто-
панисване на стоки, суровини и материали. 
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ABSTRACT: The present report studies advertising communication, introduced by mobile phone companies 

in Bulgaria, its persuasive role, and the value system of young people between 18 and 25 years old, who are 
using the products and services of the studied companies. 

The aim of the report is to establish the role of advertizing campaigns of mobile operators, which have influ-
enced some of the elements of the value system of young people in Bulgaria. 

In order to achieve this aim the following tasks have been used: 
- Studying the advertising communication of mobile companies; 
- Theoretical model of the value system of youth according to Shalom Swartz and Wolfgang Bilsky; 
- Determining the persuasive influence of publicity; 
- One-factor analyzes on the elements of advertising and the formed factors of the survey. 

The methods used to achieve these tasks are the following: launching two consecutive studies on the same re-
spondents regarding their behavior before, during and after advertise through surveys. Random individual inter-
views with young respondents have also been held. 

 Key words: Impact of advertising, goodwill, mobile products and services. 
 

Въведение 
 

Рекламната комуникация, провеждана от 
мобилните компании в България, се оказва 
една от водещите в България за постигане на 
основните корпоративни цели, защото мо-
билните оператори са един от първите рекла-
модатели в нашата страна. В съвременната 
рекламна практика има голямо разнообразие 
от въздействащи заглавия, формати, креатив-
ни теми и стилове, чрез които се постигат 
множества ефекти. Силата на привличане 
на вниманието от експонираните реклами е 
фактор, който присъства в рекламните про-
дукти на трита мобилни оператора. Например 
изключително голяма популярност получи 
рекламата на Мтел или А1, свързани с рек-
ламния девиз: „Ти водиш” според новата ПР 
агенция на телекома - All Channels PR. Уста-
новено е, че информираността относно рек-
ламната кампания привлича силно внимание-
то, но влияе слабо върху мотивацията за по-
купка. От друга страна, високото качество на 
продуктите и времетраенето на рекламите 
могат да бъдат от изключително значение за 

мотивацията на потребителите, интересуващи 
се от предлаганите продукти и услуги. 

Нека да разгледаме основните фактори, 
които са свързани с привличането на внима-
нието и да проследим дали те присъстват в 
рекламите на мобилните оператори. Внима-
нието зависи от следните фактори: конкрет-
ния носител на рекламата; параметрите на 
рекламата като продължителност, размер и 
цвят; структурното й изпълнение-определя 
се в хода на реализацията (Доганов, Дуран-
чев, 2003) 

Конкретният рекламен носител може да 
присъства както в печатна, електронна медия, 
така и в интернет. Той може да постигне 
предвиденото въздействие, ако няма опреде-
лен промеждутък между излъчваните рекла-
ми. Запаметяването и въздействието на някои 
реклами на А1 в миналото нараства с повто-
рението. Много успешен е примерът със се-
рийните обяви на А1 в хистограма през 2002 
г. под названието „Това е твоят глас”. Тя 
може да се съпостави с посланието: „Ти во-
диш”, в което също присъстват оригинални 
рекламни решения. "Ти водиш" се разпрост-
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ранява в пълен микс от канали - телевизия, 
преса, външна реклама. Рекламата има собст-
вен сайт (www.tivodish.bg), използва нестан-
дартни телевизионни формати, като се появи 
по тротоарите в цялата страна. Следователно 
повторяемостта предизвика очаквания ефект 
и спомага запомнянето, но не гарантира про-
цесът на въздействие, който води до внедря-
ване на рекламата. "Мтел" или А1 е рекламо-
дателят, който стои зад мащабната тийзър 
реклама "От септември ти водиш", която се 
излъчваше през 2014 г. и присъства в телеви-
зионни канали, вестници и на билбордове. 

В основата на рекламната стратегия при-
съства идеята за повишаване познавателно-
то равнище на потенциалните потребители, 
особено в конкретния случай с Мтел или А1, 
т. е. силното желание на телекома за промяна 
и нов начин на общуване според правилата на 
клиентите. Въпреки че привличането на 
вниманието и възприемането на рекламата 
са необходимо начало за рекламно повлиява-
не, те не са надежден гарант за постигане на 
желания резултат, защото от момента на въз-
приемане на рекламното послание до момен-
та на извършване на покупка има интервал, 
през който настъпват промени с потребителя. 
Освен това трябва да се отчита и активност-
та на конкурентите. Като отговор на рекла-
мите с посланието: „Ти водиш” мобилната 
компания Теленор създава своето: „Теленор 
за всички” (telenor.bg/bg/smartphone-for-all), 
която съдържа едно ново внушение, а именно 
че това е правилният избор. Рекламата се из-
лъчваше през 2014 г. и съдържа внушението 
за „Поставянето на едно ново начало”. Това 
е основна стратегия при мобилните оператори 
и когато потребителят търси алтернативи за 
задоволяване на своите потребности, преда-
дената реклама може да повлияе. Съхраня-
ването в паметта на потребителя на зало-
жената от рекламата информация е надеж-
ден индикатор за рекламно повлияване, защо-
то той може да бъде измерен. 

     Третият мобилен оператор Виваком 
(https://www.vivacom.bg/bg/residential/za-nas) 
също предлага своя творчески рекламен де-
виз: „Всичко, което ни свързва”, който 
прозвучава в края на всяка реклама през 2014 
г. Той може да се асоциира с рекламния ло-
зунг на компанията Nokia – Connecting people, 
който също внушава идеята за обвързаност. 
Основната цел на рекламните специалисти е 
да подчертаят връзката между компания и 
клиент, като тук се извършва „асоциативно 

свързване”, което благоприятства съхранени-
ето на информацията в паметта на потребите-
ля. В преценката си обаче за съвременния 
клиент не бива да се разсъждава еднозначно, 
защото днешните потребители са интелиген-
тни, образовани и придирчиви. Стилът на 
рекламните послания трябва да отразява тех-
ните предпочитания и ценности, които до 
голяма степен отговарят на предварител-
ните им нагласи и очаквания.  Следовател-
но за да бъдат посланията специфични, за-
помнящи се и въздействащи, в тях не трябва 
да присъстват клишета като „най-добър”, 
„чудесен”, „незабравим” и други, а да предс-
тавят разбираема информация.  

За да постигнат поставените цели, мобил-
ните оператори си служат с отделните еле-
менти на вербалната структура на рекламата 
като: слоган, заглавие, основен рекламен 
текст и ехо-фраза. (Кафтанджиев, 2013) Не 
бива да се забравя, че точното спазването на 
правила за структуриране не гарантира ефек-
тивност на рекламното послание, защото въз-
действащият ефект може да бъде породен от 
определени психологически компоненти. 
Един от тези компоненти е нагласата към 
реклама, тъй като при отрицателна нагласа 
се наблюдава дистанциране от рекламното 
послание и отбягващо поведение. Тогава уси-
лията за привличане на вниманието и за запа-
метяване са неуспешни. Изключително инте-
ресни в това отношение са печатните реклами 
на мобилните оператори. Тук се употребяват 
различни предразполагащи към положителни 
нагласи рекламни лозунги:  Телевизия под 
твой контрол (А1), Сърфирай в движение 
(А1), Сърфирай през телефона си без при-
теснения за сметката (Теленор), Неограни-
чен интернет и свободни разговори с Вива-
ком и т. н. Въпросът е как да бъдат изградени 
тези положителни нагласи, тъй като реклам-
ният пазар е пренаситен и всички компании 
се надпреварват в предлагането на нови. Това 
може да доведе до реактивно съпротивление 
към отделните рекламни носители, т. е. съз-
даване на нова активност. 

Рекламните специалисти на мобилните 
оператори имат свое решение на проблема – 
те прибягват до следващия психологически 
компонент-емоциите. В по-голяма част от 
случаите те са положителни и създават при-
ятно настроение у потребителите. Това е при-
чината компания като Виваком да създава 
анимирана телевизионна реклама, Теленор – 
реклама с участие на деца, Снежанка, облече-

http://www.tivodish.bg/
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на като Дядо Коледа  в реклама на Мтел или 
А1 присъстват катерици за събиране на точ-
ки, така се активират следните процеси- въз-
приемане, запомняне, внедряване, въздейст-
вие и реагиране. П. Хофщетер установява 
пряка зависимост между тоналността на чувс-
твата и степента на запаметяване, като основ-
ният извод на автора е, че най-подходящи са 
умерените позитивни емоции (Hofstatter, 
1960) , които не пречат на усвояването, за 
разлика от силните емоции, които по-скоро 
затрудняват разгледаните процеси. За да се 
реализират поставените цели, е нужно да се 
направи характеристика на тергетираните 
групи. 

 
Характеристики на таргетираните це-

леви групи (Target Audiences) като фактор 
за убеждаващото влияние на рекламните 

послания 
 

„Целевите групи, наричани целеви пазар 
в областта на маркетинга, представляват гру-
па от купувачи, клиенти на съответните ор-
ганизации, ползващи определени стоки или 
услуги, които притежават сходни предпочи-
тания и нужди”. (Котлър, 2011,стр.45) Це-
левите групи още се определят като съвкуп-
ност от лица, които притежават съвместно 
един признак или група признаци, нами-
ращи се в обща зависимост от обекта на 
рекламата.  

Една от първите дейности на практиците 
(Р. Рийвс и Огилви) е да определят целевите 
групи, т. е. онези потребители, които предс-
тавляват най-голям интерес за дадена органи-
зация. (Рийвс, 1994) В случая това са младе-
жите на възраст от 18 до 25 години, които 
ползват мобилни стоки и услуги в България.  

Първият подход включва използване на 
някои водещи критерии при дефиниране на 
младежките групи:  

• Географски- критерият е политически 
граници, които указват къде се намират пот-
ребителите - Стара Загора, Пловдив и София; 

• Демографски характеристики- пол, 
възраст, доходи, семейно положение, образо-
вание и други.  

• Психологически - характеристиките, 
психохарактеристиките и начинът на живот 
са известни под името VALS. (Кътлип, Сен-
тър, Бруум 2010) Това са сегменти от мла-
дежките групи, базирани върху психологи-
ческата зрялост, като се разглеждат следни-
те разновидности:  различните личностни 

характеристики по начин на живот, стереоти-
пи на т. нар. лайф-стайл на базата на мотива-
ционни проучвания на личността, например 
класиране на потребителите на интроверти и 
екстраверти, на „пестеливи – прахосни-
ци”,„лидери-последователи”, „консервативни 
– с радикални привички”.  

• Потребителски критерии 
включват: критерий за честота на покупката, 
критерий за размера на покупката и потреб-
лението, критерий за вярност към определени 
марки, критерий за механизма на вземане на 
решение за покупка, критерий, съобразно 
очакваните изгоди от покупката, критерий за 
бързина на възприемане на пазарните новости 
и др. 

От демографските и социално-
демографски критерии рекламните изслед-
вания поставят акцент върху критерия въз-
раст, понеже така в психологията на реклама-
та се откриват ясно изразените потребителски 
особености. В настоящия доклад предстои да 
бъдат изследвани младежи на възраст от 18 
до 25 години; живеещи в Стара Загора, Плов-
див и София; от двата пола; самоопределящи 
се на финансово затруднени или незатрудне-
ни; семейни или несемейни; учащи или учили 
в университетите от посочените градове; по-
сочващи сами своето поведение при или след 
въздействие на реклама на мобилен оператор.  

Сега предстои да бъдат разгледани някои 
изменения в ценностната система на бъл-
гарските студенти за периода 2005-2007г, 
които могат да определят поведението на 
респондентите, както и получените резултати. 
 

Краткосрочни изменения в ценностната 
система на българите – студенти за перио-

да 2005-2007 г. 
 
В настоящото изследване относно оказва-

нето на рекламно влияние предстои да бъдат 
проучена част от ценностната система на 
българските студенти, ползващи мобилни 
продукти и услуги.  Не бива обаче да се пре-
небрегват и индивидуалните ценности на 
таргетираните групи, защото те са важна 
детерминанта на човешкото поведение. Спо-
ред редица психолози те са тясно свързани с 
Аз-концепцията и психосоциалната идентич-
ност на личността. Голям е приносът на бъл-
гарската авторка Магдалена Гарваноова, коя-
то в книгата си «Трансформация на ценнос-
тите на съвременния българин», С., 2013 г. 
провежда интересно социологическо проуч-
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ване по методиката на Шварц относно про-
мяната в ценностите при младото поколение, 
които са изключително важни за настоящото 
проучване. (Гарванова, 2013) 

Емпирично проучване от 1995 г.  (N=242), 
което прилага модела на основните индиви-
дуални ценности на Шварц, (Schwartz,1992) 
показва, че студентите като носители на ли-
берално-демократичния идеал в българското 
общество ценят в най-голяма степен себена-
сочеността (свободата на избор на собствени-
те цели), а в най-малка степен – властта. 
(Байчинска, Гарванова, 2005) 

В изследване, проведено 10 години по-
късно, през 2005 г., тази ценностна йерархия 
се запазва. Студентите поставят отново на 
първо място себенасочеността, а властта ми-
нава на предпоследно – девето място, следва-
на от традицията, която заема последно десе-
то място. (Гарванова, 2005) Следователно 
индивидуалните мотивационни цели и инте-
реси при българските студенти продължават 
да доминират над колективните. Това се 
обяснява с факта, че те споделят предимно 
ценности, свързани със себеутвърждаване и 
отвореност към нов опит.  

Според авторите на изследването, дина-
мичните социално-икономически и полити-
чески промени у нас, които са в пряка връзка 
с приемането на държавата ни в Европейския 
съюз от 1 януари 2007 г., провокират интере-
са към краткосрочни изменения в ценностите 
на младите хора в България в близки по време 
периоди, тъй като именно студентите са из-
разители на модерната и прозападна цен-
ностна ориентация у нас.  

Десетте ценностни типа, посочени и раз-
работени по модела на Шварц, формират две 
биполярни дименсии:  

• себетрансцедентиране – включва 
универсализъм и доброжелателност; 

• себеутвърждаване – обединява пос-
тижението и властта. 

Двете дименсии противопоставят ценнос-
тите, акцентиращи върху приемането на дру-
гите като равни и грижа за тяхното благосъс-
тояние, на ценностите на личния успех и до-
миниране над другите. Друга важна димен-
сия, която има пряко отношение към настоя-
щото проучване, е откритост към промени 
(себенасоченост, хедонизъм и стимулация) 
срещу консерватизъм (традиция, сигурност 
и конформност) противопоставя ценностите, 
акцентиращи върху независимата мисъл и 
действие, а също и желанието за промени, на 

ценностите на себеограничението, поддържа-
не на традицията и стабилността. 
(Schwartz,1992) 

Следователно направеният анализ на цен-
ностите показва, че себенасочеността при 
българските студенти е индивидуална цен-
ност, която е обвързана с постмодерните цен-
ности на глобалния свят. Тук се наблюдава 
надмощие на ценностите на личностното се-
беизразяване (като избор, независимост на 
мисленето и действието, неограничавани от 
външните  граници) над ценностите на лич-
ностното себесъхранение.(Schwartz,1992 

По отношение на ценностните дименсии и 
интереси, сравнителният анализ на данните 
от изследването на М. Гарванова разкрива, че 
откритостта към промени запазва своето пър-
во място, следвана на второ място от себет-
рансцедентирането (колективен ценностен 
интерес). 

Хармонията и стабилността в обществото, 
взаимоотношенията и собствената личност  
(характерни за ценностна сигурност) намаля-
ват своето мотивационно значение за младе-
жите  и падат от втора на трета позиция за 
изследвания период. На по-предно място се 
поставя хедонизма от студентите, изследвани 
през 2006-2007 г. Следователно за по-
съвременните студенти все по-важно и прио-
ритетни стават ценностите, свързани с доста-
вянето на удоволствие и наслада от живота. 
Методиката на изследването е представена в 
следващата част. 

       
Методи за тестване на убеждаващото 

влияние на рекламата 
 
Създаването на оригинална методология за 

извършване на изследвания на реклама е мно-
го сложна задача и това се обяснява с факта, 
че няма строго установени стандартни моде-
ли. Основните методи, на които се разчита, са 
анкетни проучвания, групови дискусии или 
дълбочинни интервюта, като рекламните но-
сители се тестват за възприемане, разбиране, 
запомняне или предизвикване на емоции с 
цел повлияване върху поведението на потре-
бителите. Най-често първоначално се обсъж-
дат нагласите и навиците за покупка и пот-
ребление на съответната продуктова катего-
рия. След това може да се поставят въпроси и 
за представителите на категорията, т. е. кон-
курентните продукти и услуги. Освен позна-
вателно значение този блок от въпроси има и 
методическо значение- да предразположи 
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лицата за бъдещото сериозно обсъждане на 
основния предмет на изследване- рекламата.  

Методологията на рекламното изследване 
включва най-общо три основни момента при 
рекламните изследвания: притестове- тестове 
проведени преди представянето на рекламата; 
основни тестове- проведени по време на рек-
ламата и следящи изследвания- използват се 
след приключване на рекламното представя-
не. Много чуждестранни и български автори 
се занимават с този въпрос, но заслуги за раз-
работване на  предварително тестване на рек-
ламата имат Д. Доганов и Б. Дуранчев, които 
разглеждат три основни метода: методът на 
портфейлно тестване – метод, при който 
степента на припомняне определя запомняне-
то; метод на директния рейтинг – при него 
се класират алтернативни реклами за опреде-
ляне на влияние на рекламата върху поведе-
нието; театрални тестове- при него се оп-
ределя  отношението на зрителите чрез елек-
тронни устройства. (Доганов, и съавт., 2003) 

След подготовката на рекламата  започва 
етапът на провеждане, т. е. реализацията на 
рекламата. Всяка дейност до този момент 
остава напълно неизвестна за потребителите, 
защото те узнават за рекламата след нейното 
представяне. По време на представянето на 
рекламните носители се провеждат редица 
изследвания относно ефективността на 
привличане на вниманието. Тези изследва-
ния показват връзката му с контрола на ин-
тензивността на възприятието. Това означава, 
че се създават подходящи условия за успешна 
рекламна комуникация. Психолозите устано-
вяват, че осъзнаването на потребността от 
определена стока до намирането на най-
добрата стокова алтернатива и задоволяване-
то на съответната потребност е сложен про-
цес, при който се наблюдава загуба на ин-
формация. (Петрова, 1999) Тук се прилагат 
различни методи за установяване на специ-
фиката на информацията. Това са: четив-
ност на текста, брой на изреченията, 
употреба на преносно значение, обем на 
посланието и др. С тези фактори се занима-
ват първоначално Р. Рийвс и Огилви, но те са 
предмет на разглеждане и от Кафтанджиев и 
други автори. 

Втора основна група относно проучване на 
рекламата са т. нар. следящи изследвания 
(Tracking studies), (Hollis, 2004) които са ут-
върден метод за измерване на нейното въз-
действие. Това са непрекъснати изследвания, 
които включват измерването на много и раз-

нообразни променливи за познанията, мисле-
нето, възприятията, нагласите на потребите-
лите и тяхното поведение, като те се явяват 
най-важни за настоящия труд. Тези изследва-
ния са организирани на месечни периоди, 
наречени вълни. Резултатите от следящите 
тестове се докладват през различни периоди в 
зависимост от ритъма на работа на рекламни-
те агенции и изискванията на рекламодателя. 
Чрез тях се наблюдават много като количест-
во и разнообразни като качество важни пока-
затели за поведението на собствения бранд и 
на брандовете конкуренти, установява се как 
една маркетингова дейност е въздействала, 
освен това позволяват да се изследват малки 
пазарни съвкупности. За установяване на тези 
зависимости, се проследяват водещите еле-
менти от ценностната система на респонден-
тите. 

 
Изследване на ценностите на младите пот-
ребители чрез анкетна карта по метода на 

Шварц 
 
На респондентите, които са 300 на брой, се 

предоставя възможност да разкрият отделни-
те компоненти от ценностната си система, 
(Гарванова, 2013) които се смята, че силно 
влияят върху мисленето и поведението им 
при ползването на продукти и услуги на мо-
билните оператори в България. Това се пости-
га чрез доброволно попълване на втора анкета 
от респондентите по принципа на отзовалите 
се. В нея също се конкретизира изборът на 
мобилен оператор от съответния респондент, 
като присъства и една особеност, а именно 
ползване на продукти и услуги на два мобил-
ни оператора едновременно. Това явление 
също може да бъде в полза на аргумента за 
силното влияние на рекламата, която достига 
по различни медии до потребителите.  

Изказва се следната хипотеза: Рекламните 
носители на мобилните оператори могат да 
повлияят върху някои от елементите от 
ценностната система на младежите, въпре-
ки че отношението към рекламата е отри-
цателно.  

Чрез анкетно проучване се изследват цен-
ности, които стимулират поведението на 
респондентите, а също го контролират. 
(Schwartz,1992) Тези ценности се установяват 
чрез въпроси 36 и 37, при които присъстват 
различен брой айтеми, като целят определя-
нето на насочеността и стимулите на младите 
потребители. Това се свързва и с идеята за 
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следване на определени модни тенденции, 
което също се смята като част от изразяването 
на стремежа на респондентите към независи-
мост на мисленето и действието, проявяване 
на творчество в един самостоятелен стил, 
свобода и самостоятелност. Затова въпрос 36 
гласи: Рекламата на избрания от мен моби-
лен оператор трябва да съдържа следните 
компоненти, за да въздейства на моето мис-
лене. Последвалите 10 айтема съвсем точно 
описват особености на рекламните носители 
на мобилните оператори в България, за които 
се предполага, че биха привлекли вниманието 
на младите потребители. 

Във въпрос 36 се сформират два фактора 
като първият 
36.1_компоненти_за_въздействие_на_рекл
амата отново включва мнозинството от айте-
мите 8 от 10 възможни, като в него попадат: 
„Да предизвиква у мен наслада/удоволствие“, 
„Да бъде с приятна музика“, „Да има прив-
лекателни персонажи“, „Да ме кара да я 
гледам отново“, „Да създава усещане за сво-
бода“, „Да ме разтоварва от ежедневието“, 
„Да е различна от останалите“ и „Да не ме 
дразни със съдържанието си“. Премахването 
на айтемите: „Да има привлекателни персо-
нажи“ и „Да създава усещане за свобода“ 
значително подобрява надеждността – 0.731 
по Алфа на Кронбах. Чрез въпроса се проуч-
ват някои от компонентите на рекламата, кои-
то биха могли да окажат въздействие върху 
потребителите, като тук се отчита и възприе-
тите от младежите  социални дейности на 
мобилните компании. Изследват се ценности, 
изразяващи стремеж към независимост на 
мисленето и действието на младежите, проява 
на творчество, търсене на свобода и самосто-
ятелност.  

Става ясно, че силно въздействие на рек-
ламата, притежаваща приятна музика, пре-
дизвикваща наслада или удоволствие, което 
кореспондира с хедонистичното влияние, а 
също и наличието но развлекателен елемент. 
Отговорите за наличието на музика, както и 
предизвикваща наслада са по-скоро да, защо-
то средните им стойности са от 2.4 до 2.5, 
което отива към 3, съответстващо на положи-
телен отговор.  

Мотивацията на респондентите към опре-
делено поведение се открива чрез въпрос 37, 
където младежите посочват защо са избрали 
определен мобилен оператор или два мобил-
ни оператора, което колерира с въпрос 32 от 
същата анкета. Във въпрос 37 отново един 

фак-
тор37.1_причини_за_избор_на_мобилен_оп
ератор оформя почти всички твърдения. Това 
са айтемите: „Силното ми желание за промя-
на“, „Силното ми желание за ползване на 
други услуги“, „Желанието ми да ползвам 
повече мобилни услуги“, „Желанието ми да 
демонстрирам по-добро положение в общес-
твото“, „Желанието ми да демонстрирам 
власт“, „Желанието ми да демонстрирам 
авторитет“ и „Желанието ми да следвам 
модните тенденции“, които попадат в този 
фактор.  Без последния айтем, а именно „Же-
ланието ми да следвам модните тенденции“, 
надеждността се повишава на 0.700 по Ал-
фа на Кронбах. Чрез айтемите сe описват 
ценности, свързани с поемането на риск, же-
ланието за разнообразен и вълнуващ живот, 
власт, постижение и други. Тези ценности се 
изследват при младежи на възраст от 18 до 25 
години, защото те самите са част от консума-
торско общество. Влиянието, оказвано на 
младите респонденти, непритежаващи доста-
тъчно голям житейски опит, с лабилна емо-
ционална система, може да се окаже много 
успешно за комуникатора, тоест рекламира-
ната компания. Присъствието на айтема: 
Имиджът на компанията, също спомага за 
установяване на влияние както на имиджова, 
така и на продуктова реклама. Поемането на 
риск се установява с айтемите: „Силното ми 
желание за промяна“, „Силното ми желание 
за ползване на други услуги“ „Желанието ми 
да ползвам повече мобилни услуги“, които 
трябва да покажат доколко повлияните мла-
дежи са склонни да закупят и ползват нови 
продукти и услуги на повече мобилни компа-
нии. Резултатите от сформиралия се фактор 
са представени в последвалата таблица. 

С конкретния въпрос: Извършвали ли сте 
покупка по интернет под влияние на рекла-
ма? респондентите показват своето поведе-
ние след оказано въздействие по интернет, 
като избират между айтемите: да, не или по-
някога, което също включва и някакъв поло-
жителен отговор. За тези от тях, които са из-
вършвали такава покупка, тоест готови са да 
поемат този риск, посочват във въпрос 39, 
който съдържа 9 айтема, какво е усещането. 
Във въпрос 39 се сформират два фактора с 
висока надеждност.  
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Таблица 1. Средни стойности на въздействащите елементи на рекламата
 

Основни айтеми Средни стойности 
Имиджът на компанията 2,33 
Препоръките на познати хора 2,16 
Силното ми желание за промяна 2,10 
Силното ми желание за ползване на други услуги 2,03 
Желанието ми да следвам модните тенденции 1,84 
Желанието ми да ползвам повече мобилни услуги 1,79 
Желанието ми да демонстрирам авторитет 1,76 
Желанието ми да демонстрирам по-добро положение в обществото 1,75 

С конкретния въпрос: Извършвали ли сте 
покупка по интернет под влияние на рекла-
ма? респондентите показват своето поведе-
ние след оказано въздействие по интернет, 
като избират между айтемите: да, не или по-
някога, което също включва и някакъв поло-
жителен отговор. За тези от тях, които са из-
вършвали такава покупка, тоест готови са да 
поемат този риск, посочват във въпрос 39, 
който съдържа 9 айтема, какво е усещането. 
Във въпрос 39 се сформират два фактора с 
висока надеждност.  

Първият 
39.1_удовлетворение_от_извършена_покуп
ка_по_интернет, от които включва следните 
айтеми: „Почувствах се удовлетворен(а)“, 
„Почувствах се щастлив(а)“ и „Почувствах 
се сигурен(а)“ с надеждност 0.781 по Алфа 
на Кронбах, което се смята високо степен на 
значимост.  

Вторият 
39.2_разочарование_от_извършена_покупк
а_по_интернет е съставен от айтемите: „По-
чувствах се разочарован(а)“ и „Почувствах 
се ограбен(а)“ с надеждност 0.697 по Алфа 
на Кронбах, която е с близка стойност. Пър-
вият фактор е съставен от айтеми, които 
описват положителни емоции. Те могат да 
създадат и положителни нагласи у респон-
дента. Резултатите и зависимостите може да 
бъдат разгледани в последвалата диаграма. 

Най-висока е средната стойност на удов-
летвореността-почти 3, което съответства на 
отговор да. По-малък е делът на усещането за 
щастие, също с висока стойност- 2.15, а най-
ниско стои усещането за сигурност-едва 2.05, 
което се доближава до отговор – донякъде и 
не изразява категоричност.  

За установяване на доброжелателността на 
младите респонденти, се поставя въпрос 40, 

чрез който се изследва склонността на тарге-
тираните лица да направят покупка за свой 
близък, роднина или приятел, но без да очак-
ват полза за себе си. Резултатите могат да се 
проследят в кръгова диаграма,  от която става 
ясно, че само 39% от анкетираните или  
това са 117 респонденти са напълно готови 
да помогнат на свой близък, роднина или 
приятел, като му закупят продукт от мобилен 
оператор. 45% или 136 респонденти са дали 
отговор –понякога, което включва до някак-
ва степен и положителен отговор. Това може 
да се обясни с няколко причини: или има обс-
тоятелства, които възпират понякога респон-
дентите; или присъства моментът на разсей-
ване след оказано въздействие на рекламата. 
Получените стойности могат да се анализират 
като средни, тоест около 50% са склонни да 
постъпят по този начин, което показва на-
личие на доброжелателност у младото поко-
ление.  

Това, което изпитват респондентите, се ус-
тановява чрез следващия въпрос 41, където 
при даден положителен отговор или отговор – 
понякога с елемент на положителност, те 
трябва да посочат. Тук присъстват 8 айтема и 
се сформират два  фактора, като и двата са с 
висока степен на надеждност. Айтемите, 
включени във въпрос 41, които е последен 
извън демографските въпроси.  

Това, което изпитват респондентите, се ус-
тановява чрез следващия въпрос 41, където 
при даден положителен отговор или отговор – 
понякога с елемент на положителност, те 
трябва да посочат. Тук присъстват 8 айтема и 
се сформират два  фактора, като и двата са с 
висока степен на надеждност. Айтемите, 
включени във въпрос 41, които е последен 
извън демографските въпроси.  
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Склонни ли сте да помогнете на Ваш близък, като 
закупите мобилен телефон или заплатите услуга ? 

не
16%да

39%

понякога
45%

не

понякога

да
 

 
Фигура 1. Процентно съотношение на резултатите от извършване на покупка за близък под 
влияние на рекламата. 
 

Първият фактор 
41.2_негативно_отношение_след_помощ

_на_близък включва следните айтеми: „По-
чувствах се полезен/полезна“, „Почувствах 
се объркан(а)“, „Не се чувствах удовлетво-
рен(а)“, „Почувствах се ограбен(а)“ и „Не 
ми донесе никакво усещане“. Изключването 
на айтема: „Почувствах се полезен/полезна“, 
който е обърнат реверсивно, подобрява зна-
чително надеждността –от 0.786 на 0.808 по 
Алфа на Кронбах. Зависимостите се предс-
тавят в стълбовидна диаграма, от която ясно 
се вижда, че най-висока е стойността на айте-
ма: Не се почувствах удовлетворен(а), а 
именно със средна стойност – 1.65, което е 
близо до 1 или това е стойност дадена за от-
говор – не, а айтемът: Почувствах се обър-
кан(а), е със средна стойност – 1.62. Най-
ниски са показателите за усещането за огра-
беност- 1.50, липсата на всякакво усещане е 
между 1.60 и 1.55, което също е близо до 1, 
което е отговор «не». Вторият фактор 
41.1_позитивно_отношение_след_помощ_н
а_близък, сформирал се към този въпрос, е 
съставен от следните айтеми: „Почувствах се 
щастлив(а)“,„Почувствах се удовлетво-
рен(а)“ и „Това предизвика благородни чувс-
тва у мен“. Без последния посочен айтем 
надеждността се покачва на 0.848 по Алфа на 
Кромбах. Резултатите от установения фак-
тор, както и зависимостите на средните стой-
ности на айтемите са представени в стълбо-
видна диаграма, от която се установява, че с 
най-висока стойност е айтемът, описващ усе-
щането за щастие след извършената постъп-
ка- 2.25, което е повече от 2, тоест към поло-
жителен отговор. Чувството за удовлетворе-
ност е също с добри показатели – 2.20, което 

също е повече от 2. Относно усещането за 
благородни чувства е с по-ниски стойности 
или 2.10 което показва, че не носи толкова 
голяма удовлетвореност на младите респон-
денти. 

 
Изводи 

 
Извод 1: Рекламните носители на мобил-

ните оператори могат да повлияят върху мла-
дежите, ползващи продукти и услуги на мо-
билни оператори. 

Извод 2: Следването на определени модни 
тенденции не винаги зависи от силното пов-
лияване от страна на рекламата. 

Извод 3: Ценностната система на младе-
жите е изградена от много компоненти, като 
върху степента на доброжелателност може да 
се оказва по-силно влияние чрез реклама, 
отколкото върху останалите.  

Направените изводи доказва частично пос-
тавената хипотеза. 

 
Заключение 

 
Изследването на различни рекламни пос-

лания дава възможност да се установи, че 
рекламното съобщение може да доведе до 
промяна на поведението като резултат от за-
помнянето, възприемането и  използването на 
рекламирания продукт или услуга. До каква 
степен различните рекламни носители могат 
да повлияят на потребителите зависи от ре-
дица фактори, част от които включват високи 
стойности относно елементите от ценностна-
та система на респондентите. Определянето 
на характеристиките на младежките групи е 
отговорна дейност, която изисква извършване 
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на наблюдения и задълбочени проучвания. 
Водещият критерий, според задачите на нас-
тоящото изследване, е определяне на факто-
рите за рекламно въздействие, съобразени със 
спецификата на конкретния рекламен сег-
мент. Направените проучвания акцентират 
върху социалнопсихологическите, възрасто-
вите и екзистенциални аспекти на ценностна-
та система на младежите. Те са изразители на 
модерната и прозападна ценностна ориента-
ция у нас и не се стремят към хармония и 
стабилност в обществото, тъй като все по-
приоритетен става хедонизмът като ценност, 
което е по-скоро индивидуалистично мисле-
не, отколкото колективистично. Това, от своя 
страна, има връзка с негативният аспект на 
представата на младите хора за реалността.  
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ABSTRACT: The author examines the degree of involvement of young consumers in different advertisements 
of mobile operators in Bulgaria, as well as their attitudes, checking whether this is determined by the type of 
purchase - using a mobile product or service. 

The aim of the research report is to establish through a survey what the attitudes and predispositions young 
people in Bulgaria are toward advertising strategies, and if they can be changed through advertising. 

To achieve this aim, the author has used the following tasks: 
- Studying the mobile products and services; 
- Examining advertisements reaching young consumers; 
- Attitude and predisposition analysis of young people; 
- Comparative analysis of the presence or absence of attitude shifts. 
The methods used to achieve these tasks are the following: making two consecutive surveys on the same re-

spondents regarding their attitudes towards the advertisings of mobile operators and the companies in general. 
Key words: advertising influence, mobile products and services, company image.  

 
Понятието нагласа 

 
За установяване на потребителските наг-

ласи на младежите на възраст от 18 до 25 
години към рекламата на мобилните операто-
ри в България, е нужно да бъдат разгледани 
някои схващания относно понятието нагласа. 
Според Хибш и Форверг, които изследват 
нагласите за социалната психология, нагла-
сата е „готовност за реагиране, наложителна 
и задължителна за определени групи в конк-
ретни ситуации, която като социопсихоло-
гична категория представлява насоченост на 
личността, детерминирана от груповите нор-
ми”. (Hiebsch,Vorwerg, 1979, с.123) Следова-
телно формирането на нагласите се извър-
шва в определена социална среда и е отраже-
ние на връзките му с външния свят. 

В най-общ смисъл нагласите (attitudes) се 
определят като тенденцията да се реагира по 
определен начин на дадени въпроси или съ-
бития или „относително устойчива привична 
вътрешна насоченост, или предразположе-
ние на човека към определен тип реагиране, 
която определя действията и преживявани-
ята и може да се тълкува като звено пос-

редник между стимула и реакцията”. (Дило-
ва, Никова, 1989, с.356) Минчев по-
изчерпателно дефинира понятието нагласа, 
защото я разглежда като подбудителен навик 
или привичка. Той посочва, че нагласата е 
„неосъзнавана форма на подбуждане на 
психо-поведенческа активност на индиви-
да, която е придобита в индивидуалния 
опит и се провокира от определен тип си-
туации”. (Минчев, 2013, с.67) 

Нагласата следователно се разбира като 
някакъв стимул, който я предизвиква, а също 
определя и начина на поведение на индивида. 
Следователно концепцията за въздействието 
включва оказване на влияние върху потреби-
телските нагласи, но не на последно място 
разработване на концепция за нагласите. 

 
Нагласа към реклама 

 
В настоящото проучване стимулът за пре-

дизвикване на реакция е рекламираният про-
дукт, като се прави опит да се определи наг-
ласата към рекламата изобщо, а също и 
нагласите към рекламните носители на 
мобилните оператори в България. 
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Анализът на потребителските нагласи към 
различните стоки и услуги е предмет на изс-
ледване в психологията на рекламата. В рек-
ламната практика това означава да се посочат 
водещите потребности на различните видове 
личности, а чрез изтъкване на положителните 
качества на продуктите, да убедим потреби-
телите, че тези потребности ще бъдат удов-
летворени. Ето защо в психологията нагласа-
та се определя като субективно възприето 
способност на дадена стока да задоволи 
съществуваща потребност. (Rosenstiel, 1979) 
В съзнанието на потребителя трябва да бъде 
предизвикана позитивна оценка към качест-
вата на мобилните продукти и услуги, която 
от своя страна, е резултат от миналия опит, 
съпътстващи преживявания и други фактори, 
които формират емоционалния компонент на 
оценката. Като следствие от позитивна или 
негативна оценка на обекта се очаква опре-
делен вид „поведенческа готовност” спрямо 
него. Следователно всяка реклама при 
осъществяване на своето въздействие 
трябва да пробужда положителни или от-
рицателни емоции и съответно да формира 
определени оценки. Наличието или липсата 
на тези емоционални нагласи предстои да 
бъдат констатирани чрез анкетните проучва-
ния, а също така дали те могат да детермини-
рат статистически значимо промяна в потре-
бителското поведение при таргетираните гру-
пи.  

Специалисти, работещи в областта на рек-
ламното повлияване, или по-конкретно при 
установяване влиянието на радиорекламата 
относно вземане на решение за покупка, кон-
статират, че информацията се възприема из-
бирателно. Заслуга в тази насока имат Ла-
зерсфелд и други изследователи от Охайо, 
които откриват, че влиянието на масмедиите 
върху реципиентите е ограничено. (Ла-
зерсфелд, 1992) Това означава, че отделният 
потребител може да проследи рекламата на 
една организация, но предпочита да вижда, 
чува и чете онези съобщения, които подкре-
пят съществуващото вече у него мнение, т. е. 
индивидът се стреми към стабилност на 
нагласите си. (Noelle-Neumann, 1984) 

Освен от масовите комуникации (в случая 
влияние на масмедиите) нагласата на потре-
бителя може да се повлияе и от индивиду-
алната информираност. Връзката между 
индивидуалната информираност и възмож-
ността да се повлияе отвън чрез представяне-
то на определена информация е формулирана 

от Р. Хофщетер като правило: „силата на 
убеждаването на една новина е функция на 
съществуващото незнание” (Hofstatter, 1960, 
с.89) Констатирането на липса на информа-
ция е показател за отсъстваща нагласа, т. е. 
нагласа, която трябва да се изгради. Следо-
вателно степента на незнание и липсата на 
опит с определен обект или личност мотивира 
приемането на чуждо влияние. 

В този ред на мисли става ясно, че влияни-
ето на формираната вече нагласа при възпри-
емането и преработването на информацията 
не се изчерпва само с избирателността, а обх-
ваща и тълкуването на вече възприета ин-
формация. По-сложният процес е свързан с 
преодоляването на възприета негативна 
нагласа, което от своя страна, може да се 
постигне чрез създаване на точната рекламна 
концепция за правилно повлияване. Във връз-
ка с това се изказва следната хипотеза: Наг-
ласата към рекламата е напълно отрица-
телна, но тя влияе върху отношението на 
младежите към рекламираните продукти и 
услуги. 

Измерването на нагласите на една целева 
група не се прави само за да се диференцира 
самата аудитория и всички нейни характерис-
тики, а за да се пристъпи към промяна на наг-
ласите при необходимост. Така се създава 
благоприятна предпоставка за стимулиране 
на желаното поведение-извършване на по-
купка. Преди да се премине към търсене на 
нагласата към рекламите на мобилните опе-
ратори в България, се търсят начини за про-
мяна на нагласите. Във връзка с това предс-
тои да бъдат разгледани някои теоретични 
схващания относно този проблем.  

 
Промяна на потребителските нагласи 

 
Отделните автори посочват различни фак-

тори, влияещи върху нагласите. Според А. 
Петрова това са: вида на информацията, спе-
цификата на рекламните носители, индивиду-
алните характеристики на реципиента, ситуа-
цията на възприемане на информацията и др. 
Като цяло тези фактори могат да бъдат разде-
лени на две групи: външни фактори, т. е. от 
страна на рекламните носители и вътрешни 
фактори, тоест индивидуалните качества на 
личността. Следователно ролята на комуни-
катора при формирането и реализирането на 
комуникационния процес е определяща. 

При наблюденията на промяната на нагла-
сите посочихме, че индивидуалните характе-
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ристики на личността също са определящи. 
Например, по-възрастните потребители са с 
по-трайни мисловни и поведенчески стерео-
типи и затова не са податливи на влияние така 
както по-младите. Още изследователи в об-
ластта установяват, че по-агресивните лич-
ности, както и личности с ярко изразени влас-
тни претенции могат да бъдат лесно повлияни 
от рекламното въздействие. 

Промяната на нагласите се детерминира 
и от принадлежността на личността към 
определена социална група, съгласно про-
учванията на С. Ховланд и сътрудниците му. 
Прави се следният извод: колкото по-високо 
индивидът оценява своята групова принад-
лежност, толкова по-близки са нагласите му с 
тези на групата и толкова по-резистентни са 
те по отношение на опитите за промяната им. 
(Hovland, 1953) 

 
Резултати от анкетните проучвания от-

носно нагласите на младежите, повлияни 
от реклами на мобилни оператори 

 
Броят на респондентите, участващи в из-

следването относно потребителските нагласи, 

е 300 души на възраст от 18 до 25 години, 
ползващи продукти и услуги на мобилни опе-
ратори под влияние на реклама. Най-голям е 
делът на абонатитет на Теленор-39,7% от 
изследваните лица, след това е А1-28,6%, 
последван от Виваком-26,6%. В анкетата 
присъства и отговор повече от един мобилен 
оператор - 4,4% и друг-0,8%, които не оказ-
ват значително влияние върху крайните ре-
зултати. 

При търсенето на зависимости между мо-
билен оператор и предварителната нагласа 
(преднагласа) на потребителите, се установя-
ва, че независимо от това на кой мобилен 
оператор са изследваните респонденти, пове-
чето имат неутрална предварителна нагла-
са към него, с когото създават отношения или 
това са 44% от анкетираните. Най-важният 
резултат е увеличаване на процентите на 
отрицателните нагласи от преднагалси към 
настоящи нагласи от 17,3 % на 26,3%, а 
противоречивите нагласи също нараства 
от 6,7% на 12,3%, което е доказателство за 
намаляне на доверието след ползването на 
продукти и услуги на мобилни оператори в 
България.  

 

 
Фиг. 1. Стълбовидна диаграма относно преднагласите на младежите в проценти 
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Фиг. 2. Стълбовидна диаграма относно нагласите на младежите в проценти 
 

От посочените диаграми може да се нап-
рави ясна съпоставка между предварителните 
и сегашните нагласи на респондентите, като 
се констатира, че промяната е в посока нарас-
тване на отрицателната и неутралната нагла-
са. Нарастването на отрицателните нагласи – 
от 17,3% на 26,3%, което показва наличието 
на неудовлетвореност у потребителите на 
водещите мобилните оператори в България 
показва изграждане на негативно отношение 
относно съответните продукти, което ще реф-
лектира и върху нагласата към компанията. 
Отговорилите с „много противоречива“ наг-
ласа също са с промяна от 6,7% на 12,3%, 
което отново потвърждава първоначалното 
твърдение и говори за липсата на очакваното 
доверие към съответните компании.  

Чрез търсене на връзки между различни 
въпроси относно констатирането на сегашни-
те нагласи на респондентите, се установява, 
че резултатите не се разпределят случайно, а 
между тях съществуват определени зависи-
мости. Сформирали се фактори в анкетата с 
показател за надеждност Алфа на Кронбах  
над или около 0.600, която се смята за значи-
телна, се открива в пети въпрос, където айте-
мите: „Предоставя важната информация“ и 
„Отнася се внимателно към клиентите“ 
понижават надеждността на скалата, т. е. без 
тези въпроси надеждността е 0.755, а с тях е 
0.619, което означава, че отговорите на тези 
два айтема не корелират напълно с тези на 
останалите айтеми на съответния въпрос, а 
всички останали сформират фактор. При ос-
таналите айтеми се наблюдава тенденция на 

преобладаващ отговор: „донякъде“, което 
показва несигурно отношение на потребите-
лите при определяне на основните характе-
ристики на компаниите и тяхната дейност, 
което има пряка връзка с нагласите на младе-
жите към компаниите. 

Анализът на факторите позволява да се 
решат два важни проблема в проучването: 
нагласите на потребителите към мобилните 
компании, а също да се открият зависимости 
между основните айтеми. С помощта на фак-
торен анализ е възможно да се идентифици-
рат скритите променливи, които са отговорни 
за наличието на линейни статистически коре-
лации между посочените айтеми. Чрез 5 въп-
рос се изследват основните причини за про-
мяна на нагласите, където присъстват 7 айте-
ма, при които факторният анализ показва, че 
основни причини за промяна на нагласите са 
следните: Информира точно своите клиенти, 
Предлага достатъчно ползи за клиентите, 
Предлага иновативни идеи за клиентите. 

Най-много положителни отговори, както и 
отговор „донякъде“ са дали респондентите на 
посочените три айтема, които при факторния 
анализ са определящи, защото те увеличават 
степента на надеждност до 0,647 и повече, 
което означава, че тези айтеми са с най-
голяма тежест по сформиралия се фактор. 
След премахване на един от тези айтеми, на-
деждността намалява, което е точен показател 
за силна надеждност. Айтемът: Предлага ино-
вативни идеи за клиентите е изключително 
важен, защото при него както се вижда на 
кръговата диаграма, респондентите са дали 
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най-голям брой положителни отговори- 97 
души или това са 39% от анкетираните мла-
дежи. Процентът на отговор донякъде за този 
айтем е 37%, което е близко до предходния 
като стойност, но по-голямата стойност на 
положителния отговор е причина да се твър-
ди, че иновативните идеи, предлагани от мо-
билните оператори в България привличат 
младежите и в последствие могат да променят 
техните преднагласи и поведение. 

За да бъде отчетено реалното въздействие 
на рекламата, както и извършването на по-
купка след наблюдавана реклама на мобилен 
оператор, на респондентите се поставя въп-
рос 6 от първа анкета, който гласи: Ползвате 
ли продукти и услуги на мобилни оператори, 
след като сте наблюдавали техни реклами? 

Във въпроса не се изисква респондентът да 
обвърже тази дейност с мобилния оператор, 
на когото е абонат, защото извършването на 
покупка от един мобилен оператор не е за-
дължително да съвпадне с настоящия, с кого-
то има договорни условия в момента. Освен 
това във въпрос 7 се посочва и името на опе-
ратора, в случай, че се даде положителен или 
отговор понякога, което респондентите също 
трябва да разбират като положителен, но с 
по-малка честота. Резултатите от този въпрос 
са представени в следващата диаграма, като 
първоначалните очаквания са за малък брой 
респонденти от анкетираните, който биха 
направили покупка след въздействие на рек-
ламен носител на мобилен оператор. 

 

 
 
Фиг. 3. Процентно съотношение на извършилите покупка след оказана влияние 

 
В представената пръстеновидна диаграма 

ясно се вижда, че почти 50% или 147 младежи 
от анкетираните респонденти, чийто общ 
брой е 300, не са извършвали покупка след 
контакт с рекламен носител на мобилен опе-
ратор, което се обяснява с редица фактори 
като липса на достатъчно доверие, нежелание 
да се поема риск и не на последно място – 
слабо въздействие на рекламата, както и на 
нейните отделни елементи. За този въпрос 
получените резултати са по-високи от очак-
ваните, което е добър знак за постигнатото 
въздействие чрез реклама. Интерес представ-
лява и отговорът на въпроса кой е преоблада-
ващият мобилен оператор, на когото са се 
доверили анкетираните потребители. От общ 
брой 163 респонденти, които дават или поло-
жителен отговор или отговор донякъде, най-
голям е процентът на абонатите на Теленор, 
които са направили покупка след наблю-
давана реклама – 54,3%, което е над 80 ду-
ши от анкетираните. Не бива да се забравя, че 

абонатите на този мобилен оператор от 
анкетираните също е най-голям – 39,7 %, 
което е едно точно доказателство за изграж-
дане на дълготрайни симпатии от страна на 
потребителите към тази компания. Независи-
мо, че А1 е лидер в предлагането на мобилни 
продукти и услуги, а също така в продълже-
ние на няколко години имаше монопол на 
своите продукти в България, в настоящото 
изследване се доказва, че и други компании, 
конкурентни на посочената могат да изградят 
положителни нагласи у клиентите си, като 
тук е уместно да посочим, че Теленор е ком-
пания, която предлага различни реклами и 
съпътстващи ги промоции, които спомагат за 
изграждането на доверие у потребителите. На 
второ място е компанията А1, последвана 
то Виваком или друг мобилен оператор, за 
когото не се изисква да бъде посочен от рес-
пондента. Голям интерес предизвиква айте-
мът два мобилни оператора (някои от рес-
пондентите са абонати два мобилни операто-
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ра), защото чрез него изследователят устано-
вява наличие на доверие към повече от един, 
което е интересен феномен, подлежащ на 
задълбочено изследване в друго проучване. 
Ако респондентите, решили да се доверят 
на два, а също и повече компании, се уста-
нови, че имат финансови проблеми, това 
би било значително доказателство за сил-
ното влияние на рекламната комуникация, 
която е част от всички провеждани кому-
никации. 

Чрез въпрос 6 се изследва броят на рес-
пондентите, ползващи продукти на мобилни 
компании след наблюдавана реклама. Въпре-
ки че 55% от младежите не са ползвали таки-
ва след въздействие на реклама, 14,5% са го 
направили, а 30,5% дават отговор понякога. 
Резултатите относно ползването на продукти 
и услуги на мобилни оператори под влияние 
на реклама, както и принадлежността на рес-
пондента към определен мобилен оператор, 
са представени в следващата стъпаловидна 
диаграма. 

 

 
 

Фиг. 4. Брой на респондентите, извършили покупка след въздействие на реклама на МО 
 

Основен въпрос в изследването е въпрос 8 
от първа анкета: Коя реклама на същия моби-
лен оператор Ви допада повече?, с което се 
цели да се направи връзка между избран мо-
билен оператор и негова реклама. В анкетата 
са посочени осем айтема: печатна реклама 
(вестници и списания), рекламни брошури, 
телевизионна реклама, витринна (офис) 
реклама, радио реклама, билборд, интер-
нет реклама и транспортна реклама. Като 
се установява, че най-активно използваните 
реклами са телевизионна и интернет реклама, 
а в по-малка степен транспортна и витринна. 
При анализ на видовете реклами, за които се 
смята, че са наблюдавани от респондентите, 
се установяват следните зависимости.  

Най-голям дял се пада на телевизионна-
та реклама- 40,7%, която се смята за рекла-
ма с много силно въздействие. Въпреки че 
телевизията се определя като слабообвързва-
ща медия, рекламата в нея е силновъздейст-
ваща, защото там се оказва влияние чрез звук, 
картина и по вербален начин. Затова мобил-
ните оператори влагат най-много средства в 

нея. По-малък е делът на интернет рекла-
мата-19%, но се смята, че младите респон-
денти посещават сайтове, в които присъстват 
реклами на мобилни оператори. Рекламните 
брошури, както и витринните или още 
офис реклами заемат почни еднакъв дял, а 
именно – за първата- 8,3%, а за втората – 
8%, което показва, че мобилните компании 
не разчитат само на телевизионна и интернет 
реклама, но прилагат комбинирано въздейст-
вие от няколко вида реклами, от които рес-
пондентите се повлияват. Печатната и транс-
портна реклама, както и рекламните билбор-
дове са със сравнително близки проценти, 
както става ясно от по-долу изложената диаг-
рама, а на последно място е печатната рекла-
ма, въпреки че печатните медии са силнооб-
възващи. Радио рекламата, както и печат-
ната реклама, имат най-малък дял: 4,3% и 
6,7%, което се обяснява с факта, че респон-
дентите са младежи на възраст от 18 до 25 
години и не реализират много често въздейс-
твие с посочените медии поради липса на 
интерес. 
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Фиг. 5. Процентно съотношение на видовете реклами съобразно оценката на респондентите 
 

Въпросът за видовете реклами е поставен, 
след като респондентите посочват: Ползвате 
ли продукти и услуги на мобилни оператори, 
след като сте наблюдавали техни реклами? 
Чрез съответната последователност на въпро-
сите се цели да се установи връзката между 
въздействието на рекламата и видовете рек-
лами. Броят на респондентите, които са заку-
пили продукт или услуга на мобилен опе-
ратор, след наблюдавана реклама, е 53 души 
от 300 анкетирани или това са 18% от об-
що 100%, което е 1/6 от общия брой. Тези 
проценти могат да се приемат за задоволи-
телни, тъй като се установява наличие на рес-
понденти, които извършват покупка след 
наблюдавана реклама. Този резултат подкре-
пя твърдението, че рекламата на мобилните 
оператори в България въздейства върху пот-
ребителите и може да определи тяхното пове-
дение.  

Представените резултати са в подкрепа на  
тезата, която гласи, че: Нагласата към рек-
ламата е напълно отрицателна, но тя влияе 
върху отношението на младежите към 
рекламираните продукти и услуги. Недове-
рието към рекламата, особено в резултат на 
опитите й да заблуждава потребителя, детер-
минира нейната слаба ефективност. Друга 
причина за формиране на скептицизъм към 
нея е влиянието на утвърдилия се обществен 
стереотип, приеман в резултат на недостиг на 
собствен опит от страна на младежите или 
несигурност, продиктувана от неспособността 

да се даде самостоятелна професионална 
оценка на обекта на явлението реклама.  

В първата анкетна карта са включени ня-
колко въпроса с различен брой айтеми, из-
мерващи оценката на рекламите на мобилни-
те оператори. Това са въпроси, чрез които се 
проверява съществува ли връзка между скеп-
тичните нагласи на респондентите към рек-
ламата и качествата на съответната реклама, 
която те познават само в резултат на пазарна-
та комуникация. Измерва се доверието към 
един конкретен бранд, в случая се дава оцен-
ка на мобилни продукти и услуги. Скалата 
включва 15 айтема за 10 въпрос и още 14 ай-
тема за 11 въпрос. Психометричните качества 
също са много добри – Алфа на Кронбах е 
0,442. 

За да се установи връзката между поведе-
ние след оказано въздействие и начин на въз-
приемане на рекламните носители на мобил-
ните оператори в България, в анкетната карта 
е включен въпросът: Как възприемате рекла-
мите на избрания от Вас мобилен оператор? 
Тук са включени 15 айтема, като първите два 
са с добра надеждност и стойности близки до 
2, тоест резултатите са близо до отговор до-
някъде:  Те са с богата информация-2,19, Те 
са ясни-2,25. Първият фактор 
10.1_възприемане_на_реклама (положител-
ни твърдения) е съставен от айтемите: Те са 
интересни, Винаги са ми допадали, Те са за-
бавни, където отговорите колерират силно и 
отрицателно с останалите айтеми. Надежд-
ността на този фактор се повишава с при-
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съствието на айтема – Винаги са ми допадали, 
от 0,478 на 0,500. Пробуждането на интереса 
на младите потребители е възлов фактор за 
формиране и изграждане на положително 
отношение към рекламите на определен мо-
билен оператор, с когото се смята, че имат 
договорни отношения, а също и се ползват 
негови продукти и услуги. Съответните рек-
лами трябва също да предизвикват положи-
телни емоции у респондентите, за да се наб-
людава процесът на запомняне и припомняне 
на съобщението. В този въпрос се наблюдава 
сформиране и на втори фактор 

10.1_възприемане_на_реклама (отрица-
телни твърдения), като той е съставен от ай-
темите: Те са безсмислени, Никога не съм ги 
разбирал, Нямам им доверие и Те ме потис-
кат и ограничават с надеждност 0,653. Като 
това са комбинация от айтеми, с които се 
изразява негативното отношение на респон-
дента към реклама на мобилен оператор. 
Очакваният резултат, младежите да имат 
негативна нагласа към рекламите на тези 
компании, отново се потвърждава, което е в 
подкрепа на поставената хипотеза. Въпреки 
негативното отношение, респондентите могат 
да опишат своето състояние при въздействие 
на рекламите, следователно има оказано въз-
действие. Отрицателните нагласи влияят 
върху отношението на младежите към 
рекламираните продукти и услуги и опре-
делят поведението на младите клиенти на 
мобилните оператори.Тези въпроси, насоче-
ни към изследване степента на достъпност на 
нагласите, е използван моделът на най-
голяма вероятност на убеждаване по Петти 
и Качиопо. (Petty,  Cacioppo, 1986) Чрез него 
се изследва убеждаването като начин за про-
мяна на нагласите, при който въздействието 
се постига по централен и периферен път. За 
целта респондентите посочват кое може да 
засили въздействието на рекламата, като във 
въпрос 11 са включени 14 айтема, при които 
анкетираните дават отговор да или не, за да се 
прецени кои са факторите водещи до по-
голяма ефективност на рекламата. Това са 
основни показатели, за които се смята, че 

биха привлекли вниманието на респондентите 
към съответните реклами, като: пълна инфор-
мация, представяне предимствата на про-
дукта, отговаряща на потребителските 
потребности и др. Групирането на айтемите 
в този въпрос се налага, защото тук присъст-
ват такива, които посочват информационната 
функция на рекламата, хедонистичния й ас-
пект, социалната й роля, както и възможност-
та й да стимулира към покупка и да насочва 
респондента към съответните организации. 
Стимулирането на консуматорските нагласи и 
подвеждащият характер на различните рек-
ламни носители на мобилните оператори не 
са посочени в този въпрос, с цел оценка на 
качествата на рекламата, за определяне на 
дълготрайното й въздействие. Проверка на 
надеждността на методиката показва стой-
ност на Алфа на Кронбах, която е 0,682 от 
сформиралия се фактор: 
11.1_елементи_на_въздействие_на_реклам
ата и се смята за скромна при включени 
следните айтеми: Когато дава точни инст-
рукции за стоките или услугите, Когато по-
сочва цената на стоката, Когато отговаря 
на моите потребности. Ако айтемът:  Кога-
то посочва откъде мога да се снабдя с про-
дукта се добави към посочените, степента на 
надеждност спада до 0,482, което показва, че 
респондентите не са склонни да извършват 
покупка веднага след оказано въздействие на 
рекламата. Проблемът е, че в интервала от 
въздействието до извършването на покупка 
потребителят може да се откаже от първона-
чалното си намерение да пробва продукт или 
услуга на мобилен оператор, защото има мо-
мент на разсейване на вниманието му, както и 
представяне на аргументи в полза на обратно-
то твърдение, т. е. неползване на продукти и 
услуги на мобилни оператори. Зависимости-
те, които се откриват между горепосочените 
айтеми са представени в колонна диаграма, 
като от общо 300 респонденти с почти равен 
брой дават положителен отговор на трита 
айтема. 

 

 



328 

 
 

Фиг. 6. Брой на респондентите дали положителен отговор на въздействащите елементи  
 

В 11 въпрос присъстват айтемите: Когато 
назовава определена марка (бранд) и Когато 
назовава конкретния мобилен оператор, кои-
то изграждат фактор 
11.2_елементи_на_въздействие_на_реклам
ата с голяма надеждност – 0,574. С тези ай-
теми се назовават конкретни понятия, които 
се обвързват със съответната компания и са 
част от рекламното въздействие на имиджо-
вата реклама на съответния мобилен опера-
тор. Присъствието им в анкетата е задължи-
телно, защото чрез тях се определя и потре-
бителската въвлеченост, което има мотиви-
ращ ефект и съдържа както когнитивни, та-
ка и емоционални компоненти. Смята се, че 
високата степен на потребителска въвлече-
ност има за последствие по-силен интерес 
към марката от продуктовата, както и по-
силна информационна активност, която се 
изразява в събиране и анализиране на повече 
информация. Тази висока информационна 
активност е в състояние да формира убежде-
ние, дори когато продуктът не е лично изп-
робван от потребителя. Не бива да забравяме, 
че многообразието на дългосрочните ефекти 
от въздействието на рекламата върху реципи-
ентите поставя въпроса дали тези ефекти се 
определят от начина, по който е кодирана 
информацията в рекламата. Тази кодираност 
може да се реализира и чрез конкретно назо-
ваване на бранда или на компанията, които са 
част от рекламния блог.  

 
Изводи 

 
Извод 1: Независимо от отрицателната 

нагласа към рекламите на мобилните опера-
тори в България, младите респонденти, полз-
ващи техните продукти и услуги, могат да 

бъдат повлияни от нейните компоненти на 
взаимодействие, което води до изграждане на 
нови нагласи или промяна на някои от вече 
създадените.  

Извод 2: Степента на повлияване, изграж-
дането на по-дългосрочно доверие, както и 
по-големите предпочитания към една или 
друга мобилна компания, се определят от 
редица фактори, които имат променящ се 
характер. 

Извод 3: Различните елементи на въздейс-
твие на рекламите на мобилните оператори в 
България спомагат за формирането на някои 
когнитивни и емоционални потребителси 
нагласи. 

Направените изводи доказват частично 
поставената хипотеза. 

 
Заключение 

 
Процесът на промяна на потребителските 

нагласи е сложен и се определя от редица 
фактори. Нагласите се появяват в резултат на 
преработването на нова информация и при 
създаването на оценка за съответния обект. 
Изграждането на положителни мисли и от-
ношение към определен продукт или услуга, 
т. е. положителни нагласи, подпомагат проце-
са на повлияване. Съответно негативните 
могат да възпрепятстват повлияването, а мно-
гократното повторение на рекламата – да 
предизвика „бумерангов ефект”.  

Изследванията на различните реклами и 
оказваното от тях влияние включва всички 
тези показатели, защото стоката и потребите-
лите формират единство, наречено „психоло-
гическо единство” и точно при това взаимо-
действие важна роля играят потребителското 
отношение. Рекламата има за задача да осъ-

215 227
243

Когато дава точни 
инструкции за стоките 

или услугите-

Когато посочва цената 
на стоката-

Когато отговаря на 
моите потребности-

Според Вас кое може да засили въздействието на 
рекламата на избрания от Вас мобилен оператор? 
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ществи това единство, т. е. да промени потре-
бителските нагласи или поне да ги „използва” 
в определена ситуация с цел трайно внедря-
ване на продукта в съзнанието на потребите-
ля. Това поражда необходимостта от разг-
леждането на основни психологически мо-
дели, както и откриването на връзките им 
с рекламата. 
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ABSTRACT: The goal of this study is to outline the legal regime of dune formations in Bulgaria. In this 

connection, the research explores the laws and regulations that define the dune formations as protected territory. 
We have further elaborated on the competence of the Minister of Environment and Water at assignation of 
protected territory. The administrative penal and penal responsibility thereto is elucidated. Grounds for penalties 
have also been covered. 
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ГЕОГРАФСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
Във физическата география дюна се нарича 

пясъчен хълм, създаден от ветрови процеси. 
В някои крайбрежни райони има една или 

повече редици дюни, успоредни на брега, не-
посредствено зад плажната ивица. Под въз-
действието на вятъра дюните променят место-
положението и размера си. Те са важни за за-
щитата на сушата от вълнението на морето при 
буря. Макар че най-често срещаните дюни са 
крайбрежните, най-обширните територии, 
покрити с дюни, са в сухи райони във вътреш-
ността на сушата, в леглата на някогашни мо-
рета или езера. 

Дюнните образувания могат да бъдат опре-
делени и като жив организъм, тъй като се об-
разуват и променят под въздействието на при-
родни процеси. Те са местообитание на специ-
фични пясъчни (псамофитни) видове растения 
и други живи организми. Дюните в България 
са разположени в зони на силно антропогенно 
влияние, което ги прави уязвими. 

 
НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Понятието „пясъчни дюни” има легално 
определение в българското законодателство. 
Според §1, т.4 от допълнителните разпоредби 
на Закона за устройство на черноморското 
крайбрежие (ЗУЧК), “пясъчни дюни” са обра-
зувания, формирани от насипване на пясъци в 
резултат от взаимодействието на море, суша и 
вятър. Основните видове дюни са зараждащи 

се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, не-
подвижни дюни с тревна растителност (сиви 
дюни) и облесени дюни. 

Докато географското определение има при-
ложение предимно в теорията, то законодател-
ното определение служи в работата на съдили-
щата и върху него се опира съответната съ-
дебна практика. Въпреки това и двете се нуж-
даят от прецизиране. В първия случай, се по-
сочва, че дюните, като пясъчни хълмове, са 
създадени от ветрови процеси, а във втория 
случай, че са формирани от насипване на пя-
съци. Подбраната лексика оставя впечатление 
у читателя за нарочен, механичен процес по 
изграждане на пясъчните дюни. Създаването и 
насипването са дейности, които по своето ес-
тество предполагат човешка намеса. Докол-
кото дюнните образувания са следствие от 
природни процеси, то същите могат единст-
вено да се образуват. В този смисъл би могло 
да се предложи §1, т.4 от ДР на ЗУЧК да при-
добие следното съдържание: “пясъчни дюни” 
са образувания, формирани от естествено на-
вяване на пясъци в резултат от взаимодействи-
ето на море, суша и вятър. 

Разпоредби, които уреждат статута на тези 
природни образувания се срещат в отделни 
нормативни актове. 

 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Обществените отношения във връзка с ка-
тегориите защитени територии, тяхното пред-
назначение и режим на опазване и ползване, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D0%BB%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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обявяване и управление са предмет на правно 
регулиране от Закона за защитените територии 
(ЗЗТ). Целта, която законодателят се стреми да 
постигне с прилагането на разпоредбите от 
този закон е опазването и съхраняването на за-
щитените територии като национално и общо-
човешко богатство и достояние и като специ-
ална форма на опазване на родната природа, 
способстващи за развитието на културата и на-
уката и за благополучието на обществото. В 
тази връзка на дейностите по опазване на при-
родата в защитените територии е придадено 
императивно предимство пред другите дей-
ности в тях. Нещо повече, държавата се анга-
жира да изгражда и осигурява функционира-
нето и съхраняването на система от защитени 
територии като част от регионалната и светов-
ната мрежа от такива територии в съответст-
вие с международните договори по опазване 
на околната среда, по които България е страна. 
Защитените територии са предназначени за 
опазване на биологичното разнообразие в еко-
системите и на естествените процеси, проти-
чащи в тях, както и на характерни или забеле-
жителни обекти на неживата природа и пей-
зажи. 

 
КАТЕГОРИИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Законодателят е определил категориите за-
щитени територии с разпоредбата на чл.5 от 
ЗЗТ. Това са – резерват, национален парк, при-
родна забележителност, поддържан резерват, 
природен парк, защитена местност. 

За резервати се обявяват образци от естес-
твени екосистеми, включващи характерни 
и/или забележителни диви растителни и живо-
тински видове и местообитанията им. В резер-
ватите се забраняват всякакви дейности, с изк-
лючение на: тяхната охрана; посещения с на-
учна цел; преминаването на хора по марки-
рани пътеки, включително с образователна 
цел; събиране на семенен материал, диви рас-
тения и животни с научна цел или за възстано-
вяването им на други места в количества, на-
чини и време, изключващи нарушения в еко-
системите; потушаване на пожари и санитарни 
мероприятия в горите, увредени вследствие на 
природни бедствия и каламитети. 

За национални паркове се обявяват тери-
тории, в чиито граници не попадат населени 
места и селищни образувания и които включ-
ват естествени екосистеми с голямо разнооб-
разие на растителни и животински видове и 
местообитания, с характерни и забележителни 
ландшафти и обекти на неживата природа. В 

националните паркове се забраняват: строи-
телство, освен на туристически заслони и 
хижи, водохващания за питейни нужди, пре-
чиствателни съоръжения, сгради и съоръже-
ния за нуждите на управлението на парка и об-
служването на посетителите, подземни кому-
никации, ремонт на съществуващите сгради, 
пътища, спортни и други съоръжения; произ-
водствени дейности, с изключение на поддър-
жащи и възстановителни дейности в горите, 
земите и водните площи; извеждане на голи 
сечи; използване на изкуствени торове и други 
химически средства; внасяне на неприсъщи за 
района растителни и животински видове; паша 
на кози, както и пашата в горите извън лива-
дите и пасищата; събиране на билки, диворас-
тящи плодове и други растения и животни на 
определени места; събиране на вкаменелости 
и минерали, увреждане на скални образува-
ния; нарушаване на естественото състояние на 
водни площи, водни течения, техните брегове 
и прилежащи територии, освен в случаи на 
опасност от наводнения, които могат да дове-
дат до риск за живота и здравето на хората или 
настъпване на материални щети; дивечораз-
въдна дейност и ловуването, освен при регули-
ране на числеността на животинските видове; 
спортен риболов и риборазвъждане на опреде-
лени места; замърсяване на водите и терените 
с битови, промишлени и други отпадъци; би-
вакуване и палене на огън извън определените 
места; намеса в биологичното разнообразие; 
събиране на редки, ендемитни, реликтни и за-
щитени видове, освен за научни цели; други 
дейности, определени със заповедта за обявя-
ване на защитената територия и плана за уп-
равление. 

За природни забележителности се обявя-
ват характерни или забележителни обекти на 
неживата природа, като скални форми, скални 
разкрития с научна стойност, земни пирамиди, 
пещери, понори, водопади, находища на вка-
менелости и минерали, пясъчни дюни и 
други, които са с изключителна стойност по-
ради присъщата им рядкост, представител-
ност, естетичност или които имат значение за 
науката и културата. В природните забележи-
телности се забраняват дейности, които могат 
да нарушат тяхното естествено състояние или 
да намалят естетическата им стойност. 

За поддържани резервати се обявяват еко-
системи, включващи редки и/или застрашени 
диви растителни и животински видове и мес-
тообитанията им. В поддържаните резервати 
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се забраняват всякакви дейности, с изключе-
ние на: тяхната охрана; посещения с научна 
цел; преминаването на хора по маркирани пъ-
теки, включително с образователна цел; съби-
рането на семенен материал, диви растения и 
животни с научна цел или за възстановяването 
им на други места; провеждане на поддър-
жащи, направляващи, регулиращи или възста-
новителни мерки. 

За природни паркове се обявяват терито-
рии, включващи разнообразни екосистеми с 
многообразие на растителни и животински ви-
дове и на техните местообитания, с характерни 
и забележителни ландшафти и обекти на не-
живата природа. В природните паркове се заб-
раняват: провеждане на гола сеч във всички 
гори, с изключение на тополовите и нискос-
теблените гори; сливане на голи, невъзобно-
вени сечища на площ, по-голяма от 2 хектара, 
в нискостеблените гори, с изключение на 
акациевите; внасяне на неприсъщи за района 
растителни и животински видове; паша на 
кози освен на определени за това места; съби-
ране на вкаменелости и минерали, увреждане 
на скални образувания; замърсяване на водите 
и терените с битови, промишлени и други от-
падъци; бивакуване и палене на огън извън оп-
ределените места; добив на полезни изкопа-
еми по открит способ; добив и първична пре-
работка (обогатяване) на метални полезни из-
копаеми чрез прилагане на химически и хи-
мико-бактериологични методи и цианиди; 
дейности и строителство, които не са разре-
шени със заповедта за обявяване на парка, 
плана за управление на парка и устройстве-
ните и технически планове и проекти; съби-
ране на редки, ендемитни, реликтни и защи-
тени видове, освен за научни цели; добив на 
ресурси от морето чрез драгиране и тралиране; 
други дейности, определени със заповедта за 
обявяване на защитената територия и с плана 
за управление. 

За защитени местности се обявяват: тери-
тории с характерни или забележителни ланд-
шафти, включително такива, които са резултат 
на хармонично съжителство на човека и при-
родата; местообитания на застрашени, редки 
или уязвими растителни и животински видове 
и съобщества. В защитените местности се заб-
раняват дейности, противоречащи на изисква-
нията за опазване на конкретните обекти, 
предмет на защита. 

 
 
 

КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН 
Компетентен да обявява защитени терито-

рии е министърът на околната среда и водите. 
Предложения за обявяване на защитените те-
ритории национални и природни паркове мо-
гат да правят министерства и ведомства, от об-
щини и областни управители, научни и акаде-
мични институти и обществени организации, а 
за останалите категории защитени територии 
(вкл. пясъчни дюни) - и от всички заинтересо-
вани физически и юридически лица. В случай, 
че изискуемите предпоставки са налице, ми-
нистърът издава заповед за обявяване на защи-
тената територия. В заповедта се посочват: ос-
нованието, основните цели, категорията, наи-
менованието, площното разпределение на го-
рите, земите и водните площи, режимът на ос-
новните дейности в защитената територия. 

Допустимо е в обявения статут на защите-
ните територии да се извършват промени. Та-
кива са: заличаване, увеличаване на площта, 
намаляване на площта, прекатегоризиране, 
промени в режима на дейностите. Тези про-
мени се извършват при спазване на същите 
процедури, както при обявяването. Промените 
се обявяват със заповед на министъра на окол-
ната среда и водите. Възможно е издаване на 
заповед за промени и без спазване на процеду-
рите, но само ако се касае за актуализация 
площта на защитената територия, когато ко-
рекцията произтича от по-точни замервания и 
не е свързана с промяна на определените гра-
ници на защитената територия. 

За обявените защитени територии и проме-
ните в тях се води държавен регистър при Ми-
нистерството на околната среда и водите. 

В случаите, в които съществува опасност от 
унищожаване или увреждане на територии, 
предложени за обявяване за защитени, минис-
търът на околната среда и водите може със за-
повед да забрани или ограничи ползването и 
строителството в тях за срок до две години, с 
изключение на обектите, предоставени за отб-
раната и въоръжените сили. Всяко нарушение 
на заповедта на министъра на околната среда 
и водите по ал.1 се санкционира като наруше-
ние в защитена територия съгласно наказател-
ните и административнонаказателните разпо-
редби на този или на други закони. 

Управлението и контролът в защитените 
територии се провеждат и осъществяват от 
Министерството на околната среда и водите и 
неговите регионални органи - дирекциите на 
националните паркове и регионалните инспек-
ции по околната среда и водите. 
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ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРА-
ТИВНИ МЕРКИ 

Предназначението на принудителната ад-
министративна мярка (ПАМ) с преустановите-
лен и превантивен характер е да спре извърш-
ването на административно нарушение и да 
осуети възможността на дееца да извърши 
други подобни нарушения, като тази мярка не 
съставлява вид административно наказание 
(аргумент по чл.12 и чл.13 от ЗАНН). Издава-
нето на административен акт, с който се при-
лага преустановителна или превантивна ПАМ 
предхожда налагането на дееца на админист-
ративно наказание с правораздавателен акт на 
компетентен орган. Този акт е наказателно 
постановление. За разлика от административ-
ните наказания, ПАМ са форма на изпълни-
телно-разпоредителна дейност, чрез която в 
предвидените от закона случаи се упражнява 
държавна принуда. Те се различават от адми-
нистративните наказания, тъй като същите са 
израз на държавната наказателна репресия и се 
налагат по повод извършено административно 
нарушение. За разлика от административнона-
казателната отговорност, която се свежда до 
осъществяване на санкции, предвидени за ви-
новно неизпълнение на административноп-
равни задължения, ПАМ са средство за обез-
печаване осъществяването на различни право-
отношения, възникващи в сферата на изпълни-
телно-разпоредителната дейност. С налага-
нето на подобни мерки се прилага диспозици-
ята на съответната правна норма и затова тя не 
е средство за реализиране на правна отговор-
ност. За налагане на тази мярка, е достатъчна 
констатацията на извършената предпоставка, 
която законът свързва с прилагането й. 

 За предотвратяване и преустановяване на 
административните нарушения по отношение 
на защитените територии и на вредните после-
дици от тях компетентните органи или упъл-
номощени от тях лица налагат принудителни 
административни мерки. 

С мотивирана заповед, министърът на 
околната среда и водите или определено от 
него длъжностно лице от състава на министер-
ството спира: 

- разпореждания на централни ведомства, 
които са в нарушение на този закон или не съ-
ответстват на определения режим на дейнос-
тите в защитените територии; 

- реализацията на устройствени и техни-
чески планове и проекти, утвърдени в наруше-
ние на ЗЗТ. 

Също с мотивирана заповед, директорите 

на регионалните органи на Министерството на 
околната среда и водите: 

- спират дейности по ползването на горите, 
земите и водните площи и на други ресурси, 
както и строителството в защитени територии, 
които са в нарушение на утвърдените по съот-
ветния ред планове за управление, устройст-
вени и технически планове и проекти или не са 
съгласувани по реда на този закон, когато та-
кива планове и проекти липсват; 

- спират дейности или обекти, които увреж-
дат или замърсяват околната среда в защитени 
територии над допустимите норми; 

- спират разпореждания на регионалните 
управления на горите, държавните горски сто-
панства и общинските органи, които са в нару-
шение на този закон или на режимите на защи-
тените територии; 

- издават предписания за мерки за предотв-
ратяване и отстраняване на вредните после-
дици от допуснати нарушения или увреждане 
и замърсяване на околната среда в защитените 
територии. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗА-

ТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
Според чл.6 от Закона за административ-

ните нарушения и наказания (ЗАНН), адми-
нистративно нарушение е това деяние (дейст-
вие или бездействие), което нарушава устано-
вения ред на държавното управление, извър-
шено е виновно и е обявено за наказуемо с ад-
министративно наказание, налагано по адми-
нистративен ред. Адимистративнонаказател-
ната отговорност е лична, т.е. администра-
тивно наказание/санкция се налага лично на 
извършителя на нарушението. Следва да се 
има предвид, че нарушенията могат да бъдат 
извършени от три категории лица. Първата ка-
тегория обхваща физическите лица, към вто-
рата спадат длъжностните лица, на които е 
възложено управлението и/или контрола на за-
щитените територии, а третата категория на-
рушители са едноличните търговци и юриди-
ческите лица. Предвид изложеното, за да бъде 
ангажирана административнонаказателна от-
говорност на едно лице по ЗЗТ, следва да се 
установи, че същото е извършило някое от по-
сочените в глава шеста, раздел втори от ЗЗТ 
административни нарушения. 

За физическите лица това са: 
- осъществяване на дейност (вкл. строител-

ство) в защитена територия в нарушение на ре-
жима, определен със ЗЗТ, в заповедта за обя-
вяване или в утвърдени планове и проекти по 
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глава четвърта; 
- осъществяване на дейност (вкл. строител-

ство) в защитена територия без разрешение 
или съгласуване, предвидено в ЗЗТ. 

За длъжностните лица това са: 
- да разреши или разпореди, или не наложи 

наказание за дейности или строителство в за-
щитена територия в нарушение на режима, оп-
ределен със ЗЗТ, със заповедта за обявяване 
или с утвърдените планове и проекти по глава 
четвърта; 

- да не съгласува с компетентните органи 
дейности в защитена територия, за която няма 
утвърдени планове и проекти по глава чет-
върта от закона. 

За юридическите лица и едноличните тър-
говци това са: 

- осъществяване на дейност (вкл. строител-
ство) в защитена територия в нарушение на ре-
жима, определен със ЗЗТ, в заповедта за обя-
вяване или в утвърдени планове и проекти по 
глава четвърта от закона; 

- осъществяване на дейност (вкл. строител-
ство) в защитена територия без разрешение 
или съгласуване, предвидено в ЗЗТ. 

В ЗЗТ, така както и в останалите норма-
тивни актове, които съдържат административ-
нонаказателни разпоредби, законодателят раз-
граничава административното наказание 
„глоба“ от „имуществена санкция“. На физи-
ческите лица (вкл. длъжностните) се налага ад-
министративно наказание „глоба“, а съгласно 
чл.83 от ЗАНН в предвидените в съответния 
закон, указ, постановление на Министерския 
съвет или наредба на общинския съвет случаи 
на юридически лица и еднолични търговци 
може да се налага имуществена санкция за не-
изпълнение на задължения към държавата или 
общината при осъществяване на тяхната дей-
ност. Т.е. за нуждите на административнона-
казателното производство законодателят 
прави разграничение между едноличния тър-
говец и физическото лице и това разграниче-
ние намира израз във вида на административ-
ното наказание. Така на едноличния търговец 
и юридическите лица се налага „имуществена 
санкция“.   

 
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕР-

НОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ    
Разпоредби относно статута на дюнните об-

разувания са включени и в Закона за устройс-
твото на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 
Този закон урежда обществените отношения 
свързани с условията и реда за определяне на 

териториалния обхват на Черноморското 
крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, 
изискванията, правилата и нормативите за тях-
ното устройство, ползване, застрояване и опаз-
ване; правомощията и координацията на дей-
ността на централните и териториалните ор-
гани на изпълнителната власт и на органите на 
местното самоуправление, както и взаимоот-
ношенията им с физическите и юридическите 
лица при осъществяване на държавната поли-
тика по устройство на Черноморското крайб-
режие; условията за управление на морските 
плажове и за предоставяне на плажни услуги. 

По смисъла на ЗУЧК, към територията на 
морския плаж се включват и пясъчните дюни, 
разположени непосредствено зад плажната 
ивица или попадащи върху морския плаж. За-
конът обявява пясъчните дюни за публична 
държавна собственост, която не може да бъде 
обявена за частна. Върху подвижните (бели) 
дюни, неподвижните дюни с тревна растител-
ност (сиви дюни) и облесените дюни, като част 
от територията на плажа не могат да бъдат пос-
тавяни преместваеми обекти за спортно-разв-
лекателна дейност и заведения за бързо обс-
лужване. Забранено е още строителството и 
поставянето на преместваеми обекти и съоръ-
жения, промяната на предназначението и уч-
редяването на ограничени вещни права върху 
подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с 
тревна растителност (сиви дюни) и облесени 
дюни, попадащи в границите на зона “А”, зона 
“Б” или в урбанизираните територии на насе-
лените места след границите на зона “А”, ос-
вен в случаите, когато с влязъл в сила подро-
бен устройствен план е предвидено изграж-
дане на: обекти с национално значение; под-
земни линейни обекти на техническата инф-
раструктура; специални обекти, свързани с от-
браната и сигурността на страната. 

ЗУЧК също съдържа разпоредби, които 
уреждат прилагането на ПАМ и ангажиране на 
административнонаказателна отговорност за 
административни нарушения по смисъла на 
този закон. Според чл.24а, за добив на пясък 
от морските плажове и пясъчните дюни физи-
ческите лица се наказват с глоба в размер от 
500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и 
на юридическите лица се налага имуществена 
санкция в размер до 10 000 лв., ако не подле-
жат на по-тежко наказание. 

 
НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Освен противоправни деяния, които със-
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тавляват административни нарушения, в за-
щитените територии могат да бъдат извър-
шени и такива с по-висока степен на общест-
вена опасност - престъпления. Деянията, ко-
ито съставляват престъпления са предмет 
правно регулиране от Наказателния кодекс на 
Република България (НК). Според чл.240а, 
ал.3, т.2 за добив на подземни богатства в за-
щитена територия без предоставена концесия 
или когато действието на предоставената кон-
цесия за добив е спряно, наказанието е лиша-
ване от свобода от две до осем години и глоба 
от пет хиляди до петдесет хиляди лева. С раз-
поредбата на чл.277а, законодателят е опреде-
лил наказание лишаване от свобода до пет го-
дини и глоба от две хиляди до десет хиляди 
лева за лице, което нареди или допусне осъ-
ществяване на противозаконна дейност в за-
щитена територия за опазване на културно 
наследство. За противозаконно унищожаване 
или повреждане на защитена територия или 
местообитание - предмет на опазване в защи-
тена зона, наказанието, определено в чл.278в, 
е лишаване от свобода до три години или про-
бация, както и глоба от две хиляди до десет хи-
ляди лева. Наказанието за запалена гора или 
друго имущество със значителна стойност, ко-
ето се намира в защитена територия ее лиша-
ване от свобода от три до десет години. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правото е регулатор на обществените отно-
шения. Регулирането на обществените отно-
шения е процес, при който възникването, раз-
витието и прекратяването им става въз основа 
на конкретни задължителни правила за пове-
дение. Тези задължителни правила за поведе-
ние са правните норми. Видно от изложения 
преглед на правните норми, които уреждат 
статута на пясъчните дюни като защитени те-
ритории и като част от морските плажове, 
както и предвидената административнонаказа-
телна и наказателна отговорност, можем да 
потвърдим, че българският законодател е от-
дал дължимото внимание на тези природни об-
разувания. Отчетен е естественият процес по 
образуване на дюните и същите са обявени за 

част от морския плаж. Така те се явяват пуб-
лична държавна собственост, върху която е 
забранено извършването на всякаква дейност. 
На следващо място са предвидени мерки за 
преустановяване на противоправни действия и 
дейности на територията на дюнните образу-
вания. Предвидени са и наказания и санкции за 
нарушителите като най-тежкото е лишаване от 
свобода. 

Със съжаление трябва да признаем, че въп-
реки законодателното желание за защита на 
тези самообразуващи се природни елементи, в 
настоящия момент сме свидетели на посега-
телство върху тях. Касае се за поставяне на 
временни, а дори и постоянни туристически 
обекти, което предполага поток от хора върху 
местообитанията на специфични растения и 
организми, което води до унищожаването им. 
Нещо повече, свидетели сме на унищожаване 
на цели пасажи дюнни образувания. В тези 
случаи дори компетентните органи да успеят 
да установят нарушителите и да наложат съот-
ветното наказание, природната забележител-
ност няма как да бъде възстановена в обратен 
ред. Не може с просто, механично насипване 
на пясъчна маса да бъде създадена естествена 
дюна. Както  беше посочено в началото насип-
ването е дейност, която предполага човешка 
намеса, а доколкото дюнните са следствие от 
природни процеси, то същите могат единст-
вено да се образуват с течение на времето при 
взаимодействие на вятър, море и суша. От 
друга страна, доколкото дюните не са ста-
тични, а живи, то образуването на същият раз-
рушен елемент е невъзможно. 

Всъщност, налагането на предвидените в 
правните норми принудителни администра-
тивни мерки и наказания са последващи дейс-
твия. Т.е. те следват противоправното поведе-
ние. В този смисъл те не могат да го предотв-
ратят, а единствено да го спрат, но в хода на 
увреждане на природната забележителност 
или след като същата е унищожена. Това озна-
чава, че запазването и опазването на тези об-
разувания зависи изцяло от манталитета и кул-
турата на отделния индивид.          
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Въведение 
 
Еразъм+ е водещата програма за мобил-

ност в образованието и обучението на Евро-
пейският съюз, и една от най-известните 
действия на равнище ЕС. Тя е създадена през 
1987 г. и оттогава дава възможност на повече 
от 2 милиона студенти от цяла Европа да обо-
гатяват опита си в други страни. 

Програмата е кръстена на философа, тео-
лога и хуманиста Еразъм Ротердамски (1465-
1536 г.), известен като опонент на догматиз-
ма. Еразъм е живял и работил в няколко части 
на Европа в търсене на знания, опит и проз-
рения, които само контакти с други страни 
биха могли да донесат. Като завещава богатс-
твото си на Университета в Базел, той става 
предшественик на безвъзмездните средства за 
мобилност. 

Акронимът „Еразъм“ може също да се чете 
като ERASMUS на английски, и идва от анг-
лийското наименование на програмата 
EuRopean Community Action Scheme for the 
Мobility of University Students – Европейска 

Програма за Действие на Общността за Мо-
билност на Студенти. 

Повече от два милиона студента и персо-
нал са взели участие в програмата Еразъм+ и 
всички споделят, че периода на обмен за изк-
лючително ценен и полезен за участниците, 
както в академичен, така и в персонален план. 
Той е невероятен подбудител за разширява-
нето на кръгозора и мисленето на участници-
те. Подпомага реализацията на многостранни 
контакти, завързване на приятелства, помага 
в изграждането на характера и променя виж-
данията по различни теми. Може би най-
големите й приноси са развиването на чуждо-
езикови умения, обмяната на идеи и практи-
куването на социални ценности като единство 
в многообразието, международно измерение 
на живота, сътрудничество в интеграцията, 
взаимодействие с откритост и толерантност, 
културен обмен и съпричастност. 

Целта на тази разработка е да се установи 
как е бил промотиран Еразъм+ при студенти, 
който вече са взели участие в програмата и да 
се изясни какво е повлияло в избора им на 
дестинация. Да се изследват знанията за 
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програмата и нагласите за участие на студен-
тите на университет „проф. Д-р Асен Злата-
ров“, Бургас. Дали според тях тя се промоти-
ра добре в университета и какво биха препо-
ръчали да се промени. Крайната цел е да се 
състави Както и да се формулира препоръчи-
телен план за подобряване на популяризация-
та на Еразъм+ европейска програма в универ-
ситет „проф. Д-р Асен Златаров“, който да 
може да се използва и в други български уни-
верситети.  

За постигане на целта на разработката са 
използвани три метода за събиране на ин-
формация: кабинетно проучване, изследване 
на студенти и анализиране на получените 
данни. Проучването включва синтез на ин-
формация от съществуващи изследвания и 
данни. Проведено е проучване сред студенти-
те на университет „проф. Д-р Асен Златаров“, 
Бургас и целева група студенти, които са 
участвали в Еразъм+, за да се проучи въпроса 
за промотиране на програмата в техните уни-
верситети.  

 
Днешните разпоредби 
Еразъм+ е програмата на ЕС в областите 

на образованието, обучението, младежта и 
спорта за периода 2014—2020 г. Дейностите 
й могат да допринесат съществено за справя-
не със социално-икономическите промени и 
за подкрепа на прилагането на европейската 
политическа програма за растеж, създаване на 
работни места, равенство и социално приоб-
щаване. Образованието, обучението, работата 
с младежта и спорта са от ключово значение 
за популяризиране на общите европейски 
ценности, насърчаване на социалната интег-
рация, повишаване на междукултурното раз-
бирателство и чувството за принадлежност 
към една общност, както и за предотвратява-
не на водещата до насилие радикализация. 
Еразъм+ е ефективен инструмент за насърча-
ване на приобщаването на хора с неравносто-
ен произход, включително новопристигнали 
мигранти1.  

 
Основни цели на програмата 

                                                           
1 Европейска комисия, "Еразъм+ Ръководство за 
програмата", ВЕРСИЯ 2 (2018): 15/12/2017 Г., 
<https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus2/files/2017-erasmus-plus-
programme-guide-v2_bg.pdf>, (дата на достъп: 
10/12/2018) 

Целта на програмата Еразъм+ е принос 
към стратегията „Европа 2020“ за растеж, ра-
ботни места, социално равенство и включване 
към целите на „Образование и обучение 
2020“, което е стратегическата рамка на ЕС в 
областта на образованието и обучението. 

Друга цел на програмата Еразъм+ е насър-
чаване на устойчивото развитие на нейните 
партньори в областта на висшето образование 
и принос към постигане на целите на страте-
гията на ЕС за младежта. Конкретните въпро-
си, по които програмата работи, са: 
 Намаляване на безработицата, особе-

но сред младите хора; 
 Насърчаване на образованието за въз-

растни, особено изграждането на нови умения 
и умения, които се търсят от пазара на труда; 
 Насърчаване на младите хора да учас-

тват в европейската демокрация; 
 Подкрепа за иновации, сътрудничест-

во и реформи; 
 Намаляване на преждевременното на-

пускане на училище; 
 Насърчаване на сътрудничеството и 

мобилността между страните партньори на 
ЕС; 
 устойчивото развитие на държавите 

партньори в областта на висшето образова-
ние; 
 развиване на европейското измерение 

в спорта в съответствие с работния план на 
Европейския съюз за спорта2. 

 
Многоезичие 
Насърчаването на изучаването на езици и 

езиковото многообразие е една от специфич-
ните цели на програмата. Онлайн езиковата 
подкрепа по програма Еразъм+ включва за-
дължително оценяване на езиковите компе-
тентности и незадължителни езикови курсове. 
Това оценяване няма да се използва за подбор 
на участниците в дейностите за мобилност по 
Еразъм+, а ще им осигурява възможност да 
подобряват уменията си, когато това е необ-
ходимо.  

 
Равнопоставеност и приобщаване 
Програма Еразъм+ има за цел да стимули-

ра равнопоставеността и приобщаването, като 
предоставя улеснен достъп на участниците с 
неравностоен социален произход и с по-

                                                           
2 Европейска комисия, "Какво е „Еразъм+“", 2018 
г., <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/about_bg>, (дата на достъп: 10/12/2018) 
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малко възможности в сравнение с техните 
връстници всеки път когато неравностойно 
положение ограничава или възпрепятства 
участието в транснационални дейности пора-
ди различни причини. 

 
Защита и безопасност на участниците 
С оглед на гарантиране на безопасността и 

защитата на участниците в изпълняваните от 
тях дейности, всички студенти, стажанти, чи-
ракуващи, ученици, възрастни учащи, младе-
жи, служители и доброволци, които участват 
в дейности за мобилност по всички ключови 
действия на програма Еразъм+, трябва да бъ-
дат застраховани срещу рисковете, свързани с 
участието им в тези дейности.  

 
Бюджет и средства на програмата Ера-

зъм+ 
Общият индикативен финансов пакет на 

програмата е определен на 14,774 млрд. евро 
по бюджетно перо 1 и на 1,680 млрд. евро по 
бюджетно перо 4 от бюджета на ЕС за седем-
годишния период (2014—2020 г.). Годишният 
бюджет се приема от бюджетния орган.  

Проектите по програма Еразъм+ се пред-
лагат и управляват от участващи организа-
ции, които представляват участниците. Кога-
то даден проект бъде одобрен за финансира-
не, кандидатстващата организация става бе-
нефициер на безвъзмездни средства по прог-
рама Еразъм+. Бенефициерите сключват до-
говор за отпускане на безвъзмездни средства 
или са били уведомени за решението за от-
пускане на безвъзмездни средства, което им 
дава право да получат финансова подкрепа за 
реализирането на техния проект (договори за 
отпускане на безвъзмездни средства не се 
сключват с индивидуални участници). Някои 
дейности по програмата са отворени за учас-
тие и за неформални групи младежи. 

Не се извършва качествено оценяване (ка-
чеството е било оценено на етапа на канди-
датстване за харта за висше образование Ера-
зъм или при подбора на национален консор-
циум за мобилност), поради което няма кри-
терии за отпускане на безвъзмездни средства. 

Всяко допустимо заявление за безвъзмезд-
ни средства (което е преминало успешно про-
верката за допустимост) ще получи финанси-
ране. 

Организация от държава по програмата, 
която кандидатства от името на национален 
консорциум за мобилност, трябва да прите-
жава валидна акредитация за консорциум. 

Тази акредитация се издава от националната 
агенция, която оценява заявлението за финан-
сиране на проект за мобилност в областта на 
висшето образование. Безвъзмездни средства 
за проекти за мобилност се отпускат обаче 
само на висши учебни институции и органи-
зации, които са приключили успешно проце-
дурата на акредитация. 

Безвъзмездните средства за организацион-
на подкрепа са вноска към разходи на инсти-
туциите във връзка с дейности в подкрепа на 
мобилността на пристигащи и заминаващи 
студенти и членове на персонала. 

 
Подпомагане с безвъзмездни средства на 

мобилността на студенти 
Безвъзмездни средства от ЕС могат да се 

отпускат на студенти за покриване на част от 
техните пътни и дневни разходи през периода 
на обучение или стаж в чужбина. Размерът на 
тези безвъзмездни средства се определя от 
националните агенции след съгласуване с на-
ционалните органи и/или висшите учебни ин-
ституции въз основа на обективни и прозрач-
ни критерии, описани по-долу. Конкретните 
суми ще бъдат публикувани на уебсайтовете 
на националните агенции и висшите учебни 
институции. 

 
Подпомагане с безвъзмездни средства на 

мобилността на персонала 
Безвъзмездни средства от ЕС се отпускат 

на членове на персонала за покриване на част 
от техните пътни и дневни разходи по време 
на престоя им в чужбина. Подробна инфор-
мация може да се намери в Еразъм+ Ръковод-
ство за програмата. 

 
Проучване сред студентите 

Методология 
 
Това проучване има за цел да изследва ин-

формираността, нагласите и мнението на сту-
дентите от Университет „Проф. д-р Ас. Зла-
таров” Бургас, относно участие в европейска-
та програма Еразъм+, както и наличието на 
потенциални фактори, които биха възспряли 
или мотивирали студентите за участие в 
програмата. 

За осъществяване на самото изследване е 
използвана анкетна карта, изготвена в Google 
Forms. От всички възможности за осъществя-
ване на проучването, е избран електронният 
въпросник, защото с него може да се събере 
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максимално бързо и максимално много ин-
формация с минимални средства и усилия.  

За самото разпространение на въпросни-
ците са използвани социалните мрежи и 
всички контакти, осъществени благодарение 
на български и чуждестранни студенти, учас-
твали в Еразъм+. Въпросника за университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ бе публикуван в 
страницата на Студентски Съвет във 
Фейсбук, и сред студентите от специалност 
Маркетинг, Стопанско управление, Туризъм 
и Индустриален мениджмънт.  

Проучване сред студентите на универ-
ситет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас 

Целта на проучването е да се установи да-
ли студентите на университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“3 познават програмата за мо-
билност Еразъм+, каква е нагласата им за 
участие, дали според тях тя се промотира 
добре в университета и какво биха препоръ-
чали да се промени. Проучването бе направе-
но в рамките на две седмица в периода 04-
17.02.2019 г. и в него взеха участие 51 човека 
на възраст от 20 до 36+ годишна възраст.  

Линк за попълване на анкетата: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU
wrhO3jWoWPcP9fQPg4NFj-zQlFYmBJlda-
YwqPqO3m7vdQ/viewform?usp=sf_link 
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Фиг.1. От къде разбрахте за Еразъм+? 

 
Първият въпрос е дали студентите са чу-

вали и знаят за съществуването на европейс-
ката програма за мобилност. В преобладава-
щата си част от 78%анкетираните студенти 
знаят, а 22% нe са съвсем на ясно, но все пак 
са чували за програмата. Няма негативни от-
говори.  
                                                           
3Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г., Официа-
лен Сайт, <https://www.btu.bg/index.php/bg/>, (дата на достъп: 
7/01/2019) 

От схемата на Фиг.1. става ясно, че най-
много хора са разбрали за Еразъм+ от свои 
приятели, който вече са участвали в програ-
мата – 53%. Другите главни източници на 
информация са преподавателите и сайта на 
университета  с по 41% и 33% съответно. 26% 
от участниците са посочили други причини, 
различни от наличните. Едва 10% от студен-
тите са разбрали от координатора по Еразъм+ 
на университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 
Останалите общо 64% отговарят, че са научи-
ли за Еразъм+ от материали и събития разп-
ространявани в университета.  

Да
51%

Не
16%

Трудн
о е да 

се 
каже
33%

 
Фиг.2. Лесно ли намерихте информация за 

Еразъм+ в университета? 
 
Този въпрос има за цел да определи колко 

е достъпна информацията за Еразъм+ в уни-
верситета, при наличие на интерес към прог-
рамата. Преобладаващата част от51% от за-
питаните са отговорили, че лесно са намерили 
информация. От сайта на университета и ос-
ведомени преподаватели, както стана ясно от 
предишният въпрос. Въпреки преобладава-
щата яснота, все пак 49% процента от всички 
запитани са отговорили, че трудно са намери-
ли информация за Еразъм+ в университета 
или изобщо не са намерили. Това количество 
е алармиращо. 

Да
45%

Не
26%

Може 
би

29%

 
Фиг.3. Проявявате ли интерес към Ера-

зъм+? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUwrhO3jWoWPcP9fQPg4NFj-zQlFYmBJlda-YwqPqO3m7vdQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUwrhO3jWoWPcP9fQPg4NFj-zQlFYmBJlda-YwqPqO3m7vdQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUwrhO3jWoWPcP9fQPg4NFj-zQlFYmBJlda-YwqPqO3m7vdQ/viewform?usp=sf_link
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45% от анкетираните проявяват интерес 
към програмата. Предполага се, че това е съ-
щата част от запитаните, на които им е извес-
тно какво представлява програмата и вече са 
се информирали за нея. Другите общо 55% не 
проявяват интерес или не са сигурни. На тази 
преобладаваща част от студентите може да се 
повлияе. Подходяща реклама, представена по 
атрактивен и достъпен начин може да прив-
лече желаното внимание. Опита показва, че 
реалният контакт с хора има позитивно влия-
ние върху желанието за потребление4.  

Да
30%

Не
33%

Мож
е би
37%

 
Фиг.4.: Имате ли планове да участвате? 

 
Студентите бяха запитани за намеренията 

им за участие в програмата за обмен Еразъм+ 
и резултатите са не са обещаващи. Цели 70% 
отговарят негативно на въпроса, от който 33% 
твърдо заявяват, че не искат да са участници. 
37% не са сигурни и едва 29% имат планове 
за участие.   

Да
39%

Не
28%

Може 
би

33%

 
Фиг.5. Има ли фактори, който ви пречат да 

участвате в програмата? 
 
Студентите, които са сигурни, че има 

пречки са с мнозинство от 39%. Заедно с тези, 
който се колебаят в отговора си правят 72%  

                                                           
4Аврамов, Велко Димитров; Потребителско пове-
дение : Теория и практика; София; 2001; ISBN 
954-494-437-0. 

от всички отговори. Само 28% от взелите 
участие в анкетата не виждат фактори, който 
да им пречат да участват в програмата за обу-
чение Еразъм+. 
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Фиг.6.:Кои са тези фактори? 
 
Фигура 6 представлява обобщение на че-

тиринайсет фактора, от различно естество, 
които играят ключова роля, за формиране на 
нагласите на студентите относно програма 
„Еразъм +”. Потенциалните причини могат да 
се разделят на две основни групи, като към 
едните спадат формални спънки, а към други-
те личностни недостатъци. Отговорите в пър-
вата група препятствия могат да предоставят 
условия за подобряване на дейността на уни-
верситет „Проф. д-р Асен Златаров“, по от-
ношение на подобряване на информираността 
и положителната нагласа на студентите спря-
мо програмата за обмен. 

Някой от получените резултати са инте-
ресни. Мнозинството от участниците имат 
постоянна работа – 32%. България е най – 
бедната страна в Европейския съюз и е на-
пълно разбираемо, че на една трета от сту-
дентите им се налага да работят, за да се из-
държат. Напълно разбираеми е да се страху-
ват да не загубят работата си. Този фактор по 
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скоро не е в подвластен на университета. Го-
лям е размера и на студентите, който се опа-
сяват, че след завръщането си от периода на 
мобилност, изпращащият университет няма 
да признае взетите изпити зад граница, а 
именно 31%. Това е реална заплаха за много 
студенти в европейската общност и за това 
ESN издават кратко упътване как да се избег-
не този потенциален проблем5.  

Други 26% от анкетираните посочват на-
личието на финансови причини като спънка. 
Този фактор бе поставен в този въпрос с иде-
ята да се провери една конкретна теория. 
Очевидно е, че за известна част от студенти-
те, същността и функциите на Еразъм+ не са 
ясни за студентите. Мнозинството студенти 
не са наясно, че програмата за мобилност се 
финансира от Европейският съюз, съответно 
и престоя на студентите в чужбина. 

24% посочват семейни причини, а още 8% 
- наличието на роматична връзка. Други 23% 
споделят, че неизяснените ползи от програма-
та ги спират. Разбираемо е неяснотата да пре-
чи на желанието за участие. Върху този фак-
тор може да се повлияе, като се разпространи 
повече информация и гласност за програмата 
и се споделят мнения на бивши участници, 
този процент ще се намали драстично. 

Цели 22% се чувстват възспрени от Други 
причини. Езиковата бариера е посочена като 
фактор от 20% от студентите като съществен 
фактор в мотивацията им. Една от основните 
идеи на европейската програма за мобилност 
е многоезичието и езиковата подкрепа, която 
може да се окаже на студентите в нужда. Тази 
помощ е безплатна и не е критерий в подбора 
на кандидати. Съществува вероятност тази 
информация също да не е известна на мно-
зинството студенти.  

18% твърдят, че няма предмети близки до 
техните в чуждестранните университети. 
Препоръчително е осъществяването на кон-
такти с повече университети и хармонизиране 
на учебните планове. Други 18% от анкетира-
ните студенти твърдят, че сложната докумен-
тация е фактор, който им влияе. Напълно раз-
бираемо е, че неяснотите създават негативни 
нагласи, но точно тук може Университета да 
се намеси и да предложи ясни и прозрачни 
информационни кампании. Препоръчително е 

                                                           
5ESN AISBL, "Erasmus - Successful Recognition - 
Student Guidebook", Published: 23/02/2013, 
<https://issuu.com/esnint/docs/erasmus-successful-
recognition>, (date of access: 17/01/2019) 

на сайта на университета да се представи 
подробна информация за цялостната проце-
дура по документацията. Яснотата и разбира-
нето на процеса може да има позитивно влия-
ние върху нагласите на студентите. 

От всички запитани, 16% посочват факто-
ра слаба реклама.16% признават, че им липс-
ва мотивация. Други 8% посочват наличието 
на роматична връзка, 6% се страхуват от не-
познатото, а 5% се притесняват от самото пъ-
туване. Смятам, че болшинството от изброе-
ните фактори могат да бъдат повлияни в по-
ложителна посока.  

Следващият въпрос има за цел да потвър-
ди или опровергае предположението, че по-
вечето студенти не знаят за финансирането на 
престоят им, по линия на програмата. 
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36%

 
Фиг.7. Наясно ли сте, че за Еразъм+ се от-

пуска финансиране и няма да се налага да 
ползвате лични финансови средства?  

 
Резултатите са смущаващи. Факт е, че це-

ли 36% от студентите не знаят, че ще им се 
окаже финансова подкрепа за фазата на евро-
пейска мобилност. Отново става ясно, че от-
носно Еразъм+ няма добро информиране 

Да
23%

По-
скоро 

да
6%Трудно 

е да се 
каже
20%

По-
скоро 

не
20%

Нe
31%

 
Фиг.8. Според вас университета успешно 

ли се справя с популяризирането на програ-
мата?  
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Общо 71% от запитаните клонят към не 
или се колебаят в отговора си. Едва 30% са 
доволни от усилията на университета за по-
пуляризирането на европейската програма за 
образование, обучение, младеж и спорт.  

Да
17%

По-
скоро 

да
12%Трудно 

е да се 
каже
18%

По-
скоро 

не
20%

Нe
33%

 
Фиг. 9. Според вас достатъчно ли прави 

университета? 
 
71% от анкетираните студенти изпитват 

трудност да определят или са на мнение, че 
университета не прави достатъчно за популя-
ризирането на програмата Еразъм+. Други 
29% са доволни от дейността на университе-
та. За пореден път се очертава необходимост-
та от повишаване на общото ниво на инфор-
мираност сред студентите. В последствие 
може да се очаква и подобряване на заинтере-
соваността им към програмата. 

Въпрос 10 е насочен отново към студенти-
те на Университет „Проф. д-р Ас. златаров” 
Бургас. Респондентите бяха поканени да из-
ложат собствени препоръки относно по-
доброто промотиране на програмата Ера-
зъм+? Предложенията могат да се оформят 
под няколко групи: 

• Повече информация; 
• По-добра представяне, повече яснота 

относно програмата; 
• Повече реклама в сайта; 
• По-широка популяризация, рекламни 

материали с информация, информационни 
табла с кратка и ясна информация, по-добра 
осведоменост на промотиращите програмата, 
рекламни клипове; 

• Договори с повече чуждестранни уни-
верситети; 

• Споделяне на опит на записали се 
студенти; 

• Видео реклами; 
• Повече да се говори за програмата и 

ползите, които ще получим от нея в часовете; 
• Добре е да се изтъкнат ползите на 

програмата и да има някаква сигурност, че 
когато се върне един студент от програмата, 
няма да има проблеми с взимането на заверка 
от преподавателите; 

• По-добра реклама. 
На въпроса „Каква е степента на вашето 

образование?“ 78% от всички запитани са Ба-
калаври, а останалите 22% са Магистри. По-
тенциална целева група за промоционална 
кампания на програмата Еразъм+ биха били 
бакалаврите. Понеже продължителността на 
периода за обучение им е по-дълъг, те имат 
повече възможности да участват, отколкото 
магистрите, чието обучение е само 3-4 семес-
търа. Това естествено не означава да игнори-
раме магистрите. Усилията за реклама могат 
да бъдат насочени към магистрите в първи 
семестър на своето обучение. 

43%

26%

27%

4%
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Фиг.10. Година на обучение 
 
43% от анкетираните са посочили, че са в 

своята 4та година на образование, 26% - 3та, 
27% - втора и 4% - в първа. Друга потенциал-
на целева група за промотиране биха били 
бакалаврите от първа, втора и трета година на 
обучение. В първата им година могат да бъ-
дат информирани, във втората да им се пов-
тори и информацията и да се продължи да се 
разпространява. Продължителността на пери-
ода за обучение им е достатъчно дълъг и има 
възможност да им се повлияе с дълготрайна и 
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запомняща се промоционална кампания за 
Еразъм+. 

20
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32%

23
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26
7%

27+
16%

 
 

Фиг.11. Посочете вашата възраст 
 
Преобладаващата посочена възраст из-

между студентите е 21-24 годишна възраст. 
Тази възраст отговаря на бакалавърска степен 
на образование. Дамите са преобладаващата 
чест от респондентите със 69% от всички от-
говорили, а господата са 31%. 

 
Изводи 

 
В този доклад се представиха резултатите 

и анализите от проучване сред студентите на 
университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бур-
гас относно знанията и нагласите им за учас-
тие в европейската програма за образование, 
обучение, младеж и спорт Еразъм+.  

Проучването установи, че в по-голямата си 
част, анкетираните знаят за програмата за мо-
билност и са научили най-много за нея от 
свои приятели, и по-малко от сайта на уни-
верситета и преподавателите. 

Според студентите, които са взели участие 
в анкетата, университета не се справя добре с 
промотирането на Еразъм+ и не е на лице за-
доволително количество информация.  

Препоръчват да се засили популяризация-
та на програмата чрез предоставяне на повече 
информация в сайта на университета, разп-

ространението на рекламни материали и съ-
беседвания с вече участвали студенти. 
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ABSTRACT: The journey to education is strongly supported by the well-known Erasmus+ program, the 
most successful student exchange program in the European Union. Education, training, youth work and sport 
are the key to promoting common European values, promoting social inclusion, enhancing intercultural under-
standing and a sense of belonging to a community.  
This research aims to discover how Erasmus + was promoted to students who have already taken part in the 
program and to clarify what has influenced their choice of destination.  
The final goal is to present a plan for potential campaign for the promotion of the Erasmus+ program that could 
be carried out by the host university as well as other universities in the country. 
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Въведение 
 

Институции, които носят отговорност за 
изпълнението на програмата Еразъм+ 

Европейска Комисия 
Европейската комисия носи цялостната от-

говорност за изпълнението на програма Ера-
зъм+. Комисията осъществява текущото уп-
равление на бюджета и определя приоритети-
те, целите и критериите на програмата.  

Националните Агенции 
Изпълнението на програма Еразъм+ се 

осъществява основно посредством непряко 
управление, което означава, че Европейската 
комисия възлага задачите по изпълнение на 
бюджета на националните агенции. Тези на-
ционални агенции популяризират и изпълня-
ват програмата на национално равнище и 
действат като звена за връзка между Евро-
пейската комисия и участващите организации 
на местно, регионално и национално равни-
ще. За България тази агенция е Центъра за 
развитие на човешките ресирси1. 

                                                           
1Центъра за развитие на човешките ресирси, Офи-
циален Сайт, <http://hrdc.bg/>, (дата на достъп: 
7/01/2019) 

Националните бюра на програмата Ера-
зъм+ 

Те изпълняват функциите на основни цен-
трове в съответните държави партньори за 
заинтересованите страни, участващи в изпъл-
нението на програма Еразъм+ в областта на 
висшето образование. Те допринасят за по-
вишаване на осведомеността, видимостта, 
относимостта, ефективността и въздействието 
на международното измерение на програма 
Еразъм+.  

Кой може да участва в програмата Ера-
зъм+? 

Физическите лица: студенти, учащи, чира-
куващи, ученици, възрастни учащи, младежи, 
доброволци, университетски преподаватели, 
учители, инструктори, младежки работници, 
специалисти от организации, работещи в об-
ластите на образованието, обучението и мла-
дежта, са основната целева група по програ-
мата. Условията за достъп до програмата са 
свързани със следните две групи действащи 
лица: „участници“ и „участващи организа-
ции“.  

Участници 
Общото правило е, че участниците в про-

екти по програма Еразъм+ трябва да са уста-
новени в държави по програмата. Някои 

http://hrdc.bg/
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действия, по-специално в областите на вис-
шето образование и младежта, са отворени и 
за участници от държави партньори. Специ-
фичните условия за участие в проекти по 
програма Еразъм+ зависят от конкретната 
дейност.  

Участващи организации 
Проектите по програма Еразъм+ се пред-

лагат и управляват от участващи организа-
ции, които представляват участниците. Кога-
то даден проект бъде одобрен за финансира-
не, кандидатстващата организация става бе-
нефициер на безвъзмездни средства по прог-
рама Еразъм+. Като общо правило програмата 
е отворена за участие за всички организации, 
работещи в областите на образованието, обу-
чението, младежта и спорта, който са устано-
вени в програмни държави.. Няколко дейнос-
ти са отворени за участие и за други органи-
зации, развиващи дейност на пазара на труда.  

Допустими държави 
Това са по-голямата част от държавите – 

членки на Европейският съюз, няколко прог-
рамни държави, които не са членки на ЕС и 
държави партньори. 

Статистически данни за Еразъм+ 
През 2017 г. Еразъм+ и неговите предшес-

тващи програми отбелязаха три десетилетия 
успех, които дадоха възможност на почти 3 
милиона души да се учат, обучават, добро-
волстват или да придобият професионален 
опит в чужбина. През същата година програ-
мата предостави на почти 800 000 души въз-
можност да се възползват от обучение, работа 
или доброволческа дейност в чужбина; което 
е с 10% повече от предходната година. 

Повече от 400 000 студенти и служители 
за висше образование са заминали в чужбина 
благодарение на Еразъм+ през учебната 
2016/2017 година, като от 2014 г. достигат 
общо над 1.1 милиона.  

Като цяло, специална покана за представя-
не на предложения инвестира над 10 милиона 
евро в проекти за социално включване и спо-
деляне на добри практики. 

Програмата Еразъм+ осъществява онлайн 
лингвистична подкрепа, която продължава да 
дава възможност на участниците да подобрят 
езиковите си умения. Над 380 000 души са се 
възползвали от онлайн езиково обучение от 
2014 г. насам, като се възползват от курсове, 
които вече се предлагат на всички 24 офици-
ални езика на ЕС. 

По отношение на професионалното обра-
зование и обучение (ПОО), програмата поз-

воли на около 160 000 ученици в ПОО да 
осъществят период на обучение в чужбина. 
Освен това, в областта на образованието за 
възрастни, през 2017 г. повече от 6 400 слу-
жители за обучение на възрастни са участва-
ли в дейности по проекта. 

С бюджет от 45,2 млн. евро спортът е фи-
нансирал 162 проекта, сред които 84 проекта, 
управлявани от масови спортни организации.  

2017 г. беше успешна година и за между-
народното измерение на Еразъм +. Почти 23 
000 студенти висше образование от останала-
та част на света дойдоха да учат в програмни-
те страни и повече от 11 000 студенти по 
програмни страни са учили в страна извън 
тази област. 

Изграждането на капацитет в областта на 
висшето образование и младежта бе друго 
средство за ангажиране с останалия свят - 
бюджетът за 2017 г. финансира 306 проекта, 
включващи повече от 2 700 организации, на 
обща стойност 146,8 милиона евро2. 

Erasmus Student Network – ESN 
През 1987 г. Европейската общност (ЕО) 

одобрява план за създаване на широка систе-
ма за мобилност на висшето образование. Ед-
на част от това е програмата „Еразъм“ - за 
студентите, за да се предостави възможност 
за част от обучението им в чужбина. 

През 1989 г. Бюрото „Еразъм“ кани 32 
бивши студенти „Еразъм“ за среща за оценка 
в Гент, Белгия. Тази среща е отправна точка 
за „Еразъм“ Студентската Мрежа – Erasmus 
Student Network - ESN. Проблемите, които 
стават очевидни в оценката, са основните за-
дачи, по които основателите на ESN тряба да 
работят. Зад всичко това стои идеята "студен-
ти помагат на студенти", което все още е най-
важното мото на доброволците на ESN. 

 
Фиг.1. ESN logo in colour. Източник: ESN 

Blog 3 
                                                           
2European Commission, "Erasmus+ annual report 
2017", Published: 23/01/2019, 
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/4e5c3e1c-1f0b-11e9-8d04-
01aa75ed71a1>, (дата на достъп: 25/01/2019) 
3Piperal, Kevin, ESN International, ESN Logo: the 
Past, Present and Future, Published: 17/03/2018 
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20 години след създаването си, мрежата на 
ESN се състои от 280 секции в 32 европейски 
страни, както и в Азербайджан. Новите тех-
нологии значително подобряват сътрудничес-
твото между отделите и честите срещи укреп-
ват връзките между членовете на ESN, както 
и възможността за обмен на идеи и съвместна 
работа за по-добро бъдеще. 

Визията на ESN се състои в обогатяване на 
обществото чрез чуждестранни студенти. 
ESN е ключова организация на доброволците 
в международното висше образование в Ев-
ропа. Тяхната мисия е да се предоставят въз-
можности за културно разбиране и самораз-
витие на принципа „студенти помагат на сту-
денти“. Ценностите на ESN, за които всички 
членове работят и отстояват, са: единство в 
многообразието и разнообразие в единството, 
студенти помагат на студенти, забавление в 
приятелство и уважение, международно из-
мерение на живота, любов към Европа като 
зона на мир и културен обмен, откритост с 
толерантност, сътрудничество в интеграция-
та. 

Историята на ESN България започва в Со-
фия през 2006/2007 г. с първата за страната 
секция. Днес вече има 11 секции на ESN в 7 
града на страната, Бургас не е един от тях. 

 
Изложение 

Проучване сред Еразъм студентите 
 
Студентите, който са обект на изследване 

са участвали в програма Еразъм или са били 
на обмен в Шчечин, Полша през летен семес-
тър на 2017/2018 учебна година и зимен се-
местър на 2018/2019 учебна година. Този град 
е избран неслучайно за проучването, защото 
там бе проведено Еразъм+ обучението и Ера-
зъм+ практиката на магистър Мария Димит-
рова (съавтор на доклада) под патронажа на 
prof. Joanna Hernik. Целта е да се установи как 
студентите са научили за програмата, какви 
са факторите, който са допринесли за избора 
им на дестинация и общата задоволеност от 
програмата. 

Проучването е проведено в рамките на ед-
на седмица в периода от 04.02.2019г. до 
10.02.2019г. В него са анкетирани 127 студен-
та от 25 страни на възраст между 19 и 26+ 
години. Целевата група са студентите участ-
ници в програмата Еразъм+ в град Шчечин, 

                                                                                        
<https://esn.org/blog/esn-logo-past-present-and-
future-agm-costa-brava>, (date of access: 11/01/2019) 

Полша през летен семестър на 2017/2018 
учебна година и зимен семестър на 2018/2019 
учебна година. За целите на по-обхватно про-
учване анкетата бе разпространена в социал-
ната мрежа на Фейсбук, WhatsApp и 
Instagram, така че и други Еразъм+ студенти 
да имат възможност да я попълнят.  

Линк за попълване на анкетата: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn_C4M1Pp
DZ5_geSsYC-MAz93cD3OUNUOC7E _bU3_tZ8Z2T 
w/viewform?usp=sf_link 

Да
83%

Не
11%

Трудно 
е да се 
каже

6%

 
Фиг.2. Лесно ли намерихте информация за 

Еразъм+ в сайта на вашия университет?  
 
На фигура 2 са представени резултатите 

относно източниците на информация за съот-
ветната програма за обмен. Чуждестранните 
студенти са показател, който е важен за съв-
ременният обучаващ се, който се информира 
на първо място от източници разположение 
във виртуалното пространство  

Резултатите са напълно в съответствие с 
предположението и от графиката е видно, че 
почти 83% от анкетираните посочват, че са 
намерили информация в сайта на университе-
та си. 11% от респондентите са отговорили, 
че са се затруднили при търсене на информа-
ция. Друга част от анкетираните (6%) не мо-
гат да определят. Обобщението от фигура 2 
дава основание да се заключи, че в полза на 
програмата е доброто разположение на сайта 
на висшето училище / университет, съответно 
и модерен интерактивен сайт, с който да се 
борави лесно и сърфирането да е забавно. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn_C4M1PpDZ5_geSsYC-MAz93cD3OUNUOC7E%20_bU3_tZ8Z2T%20w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn_C4M1PpDZ5_geSsYC-MAz93cD3OUNUOC7E%20_bU3_tZ8Z2T%20w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn_C4M1PpDZ5_geSsYC-MAz93cD3OUNUOC7E%20_bU3_tZ8Z2T%20w/viewform?usp=sf_link
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Фиг.3. От къде разбрахте за Еразъм+? 
Както ясно се вижда от схемата, двата ос-

новни източника за разпространение на ин-
формация относно Еразъм+ са: Сайта на уни-
верситета с 56% и Приятели, който вече са 
били на Еразъм+ с – 44%. Следващият стълб с 
най-голям процент отговори е на Координа-
тора по Еразъм – 28%, последван от Препода-
ватели – 24% и Конференция за Еразъм+ – 
19%.  

От това може да предположим, че студен-
тите научават от приятелите си за съществу-
ването на програмата, но реално се информи-
рат подробно от уебсайтовете на университе-
тите си, преподаватели и координатора по 
Еразъм+ в университета им, както и промо-
ционални дейности в университета.  

Следва да се каже, че добре поддържаният 
университетски сайт е инвестиция в едно по-
добро бъдеще.  

Имайки предвид, че целевата група на 
проучването са студентите, които са на обмен 
в град Шчечин, не е изненада за никого, че 
при отговора на въпроса „В коя страна сте 
били на Еразъм+?“, 85% от запитаните отго-
варят Полша. 

Австрия 
; 1% Беларус; 

1% Румъния 
; 1%

Гърция; 
1%

Испания
; 1%

Германи
я ; 2%

Словени
я; 2%Франция 

; 2%

Чехия; 
2%

Турция; 
6%

 
Фиг.4. Разбивка на останалите 15% от 

участниците, който са посочили различна от 
Полша страна за дестинация на своя обмен.  

 
На Фиг.4. могат да се видят резултатите от 

другите 15% на посочените страни. Те са как-
то следва: Австрия, Беларус, Румъния, Гър-
ция, Испания с по 1%, Германия, Словения, 
Франция, Чехия с по 2% и 6% посочват Тур-
ция. 

На въпроса „В какъв Еразъм+ сте участва-
ли?“, преобладават участниците на обмен за 
обучение. Като под тезис семинар в случая се 
разбира специфичен Еразъм+ обмен, чиято 
цел е изготвянето на магистърска или докто-
рантска теза под надзора на ментор професор 
в приемащата институция. Предимно Турски-
те студенти използват този обмен, поради 
особености в образователната им система. 

Бакалавъ
р 80%

Магистъ
р 19%

Доктора
нт 1%

 
Фиг.5. Какво беше нивото на образовател-

ната ви, докато бяхте на Еразъм+?  
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Преобладават Бакалаврите, понеже след-
ването им е сравнително по-дълго от другите 
степени на образование и имат повече шансо-
ве да се възползват от европейската програма 
за обмен. 
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Фиг.6. Каква е вашата специалност?  
 
Водещите направления с най-голям дял в 

посочените отговори са Икономическите спе-
циалности с 25% и Инженерно-технолочни 
специалности с 21%. Архитектура и Лингвис-
тика са значително по-малко с по 6-7%, наред 
с Маркетинг, Туризъм и Бизнес администра-
ция. Присъстват и други специалности, но 
количеството им възлиза на под един процент 
и не са включени в графиката. Те са: Биоло-
гия, Визуални изкуства, Журналистика, Ком-
пютърни науки, Литература, Политология, 
Право, Публичната администрация, Социоло-
гия, Статистика, Химия. 
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Фиг.7. В коя година и кой семестър сте 

били на Еразъм+? 
 

В тази схема са описани 3 периода и 4 го-
дини на обучение. В зимен семестър на Ера-
зъм+, на обучение са били 5 студента първа 
година, 10 от втора, 19 в трета и отново 10 от 
четвърта година на обучение. Ясно се вижда 
от схемата, че преобладава броят на студен-
тите, които са избрали летният семестър за 
своя обмен. 5 от тях са били в първата си го-
дина на обучение, 25 във втора, 28 в трета и 
едва 15 в последна четвърта година. Цяла го-
дина са избрали да останат само един студент 
в първа година, двама във втора и по 8 в трета 
и четвърта. От графиката се разбира, че пред-
почитаните периоди за Еразъм+ са зимният 
семестър на трета година и летният семестър 
като цяло. Малко студенти предпочитат цяла 
година за обменен период. 

75%
16% 9%

1%

Фиг.8. Колко дълъг беше престоя ви?  
 
Преобладава количеството на студентите, 

който са участвали в програмата за обмен са-
мо 1 семстър, а именно 75%. Значително по-
малко посочват 2 семестъра – 16%. Между 3 
и 12 месеца са обикновено и практиките. 9% 
са посочили този период на обучение. 

Резултатите въпрос 9 са представени във 
фигура 9. Бе проведено предварително про-
учване сред студентите под формата на не-
формални разговори и събеседвания. Целта бе 
да се разбере кои фактори са допринесли за 
избора им на дестинация. След няколко про-
ведени срещи със студенти от различни стра-
ни са обобщени 21 фактора, които са им пов-
лияли.  

В самото анкетно проучване респонденти-
те оценят факторите от 1 до 5, като 1 е без 
значение, а 5 е от голямо значение4.  

 

                                                           
4Lake Forest Schools, Average Likert Scale, 2018, 
<https://www.lakeforestschools.org/schools/lfhs/stude
nt-life/school-hours/exam-options-survey-
results/average-likert-scale>, (date of access: 
23/01/2019) 



  349 

0 20 40 60 80 100 120 140

Ежедневни разходи
Наличие на общежитие
Предмети предлагани 

Ниво на трудност на предмети
Преподаване на Английски

Лесен за употреба сайт 
Добра и бърза кореспонденция 

Репутация на университета
Препоръки от други студенти

Страната
Размер и местоположение на гр.

Възможности за работа
Инфраструктура и гр.транспорт

Близост на летище
Buddy system 

Наличие на ESN
Нощен живот

Културният обмен
Възможности за пътуване

Климат 
Природата в региона

1

2

3

4

5

Фиг.9. Кои фактори повлияха на избора ви 
на дестинация за Еразъм+ и колко важни бяха 
те? Използвайте скалата от 1=без значение, до 
5=много важно.  

След обработка на събраните данни, ре-
зултатите могат да се представят най-
успешно в схема, представена като Фиг. 9. От 
нея може да се разбере важността на основ-
ните фактори при избора на студентите.  

Преобладаващите фактори, които имат 
силно влияние са: Възможности за пътуване, 
Ежедневни разходи, Преподаване на Анг-
лийски, Предмети предлагани от приемащата 
институция, Културният обмен, Наличие на 
общежитие.  

На второ място по важност са: Препоръки 
от други студенти, Добра и бърза кореспон-
денция с приемащата институция, Страната 
на пребиваване, Репутация на приемащата 
институция, Лесен за употреба сайт на прие-
мащата институция с достъпна информация, 
Размер и местоположение на града. 

Неутрални или от средна важност са: Кли-
мат и метеорологични условия, Природата в 
региона, Наличие на ESN, Нощен живот, Ин-

фраструктура и надежден градски транспорт, 
Ниво на трудност на предмети в приемащата 
институция. 

По маловажни за избора на дестинация за 
Еразъм+ са: Buddy system, Близост на летище, 
Възможности за работа.  

На Фиг.10. се виждат получените резулта-
ти, относно впечатленията на Еразъм студен-
тите, спрямо изживявания харесали им най-
много от цялата програма. Забавите и соци-
алните позитиви водят класацията, като ака-
демичният постижения са на второ място. 
Въпреки това общата задоволеност от всички 
сфери на програмата е много висока. 

На студентите е предоставена възмож-
ността да предложат препоръка: „Какво ще 
кажете на студентите, който все още се коле-
баят дали да участват в Еразъм+?“ От всички 
127 анкетирани са получени 95 отзива. Ето 10 
от тях: 

• „Това беше едно от най-добрите ре-
шения, които съм правил!” 

• „Едно уникално и неповторимо изжи-
вяване , което всеки студент трябва да изжи-
вее!” 
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Фиг.10. Кои изживявания ви харесаха най-
много от програмата Еразъм+? 

• „Това, че бях като тях през първата и 
втората година, ако някой ме беше попитал 
дали мисля да ходя на Еразъм, щях да кажа 
не. Защото не беше в моите планове, но в 
последната ми година близо до Коледа си 
мислех по различен начин и защо да не нап-
равя последния си семестър в чужбина? И аз 
кандидатствах и отидох, и аз категорично за-
почнах да разбирам онези хора, които казва-
ха, че Еразъм е най-добрият опит в живота 
им. Вярно е. Научаваш неща, които ще бъдат 
невъзможни в твоя университет, искам да се 
върна назад във времето.” 

• „Това е една от най-добрите възмож-
ности, които всеки студент получава по време 
на обучението си. Пътуванията, запознанст-
вото с нови култури и обучението сред сту-
денти от цял свят е по-обогатяващо от всеки 
един семестър в наш университет. 

• „Просто отидете! Това ще промени 
живота ви. Това е голям опит, който всеки 

студент трябва да притежава. Защото ви поз-
волява не само да растете, но и да опознавате 
много други хора от цяла Европа.” 

• „Еразъм е много важен шанс да се 
учите и да се промените и да се развиете. То-
ва е чудесна възможност да разширите кръго-
зора си и да намерите себе си.” 

• „Разбира се, те не трябва да се трево-
жат за Еразъм+. Защото тук ще изживеят най-
красивите си спомени. Те ще научат нов език, 
ще опитат нова кухня, ще направят приятели 
от цял свят. Те ще имат възможност да пъту-
ват в други страни. Така че, ако се страхувате 
от нещо, няма да имате шанс да живеете жи-
вота си. Повярвайте, доверете се и хващайте 
пътя. Това ще освободи ума ви.” 

• „Няма какво да губим, а има да видим 
цял свят. Направи го.” 

• „Не е необходимо да се знае Английс-
ки перфектно! Дори основното е наред, това 
означава, че ще го подобрите по време на об-
мена.” 
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• „Да участват, защото това е страхотно 
преживяване и невероятен опит, които няма 
къде другаде да получат, но да подберат мно-
го внимателно дестинацията, защото все пак 
ще живеят 4 месеца там.” 

Данните от анкетата показват, че 58% от 
всички запитани са жени, а 42% са мъже. Та-
зи информация би била много интересна да се 
разгледа от социално-културна и антрополо-
гична гледна точка5. Ако в културата на изп-
ращащата държава е прието момичетата да се 
възпитават на самостоятелност от малки (гот-
вене, чистене, пране), а за момчетата същите 
грижи да полага друг член от семейството 
(баба, майка, сестра), то тогава те ще трябва 
да се грижат за себе си сами. Докато при мо-
мичетата това изобщо не е фактор и те са по-
уверени в успеха с личната грижа. 

Проучването показва, че мнозинството ан-
кетирани са на възраст от 20 до 24 годишна 
възраст – 76%, като посочилите 22 за своята 
възраст са най-голям процент от далите отго-
вор – 26%. Тази възраст отговаря на образо-
вателна степен бакалавър.  

40%

21%

15%

13%

11% Турция

Испания

Италия

Гърция

Друго

Фиг.11. Коя е вашата страна?  
 
Основните групи студенти, които идват на 

обмен в университета в Шчечин са от Турция 
– 40% от анкетираните, Испания – 21%, Ита-
лия – 15% и Гърция – 13%. Идват и студенти 
от много други страни, разбира се, но коли-
чеството им по отделно, не е достатъчно за 
целите на това проучване. За това са групира-
ни под в секцията „Друго“ и те са: Австрия, 
Албания, Армения, Беларус, Бразилия, Бълга-
рия, Германия, Индонезия, Латвия, Португа-
лия, Румъния, Словакия, Сърбия, Туркменис-
тан, Украйна, Унгария, Франция, Черна гора, 
Чехия. 
                                                           
5Крейпо, Ричли Х.; Културна антропология : Как 
да разбираме себе си и другите; София; 2000 г.; 
ISBN 954-607-364-4. 

Изводи 
В този доклад се представиха резултатите 

и анализите от проучване сред студентите, 
който са или са били участници в обмен по 
програма Еразъм+ европейска програма за 
образование, обучение, младеж и спорт в 
Шчечин, Полша през летен семестър на 
2017/2018 учебна година и зимен семестър на 
2018/2019 учебна година.  

Проучването установи, че основните из-
точници на информация за програмата са сай-
товете на университетите, координаторите по 
Еразъм+, преподавателите и конференции със 
студенти, които са участвали. 

Относно избора им на дестинация, студен-
тите са посочили, че най-голямо значение 
имат за тях: Възможности за пътуване, Ежед-
невни разходи, Преподаване на Английски, 
Предмети предлагани от приемащата инсти-
туция, Културният обмен, Наличие на обще-
житие, Препоръки от други студенти, Добра и 
бърза кореспонденция с  приемащата инсти-
туция, Лесен за употреба сайт на  приемащата 
институция с достъпна информация, Размер и 
местоположение на града.  

Еразъм студентите, харесват най-много 
междуличностни и социалните придобивки 
от програмата, но като цяло общата задо-
воленост от всички сфери на програмата е 
много висока.  

Препоръки за подобряване на популяри-
зацията на Еразъм+ в университет „проф. 
Д-р Асен Златаров“, Бургас. 

След поучването на Еразъм+ студентите се 
разбира следното: Основно те научават за 
програмата от сайта на университета, коор-
динатора, преподаватели и конференции със 
завърнали се Еразми. Факторите, който най-
много влияят на избора на дестинация са: 
Ежедневни разходи,  Преподаване на Анг-
лийски, Предмети предлагани от приемащата 
институция, Културният обмен, Наличие на 
общежитие, Препоръки от други студенти, 
Добра и бърза кореспонденция с  приемащата 
институция, Лесен за употреба сайт на  прие-
мащата институция с достъпна информация. 

Въз основа на направените проучвания и 
анализи мога да направя следните препоръки: 

• Да се обогати сайта на университета с 
повече, конкретна и ясна информация за 
програмата Еразъм+, регламентите й, начини 
на подаване на документи, крайни срокове за 
подаване на документи. Тази информация да 
се обновява периодично. 
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• Да се уведомяват студентите за въз-
можностите на Еразъм+ в „Последни новини 
“ секцията на сайта. 

• Въз основа на информацията от анке-
тите става ясно, че човешкият фактор и спо-
делянето на впечатления е най-добрата рек-
лама. Добра идея е провеждането на т.н. „Ден 
на Еразъм+“ в университета под формата на 
сбирка/панаир/конференция. За целта:  

• Препоръчва се координатора на прог-
рамата да се организира кампанията, понеже 
се явява най-вещото лице по въпроса.   

• Препоръчва се да се подготвят про-
моционални материали под някоя от формите 
на: плакати, флаери, банери, химикали, ка-
лендари, книгоразделители, листовки и други 
подобни. По тях да има лого на Еразъм+, 
кратка информация какво представлява прог-
рамата и къде на намерят още информация. 

• Да се осъществи контакт със студенти 
на университета, който са участвали в прог-
рамата. Да бъдат учтиво помолени за съдейс-
твие в кампания за популяризирането на Ера-
зъм+ в университета.  

• Препоръчва се да направят кратка 
Power Point презентация на тема „Моето Ера-
зъм Изживяване“, която да отговаря на след-
ните примерни въпроси: 

• Как решихте да участвате в програма-
та Еразъм? – споделят своите основни подбу-
ди; 

• Как си избрахте дестинация? – кои 
фактори са им повлияли?; 

• Какъв е бил езика на обучение там? – 
в приемната институция; 

• Какво ви е харесало най-много? – мо-
же да са много неща; 

• Може ли да ни покажете? – видео, ау-
дио, снимков материал; 

• Гранда покри ли основните ви разхо-
ди? – (сума на финансирането и задоволеност 
спрямо стандарта на живот); 

• След завръщане признаха ли ви се 
всички изпити? – още изпити след завръща-
не?; 

• Какво ще кажете на другите студенти, 
който все още се колебаят?  -  

• В случай, че няма желание за такава 
ангажираност към промотирането, но все пак 
има желание за участие ДА НЕ СЕ отхвърлят 
кандидатите! Само подготовка за отговори на 
въпроси от любопитни студенти също е доб-
ре.  

• Да се таргетират основно студентите 
от първи до трети курс на обучение в степен 
бакалавър и студентите първи семестър ма-
гистър, чрез позволено влизане в часовете за 
да се презентира програмата,наред с важни 
дати и условия за участие. 

• Описаните до момента мероприятия 
да се провеждат регулярно, всеки нов семес-
тър. В най-добрият случай, два пъти на се-
местър - съобразено с приемните дати на 
чуждестранните университети.  

• Да се провежда във всички звена на 
университета. 

• Да се информират преподавателите за 
програмата Еразъм+ и те на свои ред да ин-
формират студентите за нея. 

• Да се информират преподавателите за 
възможностите и те да се ползват от програ-
мата за обмен на персонал и добри практики. 

Промяната е възможна, факторът си ти! 
 

Заключение 
В заключение може да се каже, хипотеза, 

според която студентите на университет 
„проф. Д-р Асен Златаров“,  не знаят за Ера-
зъм+ се отхвърля.  Въпреки това, проучването 
показа, че нивото на заинтересованост е под 
средното. Получените отговори на въпроса 
„Какви препоръки бихте дали за по-доброто 
промотиране на програмата Еразъм+?“ ясно 
заявяват, че студентите желаят да бъдат ин-
формирани по-добре. В такъв случай може да 
се приеме за вярно, че когато се разпространи 
повече информация по различни канали, за-
интересоваността на студентите към програ-
мата ще се промени. Може за заключим също, 
че основната цел на магистърската теза е из-
пълнена. Крайният резултат е разработването 
на примерна маркетингова рекламна кампа-
ния популяризиране на Еразъм+, изготвена на 
базата на изследване на целеви групи студен-
ти.  
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