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КАТО ФОРМА ЗА ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ 

 

Наталия Войтович, Едита Гериби, Поляк Илия 
 

ABSTRACT: The purpose of the article is the determination of the essence of international transfer of tech-

nologies forms transfer of technologies and export of high-tech products of countries are analyzed. The essence 

of the concepts "technology transfer" and "international technology transfer" as a factor of innovative develop-

ment of national economies is determined. Based on the generalization of the existing approaches on national 

and world levels, author's definition of "international transfer of technologies"   as the system of international 

activities directed to forming the conditions for a cross-border cession of property on knowledge of the organi-

zation of activities for creation of an innovative product on a paid and free basis was offered. International tech-

nology transfer is an important part international business. Product or process technologies can be transferred 

to a host country within a multinational company. Other modes include sale or licensing of technology. In these 

cases, a company other than the technology owner takes technology to a host country. The forms of international 

transfer of technologies were characterized. Bilateral orientation of international transfer of technologies as a 

characteristic feature of innovative development of the countries of the world was defined. In this article, we 

were analyzed (2014–2016) of the exports of high-tech products of countries of the world. 

Keywords: technology, innovation, international transfer of technologies, innovative development, high-tech 

products. 

 

Introduction 
 

The central argument of this article is that 

transfers of technologies are done to stimulate 

innovation in the developed and developing (or 

least developed) countries.  International tech-

nology transfer  has one of the main factors for 

the development of enterprises-subjects of inter-

national economic relations, along with foreign 

investment, labour resources and technological 

base. Developed countries go to an increasing 

separation from the developing world through 

technological excellence own firms and effective 

national innovation systems, and on the other 

hand, developing countries are deprived of the 

possibility of reduction of this gap through the 

intensification import of technologies that are 

critical to their development. Formation in the 

most developed countries of the post-industrial 

society even more restrict the ability of develop-

ing countries to reduce the gap in socio-

economic development. In this regard, the im-

portance of international technology transfer 

(ITT) for economic development is difficult to 

overestimate. Leaders in innovation development 

are developed countries with openness to collab-

oration and sharing knowledge. Many of the 

“catching up” countries tend to quickly make up 

for a lack of innovative capacity through imple-

mentation of effective scientific policy, often on 

the basis of derived practical experience from 

abroad. Developing countries could follow that 

practice, however, main obstacles for successful 

technology transfer are lying in domestic envi-

ronment. Of course, the effectiveness and effi-

ciency of the transfer of technology and know-

how is an important part of the problem, but not 

less important is the discovery of the relevant 

economic knowledge, which is about whether the 

transferred technology will work (or not) eco-

nomically. 

Thus, this article focuses more on knowledge 

transfer as part of ITT. It is important to under-

line the fact that despite quite a great number of 

studies holistic approach to the problem has not 

been developed yet. International technology 

transfer as part of national innovation policy is 

practically not reflected in academic literature. 



8 

Still there are several studies, which touch upon 

the problem of ITT in one way or another. 

Acharya & Keller (2007), Hoekman & Javorcik 

(2006), Maskus (2004) & Saggi (2002) are 

known to be the authors of such works. 
 

Theoretical fundamentals of international 

technology transfer 

Knowledge is a primordial factor in technolo-

gy transfer and international technology transfer; 

it is the main resource transferred between peo-

ple considering that the concept of TT is not 

merely the simple physical movement of equip-

ment from one place to another, or from one user 

to another (Seaton and Cordeyhayes, 1993). 

Thus, knowledge transfer occurs as a result of 

TT [Khalozadeh et al., (2011), p.48], being both 

– knowledge and technology transfer  – insepa-

rable processes. In Edler et al. (2011), knowledge 

transfer is defined as a multi-stage process in-

volving relevant knowledge identification, cur-

rent transfer, and its final use by the receiving 

organisational unit. 

Bozeman et al. (2015) and Edler et al. (2011) 

emphasise that there is not a clear distinction be-

tween knowledge transfer and technology trans-

fer since the technology is always based on 

knowledge, and this knowledge is always trans-

ferred at the same time a technology is shared 

between two organisations, such as a public re-

search organisation (PRO) and a private compa-

ny. The term ITT and is broadly used and refers 

to the knowledge embodied in technological arte-

facts, to the codified and uncodified knowledge, 

and the knowledge present in collaborative pro-

jects (Edler et al., 2011). According to Bozeman 

(2000), ITT is the movement of know-how, 

technical knowledge or technology, from an 

country to another. The term is used to describe 

and analyse a wide range of organisational and 

institutional interactions that involve some form 

of trade-related technology. Technology sources 

include private companies, agencies and labora-

tories, universities, non-profit research organisa-

tions, and even nations as a whole. 

The basis of innovation development both of 

enterprises and the country is the international 

technology transfer. O. Hryshchenko 

(Hryshchenko, 2009) interprets it as a movement 

of scientific and technological achievements, 

design decisions, systematic knowledge and 

manufacturing experience on a commercial or 

non-commercial basis through the national bor-

ders (customs borders) for better recycling of 

resources, increasing the efficiency of production 

and maximizing profits, including such stages 

and types of production activity as industrial ap-

plication, management, marketing, etc. 

In a generalized form, international techno-

logical exchange (technology transfer) is referred 

to as the totality of economic relations of differ-

ent countries concerning the transfer of scientific 

and technological achievements. The deepening 

international division of labour leads to the 

growth of foreign economic innovative resources 

associated with international technology transfer. 

International technology exchange can compen-

sate to some extent lack of funds financing the 

country's scientific and technological develop-

ment. International transfer of technology can be 

carried out by independent foreign companies via 

inter-firm channels and via Transnational Corpo-

rations (TNCs’) domestic channels while imple-

menting in any TNC’s national department the 

scientific and technical achievement developed 

by the organizational TNC unit in another coun-

try. 

At present, rapidly developing directions are 

those producing the main high technologies in 

the world (Fig. 1.). 

In Figure 1, we wrote about high technolo-

gies in the foodservice industry. This is new 

Food Delivery Platforms. To make the most out 

of delivery platforms most operators will need to 

make some adjustments to the way they work, 

and the menus they work. For example, a deliv-

ery menu needs to take into consideration the 

fact that items will need to be kept hot and retain 

texture whilst in transit. Some companies are 

now creating fully integrated management sys-

tems, where data on everything from profits, 

stock levels, and even refrigerator temperature is 

available through the same piece of software. 

This removes the need to spend time monitoring 

numerous systems, and in theory gives operators 

the ability to better compare the data each device 

collects. 
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Fig. 1. Characteristics of the main directions of production of world high technologies 

Source: compiled by the authors based on: Izmaylov Y., Slyusarenko K., Sheludiakova N. (2017). pp. 55-56. 
 

• Development of electronic products and components conducting light and reacting to 
it. Particularly, the management of the processes of structuring, formation of the 
properties of constructional and instrumental materials, their welding, including the 
use of highly concentrated energy sources and electromagnetic effect (electron and ion 
beam technologies, laser technologies, etc.). Development of technologies for the 
production of functional materials for electronics, laser and diagnostic equipment, 
optical scanners, optical CDs, solar cells, photocells, laser printers, etc.  

Optoelectronics  

•Development of products that process the increasing amount of 
information in a short period of time. Particularly, fax machines, 
telephone switching devices, radars, communication satellites, servers, 
computers and the corresponding hardware peripherals, as well as 
software products, etc.  

Information 
technology and 

telecommunications  

•Development of electronic components (without opto-electronic 
components) such as integrated circuits, boards, liquid crystals and other 
similar components enabling improvement and development of the main 
functions as well as creation of miniaturized products, etc.  

Electronics  

•Development of technologies for industrial production automation. 
Particularly robotics, machines and devices with numerical control, 
automated means of transport which can significantly increase the 
flexibility of production and reduce the human impact on the 
technological process, etc.  

Computerization 

• Improvement and elaboration of the newest composite materials; 
exploring of mechanical properties of complex structures and systems 
constructed on their basis. Development of technologies for the 
production of synthetic diamonds and other superhard materials as well 
as tools based on them.  

New materials  

•Production of the majority of military, civilian rotor craft, aircraft and 
spacecraft (without communication satellites), jet aircraft engines, flight 
simulators and autopilots. 

Aerospace 
technologies  

•Development of a new Food Delivery Platforms - driven by apps 
like Deliveroo, UberEATS and Amazon Restaurants, the out of 
home sector is now one of the fastest growing areas of the 
foodservice industry.   By connecting customers to restaurants and 
restaurants to partner drivers via a simple to use app. 

Foodservice industry  

•Development of the nuclear power plants equipment, in particular, 
nuclear reactors and their parts, equipment for separation of isotopes, 
production of fuel elements, etc. (medical equipment is more related to 
the group of the science of human life).  

Nuclear technology  
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Research results. The international transfer 

of technology has two main forms: commercial 

(international trade in goods and services and 

transfer of non-materialized technologies) and 

non-commercial (scientific and technical publi-

cations, exhibitions, fairs, symposiums, migra-

tion of specialists, activities of international or-

ganizations for cooperation in science and tech-

nology, etc.). In addition, there are some other 

forms of international technology transfer, which 

are presented in Table 1. 

 

Table 1. Basic forms of international technology transfer 
Forms Characteristics  

1) Patent or 

license  

agreement 

Signing the license agreement, a patent holder transfers to the ownership of other com-

pany the right to use technology developed by him, or a product in a certain territory during 

certain time. 

There are two main types of licensing: 

a) the license, which gives exclusive right to use the technology in a certain territory; 

b) the license without exclusive right, which provides a possibility of the patent holder to 

transfer the right of using technology to other companies in this territory. 

At the conclusion of the license agreement, the parties, as a rule, discuss a possibility of 

the sublicense – transferring the license by the buyer to the third party. 

The advantages of buying a license / patent include low costs in comparison with other 

methods of technology transfer. However buying a license requires sufficient knowledge, 

experience, specialists and production base for independent implementation of technology. 

2) Technical 

support 

agreement 

Such agreement provides participation of a technology developer in its implementation 

and rendering technical support at each stage of a transfer. 

Attracting a technology developer in a process of transferring ensures closer cooperation 

between two parties, which promotes the full transfer of knowledge and skills. Thus, the 

technical support agreement can become a part of the Licensing Agreement, thereby increas-

ing efficiency of a transfer. 

3) Joint Ven-

ture 

Joint venture is an agreement on joint activity between two and more companies, pro-

vides consolidation of assets, joint management, risk sharing, participation in profit, produc-

tion, service and marketing. 

The advantages of joint venture include a long cooperation between parties, motivation 

of all participants in successful technology implementation and lower expenses compared to 

if the companies worked separately. 

It is reasonable to refer to disadvantages of joint business; first of all, it is different vision 

and different purposes of partners, restrictions of independence in management. Besides, the 

companies cannot always objectively determine the value of the contributed capital of each 

party and, therefore, and further profit distribution. 

4) Franchising Franchising is a type of agreement in which one company transfers to another company 

the right to produce and sale goods in a certain territory, using the existing brand and a busi-

ness model. The company-owner of a trademark usually transmits its experience in manag-

ing technology as well. 

The main benefit of franchising is the fact that the company buys already ready brand. 

Together with technology, it receives the checked business model, instructions in manage-

ment and marketing. 

Disadvantages include the company's dependence upon the owner of technology. In most 

cases, the company has to buy raw materials, the equipment, and products only from certain 

suppliers. According to the term of the contract, it is often limited in selling business and in 

expansion into new markets. The company has to follow the rules and procedures of the 

company owner. 

Besides, the deterioration of the business image of the franchise owner may affect the com-

panies that has bought this franchise. 

5) Strategic 

partnership 

The agreement of strategic partnership is signed, as a rule, between two and more large 

companies for using specific competences of each for developing new innovative technolo-

gies. Joint laboratories, research programs, release and promotion of a new product can be 

forms of partnership. 

Typically, the joint efforts of partners give better results than independent development 

of a new direction. During the joint work, each company can get necessary expertise in new 

areas and forms of governance. 

The disadvantages of strategic partnerships include difficulties in management connected 

with different culture of companies and two teams of managers, which have different ap-
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proaches. The companies may have different goals and strategies of joint technology. 

6) Turn-key 

agreement 

In the «turn-key» project, the supplier is responsible for the development, creation, de-

livery, commissioning and technology transfer to the customer. The supplier also guarantees 

all specified characteristics and performance of the technology he created. 

Such agreement has the following advantages: the company signs the agreement only 

with one contractor who takes full responsibility for the project execution; project costs are 

fixed, except force majeure circumstances; the customer obtains a guarantee that the project 

will be not just executed, but also will work with a certain efficiency. 

The disadvantages of this form of international transfer are the following: the company 

should know in advance all the functions and output parameters that should be inherent the 

technology after its launch; in the case of complex or large-scale technology, it requires deep 

knowledge in the field where the technology is purchased; the price of «turn-key» transfer is 

usually much higher than any other method (besides, the more the contractor assumes the 

risk, the higher the price is); the company has no complete control of the progress and quali-

ty of each stage of the transfer; for buyer it is difficult to determine the financial position of 

the contractor and its ability to self-finance all phases of transfer (financial problems of the 

contractor can entail the termination of all project). 

Attraction of the technology developer to equity participation of new production can be 

one of methods of decreasing risks in case of turn-key project implementation. This will 

motivate the creator to provide quality transfer of technology. 

7) Purchasing 

of equipment 

or service 

Purchasing of equipment is simple and one of the most common methods of technology 

transfer. 

The main disadvantage of this method is the fact that the company limits itself by technical 

knowledge embedded in equipment and does not get new competence in management and 

organization of production. In addition, the equipment available in the market does not give 

the buyer unique opportunity, as this equipment can be purchased by its competitors. 

Sources: compiled by the authors based on: (Dunska A. (2017), Izmaylov Y., Slyusarenko K., Sheludiakova N. 

(2017), Voytovych N. (2017))  

 

Remained to be considered, still five forms: 

1) Hiring the foreign manager or expert 

The technology can be transferred through the 

competent expert. This method of a transfer is 

the least expensive, but tend to be effective only 

for small projects with fairly simple technology. 

In addition, the technology should not be patent-

ed. 

2) Purchasing of foreign firm 

The company can buy the foreign firm that 

provides perspective innovative developments. 

In this case, the company gets not only new 

technology, but also a team that is able to devel-

op it further and also purchasing of a foreign 

firm automatically brings the company into new 

international markets. To the main risks upon 

purchasing the existing firm we can refer possi-

ble departure of key employees after its sale. As 

a rule, if the technology is successful, the firm 

owners agree to sell it only at price which several 

times exceeds market price that in turn creates 

big risk of the technology payback. 

3) Foreign direct investments 

Attracting foreign direct investment is one of 

the main methods of technology transfer at the 

national level. A foreign company often invests 

in developing country in order to create a new 

market, to bypass export barriers and to get an 

access to a cheap labor. 

In this case, the country gets all advantages of 

the technology transfer, including development 

of its own research activity. In addition, this is a 

way of creating new workplaces, getting taxes 

and other dividends which aren't connected di-

rectly with the technology. However, in most 

cases, to attract large investors, the government 

has to make some concessions in its policy. Prac-

tice shows that without providing necessary con-

ditions, large international corporations don't 

agree to large-scale investments into developing 

countries. 

4) Buy-back contract 

Buy-back contract is a form of agreement be-

tween developing countries and big foreign com-

panies. In this case, the foreign company delivers 

capital equipment in exchange for profit from 

sale of raw materials or goods produced using 

this equipment. Such form of transfer is often 

applied in case of building new plants or research 

deposits in developing countries. 

To possible disadvantages we can refer moti-

vation of the foreign company to start production 

at minimal expenses, which certainly affect the 

quality of execution. Typically, the price of the 
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technology in such agreement is much higher 

than in case of direct investment. 

5) OEM-agreement (Original equipment 

manufacturing) 

OEM-agreement can be considered as a form 

of subcontracting in which the local firm makes 

products according to the exact specification of 

the foreign company. At the same time the for-

eign company transfers part of its technology and 

equipment, provides training and administrative 

reorganization. 

Subsequently, a foreign company sells prod-

ucts produced on their own channels and under 

its own trademark. 

The main drawback of such agreement is the 

obligation to supply products of foreign company 

on fixed price which is much lower than market. 

The formed preconditions for the liberaliza-

tion of high-tech products import will facilitate 

the inflow of high technology within the appro-

priate selective innovation and investment state 

policy. It will ensure the synergistic effect of at-

tracting new technologies and the positive impact 

of international technological cooperation on the 

economic growth both of enterprises and the 

country as a whole. 

In recent years, a number of networks and 

technology transfer centers have been established 

in Ukraine, in particular the Ukrainian Technol-

ogy Transfer Network (UTTN) and the Ukraini-

an Integrated Technology Transfer System. The 

basis of organization of the UTTN is the model 

of work and methodology of the European net-

work EEN. The main tasks of the UTTN are: 

technology and know-how transfer between the 

scientific sector and industry, as well as within 

the industrial sector; search for partners and in-

vestors for co-operation, development and intro-

duction of high-tech scientific product both in 

Ukraine and abroad. The project of network crea-

tion is aimed at consolidating information re-

sources of state structures of Ukraine, specialized 

organizations, innovation centers of cities and 

regions of Ukraine into a single network and its 

further integration into European networks. 

The purpose of UTTN creation involves en-

suring open access to information about technol-

ogies and other objects of intellectual property of 

commercial value; automation of procedures for 

placing information on technologies through the 

creation of open catalogs, contests, query sys-

tems; creation of a transparent process of interac-

tion between brokers and potential buyers; de-

velopment of information resources and services 

contributing to the objective perception of 

Ukraine in the world community, gaining trust in 

various areas of international cooperation. 

There is a direct link between the technologi-

cal progress of the country and its international 

market competitiveness. Changes in the level of 

competitiveness of innovative products from dif-

ferent countries occur simultaneously with simi-

lar changes in the positions of countries in the 

field of development and introduction of new 

technologies. 

The direct link between the development of 

advanced technologies in the country and the 

level of its prosperity is affirmed by the share of 

high-tech goods export in the total volume of 

exports. A progressive tendency involves not 

only the growth of the country’s export potential, 

but also its “intellectualization”, i.e. increasing 

share of science-intensive high-tech goods in the 

overall structure of exports. This is a factor in 

economic growth. 

Figure 2. shows dynamics of high-tech prod-

ucts export volumes and commodity exports of 

the world countries in 2014-2016. 
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Fig. 2. Dynamics of exports of high-tech products of countries of the world in 2014-2016,  

billion dollars  
Sources: compiled by the authors based on: The Global Competitiveness Report, 2014, 2015, 2016. 
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As the Figure 2 shows, the tendency towards 

shortening of the commodity exports and high-

tech products of Ukraine is explained both by the 

fall in world prices for goods that are the basis of 

Ukrainian exports and the subsequent degrada-

tion of the commodity structure of export (i.e., 

the increase in sales of raw materials and the de-

crease in exports of goods with value added). 

Data from the State Statistics Service of Ukraine 

show that the reason for the low presence of 

Ukraine on the world market of high-tech prod-

ucts and its further reduction is an outdated pro-

duction structure, which in turn is a result of low 

R&D expenditures in Ukraine and decreasing 

innovative activity of Ukrainian enterprises. 

One of the most important features of Chinese 

foreign trade is exports of high-tech products 

(fig. 2). Its indicators highest compared with oth-

er countries. For example, high-tech products 

exports: 2014 – 600,17 billion dol., 2015 – 

658,49 billion dol., 2016 – 659,39 billion dol.; 

total goods exports: 2014 – 2048,94 billion dol., 

2015 – 2210,25 billion dol., 2016 – 2343,19 bil-

lion dol. 

In 2017, EUR 357 billion of high-tech prod-

ucts was imported by the EU which represented 

19 % of total extra-EU imports. Figure 3 shows 

the evolution from 2007 until 2017 of imports of 

high-tech products of the EU-28 from its 6 main 

partners.  

We calculated the ratio of exports of high-

tech products of countries of the world in 2014-

2016 (Table. 2). 

 
 

Table 2. Ratio of exports of high-tech products of countries of the world in 2014-2016, % 
Country Ratio (high-tech products exports to total goods 

exports), (%) 

 2014  2015  2016  

China  29,29  29,79  28,14  

South Korea  23,24  24,57  25,01  

Japan  18,03  17,56  17,72  

USA  17,30  16,91  17,15  

EU  19,30  19,16  19,84  

Germany  17,89  17,85  17,67  

Poland  10,10  10,48  11,40  

India  6,63  7,81  7,77  

Russia  1,24  1,54  1,69  

Ukraine  4,69  4,09  4,07  

Belarus  1,70  1,70  2,01  

Kazakhstan  0,75  0,69  1,30  
 

Sources: compiled by the authors based on: The Global Competitiveness Report, 2014, 2015, 2016. 
 

During 2014-2016, Ukrainian exports of high-

tech goods are at the level of 5% of industrial 

output. Moreover, there is an outlined tendency 

towards volumes decrease of both general and 

high-tech exports of Ukraine. China during the 

same period managed to increase this figure 

more than twice (up to 27%). Even compared 

with Poland, exporting high-tech goods in vol-

umes below the world level, Ukraine does not 

show a stable growth of this indicator. 

Although Ukraine is shifting its export orien-

tation towards high technologies, the country's 

export structure is still dominated by commodi-

ties and primary processing products. 

EU imports from these 6 countries represent-

ed around 79 % of total imports of high-tech 

products in 2016. This ratio has grown 11 per-

centage points over the period mainly due to 

growth in imports from China (+8 p.p.) , Vi-

etnam (+5 p.p.) and the United States (+2 p.p.) 

while the shares of Japan (-4 p.p.) and other 

countries (-11 p.p.) decreased. Looking at the 

evolution of total imports of high-tech products 

into the EU-28’s from 2007 to 2017, 2009 saw 

the lowest value, due to the impact of the global 

financial and economic crisis. However in 2010 

imports already exceeded pre-crisis level. Be-

tween 2010 and 2014 there was little change but 

from 2014 to 2015 there was a 18 % increase. 

From 2015 to 2016 there was only a 2 % increase 

but in 2017 growth amounted to 7 %. 

After reviewing the work that to gratuitous form 

of technology transfer, including corporate trans-

fers do not require a cruel regulation. Commer-

cial forms of technology transfer, domestic and 

international are issued in the form of a contract 

(license, on scientific-technical cooperation, joint 

production or the contract of purchase and sale) 

conversely. Transfer of technology through in-

ternal channels refers to all other forms of tech-
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nology transfer: joint ventures controlled by local 

party licensing, international sub-contracts and 

others. This activity can be described as the 

transfer of technology not related to investment 

flows. Joint ventures in the world were and are 

the institutional form through which cost of cer-

tain legal restrictions on imports of capital. This 

form of international cooperation, for example, is 

used in Japan. The difference between the trans-

mission technologies in internal and external 

channels is that in the first case, the firm reports 

technology, constantly has a significant financial 

interest in the success of its subsidiary, which 

transferred technology. It allows it to use trade-

marks, provides access to international networks 

of technology and marketing, oversees the deci-

sions of the subsidiary in the field of investment, 

technology and marketing and examines the ac-

tivities of the subsidiary as an integral element of 

this global strategy. Transferring technology by 

foreign channels lack one or all of these features. 

As for advanced technologies, sometimes trans-

fer through internal channels may be the only 

available means of transfer. The main share of 

the world technology trade are sales of non-

patent licenses, since they do not require addi-

tional R&D and provide for  minimum  commer-

cial  risk  [Massey P., 1997, p. 106]. 
 

 

 
 
 

Fig. 3. Dynamics of imports of high-tech products, top 6 countries in 2010-2016, EUR billion 
Sources: compiled by the authors based on: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Imports_of_high-tech_products,_top_6_partners,_EU-28,_2007-

17_(EUR_billion).png#file  
 

Conclusions and suggestions. 

The research that was made allowed us to 

identify a number of theoretical and methodolog-

ical aspects of understanding technology transfer 

in the global economy and also a motivational 

basis for attracting international companies in the 

technology transfer process. For Ukrainian en-

terprises current stage of development is marked 

as not high level of innovation, as is evidenced 

by Ukraine's position in the innovative rank Eu-

ropean and global level. Therefore in the provid-

ed research the transfer of technologies is offered 

to be considered as a form of innovative devel-

opment of the enterprise which will promote 

technological renovation of industry, increasing 

level of innovation for industrial enterprises, us-

ing of advanced innovative solutions of the in-

ternational level. 

In conditions of innovative economy and in-

creasing international competition, producers of 

high-tech products aim for creation of new prod-

ucts in the shortest terms and come out with 

them in the domestic and foreign markets. There-

fore, the characteristic feature of the modern 

stage of development is the high speed of inno-

vation processes. 

The scientific and technological potential, its 

efficiency and the state’s innovative policy are 

becoming determinative factors in the system of 

international relations, particularly in the field of 

technological transfer. The main factor in the 

long-term prosperity growth of the EU and the 

world is the scientific and technological progress 

and the ability of the states to innovate. The ob-

jective differentiation of the innovation process 

in the companies of different countries of the EU 
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and the world determines the difference between 

the technological level of national economies 

and, consequently, the difference between the 

positions of the states in the European and world 

markets of technologies. 

In order to ensure the synergy effect from at-

tracting new technologies and the favorable in-

fluence of international technological coopera-

tion on the economic growth of individual enter-

prises and the national economy as a whole, it is 

necessary to form the preconditions for the liber-

alization of imports of high-tech products. This 

will promote the inflow of high technologies 

within the respective selective innovation-

investment policy of the state.  

The direction of further research is the justifi-

cation of the methods of implementation interna-

tional transfer of foreign enterprises and their 

opportunities application in Ukraine. 
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МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ  

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГР. БУРГАС 

 

Марияна Стоянова, Христина Михалева 

 

MARKETING RESEARCH OF THE STUDENTS SATISFACTION WITH  

THE EDUCATIONAL PROCESS 

 IN UNIVERSITY ‘PROF. DR. ASSEN ZLATAROV‘ BURGAS 

 

Mariyana Stoyanova, Hristina Mihaleva 

 
ABSTRACT: The Bulgarian universities function for over 20 years in market economy conditions; the prin-

ciples of the market demand define the educational product. The country gradually withdraws subsidies from all 

professional fields and redirects them to priority areas which force the universities to seek alternative competi-

tive advantages that the students will find attractive towards the educational product the university offers. The 

prepositions in question in this analysis has the purpose of revealing the advantages and disadvantages of the 

educational service at the University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” Burgas with the help of a survey regarding the 

satisfactions and attitudes of the students, studying for the education degree of Professional Bachelor, Bachelor 

and Master. The marketing survey of the satisfactions and attitudes of the present students in the University have 

been conducted via on-line consultation to 240 respondents and the results have been processed using the SPSS 

software product.  

Key words: marketing research, satisfaction, educational process, analyze, preposition 

 

Въведение 
 

Съвременната икономическа и демографс-

ка обкръжаваща среда в България принужда-

ва образователните организации да се проме-

нят и съобразяват с новите условия. Ниската 

раждаемост е водещ фактор в най-новата ис-

тория на страната ни. Глобалните миграцион-

ни процеси засягат чувствително българското 

общество, а комбинацията между тези два 

базови фактора рефлектира върху Универси-

тетите и висшите училища в посока на хиляди 

незаети студентски места. Малкото останали 

в страната кандидат-студенти се насочват към 

атрактивни, съвременни специалности, които 

им обещават сигурна професионална реали-

зация. Тези и редица други съпътстващи фак-

тори изострят конкуренцията между висшите 

образователни институции до невиждани до 

момента нива. Академичните ръководства на 

образователните институции са принудени да 

разрешават напълно несвойствени за сферата 

проблеми и за изключително кратко време 

трябва да преразгледат водещи принципи на 

дейността си. Това е свързано с промяна в 

мисленето, придобиване на гъвкавост и спо-

собност за бързо реагиране спрямо новите 

обстоятелства на средата и концентриране 

към задоволяване на изискванията на съвре-

менния потребител на образователната услу-

га, а именно студентът. 

За да работи успешно една организация и 

осъществява целите си, тя трябва да задово-

лява потребностите на потребителите си. Ви-

соката удовлетвореност на студентите е един 

от най-важните критерии, показващи потен-

циални и реални конкурентни предимства на 

образователния процес. Бившите и настоящи 

студенти са естествената (безплатна) реклама 

на Университета / ВУЗ. Те разпространяват в 

обществото, чрез приятели, родители, съуче-

ници, социални медии и най-модерните ин-

формационно-комуникационни технологии 

своето мнение, впечатления, очаквания и ра-

зочарования. Те влияят чрез своя непосредст-

вен опит и разкази върху нагласите на обкръ-

жаващата среда. Точно поради тази причина 

анализа на тяхното мнение е от изключителна 

важност за съвременното висше училище. 

Академичните ръководства са в състояние не 
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само да го изследват и проследяват, също та-

ка да го управляват. 

Анализът от това изследване показва защо 

студентите са избрали да следват в това вис-

ше учебно заведение, как оценят обучението, 

работата на преподавателите и материалната 

база.  

Обект на изследване: Студентите от 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бур-

гас. 

Предмет на изследване: Удовлетворе-

ността на студентите и тяхната нагласа към 

образователния процес в съответното ВУЗ.  

Цел на изследването: Да се изследват 

удовлетвореността и нагласите на студентите 

от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

Бургас. 

Времеви период: Маркетинговото изслед-

ване обхваща периода от 01.04.2018г. до 

15.04.2018г. 

Задачи: За постигането на целта на изс-

ледването е нужно набавянето на информа-

ция, чрез решаването на няколко изследова-

телски задачи: 

1. Изработване на анкетна карта; 

2. Провеждане на проучването; 

3. Трансформиране на получените данни 

в информация; 

4. Анализ на получените резултати; 

5. Извеждане на извод и заключение. 

Методи: Метод на анкетирането, критичен 

анализ и синтез. 

 

Изложение 
 

Информацията, получена от анкетирането 

е представена с графики, добавени към всеки 

един от зададените въпроси. 

Въпрос 1. Какви са причините, които Ви 

накараха да следвате?  

При възможен повече от един отговор, 

62,2% от анкетираните, твърдят, че учат, за да 

получат знания. 43,2% свързват образование-

то си с намирането на работа, 36% се нуждаят 

от диплома, 21,6% смятат, че е редно да след-

ват висше, 17,1% учат в университет, за да 

практикуват преди да навлязат в реална ра-

ботна среда. 9% от респондентите следват, 

заради студентския живот, 8,1% по настоява-

не на родителите, 6,3% сбъдват юношеската 

си мечта. Един не малък процент от 5,4 учат 

от скука, 4,5% следват, за да се възползват от 

възможността да заминат на бригада в Чуж-

бина, 2,1% така отлагат започването на рабо-

та, 1,8% се надяват да намерят любимия чо-

век и също толкова процента избират да за-

пишат висше, за да участват в проект „Еразъм 

+“. 0,9% са добавили, защото са от Бургас, и 

отново същият процент – защото са ги приели 

в този университет. 

Въпрос 2. Какви са причините да изберете 

следването си в Университет „Проф. д-р. 

Асен Златаров“ Бургас? 

Отново при възможност за повече от един 

отговор масата от 81,1% са избрали това ВУЗ, 

защото се намира в гр. Бургас. 30.6% - заради 

ниската цена на обучение, 26,1% не разпола-

гат с достатъчно доходи за друг университет. 

12,6% следват в съответното ВУЗ по препо-

ръка, 11,7% смятат, че ще има реализация 

след дипломиране, 9% учат в този универси-

тет, защото има слухове за лесно дипломира-

не, отново 9% смятат, че качеството на обу-

чение е високо, 8,1% твърдят, че преподава-

телите са професионалисти, 6,3% учат тук 

заради любимия си, 4,5%, защото родителите 

им са настоявали и 0,9% - заради чуждоези-

ковото обучение. 

Въпрос 3. Как бихте оценили обучението 

в университета? /Фиг.1/ 

 

Фиг. 1. Почти половината анкетирани – 

43,2%, смятат, че обучението е на средно 

ниво. 27% - добро, 10,8% - много добро. 

Отрицателно настроените са общо 18,9%, от 

които 14,4% - лошо, 4,5% - много лошо. 
 

Въпрос 4. Как бихте оценили нивото на 

професионализъм на преподавателите? 

4,5% студенти смятат, че нивото е много 

ниско, 14,4% - ниско,  44,1% - средно, 27,9% - 

високо и 9% - много високо ниво на 

професионализъм. 

Въпрос 5. Съществува ли вариант за 

дипломиране без полагане на много усилия от 

страна на студента в този университет? 

/Фиг.2/ 
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Фиг. 2. Положителните отговори на този 

въпрос показват, че 58,6% студенти смятат, 

че се завършва лесно, от които 23,4% са отго-

ворили с категорично да, а 35,1% - по-скоро 

да. Останалите 41,4% не виждат вариант за 

лесно дипломиране, от които 32,4% са отго-

ворили с по-скоро не, а останалите 9% с не. 

Въпрос 6. Съществува ли корупция в Уни-

верситет "Проф. д-р Асен Златаров"? /Фиг.3/ 

 

 
Фиг. 3. 65,8% от респондентите са отгово-

рили, че не са чували да се осъществяват ко-

рупционни сделки. 27,9% са чували, че техни 

колеги са участвали в такива сделки. 0,9% са 

давали пари/подаръци, за да вземат изпит. 

1,8%, за да получат подпис за семестриална 

заверка и отново 1,8% са давали па-

ри/подаръци, за да получат други привилегии. 

0,9% са добавили, че има слухове за колеги, 

които са си взели изпита и други 0,9% са ка-

зали, че не знаят. 

Въпрос 7. Случвало ли се е: 

 Преподавател да Ви скъса на изпит 

без действителна причина – 54,5% студен-

ти отговарят отрицателно, а 45,5% – са би-

ли скъсани без причина. 

 Преподавател да иска да си платите, 

за да си вземете изпита – на 7,2% респон-

денти се е случвало, а не 92,8% - не. 

 Преподавател да Ви пише по-висока 

оценка без действителна причина – 78,4% 

не са получавали, надхвърлящи очаквани-

ята им оценки, а 21,6% са получавали по-

високи оценки без причина. 

Въпрос 8. Възможно ли е преписването по 

време на изпити? /Фиг.4/ 

 

 
Фиг.4. Масата от 73,9% е категорична, че 

може да се преписва по време на изпити, а 

26,1% смятат, че не е възможно. 

Въпрос 9. Материалната база в 

университета е:  

При възможен повече от един отговор 

68,5% казват, че материалната база е стара. 

34,2% я смятат за неприятна, а според 33,3% е 

в много лошо състояние. 13,5% студенти 

считат, че базата не пречи на образователните 

процеси, за 9% потвърждава очакванията, 

отново според 9% анкетирани базата отговаря 

на целите на обучението. 5,4% смятат, че е 

приятна, а по 0,9% си делят следващите пет 

добавени отговора: „И новите неща не се 

експлоатират правилно като например 

климатика в 316
-та

 зала във ФОН“, „Всичко е 

от Социализма. Моля обновете я!“, „Повечето 

кабинети са малки и много често няма 

достатъчно място, за да се съберем всички 

колеги“, „Температурата на помещенията е 

неподходяща за учебна дейност“, „Зимата е 

студено!“ 

Въпрос 10. Как бихте оценили условията 

на живот в студентските общежития? /Фиг.5/ 
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Фиг.5. Голяма част от анкетираните 

студенти не живеят в общежитие – 42,7%. От 

останалите 57,3% - за много лоши условия ги 

считат 18,2% респонденти, 15,5% - много 

лоши, 14,5% - задоволителни и 9,1% - добри 

условия. 

Въпрос 11. Информационната система в 

университета: 

1) Между преподаватели и студенти е: 

А) Синхронизирана: 17,1% 

Б) В добро състояние: 47,7% 

В) В лошо състояние: 27,1% 

Г) Липсва такава: 8,1% 

2) Между Студентски съвет и 

студентите е: 

А) Синхронизирана: 12,6% 

Б) В добро състояние: 23,4% 

В) В лошо състояние: 23,4% 

Г) Липсва такава: 40,5% 

3) Между студенти и Учебен отдел: 

А) Синхронизирана: 14,4% 

Б) В добро състояние: 24,3% 

В) В лошо състояние: 47,7% 

Г) Липсва такава: 13,6% 

4) Между Ръководство и студенти е: 

А) Синхронизирана: 12,6% 

Б) В добро състояние: 30,6% 

В) В лошо състояние: 32,4% 

Г) Липсва такава: 24,4% 

5) Между Ръководител – катедра и сту-

денти: 

А) Синхронизирана: 19,9% 

Б) В добро състояние: 37,8% 

В) В лошо състояние: 26,1% 

Г) Липсва такава: 16,2% 

 

Въпрос 12. Доволни ли сте от работата на 

учебен отдел? /Фиг.6/ 

 

 
Фиг.6. Масата от 59,5% не са доволни от 

работата на учебен отдел, а останалите 40,5% 

са положително настроени. 

 

Въпрос 13. Доволни ли сте от работата на 

служителите в банка ДСК в блок 1 на студен-

тските общежития? /Фиг.7/ 

 

 
Фиг. 7.  Доволните от работата на служи-

телите в банката са 75,7% , а 24,3% са недо-

волни. 

Въпрос 14. Запознати ли сте с дейностите 

на Студентски съвет /СС/ към университета? 

/Фиг.8/ 

 

 
Фиг. 8. 70,3% от студентите не са запозна-

ти с дейностите на СС, остават 29,7%, който 

знаят с какво се занимава СС. 

 

Въпрос 15. Действа ли СС за общото бла-

го на студентите в съответното ВУЗ? /Фиг.9/ 

 

 
Фиг. 9. Негативно настроените са 63%, от 

които 26,1% са отговорили с категорично не. 
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36,9% - по-скоро не. А в позитивната страна 

има 13,5% да
-та

 и 23,4% - по-скоро да. 

Въпрос 16. Използвате ли библиотеката 

към Факултета по обществени науки /ФОН/ 

или друга към съответното ВУЗ? /Фиг.10/ 

 

 
Фиг. 10. Неизползващите библиотеките 

към университета са 51,4%, а ползващите – 

48,6%. 

Въпрос 17. Как ще постъпите, ако в биб-

лиотеките към университета: 

1) Се предоставят достатъчен брой 

учебници по всяка дисциплина: 

А) ще посещавам библиотеките: 80,2% 

Б) ще спра да посещавам библиотеки-

те: 1,8% 

В) нищо няма да направя: 18% 

2) Се предлагат по-нови книги: 

А) ще посещавам библиотеките: 83,7% 

Б) ще спра да посещавам библиотеки-

те: 1% 

В) нищо няма да направя: 15,3% 

3) Се увеличи работното време за ра-

бота със студенти: 

А) ще посещавам библиотеките: 68,5% 

Б) ще спра да посещавам библиотеки-

те: 2,7% 

В) нищо няма да направя: 28,8% 

4) Годишната такса са увеличи: 

А) ще посещавам библиотеките: 15,3% 

Б) ще спра да посещавам библиотеки-

те: 37,8% 

В) нищо няма да направя: 46,9% 

5) Годишната такса се намали: 

А) ще посещавам библиотеките: 62,2% 

Б) ще спра да посещавам библиотеки-

те: 1,8% 

В) нищо няма да направя: 36% 

Въпрос 18. Ще се повиши ли мотивацията 

на преподавателите, ако те се стимулират: 

 Материално:  

- Да – 78,4% 

- Не – 21,6% 

 Нематериално: 

- Да – 49,5% 

- Не – 50,5% 

Въпрос 19. Ще се повиши ли мотивацията 

на студентите, ако те се стимулират: 

 Материално: 

- Да – 84,7% 

- Не – 15,3% 

 Нематериално: 

- Да – 69,4% 

- Не – 30,6% 

Въпрос 20. Бихте ли препоръчали Универ-

ситет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас? 

/Фиг.11/ 

 

 
Фиг. 11. Голяма част от респондентите – 

53,1% биха препоръчали университета, като 

от тях 20,7% са категорични в това. 18,9% не 

биха препоръчали това ВУЗ. 16,2% по-скоро 

не биха, а 11,7% не знаят. 

Въпрос 21. Бихте ли кандидатствали в съ-

ответното ВУЗ отново? /Фиг.12/ 

 

 
Фиг. 12. Отново биха кандидатствали 

27%, по-скоро биха 17,1%, категорично отка-

зали са 24,3%, по-скоро не биха 14,4% и 

17,1% не могат да преценят. 

 

Въпрос 22. Вашият пол е: /Фиг.13/ 
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Фиг. 13. Жени са 68,5%, а останалите 

31,5% студенти са мъже, което отговаря на 

световната статистика за откликване на пове-

че жени при онлайн анкетиране. 

Въпрос 23. Вашите месечни доходи вари-

рат: /Фиг.14/ 

 

 
Фиг. 14.  С под 400лв, месечно разполагат 

27% респонденти, от 401 до 600лв. – 29,7%, 

от 601 до 800лв. – 20,7%, от 801 до 1000лв. – 

11,7%, с над 1001лв. месечно разполагат 

10,8% от студентите. 

Въпрос 24. За каква образователно-

квалификационна степен (ОКС) се обучавате? 

/Фиг.15/ 

 

 
Фиг. 15. Масата от 70,3% се обучават за 

образователно-квалификационна степен Ба-

калавър, 27% - Магистър и 2,7% - Професио-

нален бакалавър. 

 

Анализ на въпроси 4 и 24. /фиг.16/ 

 

 Фиг.16. Ясно се вижда, че 30,63% от 

обучаващите се студенти в ОКС „Бакалавър“, 

смятат, че професионалното ниво на препода-

вателите е средно, докато обучаващите се в 

„Магистър“ са дали равни 9,91% за средно и 

високо ниво. По 4,5% от „Бакалавър“ и от 

„Магистър“ твърдят, че нивото е много висо-

ко. А всички 2,70% от „Професионален бака-

лавър“ са категорични в средното ниво на 

професионализъм.  

 

Анализ на въпроси 12 и 24. /фиг.17/ 
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Фиг.17. Две трети от обучаващите се в 

ОКС „Бакалавър“ не са доволни от работата 

на Учебен отдел, съответно доволните са 1/3. 

Причините за тази разлика могат да бъдат 

много: например непропорционално разпре-

деление на студентите, спрямо служителите в 

Учебен отдел. 

Прави впечатление, че 66,6% от магистри-

те одобряват работата на учебен отдел, а 

33,4% не. От „Професионален бакалавър“ до-

волни са 2/3, а недоволни – 1/3.  

Анализ на въпроси 20 и 23. /фиг.18/ 

 

 
Фиг.18. От респондентите, които биха 

препоръчали Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ Бургас, 39,2% са с месечни доходи 

от 601 до 800лв., 15,2% от всички с доход от 

401 до 600лв., 33,3% - с над 1000лв., 23,1% от 

всичко с доход от 801 до 1000лв., 6,7 % от 

всички, разполагащи с под 400лв месечно, ще 

препоръчат университета. По-скоро биха 

препоръчали - 36,4% с месечни доходи от 401 

до 600лв от всички 29,7%. От всички с доход 

под 400лв. 36,7% по-скоро биха препоръчали 

У-та, 38,5% -  от всички с от 801 до 1000лв/ 

мес., 17,4% са от разполагащите с от 601 до 

800лв. и от тези с над 1000лв. -33,3%.  От те-

зи, които разполагат с под 400лв. на месец 

16,7%  не знаят дали биха препоръчали това 

ВУЗ, 23,1% от тези с 801-1000лв., 8,7% от 

студентите с доход от 601 до 800лв. също не 

знаят и 6,1% от тези с 401 – 600лв., 8,3% са   

от тези с доход над 1000лв също не знаят да-

ли биха, или не, препоръчали У-та. От сту-

дентите, разполагащи с 401-600лв. 27,3% по-

скоро не биха дали препоръки, 16,7% от рес-

пондентите с под 400лв./мес., 21,7% от тези с 

601-800лв. и 16,7% са с над 1000лв., които по 

скоро не биха дали препоръки. 23,4% от сту-

дентите с доход под 400лв. категорично от-

казват да дават препоръки, 15,2% - от тези с 

401 - 600лв., 13% - от анкетираните с месечен 

доход от 601 до 800лв., 15,4% - от тези с 801 - 

1000лв. и 8,3% от студентите с над 1000лв. 

месечен доход отказват да дадат препоръки.  

От изведените по-горе данни става ясно, 

че студентите, които биха препоръчват това 

ВУЗ, разполагат с по-високи доходи на месец, 

като тенденцията е прогресивна и с колкото 

по-ниски доходи са студентите, толкова по-

малко препоръки биха изложили. 

Анализ на въпроси 20 и 24. /фиг.19/ 

 

 
Фиг.19. Студентите, които ще препоръчат 

това ВУЗ от ОКС „Бакалавър“ са 19,2%, от 

„Магистър“ 26,7%. По-скоро биха – 29,5% 

бакалаври, 40% магистри. Не знаят – 12,8% 

студенти „Бакалавър“, 10% „Магистър“. По-

скоро не биха – 20,5% бакалаври, 10% магис-

три. Категорично не биха – 17,9% респонден-

ти от „Бакалавър“, 13,3% от „Магистър“. От 

обучаващите се в ОКС „Професионален бака-

лавър“ 2/3 по-скоро не биха препоръчали, а 

1/3 по-скоро биха.  

От този анализ следва, че студентите от 

ОКС „Магистър“ са много по-сигурни, че ще 

препоръчат Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ Бургас. 

Анализ на въпроси 21 и 24. /фиг.20/ 

Фиг.20. Респондентите, които са катего-

рични, че ще кандидатстват отново в У-т 
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„Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас от ОКС 

„Бакалавър“ 

 
са 19,2, от „Магистър“ 46,7%, от „Проф. 

бакалавър“ 1/3
-та

. По-скоро биха кандидатст-

вали 19,2% бакалаври и 13,3% магистри. Не 

знаят 20,5% от „Бакалавър“ и 10% от „Магис-

тър“. По-скоро не биха кандидатствали 14,1% 

бакалаври, 13,3% магистри и отново 1/3 проф. 

бакалаври. Категорично не биха кандидатст-

вали отново от това ВУЗ 26,9% студенти от 

ОКС „Бакалавър“, 16,7% „Магистър“ и 1/3
-та

 

„Проф. бакалавър“. 

От горепосочената информация става ясно, 

че студентите, обучаващи се в ОКС „Магис-

тър“ биха кандидатствали отново, но студен-

тите от „Бакалавър“ – не. 

 

Заключителен анализ 

Въз основа на проведеното проучване мо-

же да се твърди, че Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“ Бургас разполага с няколко 

предимства, от които две са, че се намира в 

град Бургас, а семестриалните такси са доста-

тъчно ниски. Анкетираните смятат, че нивото 

на обучение е средно и за 58,6% е възможно 

дипломирането без полагане на много усилия, 

като 73,9% твърдят, че преписването на изпи-

ти е възможно. На 7,2% от студентите се е 

случвало преподавател да им поиска пари, за 

да си вземат изпита, а 45,5% смятат, че са къ-

сани поне на един изпит без действителна 

причина. 58,8% от живущите в общежития 

смятат, че условията са много лоши. Почти ¾ 

от отзовалите се не са запознати с дейностите 

на Студентски съвет и 60,3% смятат, че той 

не работи за благото на студентите и липсва 

информираност. Библиотеката ще се радва на 

повече посещаемост, ако бъде снабдена с 

достатъчен брой учебници и нова литература. 

Студентите, които биха кандидатствали отно-

во в това ВУЗ са 27%, а отказалите – 24,3%. 

Би ги мотивирало както материално, така и 

нематериално поощрение, докато преподава-

телите биха се повлияли по-скоро от матери-

алното. Мнозинството от студентите от ОКС 

„Бакалавър“ са недоволни от работата на 

Учебен отдел, за разлика от „Магистър“.  

следва, че обслужващият персонал на ОКС 

„Магистър“ е по-ерудиран.  

Голяма част от обучаващите се в бакала-

върска степен не биха кандидатствали отново 

в У-та, докато студентите от магистърските 

програми са на обратно мнение. 
 

Препоръки 

 Да се насърчават студентите чрез сер-

тификати, малки награди от конкурси и пр.  

 Да се преразгледа информационната 

система в У-та. 

 Да се подобри връзката с Бюрото по 

труда и съответно реализирането след дипло-

миране. 
 

Заключение 
 

В заключение може да се обобщи, че сту-

дентите на Университет „Проф. д-р Асен Зла-

таров“ Бургас са ключът към положителната 

реклама в обществото и трябва да се намери 

начин да се удовлетворят потребностите и 

очакванията им. Възможностите им да влияят 

на имиджа и бранда „Ас. Златаров” продъл-

жава системно да се подценяват. 
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ПРОФИЛ НА КИТАЙСКИЯ ТУРИЗЪМ В КОНТЕКСТА НА „ЕС – КИТАЙ 2020“ 

 

Елена Илиева 

 

PROFILE OF THE CHINESE TOURISM IN THE CONTEXT OF “EU – CHINA 2020” 

 

Elena Ilieva 

 
ABSTRACT: Chinese tourism changed significantly trough last years. Especially after opening the Chinese 

economic to the wide world market and liberalizing the travelling of Chinese people, the general profile of 

China`s tourism got qualitative new characteristics and performance. Even more, for another year the majority 

of the economic indicators presented stable growth, which witnessed over again the great perspective to the 

future development of Chinese tourism – domestic and international. On the other side, EU is one of the most 

important long-term partners of China. This fact creates the necessity to elaborate strong basis for this 

relationship, which results in the development of many strategic documents. One of them is the strategy “EU – 

China 2020”, in which location 2018 was pronounced as a year of tourism. The current paper tries to 

investigate and characterize the tourism of China in the context of the strategy “EU – China 2020” and to 

summarize the future perspectives in front of EU-China partnership.   

Key words: Inbound tourism, Outbound tourism, European Union, China, Bulgaria 

 

Въведение 

 

През последното десетилетие Китай отбе-

ляза развитие, безпрецедентно по своите бър-

зина и мащаб. На национално равнище Китай 

се стреми да изостави своя остарял икономи-

чески и социален модел и да поеме по по-

балансиран път на развитие. Понастоящем 

Китай е влиятелен икономически и финансов 

участник на международната сцена. Той е 

вторият по големина търговски партньор на 

ЕС, а Европа, благодарение на своята стабил-

на и сигурна в правно отношение среда, вече 

е най-важната дестинация за преките чуждес-

транни инвестиции на китайските предприя-

тия. Именно това породи и необходимостта 

от изграждане на стратегия за насърчаване на 

взиамоонтошенията между ЕС и Китай – „ЕС 

– Китай 2020“. Изключение не прави и ту-

ризма, който е посланик на мир и междукул-

турен обмен. От една страна все повече ки-

тайски туристи посещават Европа, а от друга 

Китай като туристическа дестинация продъл-

жава да представлява голям интерес за турис-

тите от Стария континент – както за културен 

и рекреативен, така и за бизнес пътувания. 

 Ето защо, основната изследователска цел 

на тази статия е да изследва и анализира ки-

тайския туризъм в контекста на „ЕС – Ки-

тай 2020“, с което да се очертаят негови 

основни характеристики предвид факта, че 

Китай е основен бъдещ партньор в между-

народните отношения на ЕС. Реализирането 

на поставената цел изисква да бъдат разрабо-

тени и следните основни изследователски за-

дачи: 

  Да се позиционира туризма като едно от 

основните направления в интегрираната стра-

тегия за насърчаване на взаимоотношенията 

между двете разглеждани дестинации – „ЕС – 

Китай 2020“. 

 Да се конкретизират дейностите и ини-

циативите на България по посока насърчаване 

на международния туристопоток от Китай, 

както и степента на посещаемост на страната 

от китайски туристи. 

 Да се изследват основни показатели за 

туризма на Китай, на чиято база да се изготви 

профил на китайския международен туризъм. 

  Да се посочат основни изводи и обобще-

ния на състоянието и перспективите пред ки-

тайския туризъм, в чиято светлина да се очер-

тае стабилността на Китай като потенциален 

значим емитивен пазар за ЕС и България, как-

то и очакваните ползи за двете страни от ин-

тензифицирането на взаимоотношенията им. 
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Туризмът като направление на „ЕС-

Китай 2020“ и инициативите на България 

в тази насока 
 

Стратегията на ЕС по отношение на Китай 

представлява съвкупност от два взаимосвър-

зани документа – „Елементи на нова страте-

гия на ЕС за Китай“ и Заключения на Съвета 

относно стратегията на ЕС за Китай. Тя отра-

зява основните предпоставки за ангажира-

ността на ЕС: насърчаването на демокрация-

та, принципа на правовата държава, правата 

на човека и зачитането на принципите на 

Хартата на ООН и на международното право 

с цел постигане на взаимни ползи в полити-

ческите и икономическите отношения. Спо-

ред стратегията ЕС отношенията с Китай ще 

имат прагматичен характер, като съюзът ще 

остане верен на интересите и ценностите си. 

В този смисъл подходът се основава на прог-

рама за партньорство, чрез което да се пос-

тигнат взаимоползи в политическите, иконо-

мическите, търговските, инвестиционните и 

социалните отношения, както и в областта на 

опазването на околната среда и в други об-

ласти. Във връзка с инвестиционните полити-

ки и двете страни целят постигане на равни 

условия и разкриване на нови пазарни въз-

можности.  Стратегическата програма за сът-

рудничество „ЕС — Китай 2020“ е договоре-

на съвместно между ЕС и Китай през 2013 г. 

и обхваща областите мир и сигурност, благо-

денствие, устойчиво развитие и междулич-

ностни контакти. Двустранните отношения се 

провеждат на най-високо равнище посредст-

вом годишната среща на върха ЕС—Китай. В 

тази връзка ЕС и Китай провеждат годишен 

стратегически диалог на равнището на вър-

ховния представител/заместник-председател 

на Комисията, от страна на ЕС, и държавния 

съветник по въпросите на външните работи, 

от китайска страна, на който се обсъждат 

двустранните отношения (ЕК, 2017).   

Към по-горе изложеното следва да подчер-

таем, че туризмът като икономически отра-

съл, формиращ съществена част от БВП на 

ЕС (10%) и на Китай (9%), представлява осо-

бен интерес и значима част от взаимоотноше-

нията между ЕС и Китай.  В тази връзка 2018 

г. бе обявена за година, посветена на туризма 

в рамките на двустранните икономически от-

ношения, през която ще се акцентира на дей-

ности и инициативи, подпомагащи и стиму-

лиращи взаимоотношенията между Китай и 

Съюза в областта на туризма – „2018 г. – Го-

дина на туризма ЕС – Китай“. Още повече, че 

туризмът има водеща роля в ЕС, където през 

2016 г. са отчетени над 341 млрд. евро прихо-

ди от международен туризъм, а през 2017 г. 

по предварителни данни в рамките на общ-

ността са отчетени 12.4 млн. посещения от 

китайски туристи, като ръстът спрямо 2016 г. 

е 18%. В подкрепа на изложеното през Фев-

руари 2018 г. в рамките на председателството 

на България в ЕС бе осъществена среща на 

високо равнище между министрите на туриз-

ма от отделните страни членки. На срещата 

бяха обсъдени политиките на Съюза в област-

та на туризма, сигурността и възможността за 

сътрудничество в тези области между ЕС и 

Китай; Споделената икономика и прилагането 

на регулаторните политики на ЕС в туризма, 

както и подобряване на сигурността и прив-

лекателността на Европа като туристическа 

дестинация. Инициативата „2018 г. – Година 

на туризма ЕС – Китай“ бе третата основна 

тема на срещата, като редно е да се отбележи, 

че очертаните дейности са насочени по-скоро 

към стимулиране на интензивен туристически 

поток от Китай към Европа, отколкото в об-

ратната посока (Маринова, 2018). 

В частност България не прави изключе-

ние и е силно инициирана да действа активно 

по линия повишаване на сътрудничеството с 

Китай и стимулиране на инвестициите и ту-

ризма в това направление. Още повече, че 

туризмът допринася за значим дял от БВП на 

страната ни – 9,8% от БВП за 2016 в сравне-

ние със 7.4% през 2014 г. (Янев, 2015). В тази 

насока национална делегация от Китай посети 

България в края на 2017 г., при която бе пред-

ставена България и по-специално няколко 

основни града, които са потенциални места за 

инвестиции и отдих. Важно е да се отбележи, 

че инициативата се подкрепя от Китайското 

посолство и от бизнес асоциации, което е 

свидетелство и за заинтересоваността от ки-

тайска страна. В допълнение активно се рабо-

ти за осигуряване на директен полет между 

София и Пекин, както и облекчаване на про-

цедурата по получаване на виза за китайски 

посетители, което със сигурност ще стимули-

ра посещенията на китайски туристи у нас и 

ще стимулира инвестиционната активност. 

В най-общ план предимствата на България 

като инвестиционна дестинация за Китай мо-

гат да бъдат обобщени по следния начин: 

членство в ЕС; стабилна парламентарна под-

крепа, която гарантира сигурност на инвести-

циите; най-ниски данъци в ЕС; високообразо-
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вана работна ръка; по-високи прогнозни тем-

пове на нарастване на реалния БВП на Бълга-

рия спрямо средните стойности за Европейс-

кия съюз (Велев, 2017) отлични възможности 

в областта на транспортната инфраструктура; 

прекрасен климат, който спомага за развитие-

то на земеделието, животновъдството и ту-

ризма. малък бюджетен дефицит; очаквано 

намаление на равнището на безработица в 

краткосрочен и средносрочен план (Велев, 

2017) най-ниският държавен дълг и най-

ниските данъци в Европа; стабилна банкова 

система и валутен борд; ползване на евро-

пейски фондове за подобряване на инфраст-

руктурата; много добър административен ка-

пацитет – втори в Европа по усвояване на ев-

рофондове. 

В продължение на по-горе изложеното по-

тенциалът на България може да бъде обобщен 

в следните направления: 1) стратегическото 

положение на България, през която минават 

пет европейски транспортни коридора; 2) 

членството в ЕС осигурява безмитен достъп 

до огромния европейски пазар; 3) политичес-

ката и икономическа стабилност на България 

гарантира сигурност на инвестициите; 4) от-

лични възможности за проекти по линия на 

ПЧП и готовност за предоставяне на конце-

сии за пристанища и летища; 5) голям неиз-

ползван потенциал в сферата на газопренос-

ната мрежа; 6) възможност китайските инвес-

титори да се възползват от еврофондовете, 

които България ползва; 7) уникална природа 

и древна култура.(ЕК, 2015) 

В тази насока официалната визита на ми-

нистър-председателя на България в Китай 

потвърди активната роля на България за за-

силване на двустранните взаимоотношения 

между България и Китай. Личният контакт с 

китайски лидери дава възможност за пости-

гане на договорености на най-високо равнище 

в приоритетни отрасли, сред които наред с 

инфраструктура, ядрена енергетика, селско 

стопанство, търговия и образование, туриз-

мът заема специално място. 

В тясно туристически план, наред със 

стратегическото разположение на България, 

разположена на кръстопътя между Европа и 

Ориента, вековна история и като следствие от 

нея наличието на много културни и истори-

чески паметници., според проучване няколко 

са факторите, които поставят българските 

курорти сред предпочитаните от чужденците 

дестинации: 

-умерено-континентален климат, подхо-

дящ за целогодишен отдих; 

-наличие на четири ясно откроени сезона; 

-източното изложение на плажовете; 

-неголемите разлики между дневна и нощ-

на температура; 

-богатството на флората и фауната; 

-многобройните лековити минерални из-

вори. (Караджова, 2010) 

 

Съвременен профил на китайския  

туризъм 

 

През последните години, особено след от-

варянето на китайската икономика и либера-

лизирането на режима за пътувания на ки-

тайските граждани, обликът на китайския ту-

ризъм претърпя значително изменение. Ста-

билното покачване в основните икономичес-

ки показатели на китайския туризъм, наред с 

държавните политики и бизнес дейности в 

областта, очертаха един качествено нов облик 

на туристическата индустрия в Китай. Поради 

този факт ще бъдат анализирани основните 

икономически детерминанти на китайския 

туризъм, в чиято светлина ще бъдат очертани 

най-сеществените негови съвременни качест-

вени характеристики. Удачно е да уточним, 

че икономическите критерии отразяват: рав-

нище на доходи, структура и динамика на 

разходите и др. (Атанасова, 2018)  

 

Таблица 1. Основни икономически пока-

затели за китайския туризъм за 2017 г. (WTTC, 

2017) 

 

Икономически 

показател 

Приблизителни 

данни за 2017 

Процентно 

увеличение 

Входящ тури-

зъм 

143 млн. пъту-

вания 
3.5% 

Изходящ тури-

зъм 

127 млн. пъту-

вания 
4.0% 

Приходи от 

международен 

туризъм 

USD 126 бил. 5.0% 

Вътрешен ту-

ризъм 

4.88 бил. пъту-

вания 
10% 

Приходи от 

вътрешен тури-

зъм 

CNY 4,390 бил. 12.5% 

 

Както се вижда от данните в таблицата 

вътрешният туризъм за Китай все още със-
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тавлява основна част от туристическата ин-

дустрия на страната, както по отношение на 

брой пътувания, така и като приходи от тури-

зъм – близо $698 бил. (приравнени CNY към 

USD при официален курс 6.286:1). Темпът на 

растеж е много висок (+12.5%), което затвър-

ждава и водещото място на вътрешния тури-

зъм в бъдещ период. Топ дестинациите за 

вътрешен туризъм през 2017 г. са били Хон 

Конг, Шанхай, Сиан, Гуейлин и Чунцин.  

По отношение на входящия туризъм през 

първата половина на 2017 г. пътуванията дос-

тигат 69.5 мил., което представлява покачване 

от около 2.4% в сравнение със същия период 

през 2016 г. Счита се, че тази посока ще се 

запази и през втората половина на 2017 г., 

като нарастването ще достигне до 3.5%. При-

чините за това се крият в няколко ключови 

фактора – по-благоприятната визова политика 

на страната, по-големия брой мероприятия 

във връзка с годината на туризма и дейности-

те по програмата „Един пояс, един път“. В 

допълнение, Китай е дестинация с добро ниво 

на сигурност, разполага с разнообразни при-

родни ресурси, притежава уникална култура и 

атрактивен кулинарен продукт. 

Изходящият туризъм бележи още по-

добри резултати. Според Китайската нацио-

нална администрация по туризъм 62.03 млн. 

пътувания са направени през първата полови-

на на 2017 г., което е повишение с 5% в срав-

нение със същия период на миналата година и 

поставя Китай на първо място в света по този 

показател. Прогнозите са, че тази посока на 

промяна ще се запази и през втората полови-

на на 2017 г. очертавайки годишен растеж от 

4%. Това ще се отрази благоприятно и по 

направление разходи за туризъм, направени 

от пътуващите. Една от основните причини за 

това е именно фактът, че през 2017 г. 65 стра-

ни/региона са осигурили по-удобна визова 

политика за китайските туристи. Въпреки то-

ва, потенциалът на китайския изходящ тури-

зъм е все още голям, тъй като според изчис-

ления над 90% от гражданите на Китай все 

още не са кандидатствали за международен 

паспорт. Топ дестинациите за изходящ тури-

зъм през 2017 г. са Тайланд, Япония, Синга-

пур, Южна Корея, Малайзия и САЩ. 

Според последното проведено проучване 

във връзка с предпочитаните видове тури-

зъм, 98% от анкетираните китайците са зая-

вили желание на предприемат пътуване през 

2017 г. като от тях 43.2% възнамеряват да 

практикуват приключенски туризъм за опоз-

наване на природата, културата и обичаите, 

34.2% предпочитат да си почиват пасивно, за 

да редуцират напрежението, 16.4% търсят 

пътувания във връзка със среща с роднини и 

приятели, а 2.6% биха пътували с образова-

телна или медицинска цел. По отношение на 

културно-историческия туризъм, на който 

китайските туристи са отявлени почитатели, 

редно е да отбележим, че България се нареж-

да на призовото трето място по културно-

историческо наследство в Европа. Според 

много експерти страната ни е на трето място 

след Италия и Гърция по брой и разнообразие 

на културно-исторически паметници. Страна-

та ни е земя на седем цивилизации, които 

през последните 4000 години много интен-

зивно са се развивали на днешните български 

земи - праисторическата, древногръцка-

та,римската, древнотракийската, византийс-

ката, българската и ислямската. (Karadzhova, 

2015) “ 

Интересен факт по отношение на струк-

турата на разходите им е, че китайските ту-

ристи са харчили по-малко за шопинг по вре-

ме на пътуването си в сравнение с миналата 

година, но разходите за културни туристичес-

ки ресурси, както и по линия физически разв-

лечения, са се покачили, което резултира в 

повишението им от 83.6% и 334% респектив-

но за изходящ и вътрешен туризъм (Дневник, 

2017). И все пак, предвид факта, че жените 

съставляват 61.7% от пътуващите в рамките 

на националните граници, шопингът остава 

важен фактор при формирането на съвкупни-

те разходи за туризъм на пътуващите. Същес-

твената разлика е в това, че похарчените от 

жените пари средно за всяко плащане са по-

малко от наполовина от тези на мъжете. По 

линия на международния шопинг туризъм 

жените представят 80.7% от сегмента пъту-

ващи, но и там разликата в направените раз-

ходи между мъже и жени се запазва - CNY 

4,780/човек за жени и CNY 5,200/човек за 

мъжете. 

По отношение на директния принос на 

туризма към икономиката на Китай, резулта-

тите /прогнозни/ за 2017 са изключително 

обещаващи. Туризмът през 2017 г. е форми-

рал близо 9.1% от брутния вътрешен продукт 

на страната, което представлява CNY1,965.5 

бил., като 2.5% се дължат на директния при-

нос. Покачването спрямо 2016 г. (CNY1,828.0 

бил.) е стабилно, със 7.5%, което засвидетелс-

тва ефектите от държавната и браншовата 

политика, а именно – да се засили и развие 
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китайската туристическа индустрия и Китай 

да бъде наложен като лидер на световно ниво. 

В тази връзка WTTO очаква този растеж да се 

запази и в бъдеще, като до 2027 г. директният 

принос на туризма към БВП на Китай да дос-

тигне 3,1%.  

По отношение на цялостния ефект от ту-

ризма в Китай – директен, индиректни и ин-

дуцирани, той достига 9.1% от БВП 

(CNY7,118.2 бил.), което показва повишение 

с 0.1 пункта, като до 2027 г. се очаква той да 

достигне 11% от БВП на страната 

(CNY14,279.9 бил.). 

Във връзка със заетостта, директно заети-

те в туризма запазват относителен дял 3.1% 

от общата за страната заетост (23,927,000 раб. 

места), което е с 1% повече от 2016 г. 

(23,680,500 раб. места). Счита се, че до 2027 

г. те ще се покачат с 1.7%  до 28,194,000 раб. 

места. Цялостният принос към заетостта за 

страната също се е покачила – с 1.7% 

(70,724,500 раб. места), което представлява 

9.1% от общата заетост на страната. До 2027 

г. е прогнозирано, че тя ще достигне 12.5% от 

заетите в страната (99,331,000 раб. места) или 

покачване от 3.5% за целия период. 

През 2017 г. инвестициите в сектор тури-

зъм са се покачили със 7.4% (CNY 981.5 

бил.), а до 2027 г. се очаква да се покачат с 

6.9% за разглеждания период, достигайки 

CNY1,916.9 бил. Делът на инвестициите в 

туризъм в национален мащаб е 3% за 2017 г., 

като се счита, че до 2027 г. той ще се покачи с 

6.9% до 4% от инвестиционния поток за стра-

ната. 

Разходите за туризъм на пристигащите в 

Китай чуждестранни туристи са се покачили с 

близо 3% през 2017 г. в сравнение с 2016 г. 

(CNY795.0 бил.), което е допринесло положи-

телно за националната икономика предвид 

факта, че за 2017 г. инфлационният индекс в 

Китай е бил 2%. Страната се очаква да пос-

рещне 60,742,000 международни туристи. До 

2027 г. се очаква последните да се покачат до 

90,159,000, генерирайки разходи за туризъм 

CNY831.7 бил. 

Във връзка със структурата на туризма, 

ваканционния туризъм е формирал 80.8% от 

директните ефекти към БВП през 2016 г., 

като на деловия туризъм се падат едва 19.2%. 

Последните се очаква да се покачат със 7.5% 

през 2017 г., достигайки CNY908.0 бил. и с 

9.5% до 2027 г. (CNY2,255.4 бил.). Ваканци-

онният туризъм, от своя страна, се очаква да 

има по-ниско покачване до 2027 г. – 6.8%, 

което ще промени относителния му дял в ди-

ректните ефекти от туризъм за БВП, които ще 

спаднат до 76,7% в полза на деловия туризъм. 

По отношение на вътрешен и междунаро-

ден туризъм, за директните ефекти към БВП 

основен дял продължава да се пада на мест-

ните туристи – 82% спрямо 18% от междуна-

родни туристи, посетили Китай (2016 г.). 

През 2017 г. се очаква директните ефекти от 

вътрешен туризъм да се покачат с 8.7% 

(CNY3,928.8 бил.), но до 2027 г. да спаднат с 

8.5% за целия разглеждан период. От друга 

страна директните ефекти от международен 

туризъм в Китай се очаква да се покачат с 3% 

през 2017 г. (CNY818.8 бил.), но до 2027 г. да 

спаднат само с 0.2%, което отново ще измени 

разглежданата структурата в полза на между-

народния туризъм. Общият принос на ту-

ризма към БВП в Китай е близо четири пъти 

по-голям, като в него освен директните 

(27.5%) ефекти, се включват и индиректните 

(51.8%) и индуцирани (20.7%) ефекти. 

 

Таблица 2. Място на китайския туризъм в 

световен мащаб по основни икономически 

показатели за 2016 г. (WTTC, 2017) 

 

Икономически  

показател 
Стойност 

Място 

в света 

Директен принос на 

туризма към БВП 
$275.2 бил. 

2-ро 

място 

Цялостен принос на 

туризма към БВП 
$1000.7 бил. 

2-ро 

място 

Директен принос на 

туризма към заетост-

та 

23680.6 хил. 

раб. места 

2-ро 

място 

Инвестиции в тури-

зъм 
$137.6 бил. 

2-ро 

място 

Общ принос на ту-

ризма към заетостта 

69527.7 хил. 

раб. места 

1-ро 

място 

Разходи на посети-

тели за туризъм 
$119.7 бил. 

2-ро 

място 

 

Важно е да се подчертае мястото на тур-

зима на Китай в световен мащаб по отноше-

ние на основни икономически  показатели. От 

таблица №2 ясно се вижда, че Китай заема 

челни позиции в световната ранглиста. Стой-

ностите са финални за 2016 г. и подчертават 

силното и продължаващо развитие на китайс-

кия туризъм, което го очертава като лидер на 

световната сцена по отношение на ефекти от 

туризма, както в национален мащаб, така и за 

цялата туристическа индустрия. Редно е да 

подчертаем, че предвид развитата икономика 
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на Китай, посочените цифри, представени 

като процентни дялове от съответния показа-

тел, не кореспондират с челни места в свето-

вен мащаб. Общият приност на туризма към 

БВП, например, е 9%, което нарежда Китай 

на 106-то място в света. Както и при цялост-

ния принос на китайския туризъм към зае-

тостта се заема стотно място в световен ма-

щаб с отново 9% дял от заетостта в страната. 

Това е разбираемо, предвид факта, че иконо-

миката на Китай е силно развита и по-голям 

брой отрасли участват активно във формира-

нето на БВП, заетостта и т.н. Съществено 

значение, обаче, има подредбата на Китай във 

връзка с темпа на растеж при разгледаните 

показатели.  

 

Таблица 3. Място на китайския туризъм в 

световен мащаб според темп на растеж на ос-

новни икономически показатели за 2016 г. 

(WTTC, 2017) 

 

Икономически по-

казател 
Стойност 

Място 

в света 

Директен принос на 

туризма към БВП 
7.5% 

3-то 

място 

Цялостен принос на 

туризма към БВП 
7.2% 

3-то 

място 

Директен принос на 

туризма към заетост-

та 

1.7% 
125-то 

място 

Инвестиции в тури-

зъм 
6.9% 

10-то 

място 

Общ принос на ту-

ризма към заетостта 
3.5% 

34-то 

място 

 

Както се вижда от таблица №3, темпът на 

растеж при разгледаните основни показатели 

отново отрежда място на Китай сред първите, 

което очертава перспективата и потенциала 

на развитие на китайския туризъм. Единстве-

но по отношение на директния принос на ту-

ризма към заетостта се забелязва слаба пози-

ция, за разлика от данните за общия принос 

на туризма към заетостта. Този дисонанс мо-

же да бъде обяснен с факта, че туристически-

те предприятия в Китай, както и голяма част 

от фирмите в други сфери, обслужват голям 

дял от дейностите си чрез аутсорсингови ка-

нали. Това е така, тъй като дейностите, които 

не могат да бъдат изпълнени от фирмата с 

достатъчно добър ефект при ниски разходи, 

биват отдадени на фирми партньори, които на 

база договорни отношения да ги осигуряват. 

По този начин туристическите предприятия 

запазват добрата ефективност на бизнес дей-

ността си и високата рентабилност на основ-

ни свои икономически показатели -  обем на 

разходите, възвръщаемост на разходите, ниво 

на печалба, рентабилност на оборота и др. 

В таблица №4 са систематизирани прог-

нозните резултати по основни показатели 

през 2017 г., както и темпът на растеж спрямо 

предходната година и очакваните резултати и 

нарастване до 2027 г. От данните могат да 

бъдат направени няколко основни извода.  

 

 

 

 

Таблица 4. Състояние на китайския туризъм за 2017 г. и прогнозно развитие до 2027 г. 

(WTTC, 2017) 

 

Показател 2017 
Покачване 

16/17 
2027 

Покачване 

17/27 

Директен принос към БВП $295.8 бил. 7.5% $608.8 бил. 7.5% 

Цялостен принос към БВП $1071.8 бил. 7.1% $2150.0 бил. 7.2% 

Директен принос заетост 23918 раб.м. 1.0% 28194 раб.м. 1.7% 

Цялостен принос заетост 70710 раб.м. 1.7% 99331 раб.м. 3.5% 

Разходи вътрешни туристи $591.7 бил. 8.7% $1331.7 бил. 8.5% 

Разходи ваканционен турист $578.1 бил. 7.7% $1117.3 бил. 6.8% 

Разходи бизнес туристи $136.7 бил 7.5% $339.6 бил 9.5% 

 

Приносът на туризма към БВП на страната 

ще запази стабилност по отношение на рас-

тежа си, формирайки съществена част от на-

ционалното производство. Приносът към зае-

тостта ще подобри растежа си, като общият 

принос ще покачи темпа на нарастване близо 

два пъти. Разходите на местни туристи ще се 

покачват с добри темпове, което ще доведе до 
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надхвърляне на психологическата граница от 

трилион. Разходите на ваканционните турис-

ти ще забавят растежа си с близо пункт (от 

+7.7% на +6.8%), за сметка на разходите на 

бизнес туристите, които ще повишат темпа си 

на нарастване с 2% (от +7.5% на +9.5%). Така 

очертаните средносрочни тенденции на про-

мяна до 2027 г. показват, че Китай като ту-

ристическа дестинация ще запази позициите 

си на световния пазар и дори ще развие про-

дукта си, така че ще преориентира част от 

туристическия потенциал към пътуващите с 

цел бизнес. Това е добър индикатор предвид 

общовалидното схващане, че бизнес туристи-

те притежават по-добра покупателна способ-

ност, правят по-високи разходи и индиректно 

повишават качеството на предлагания турис-

тически продукт на пазара чрез своите високи 

изисквания. 

 

Заключение 

 

От разгледаната информация следва да 

заключим, че през последното десетилетие 

китайският туризъм е приел качествено нов 

облик. Освен вътрешния, международният 

туризъм се е развил значително, което очер-

тава Китай като фактор на световния между-

народен туристически пазар. В най-общ план 

основните изводи могат да бъдат системати-

зирани по следния начин: 

 Туризмът представлява важно нап-

равление в рамките на стратегия „ЕС – Китай 

2020“, поради което редица инициативи и 

дейности на висше ниво са предприети и от 

двете страни. С това се цели подпомагането 

на взаимоотношенията между Китай и Съюза, 

като акцент се поставя на интензифицирането 

на туристопотока и инвестициите от Китай 

към ЕС. 

 България, в рамките на инициативите, 

показва относително активна позиция и прави 

опити да създаде благоприятна среда за съз-

даване и утвърждаване на ефективни взаимо-

отношения между Китай и страната ни в нап-

равление туризъм. В допълнение съществуват 

редица предимства на България като инвес-

тиционна дестинация, които спомагат за 

представянето й като изгоден партньор. 

 Вътрешният туризъм все още форми-

ра основна част от туристическия бранш в 

Китай, но според темпа на растеж делът на 

международния туризъм в икономическите 

ефекти от туристическата индустрия в стра-

ната ще нарастне, което ще позволи на Китай 

да експанзира влиянието си от икономическа 

и културна гледна точка. 

 Културно-историческият и опознава-

телен туризъм изместват шопинг туризма, 

като това променя и структурата на разходите 

на китайските туристи. Това допринася и до 

качествено нов профил на китайския турист, 

което спомага за диверсифициране на ползи-

те. 

 Ваканционният туризъм все още зае-

ма основен дял в директния и общия принос 

на туризма в Китай, но в перспектива се очак-

ва делът на бизнес туризма да се увеличи, ка-

то в средносрочен аспект това ще намали 

маржа помежду им.  

 По основни икономически показатели 

на туризма Китай се нарежда на челни места 

в световен мащаб, което доказва значимостта 

на китайския туризъм към туристическите 

индустрии и от други страни. 

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 по-

добряването на икономическите взаимоотно-

шения между ЕС и Китай, важна част от кои-

то е туристическата индустрия. В допълнение 

България, като член на ЕС и активен участник 

в процеса по изграждане на устойчиви взаи-

мобръзки с Китай, още повече и в светлината 

на протичащото българско европредседателс-

тво, също може да се възползва от обобщени-

те в статията резултати. Това би спомогнало 

създаването на благоприятна среда, подходящ 

туристически продукт и стабилна база за пос-

рещането на повече китайски туристи в бъ-

дещ период. 
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ABSTRACT: China international tourism industry has seen unprecedented development in recent years due 

to the sustainable economic growth, the further implementation of the Reform and Opening-up Policy, as well as 

the substantial increase in people's personal income. The enormous outbound market has drawn the attention of 

the world. Europe, as a leading receptive market for Chinese tourists, indicated dynamic growth in arrivals and 

nights spent by Chinese tourists trough last years. Bulgaria, as part of the European Union, registered the same 

change-over over the past two years. Even the Chinese market still covers small part of the inbound tourism in 

our country, it is expected the share of this market to perspectively increase. The profile of the Chinese interna-

tional tourist is very important in terms of effective and opportune preparation of the European and Bulgarian 

tourism markets to meet their expectations. This article tries to consider the main characteristics of the Chinese 

international tourist, covering different aspects of their nature – economic issues, consumer behavior, psycho-

logical traits and other. 
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Въведение 

Китайските туристи са основен сегмент в 

международната туристическа индустрия. 

Въпреки утвърдените възгледи, че те пътуват 

предимно на близки разстояния (Тайланд, 

Японоя, Индонезия), през 2017 г. се отчете 

официално промяната в посоката на китайс-

кия туристопоток. Все по-голяма част от тях 

се насочват към нетипични за тях места, като 

за пръв път в топ 5 на приемащите дестина-

ции се нареди европейски представител – Па-

риж (Кирилова, 2017). Фокусът на интереса 

на китайския турист се измества към по-

малко познати и по-далечни дестинации, къ-

дето няма огромно струпване на масови ту-

ристи. В тази връзка Европа се оказва дести-

нация лидер, като в частност Балканите ста-

ват все по-привлекателни за китайците, като 

малко познати места с огромен потенциал от 

културни забележителности и възможности за 

прекарване на „качествено време“. 

Ето защо, основната изследователска цел 

на тази публикация е да изследва характе-

ристиките и особеностите на китайския 

международен турист като потенциален 

перспективен пазарен сегмент за Европа и в 

частност България. Реализирането на поста-

вената цел изисква да бъдат разработени и 

следните основни изследователски задачи: 

  Да се изследват и характеризират качестве-

ните и количествени промени на китайския 

международен туризъм. 

 Да се анализират основни показатели на из-

ходящия туризъм на Китай, с което да се 

очертаят бъдещите очаквани промени и тен-

денции в развитието му. 

 Да се посочат и разгледат основните харак-

теристики на китайския международен турист 

от психологически и поведенчески характер. 

  Да се определят основни атракциони и дей-

ности на приемащата дестинация, които са 

търсени предимно от китайските туристи. 

 

Китайският международен туризъм 

През последното десетилетие се отчитат 

значителни качествени и количествени изме-

нения в китайският международен туризъм. 

На първо място се забелязва засилен растеж 

на основни негови икономически показатели 

в световен мащаб, като се счита, че в перс-

пектива темповете на растеж дори ще се за-

силят. Една от сочените причините за това е 

фактът, че само 5% от китайците притежават 

задграничен паспорт спрямо 40% от амери-

канците, например. Тези данни разкриват ог-

ромният потенциал за бъдещо развитие на 

изходящия туризъм в Китай, но не и причи-
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ните и предпоставките за този процес. Важно 

е, обаче, да бъдат индикирани количествените 

промени на китайския международен тури-

зъм, за да могат да бъдат измерени реалните и 

очертани потенциалните ползи не само за Ки-

тай, но и за ЕС и България, като част от общ-

ността. 

Според последните официални данни на 

Световната организация за туризъм на ООН 

китайските разходи за международен туризъм 

са нараснали до 261 млрд. долара през 2016 

година, което представлява повече от една 

пета от световния пазар (21%). За сравнение 

на второ място се нареждат американските 

туристи, но с наполовина потребление ($122 

млрд.). Растежът спрямо 2015 г. е от 12% и 11 

пъти повече в сравнение с десетилетие по-

рано. Броят на китайците, пътували в чужби-

на, също се е повишил с 6% до 135 млн. души 

през 2016 година. Тези данни очертават во-

дещата позиция на Китай като емитивна ту-

ристическа дестинация в световния туризъм, 

както и стабилно количествено повишаване, 

което е в двуцифрен израз от 2004 г. досега. 

(WTTC, 2017) 

Основните предпоставки за този динами-

чен процес в китайския международен тури-

зъм могат да бъдат намерени в отварянето на 

китайската икономика и най-вече с приемане-

то на програма за одобрени дестинации – 

Approved Destination Status (ADS) през 1995 г. 

Това първоначално позволява на китайските 

туристи да пътуват до малък брой одобрени 

от държавата дестинации, но в последствие 

разширява значително листата с потенциални 

възможни рециптивни пазари. (Чен, 2018) 

Този процес условно се дели на три фази: 

 Първа фаза (средата на 80-те до нача-

лото на 90-те години на 20-ти век) – отличава 

се с разрешаване на пътувания на китайски 

граждани в чужбина. Одобрени са няколко 

азиатски страни, съседни на Китай, но целите 

на пътуването са ограничени само до семейни 

посещения. Разрешени са също командировки 

от държавния или частния сектор, както и 

културен обмен, включващ пътувания на уче-

ни и участия в семинари. 

 Втора фаза (средата на 90-те години 

до 2010 г.) – приемане на програмата за одоб-

рени дестинации, което разширява спектъра 

на потенциални рецептивни туристически 

страни. Лицензиране на определен брой ту-

ристически агенции, които организират гру-

пови посещения обикновено до няколко чуж-

дестранни дестинации. Отличително е, че по-

сещенията са относително кратки и забележи-

телностите се разглеждат „набързо“, като така 

се ограничава контакта с местните и местната 

действителност. Периодът се отличава с нис-

ки доходи на туристите, строги туристически 

разпоредби, висока езиковата бариера и липса 

на опит в пътуванията в чужбина. 

 Трета фаза (от 2010 г. до сега) – ха-

рактеризира се с повишени доходи на китайс-

ките граждани, които започват да отделят 

значителна част за почивка и пътувания. Ки-

тайците вече притежават по-голям опит в пъ-

туванията, като достъпни са значително по-

голям брой дестинации (153 дестина-

ции/региони). Облекчени са визовите разпо-

редби както за Китай, така и в голям брой 

приемащи китайски туристи чужди страни. 

Отчита се и засилен маркетинг на туристи-

ческите дестинации спрямо Китай като зна-

чим емитивен туристически пазар. Така се 

забелязват и значителни качествени измене-

ния в китайския международен туризъм. Спо-

ред официални данни индивидуално пътува-

щите вече са изместили организираните гру-

пови посещения, като първите съставляват 

60% от пътуващите в чужбина китайци. Вече 

се посещават и непопулярни дестинации, 

поставя се акцент в опознаването на местния 

начин на живот, обичаи и културата, опитват 

се нови неща – не само кухня, но и преживя-

вания. 

В днешно време листата на дестинациите 

за китайски туристи вече присъстват страни 

от Европа, Югоизточна Азия, Африка, Север-

на и Южна Америка и дори региони в  поляр-

ните райони. Това се подкрепя основно чрез 

насърчаване на туристическите пътувания от 

страна на правителството, като така се цели 

засилване влиянието на Китай на междуна-

родната туристическа сцена, което по дирек-

тен и индиректен начин би подпомогнало и 

повишаването на икономическото влияние на 

страната в световен мащаб. Въпреки това, 

всеобщо е схващането, че китайските власти 

все пак коригират туристическия поток чрез 

различни начини и механизми в зависимост 

от политическите взаимоотношения с рецеп-

тивните за китайския туристопоток дестина-

ции.  

Други значими фактори, стимулиращи 

международния китайски туризъм са увели-

чаването на доходите на китайците, растежът 

на достъпа до и използването на интернет 

(социални медии и мрежи, мобилни приложе-

ния и безконтактни финансови транзакции), 
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желанието за опознаване на нови, недостъпни 

в близкото минало, места и преживявания. 

Факт е, че традиционните азиатски дестина-

ции за китайците са достигнали фаза на пре-

насищане, което кара туристите да потърсят 

неизследвани области. Естествен ограничител 

се явяват относително кратките годишни от-

пуски на китайците. Те разполагат с малка 

годишна отпуска (средно 5-10 дни годишно, 

сумарно 16 дни заедно с национални почивни 

дни), през което време той цели да посети 

повече на брой места. Поради тази причина 

все още по-желани са близките места, до кои-

то не се губи толкова време в пътуване. По-

ради тази факт челни позиции за рециптивни-

те региони остават близки до Китай страни – 

Тайланд, Сингапур, Малайзия и Индонезия са 

сред първите. Тайланд например е бил посе-

тен от 9,8 милиона китайци през 2017 г, спо-

ред местното Министерство на туризма и 

спорта.(Чен, 2018) Въпреки това, с развитие-

то на международния транспорт новите и по-

далечни дестинации вече стават достъпни по 

ефективен начин от финансова и времева  

гледна точка.  

Важно е, обаче, да подчертаем, че спрямо 

по-горе споменатата ролята на интернет, съ-

ществуват и съществени ограничения. Ки-

тайското правителство не позволява достъп 

на резидентите си до широк кръг социални 

мрежи и медии, както и приложения и плат-

форми. Най-известните сред тях са Google 

(Google search engine, Google+, Google Drive, 

Gmail), Pinterest, SlideShare, WhatsApp, 

Facebook, Twitter, Instagram. Поради тази 

причина са разработени китайски аналози на 

известните такива, както е примерът с Qu Nar, 

китайския аналог на Trip Advisor, WeChat 

(аналог на WhatsApp), YouKu (аналог на 

YouTube) и др. 

Във връзка с данните за посещенията на 

китайски туристи в Европа, което е от особе-

но значение за България като бъдеща потен-

циална дестинация, те също са обнадеждава-

щи. През последните 10 години броят на ту-

ристите от Китай, посещаващи Европа, се е 

утроил, достигайки 12 млн. посетители от 

Китай за 2016 г.. (Eurostat, 2018) Според Ев-

ростат за 2016 г. пoceтитeлитe oт aзиaтcĸaтa 

cтpaнa ca пpeĸapaли 25 милиoнa нoщyвĸи нa 

paзлични мecтa нa Cтapия ĸoнтинeнт, което 

представлява 6% от нощувките в ЕС. В до-

пълнение, бpoят  нa реализираните нощувки 

от китайски туристи e нapacнaл пoвeчe oт 

тoзи нa пoceтитeлитe oт ocнoвни емитивни 

пaзapи ĸaтo CAЩ, Pycия и Бpaзилия. Както се 

вижда от Фиг.1, средното покачване на броя 

нощувки в ЕС е 24% (индекс 2006 г.=100), 

като резултатите на Китай се отличават от 

останалите страни/региони с 256% увеличе-

ние за разглеждания период. 

Сред най-предпочитаните от китайските 

туристи европейски дестинации за 2016 г. са 

Великобритания (31% от китайските посеще-

нията в Европа), както и Италия и Франция. 

Други значими за китайците европейски ту-

ристически дестинации са Германия, Испания 

и Австрия, както и Швейцария. Интересен 

факт е, че много от китайците предпочитат 

екскурзиите по реките Дунав и Рейн, което 

показва добър потенциал за позициониране 

на речния туризъм и речните круизи като 

подходящи и интересни за китайските турис-

ти. В допълнение, дори държави, които до 

преди скоро не са били считани за популярни 

сред китайците, като Люксембург, Монако и 

Андора, също отчитат повече туристи от Ки-

тай. Същото важи и за страните от обхвата на 

инициативата „Един пояс, един път“. 

По отношение на посещенията на китайс-

ки туристи в България по последни данни за 

2016 г. страната ни са посетили около 20 хил. 

китайски туристи, като за 2017 г. само за пе-

риода януари – август те надвишават 19 хил. 

посетители. Ръстът за разглежданите месеци 

на 2017 г. е 50% в сравнение със същия пери-

од през миналата година, като се очаква той 

да се стабилизира на ниво между 30% и 40% 

за цялата година. За 2016 г. например в Со-

фия ръстът на китайски туристи е бил 62,44% 

в сравнение с 2015 г., като увеличението в 

броя на реализираните от тях нощувки е 

двойно. (MT, 2018) Тези данни подсказват, че 

посещенията на китайски туристи се активи-

зират у нас и макар техният брой да е все още 

малък, то при реализиране на необходимите 

условия китайците могат да се превърнат в 

значим сегмент посетители и да допринесат 

за подобряване не само на ефективността и 

количествените показатели на родния тури-

зъм, но и в качествено изменение на предла-

гания от страната продукт на международния 

пазар и видовете туризъм, практикувани в 

страната. В тази връзка добре би било да бъ-

дат разгледани мерките и инициативите в по-

сока създаване на подходящ продукт и бла-

гоприятна среда за привличане на китайски 

туристи в България, които нашата страна е 

предприела в по-скорошен етап. 
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На първо място бихме могли да отбележим 

предстоящото откриване на туристически 

информационен център в Шанхай, който да 

промотира България като туристическа дес-

тинация на пазара. Чрез тази инициатива Ми-

нистерството на туризма работи по различни 

линии за насърчаване на инвестициите в об-

ластта на туризма между България и  Китай, 

промотиране на българския международен 

туристически продукт в Китай и индиректно 

затопляне на взаимоотношенията между две-

те държави в широк кръг аспекти. В тази на-

сока като добра практика може да се отбеле-

жи и налагането на български млечни продук-

ти в Китай с марка „Момчиловци“ и органи-

зирания впоследствие в партньорство с ки-

тайската компания и посланика на Китайска-

та народна република Фестивал на киселото 

мляко в Момчиловци, на който освен по-горе 

изброените присъстваха и журналисти и 

творци от Китай. Последното трето издание 

на фестивала бе проведено под наслова „Ки-

селото мляко – новият път на коприната“. В 

тази връзка добра стъпка към преодоляване 

на езиковата и културна бариера между двете 

нации е сформирането на първия курс по ки-

тайски език в селото, организиран от инсти-

тут „Конфуций“. Инициативата е от българс-

ка страна и се счита за успешна и по посока 

изграждане на интегриран туристически про-

дукт, насърчаващ целогодишния туризъм. 

(Кулев, 2017). 
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Фиг. 1. Покачване на броя нощувки в ЕС по емитивни пазари за периода 2006 г. - 2016 г. 

(Eurostat, 2018) 

По отношение на посещенията на китайс-

ки туристи в България по последни данни за 

2016 г. страната ни са посетили около 20 хил. 

китайски туристи, като за 2017 г. само за пе-

риода януари – август те надвишават 19 хил. 

посетители. Ръстът за разглежданите месеци 

на 2017 г. е 50% в сравнение със същия пери-

од през миналата година, като се очаква той 

да се стабилизира на ниво между 30% и 40% 

за цялата година. За 2016 г. например в Со-

фия ръстът на китайски туристи е бил 62,44% 

в сравнение с 2015 г., като увеличението в 

броя на реализираните от тях нощувки е 

двойно. (MT, 2018) Тези данни подсказват, че 

посещенията на китайски туристи се активи-

зират у нас и макар техният брой да е все още 

малък, то при реализиране на необходимите 

условия китайците могат да се превърнат в 

значим сегмент посетители и да допринесат 

за подобряване не само на ефективността и 

количествените показатели на родния тури-

зъм, но и в качествено изменение на предла-

гания от страната продукт на международния 

пазар и видовете туризъм, практикувани в 

страната. В тази връзка добре би било да бъ-

дат разгледани мерките и инициативите в по-

сока създаване на подходящ продукт и бла-

гоприятна среда за привличане на китайски 

туристи в България, които нашата страна е 

предприела в по-скорошен етап. 

На първо място бихме могли да отбележим 

предстоящото откриване на туристически 

информационен център в Шанхай, който да 

промотира България като туристическа дес-

тинация на пазара. Чрез тази инициатива Ми-

нистерството на туризма работи по различни 

линии за насърчаване на инвестициите в об-

ластта на туризма между България и  Китай, 

промотиране на българския международен 

туристически продукт в Китай и индиректно 

затопляне на взаимоотношенията между две-

те държави в широк кръг аспекти. В тази на-

сока като добра практика може да се отбеле-

жи и налагането на български млечни продук-

ти в Китай с марка „Момчиловци“ и органи-

зирания впоследствие в партньорство с ки-

тайската компания и посланика на Китайска-

та народна република Фестивал на киселото 

мляко в Момчиловци, на който освен по-горе 

изброените присъствха и журналисти и твор-
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ци от Китай. Последното трето издание на 

фестивала бе проведено под наслова „Кисе-

лото мляко – новият път на коприната“. В та-

зи връзка добра стъпка към преодоляване на 

езиковата и културна бариера между двете 

нации е сформирането на първия курс по ки-

тайски език в селото, организиран от инсти-

тут „Конфуций“. Инициативата е от българс-

ка страна и се счита за успешна и по посока 

изграждане на интегриран туристически про-

дукт, насърчаващ целогодишния туризъм. 

(Кулев, 2017) 

Друга стъпка към сформирането на специ-

ализиран за китайския пазар продукт е от за-

макът „Влюбен във вятъра“ в с. Равадиново, 

област Бургас. Там през месец Септември ще 

бъде открит офис на Китайския институт по 

туризъм (China Outbound Tourism Research 

Institute), като се цели да се предложи интег-

риран туристически продукт от повече на 

брой страни в региона. Замъкът е класиран на 

първо място и награден със златен приз в ка-

тегорията „Качество на туристическия про-

дукт” на Световното туристическо изложение 

ITB China в Шанхай, преборвайки други 

300 000 проекта от цял свят. По този начин 

България се нарежда до популярни за Китай 

атракциони и дестинации като Националния 

борд за туризъм на Емирство Шаржа от ОАЕ, 

световноизвестния курорт Бинтан Ризорт в 

Сингапур и Туристическият конгресен център 

на Лос Анжелис. Това ще бъде третото предс-

тавителство на Китайския институт по тури-

зъм, като другите две са позиционирани в Пе-

кин и Хамбург. В допълнение се планира бъл-

гарският замък да предлага и съвместен ту-

ристически продукт с Румъния, което би пос-

тавило същинското начало на сформирането 

на клъстерни формирувания в областта на 

туризма на Балканите. По насока китайски 

туристи мениджмънтът на замъка е изработил 

вече сайт на китайски език и се рекламира 

активно в Китай, както и журналисти от най-

голямата агенция Синхуа са направили ре-

портаж за него, като дестинацията ще влиза и 

в програмите на китайските туроператори. За 

китайските туристи в Замъка е разработена 

специална програма. От 2018 г. там ще рабо-

тят аниматори и гидове с китайски език, ще 

се предлага китайска кухня, туристите ще 

ползват отстъпка при нощуване в съседните 

хотели, а експозала ще бъде предоставена на 

разположение на китайското правителство. 

Разработва се и нов проект „Един ден в живо-

та на българите“, който да бъде представен на 

китайските туристи по специализиран начин, 

така че да не бъде в разрез с техните нрави и 

устои. 

Като една от последните силни стъпки в 

посока позициониране на България като 

привлекателна дестинация за китайските ту-

ристи, е създаването на консорциума между 

китайската HNA Airport Group Co LTD и бъл-

гарската „Пловдив Еърпорт инвест“, като 

първата поема летище „Пловдив“ на концесия 

за 35 г. Според официалната информация ки-

тайците ще инвестират в Пловдивския аеро-

порт 79 млн. лева. Освен карго терминалите, 

концесионерите планират да развият и граж-

данските полети, като най-вероятно ще опи-

тат да осигурят и директни връзки с някои 

летища в Китай. Това със сигурност ще пов-

лияе благоприятно върху развитието не само 

на туризма в региона, но и на развитието на 

отношенията между Китай и България във 

всички аспекти. Туристите от Азия ще имат 

бърз достъп както до исторически забележи-

телности, така и до СПА курортите и планин-

ските центрове Пампорово и Чепеларе. HNA 

Group притежава шестия по големина туро-

ператор в Китай, фокусиран върху промоти-

ране на пътувания на китайски граждани в 

чужбина, което ще изиграе основна роля в 

успешното интегриране на България на ту-

ристическия пазар в Китай. Това е също така 

една от най-големите корпорации в света, ка-

то през изминалата година е била класирана в 

топ 100 на Fortune Global Companies. HNA 

Group притежават общо активи на стойност 

61 милиарда евро.  Приходите им за 2016 г. са 

13 млрд. евро. Групата притежава Hainan 

Airlines (четвъртата по големина аерокомпа-

ния в Китай с флот от 700 самолета и обслуж-

ваща над 120 дестинации). Нейна собственост 

е и летищният оператор Swissport, който 

държи над 1/3 от наземното обслужване на 

летище София. Тя е и един от големите собс-

твеници на хотели в Китай и държи 30% от 

веригата Hilton Hotels, както и 10% от 

Deutsche Bank. Оперира 16 летища с приходи 

от летищни операции на стойност 800 млн. 

евро. Всички тези данни подчертават не само 

сериозността и стабилността на китайския 

партньор, но и широкия спектър от възмож-

ности, които той има, предвид портфейла си 

от бизнес дейности, за подпомагане популя-

ризирането на българския туристически про-

дукт сред китайските потребите-

ли.(Пловдив24, 2018). 
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Профил на китайския международен  

турист 

Изготвянето на профил на китайския меж-

дународен турист ще бъде направено на база 

анализиране и характеризиране на основни 

негови психологически и поведенчески ха-

рактеристики, както и разглеждане на основ-

ни икономически показатели, характеризи-

ращи същността му. Естествени ограничители 

са достъпът до официална статистика и ин-

формация за китайския международен турист, 

както и достоверността на част от данните 

(според източник на информацията, статисти-

чески методи на събиране на даните, досто-

верност предвид обхвата на проучването и 

др.)  

От всички пътуващи в чужбина китайци, 

въпреки всеобщите възприемания, че китай-

ците пътуват винаги на големи групи, 60% са 

индивидуални туристи. От тях по-голяма част 

са жените (56%). За сравнение, в началото на 

90-те години на 20-ти век 70% до 80% от ки-

тайските туристи са били мъже. Тези данни 

показват едно качествено изменение, протек-

ло през последните 10 години, в което ки-

тайските туристи започват да разчитат повече 

на индивидуалния подход не само по отно-

шение на пътуванията (индивидуално паке-

тиране на туристическия продукт), но и във 

връзка с потребностите и желанията си и на-

чина на тяхното удовлетворение (допълни-

телните услуги по време на пътуване, задово-

ляване на лични интереси и др.) Резултат от 

това е и  популяризирането на пътуването с 

кола зад граница, особено сред т.нар. „миле-

ниуми“ (родени в края на 80-те и началото на 

90-те години на 20-ти век). По този начин се 

постига максимална гъвкавост и индивидуал-

ност на пътуването.  

Основна част от пътуващите са на възраст 

между 25 г. и 44 г., като обикновено пенсио-

нерите, над 65 г., не желаят да предприемат 

туристически пътувания, особено към далеч-

ни и слабо познати дестинации. От икономи-

ческа гледна точка, китайският турист прите-

жава висока покупателна способност, резул-

тат също от протеклите през последното де-

сетилетие промени. Още повече, че Китайс-

ката народна банка позволява на пътуващите 

в чужбина да изтеглят до $5000 за покриване 

на разходите по почивката. Средно на всеки 

международен китайски турист се падат по 

$2000 допълнителни разходи.  

По отношение на покупателните способ-

ности и достъпа до почивка в чужбина е важ-

но да се подчертае, че Китай има втората по 

големина средна класа (157 млн. души) в све-

та. Също така Китай е страната с най-много 

ползватели на интернет в света. Поради този 

факт много важни за китайския пазар се оказ-

ват дигиталните дистрибуционни канали. 

През последните години в тази връзка са раз-

работени продукти и услуги, съответстващи с 

техните съвременни изисквания, тъй като 

всеки купувач има свои изисквания за място, 

време, количество и качество на проявяване 

на търсенето, реални възможности за запла-

щане, специфични характеристики на жела-

нията и поведението. (Атанасова, 2010). Та-

кива са он-лайн резервации и плащания, 

дректен чат с клиенти, линкове на хотели, 

туроператори и много други. Така например 

платформата Qu Nar предоставя информация 

на пътуващите изцяло на китайски. Платфор-

ма Ctrip филтрира заведения за хранене и раз-

влечения по място, тип на храна и др., а 

UnionPay предоставя промоционални оферти, 

ваучери и др.  

По отношение на поведенческите характе-

ристики китайският турист се очертава като 

спокоен, не създава проблеми и демонстрира 

висока степен на толерантност, особено по 

отношение на междукултурните различия. 

Интересува се от местния начин на живот, 

култура и обичаи, но остава верен на собст-

вените си такива, което проличава най-вече в 

начина на изхранване по време на престоя. 

Като цяло китайският турист не обича чужда 

кухня, но това не означава, че не е готов да я 

опита. По време на престоя си китайците ис-

кат осигурена традиционна китайска кухня по 

линия на тяхното ежедневно изхранване, но и 

показват интерес в опитването на местна и 

традиционна кухня, като особен интерес 

представлява и т.нар. гурме кухня. В допъл-

нение отличителна промяна в поведението на 

китайските туристи през последните години е 

и, че те обръщат и повече внимание на качес-

твото на храната по време на пътуванията на-

ред с развлекателните дейности. 

В Европа по линия на видовете туризъм, 

които практикуват китайските туристи, все 

още с най-голям дял се откроява шопинг ту-

ризма, но все по-голям обхват сред китайците 

набират и културния, еко и историческия ту-

ризъм. Факт е и, че все повече пътувания и 

екскурзии се предприемат с акцент върху 

здравето, културата, изкуството, докато преди 

това главни атракции за китайските туристи 

са били пазаруването на луксозни стоки и 
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разглеждане на забележителности. Като 

обобщение на по-горе изложеното, това което 

търсят в Европа китайските туристи, са две 

противоположности: 

 –  шопинг – отличаващ се с обмислен под-

бор на покупки, предимно на луксозни стоки;  

− автентично преживяване – обхваща 

най-вече тихи и малки градчета за прекарване 

на време сред природата и опитване на тра-

диционна кухня, но може да включва и арт и 

култура – особено при младежите. 

Факторите, които са от основно значение 

за китайците при избора на чужда туристи-

ческа дестинация варират според отдалече-

ността й. Въпреки това, с основна тежест се 

явяват: 

-Трафик – спокойствие, без прекомерна 

транспортна натовареност, но с добре изгра-

дена инфраструктура и уредена транспортна 

осигуреност до и от туристическото място 

(33,7%); 

-Атракции – добро разнообразие от места 

и събития, които да дават възможност за ка-

чествено запълване на свободното време 

(20.9%); 

-Храна – достъп до традиционна китайска 

кухня при ежедневното изхранване, включ-

ващо всички елементи на ежедневната ки-

тайска консумация (закуска, обяд, традицио-

нен следобеден чай, вечеря), но и възможност 

за опитване на традиционни блюда и напитки 

(15.4%); 

-Шопинг – лесен и уреден достъп до голе-

ми търговски центрове, търсене на световно 

известни марки дрехи, обувки и бижута 

(6.5%); 

-Режим на влизане/излизане  - процедура и 

набор от документи, които се изискват за по-

сещението на туристичската дестинация, бю-

рократична тежест и време за изготвяне и 

одобрение (5.1%); 

-Климат – благоприятен климат, който в 

максимална степен да позволява практикува-

нето на избраните туристически дейности, без 

резки смени между дневните или дневни и 

нощни температури (3.5%); (СУ, 2016) 

По отношение на покупките и шопинг ту-

ризма, луксозните стоки остават лидер сред 

най-желаните стоки от китайските туристи за 

покупка в чужбина и формират съществена 

част от направените от тях разходи по време 

на престоя. В подкрепа на това твърдение е и 

проучване на Bain & Company. Според него 

китайските потребители са сред най-важните 

клиенти на голяма част от големите междуна-

родни луксозни марки. В глобален план ки-

тайците разходват около 30% от средства си 

за лични луксозни стоки, като години наред 

правят повечето си покупки извън Китай по 

време на почивка в чужбина. Основна причи-

на за това е фактът, че тези стоки се предла-

гат на много по-високи цени в родната им 

страна. Според изследването ценовите разли-

ки в отделните региони разкриват, че луксоз-

ните стоки в Китай струват с 21% повече 

спрямо средната им цена в света. Във Фран-

ция и Италия, например, те са с 22% по-

евтини. В допълнение между 50% и 70% от 

продажбите на луксозни стоки в страни като 

Франция, Италия и Великобритания са фор-

мирани от чуждестранни туристи. 
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Фиг. 2. Цени на луксозни стоки по основни пазари в сравнение със средната им цена по све-

та за 2016 г. (Кирилова, 2017) 
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Сравнявнени са 4 846 продукта, които са 

достъпни на всички разглеждани пазари. Ре-

зултатите посочват, че продуктите на 

Balenciaga, например, са с около 25% по-

скъпи в Китай спрямо цените във Франция. 

Тези на Louis Vuitton пък струват с около 50% 

повече, докато тези на Armani са със 70% по-

високи. Разликата в цените е резултат пре-

димно от китайските данъци и такси, както и 

от разходите за дистрибуция на отделните 

брандове в Китай. 

Като цяло китайците търсят сигурни и 

чисти места. Според целта на пътуването за 

отдих са 72% от пътуващите в чужбина, като 

се очаква до 2020 г. те да надминат 36 млн. 

души. Профилът на пътуващите в чужбина се 

диференцира най-често по следния начин: 

младежи, възрастни, независими, групи, мно-

го богати, туристи с опит, посетители за пър-

ви път. Сред най-търсените удобства по вре-

ме на престоя са: свободен достъп до интер-

нет (72%), чайник (29%), китайска  закуска 

(20%), пантофи (18%), гид с китайски език 

(17%), стая за писане (16%), китайски тв 

програми (14%) и др. 
 

Заключение 

От разгледаната информация следва да 

заключим, че китайският международен ту-

ризъм се развива динамично и еднопосочно 

със стабилно повишаване. Превръща се в ос-

новен фактор на световния пазар и за него 

съществуват значителни предпоставки да 

продължи да се развива така стремглаво. Ос-

новните изводи от представената информация 

могат да бъдат систематизирани по следния 

начин: 

 Китайският международен туризъм 

формира значителна част от световния турис-

тически пазар, като потреблението на китайс-

ките туристи е над една пета от световното 

потребление на туристически услуги. 

 Сред основните фактори, които сти-

мулират растежа на китайския международен 

туризъм са растежа в доходите на китайците, 

достъпа и използването на интернет и нараст-

ващото желание за опознаване на нови места 

и усещания. 

 Европа е дестинация лидер за между-

народните китайски туристи, където 6% от 

нощувките за от китайци. В България посе-

щенията на китайци са все още малко, но бър-

зо растящи – между 40% и 60% през послед-

ните две години. 

 Китайският международен турист се е 

променил значително през последните 10 г. 

Той е станал индивидуален, с преобладаващо 

присъствие на жени, платежоспособен. Спо-

коен и толерантен е, интересува се от местния 

бит, култура и история. 

 Луксозните стоки и шопинг туризма 

все още формират основна част от разходите 

на пътуващите китайци в чужбина, но все по-

голям дял се полага и на култура, здраве, 

преживявания.  
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ABSTRACT: In the article is clarified the essence of the term "service". The known definitions are 
systematized. The main characteristics of the services are outlined and it is emphasized that they do not apply to 
telecommunication services. The specific features of telecommunication services have been developed as 
technologically based services. The service triangle concept is modified for the telecommunication service. Main 
problems in the management of telecommunication services have been identified. 
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Въведение 
 

В специализираната литература проблемът 
за специфичните особености на телекомуни-
кационните услугите като обект на управле-
ние е слабо дискутиран. На базата на напра-
вен литературен обзор е констатирано, че в 
областта на услугите съществуват доста изс-
ледвания и практически разработки, но пре-
обладаващата част от тях не се отнасят за 
телекомуникационните услуги (Ангелов, 2014 
Асенова, 2016; Баташки, Димитров, 2015; 
Балтова, 2013; Бонева, 2013; Венелинова, 
Найденов, 2013; Ганчев, 2016; Гиндева, 2011; 
Гиндева и кол., 2009; Килимперов, 2014; Ко-
вачева, Василева, 2014, Лачева, 2010; Любе-
нов, 2013; Любенов, Иванова, 2011; Найденов 
и др. 2014; Недялков, 2014; Недялков, Велева, 
2011; Оцетова 2010, 2015, 2017; Оцетова, 
Ениманев, 2013, 2014; Оцетова, Неделчев, 
2013, Парчева, 2015; Петров, 2015; Петров и 
др. 2016; Станева, Балтова, 2013, Стоилов, 
2014; Стоянов, 2013; Тодорова, 2011; 
Otsetova, Dudin, 2017;  Kolarovszki, Tengler, 
Мajerĉáková, 2016, Matúšková, Madleňáková, 
2016; Madleňák, Szumski, 2017  и др). Визира-
ните автори дискутират разнообразни проб-
леми, свързани с предоставяне на бизнес, 
образователни, пощенски, куриерски, логис-
тични, туристически, здравни, финансови, 
кредитни, лизингови, публични, администра-
тивни и др. услуги. 

В сферата на телекомуникациите е необ-
ходимо да се подчертае значимостта на тру-
довете на следните автори: Бонева, 2015, 
Димков, 2013, 2015, Димчева 2015, 2016; 
Димчева, Велев, 2016; Добош и др. 2005; 
Иванова 2011, 2012, 2014, 2015; Оцетова, 
2015; Пенчева, 2007; Пенчева, Атанасова, 
2007; Петкова, 2000 и др., Мajerĉáková, 2016, 
Madleňáková, Matúšková, Madleňák, Droździel, 
2018), които имат принос при изясняване на 
проблеми, свързани с технически характерис-
тики на телекомуникационни услуги, качест-
во на обслужване при предоставяне на техно-
логично базирани услуги, удовлетвореност на 
потребителите, причини за смяна на достав-
чика, концентрация на пазара на електронни 
съобщителни услуги и т.н. 

Целта на настоящата разработка е да се 
посочат специфичните особености на телеко-
муникационните услуги и да се идентифици-
рат проблеми, свързани с управлението им. 
Постигането на формулираната цел се осъ-
ществява чрез изпълнение на следните зада-
чи: 

1. да се изясни същността на понятието 
„услуга“ и да се посочат основните характе-
ристики на услугите; 

2. да се изведат специфичните особенос-
ти на телекомуникационните услуги; 

3. да се идентифицират проблеми при 
управлението на телекомуникационните ус-
луги. 
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Актуалността на изследваната проблема-
тика се обуславя от редица обстоятелства, 
като най – важните от тях са:  

1) промени в начина на живот и начина 
на водене на бизнес и нарастващата роля на 
телекомуникационните услуги в процеса на 
комуникация, както при индивидуалните, 
така и при бизнес потребителите; 

2) силна конкуренция на телекомуника-
ционния пазар и променено поведение на 
потребителите, свързано с нарастващи изиск-
вания към предлаганите услуги; 

3) недостатъчно количество задълбочени 
и комплексни изследвания, както в национа-
лен, така и в международен аспект, относно 
услугите като обект на управление. 

Допълнителните аргументи относно необ-
ходимостта от изследване на този проблем са: 
1) „в основата на проблемите, с които се 
сблъскват ръководителите в сектора на услу-
гите често стои недостатъчното познаване 
естеството на услугите като обект на управ-
ленско въздействие. Поради своите специ-
фични характеристики те често изискват по - 
различни подходи на управление” (Йоргова, 
2011) и 2) през последните няколко години в 
нашата страна далекосъобщителните, компю-
търните и информационните услуги имат 
значим дял в структурата на вноса и износа 
на услуги (Йоцов и кол., 2017). 

В обобщение мнението на автора е, че уп-
равлението на телекомуникационните услуги 
е актуален обект на изследване, който е важен 
за социалната практика и интересен за наука-
та поради следните причини: динамично раз-
витие на сектора на услугите в т.ч. телекому-
никационни услуги, засилена конкуренция на 
телекомуникационния пазар, непрекъснати 
промени в изискванията на потребителите по 
отношение на качество на предлаганите услу-
ги, подход при обслужване, качество на пре-
доставяната информация и т.н. 
 

Същност на понятието „услуга“ и основни 
характеристики на услугите 

 

В научната литература все още няма ед-
нозначно определение за понятието „услуга”, 
тъй като терминът се използва за обозначава-
не както на резултата от обслужващата дей-
ност, така и на самата дейност, която е неосе-
заема, няма форма и образ. В настоящата ра-
бота, ще бъдат разгледани някои от по извес-
тните дефиниции, с оглед изясняване същ-
ността на телекомуникационните услуги. 

Според Американската асоциация по мар-
кетинг (1960) „услугата е дейност, полза или 
удовлетвореност, която се продава отделно 
или се предлага съвместно с продажбата на 
стоки”. 

Според класическата дефиниция на Regan 
(1963) услугите са „дейности, ползи или удов-
летворения, който се предлагат за продаж-
ба, или се предлагат с продажбата на сто-
ки“.  

Съветът за икономическа взаимопомощ 
(1968) определя услугите като „резултат от 
труда, който удовлетворява лични и общес-
твени потребности, но не се въплъщава в 
материален продукт”. 

Определението дадено от Българския инс-
титут по стандартизация (БИС) гласи, че „ус-
лугата е всяка дейност, която води до удов-
летворяване на потребности и желания, 
свързана с размяна на стойности без придо-
биване на материален продукт“. 

В подкрепа на твърдението, че с понятието 
„услуга” се обозначава както обслужващата 
дейност, така и резултата от нея, може да се 
цитира направено проучване в сферата на 
мениджмънта на услугите (Гордин, Сущинс-
кая, 2007). Изследователите предлагат, мно-
гобройните изследвания за същността на ус-
лугите като продукти, да бъдат систематизи-
рани в три основни групи: услугата като про-
цес, услугата като резултат от процес и услу-
гата като процес и резултат. 

Базирайки се на посочените по-горе виж-
дания, Недялков (2012), предлага системати-
зация на основните подходи към същността 
на услугите, описани в Grönroos (2000), 
Normann (2001), Хаксевер, Рендер, Рассел & 
Мердик (2002), Lovelock &Wirtz (2007), Мар-
кова (1996), Иванов (2001), Котлър (2005), 
Найденов & Недялков (2009) и др.  

Предложената класификация може да бъде 
допълнена и разширена, чрез вижданията по 
въпроса и на други чуждестранни и наши 
изследователи Tax & Stuart (2007), Благоев 
(2009) и др., Teboul (2006), Lovelock & 
Gummesson (2004), Johnston & Clark (2008), 
Lusch & Vargo, 2006.  

Важно е да се подчертае, че в сектора на 
услугите се включват дейности като търго-
вия, банкиране на дребно, консултантски ус-
луги, телекомуникации и много други, които 
се определят като „услуги” на базата на 
схващането, че се произвежда нещо немате-
риално (Zeithaml et al., 2009). 
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Таблица 1. Систематизиране на определенията за понятието „услуга” 
 

Подход Определения 
Услугата е процес, дейност за удов-
летворяване на определена потребност 

Grönroos, 2000; Lovelock &Wirtz, 2007; Хаксевер, Рендер, 
Рацссел & Мердик, 2002; Найденов & Недялков, 2009; Tax & 
Stuart, 2007; Благоев, 2009, Teboul, 2006;  

Услугата е резултат, който се дължи 
на определена потребност на индиви-
да 

Normann, 2001; Котлър, 2005; Lovelock & Gummesson, 2004; 
Johnston & Clark, 2008, Lusch & Vargo, 2006. 

Услугата е съчетание от процес и ре-
зултат.  

Маркова, 1996; Иванов, 2001; UN Statistics Division, 2011; 
European Commission et al., 2009;  

 
Особеностите на услугите, които стоят в 

основата на разбирането за тяхното качество 
са систематизирани по следния начин: 
 услугата е съставена от множество 

„частични” услуги, които са времево и прост-
ранствено подредени, за да изпълнят крайно-
то си предназначение; 
 предоставя се под въздействието на 

или във взаимодействие с външния фактор 
клиент. Това определя способността и готов-
ността му за участие в процеса на тяхното 
предоставяне и потребление като съществени 
детерминанти на качеството им; 
 услугата има невеществена форма и 

не може да бъде складирана, транспортирана 
и съхранявана; 
 неосезаемост на услугите и невъз-

можност  да се видят, да се изпробват на вкус, 
да се чуят или помиришат до момента на по-
лучаването им. За подобряване на доверието 
от страна на клиентите, оказващият услуги 
може да вземе конкретни мерки, една от кои-
то е увеличаване осезаемостта на стоката; 
 услугата се свързва, непосредствено с 

организацията, която я предлага; 
 в момента на прекратяване на предла-

гане на услугата, оценката за нея може да 
бъде дадена само от потребителя; 
 оценката на услугата зависи от пред-

варителната нагласа и очаквания на потреби-
теля; 
 качеството на услугите е в зависимост 

от начина, времето и мястото на нейното 
предлагане; 
 създаването на услугата в голяма сте-

пен е свързано с контакт между потребители-
те и персонала на фирмата (Николова, 2009). 

От гореизложеното може да се направи из-
вод, че специфичните особености на услуги-
те, известни като техни свойства или характе-
ристики, са изключително важни и трябва да 
се отчитат при управлението на операцион-
ния (производствения) процес, а не само 

при търсенето на пътища за осигуряване на 
високо качество при тяхното предоставяне.  

В контекста на казаното по-горе, много по 
- полезно се оказва изследването на Pepels 
(1995), Sirilli and Evangelista (1998), Hipp 
(2000), and Gallouj (2002), които правят опити 
да характеризират услугите, чрез тяхната 
същност като нематериални, невеществени 
или неосезаеми. Те достигат до извод, че по-
ради тясното взаимодействие между създава-
не и консумиране на услугата е трудно да се 
разграничат процесите от продуктите, защото 
услугата като продукт, често е набор от про-
цедури, освен това поради нематериалното 
съществуване на услугата, съществува неяс-
нота между онова, което се произвежда и 
средствата, с които то се произвежда. Според 
посочените автори, услугите са неосезаеми и 
със значително съдържание на информация. 
Неосезаемият характер на повечето услуги, 
обуславя необходимостта от адаптирането им 
към специфични нужди на отделни потреби-
тели. Неосезаемостта е причина за висока 
степен на непрозрачност, което от своя страна 
създава трудности при доказване качеството 
на обслужване и зависи от способността и 
желанието на потребителите да си сътрудни-
чат с доставчика на услуги. При предоставя-
нето на услуги, човешкия капитал има клю-
чова роля, въпреки че много от услугите за-
висят от качеството на информацията и кому-
никациите или от транспортни мрежи. Знани-
ята и уменията на сътрудниците, които са 
ангажирани в процеса на създаване и инови-
ране на услугите са от решаващо значение за 
успеха. Също така, важна роля имат продук-
товите иновации в сферата на услугите, които 
са свързани с усъвършенствания на съответс-
твието между потребителските нужди и дос-
тавяните услуги. 

Въпросът за характеристиките на услугите 
е силно дискусионен в специализираната ли-
тература, но изследователите се обединяват 
около мнението, че те могат да бъдат обоб-
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щени като: 1) неосезаемост, 2) неделимост, 3) 
непостоянство на качеството, 4) несъхраняе-
мост.  

Визираните характеристики, до голяма 
степен, определят какви операционни страте-
гии и системи да бъдат прилагани при управ-
лението на конкретни услуги. Основните ха-
рактеристики на услугите поставят специ-
фични предизвикателства пред управлението 
на процеса на създаването им. Според Йорго-
ва (2011) те слагат отпечатък върху всички 
решения свързани с изграждането на органи-
зацията за услуги и нейното успешно реали-
зиране на пазара. 

 

Специфични особености на телекомуника-
ционните 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), наетите циф-
рови линии за корпоративен интернет, сате-
литните телефони, преносът на глас чрез ин-
тернет протокол (VoIP)1. 

Телекомуникационните услуги са елект-
ронни съобщителни услуги. Понятието „елек-
тронни съобщения” се дефинира като прена-
сяне, излъчване, предаване и приемане на 
знаци, сигнали, писмен текст, изображения, 
звук и съобщения от всякакъв вид чрез про-
водник, радиовълни, оптична или друга елек-
тромагнитна среда (ЗЕС, 2015). 

Основните характеристики на услугите ка-
то неосезаемост, неделимост, непостоянство 
на качеството и несъхраняемост не са прило-
жими при телекомуникационните услуги. 
Последните са базирани на технологии и в 
специализираната литература са известни 
като технологично базирани услуги. 

Услугите на телекомуникационните опе-
ратори са осезаеми, делими (потребителя 
заявява услугата в офис на оператора или 
чрез информационно комуникационна техно-
логия), постоянни на качество (процеса на 
извършване на услугата е стандартизиран 
чрез сервизни схеми, процедури, правила), 
предоставят се от обучен и квалифициран 
персонал и т.н. 

В подкрепа на горните разсъждения, може 
да се цитира мнението на Димков (2013), спо-
ред който технологично базираните услуги са 
                                                           
1 www.bg.wikipedia.org.  

съхраняеми, повторими, често стандартизи-
рани и накрая, но не на последно място по 
значение, не включват преки контакти с хора. 
Специфична особеност на технологично ба-
зираните услуги е, че са достъпни чрез няка-
къв вид оборудване за осъществяване на обс-
лужване. При телекомуникационните услуги 
оборудването може да бъде мобилен телефон, 
смартфон, таблет и т.н. Оборудването е няка-
къв елемент на хардуера, който е нужен с цел 
да се достави услугата. Устройствата за фи-
зически достъп и техническата инфраструк-
тура функционират в състояние на симбиоза 
и са взаимно зависими. 

В обобщение може да се каже, че специ-
фичните характеристики на услугите налагат 
необходимостта от прилагане на нови подхо-
ди при тяхното управление, които са пред-
поставка за развитието на операционния ме-
ниджмънт. При извършване на услуги клиен-
тите, персонала, системата за трансформация, 
качеството и т.н. са зависими от особеностите 
на конкретната услуга. В условията на силно 
конкурентна среда, икономическо и произ-
водствено предимство пред конкурентните 
организации, може да бъде постигнато, чрез 
внедряването на съвременни системи за уп-
равление на услуги, съобразно тяхната спе-
цифика. 

 

Проблеми при управлението на телеко-
муникационни услуги 

 

Управлението на услуги се описва най – 
добре, чрез т. нар. концепция „сервизен триъ-
гълник” (фиг.1). 

 
Фиг. 1. Схема на сервизния триъгълник 
 

Модифицирана за телекомуникационната 
услуга (фиг.1), концепцията за сервизния 
триъгълник предполага в центъра, да се пос-
тавят потребителите (индивидуални и биз-
нес), а операциите по обслужването им след-
ва да играят първостепенна роля, за да се 
удовлетворят техните потребности. Послед-
ните, определят оперативното и тактическото 
управление на услугите, чрез (1) системи за 
материално – техническо и информационно 
осигуряване (сгради и помещения, оборудва-
не, съоръжения, Закон за електронните съоб-

http://www.bg.wikipedia.org/
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щения (ЗЕС), Телекомуникационен пакет на 
ЕС от 2002г., включващ Директиви на ЕС в 
областта на електронните съобщения и др.) и 
(2) сервизния персонал (обслужващ, адми-
нистративно – управленски персонал и тех-
нически кадри, способността им за изпълне-
ние на операциите, техните качества като 
компетентност, вежливост, отзивчивост, ко-
муникативност и др.), а за да са ефективни 
посочените два елемента е необходимо да се 
следва (3) разработена стратегия на телеко-
муникационния оператор. 

Връзките между елементите на сервизния 
триъгълник съответно са: (1) „потребител - 
стратегия”, която формира очакванията на 
клиентите за това какво ще получат от опера-
тора като телекомуникационна услуга; (2) 
„клиент - персонал” – показва, че и двете 
страни са жизненоважни за изпълнение на 
услугата, т.е. едната не може без другата; (3) 
„клиент - системи” – обосновава необходи-
мостта от проектиране на операционната сис-
тема през погледа на клиентите, като обслуж-
ването им е неразделна част от проектиране-
то; (4) „стратегия - системи” – означава, че 
подсистеми, процеси и операции трябва да са 
част от стратегията или системите следва да 
поддържат стратегията; (5) „стратегия - пер-
сонал” – определя необходимостта от серви-
зен персонал, който да познава стратегията на 
телекомуникационния оператор и да е част от 
нея; (6) „системи - персонал” – обосновава, че 
операционната система трябва да е друже-
любна към персонала, тъй като е известно, че 
доволният персонал води до доволни индиви-
дуални и бизнес клиенти. 

Следователно, между елементите на визи-
раната концепция, съществуват взаимни 
връзки и зависимости, които трябва да бъдат 
отчитани и добре управлявани от ръководст-
вото на оператора. 

Концепцията за „сервизният триъгълник”, 
се използва за интегриране на различни моде-
ли и методи за управление на услугите и тях-
ното качество. По – долу ще бъдат анализи-
рани модели, които могат да намерят прило-
жение при управлението на телекомуникаци-
онни услуги като се отчита тяхната специфи-
ка. 

При предоставянето на услуги в т.ч. теле-
комуникационни услуги съществува т. нар. 
„Момент на истината”, в който клиентите и 
обслужващият персонал от “фронт офиса” на 
системата се намират в пряк контакт (Фиг.2). 
Моментът на взаимодействие между потреби-

телите и операционната система е от решава-
що значение, тъй като тогава резултатът от 
услугата достига до съзнанието на клиента 
чрез материални (физически) елементи и/или 
чрез информацията получена в пряк или кос-
вен контакт с персонала. Според някои изсле-
дователи „момента на истината” съвпада с т. 
нар. „точки на контакт с клиента” (Найденов 
и кол, 2008) . 

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.  

 

 
Фиг. 2. Модел „Момент на истината” 

 

Изхождайки от факта, че при услугите 
операционния (производствения) процес съв-
пада с процеса на потребление, може да се 
направи извод, че за постигане на удовлетво-
реност е много важен опита на потребителя и 
усилията на мениджърите на операторите, 
трябва да бъдат насочени към създаване на 
положителни емоции и преживявания на кли-
ентите, преди и по време на изпълнение на 
услугата. В условията на интензивна конку-
ренция на телекомуникационния пазар, за да 
бъдат задържани клиентите е необходимо 
усилията на ръководството да бъдат насочени 
в посока уникално предлагане и обслужване, 
базирано на индивидуалните им потребности 
и очаквания. 

Друг широко приложим при управлението 
на услугите е т. нар. „Модел на несъответст-
вията” (Фиг. 3), който е предложен от Пара-
сураман, Зейтамъл и Бери (Parasuraman et al, 
1985). Неговата същност се изразява в измер-
ване на видимите и скритите елементи на 
услугата, като се обръща по - голямо внима-
ние на нейното качество. Изхождайки от фак-
та, че качеството е стратегическа цел за пос-
тигане на конкурентно предимство, може да 
се аргументира необходимостта от неговото 
приложение при телекомуникационните опе-
ратори.  

Според модела, възможните несъответст-
вия между „клиент - доставчик” са: (1) между 
очакванията на клиента и управленските раз-
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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.  

 

 
Фиг. 3.  Модел на несъответствията 

Източник: Найденов и кол, 2008 
 

На базата на GAPS модела е разработен 
метод за оценка на качеството на услугите 
SERVQUAL (фиг.4), който се основава на 
преценката на клиента и резултат от разлика-
та между възприетото и очакваното качество 
на услугата. (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 
1988). 

 
Фиг.4. SERVQUAL метод за измерване 

качеството на услугите 
 

Авторите на метода предлагат пет групови 
показатели за качество на услугите:  

1) Осезаемост (Tangibles): материални съ-
оръжения; оборудване; външен вид на сът-
рудниците;  

2) Надеждност (Reliability): отразява спо-
собността на организацията да извърши обе-
щаното обслужване сигурно и точно;  

3) Отзивчивост (Responsiveness): желание 
да се помогне на клиентите и да се предоста-
ви незабавно обслужване. Следователно този 

показател отразява реакцията на организация-
та спрямо желанията на потребителите;  

4) Увереност (Assurance): знания, любезно 
съдействие на сътрудниците, способност да 
внушават доверие и увереност;  

5) Емпатия (Empathy): загриженост и пер-
сонално внимание към всеки потребител от 
страна на организацията.  

Моделът на несъответствията и 
SERVQUAL метода, могат да се използват 
при търсене на отговори на въпросите, какви 
очаквания на клиентите са формирани на 
стратегическо ниво, т.е. какво те „трябва да” 
получат от телекомуникационния оператор, а 
на тактическо и оперативно какви са техните 
възприятия, т.е. „какво е” получено. Неговото 
приложение при предоставяне на телекому-
никационни услуги е важно с оглед осигуря-
ване на високо качество, което води до удов-
летвореност на клиентите, увеличаване на 
пазарния дял и производителността и намаля-
ване на разходите.  

В обобщение, може да се направи извод, 
че разгледаните модели и концепции могат да 
бъдат приложени при телекомуникационните 
оператори с оглед осигуряване на добра теле-
комуникационна услуга, която удовлетворява 
потребителите и изпълнява стратегическите 
намерения на оператора. 

Според някои изследователи Найденов и 
Недялков (2009), съществуват проблеми на 
управлението на услугите, които са свързани 
със свойствата (характеристиките) на услуги-
те: неосезаемост, неделимост, непостоянство 
на качеството и несъхраняемост. Предложе-
ната класификация на проблемите на управ-
лението на услугите не е приложима при те-
лекомуникационните услуги, тъй като в голя-
ма степен не притежават визираните характе-
ристики. В това отношение е полезна пред-
ложената от Иванова (2013) класификация. 
Дискутираните в научни публикации пробле-
ми са систематизирани според следните 
признаци: 1) общи функции на управлението; 
2) характера на дейността и 3) проблеми въз-
никващи в трите основи области на управле-
ние на бизнес процесите, съгласно еТОМ 
модела.  

Предложената от Иванова класификация 
осигурява възможност да се направи сравни-
телен анализ на проблемите на българските и 
чуждестранните оператори. През последното 
десетилетие, българските оператори разреша-
ват проблеми, свързани с подобряване на 
обслужването, неудовлетвореност на клиен-
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тите, промяна в начините на общуване с кли-
ентите и др., докато усилията на чуждестран-
ните организации (телекомуникационни опе-
ратори, кабелни оператори, интернет достав-
чици и др. предприятия работещи в сферата 
на телекомуникациите) са насочени и към 
разработване на нови телекомуникационни 
услуги, съобразени с променящите се изиск-
вания на потребителите, подобряване на вза-
имоотношенията с клиентите, разработване 
на нови методи за обработване на оплаквани-
ята на абонатите, необходимост от стратегия 
за фокусиране на потребителите и др. 

Въз основа на обстоен литературен обзор е 
установено, че един от значимите проблеми 
при управлението на телекомуникационни 
услуги е ниската удовлетвореност на потре-
бителите (Димчева, Велев, 2016; Димчева, 
2015, 2016;  Иванова, 2011, 2012,  2014, 2015, 
Dimcheva, 2016, Suárez, García-Mariñoso, 
Santos, 2016, Denga, Lua, Weib, Zhanga, 2010, 
Fujin, Griffin, Babin, 2009, Kuo, Wu, Deng, 
2009, Turel, Serenko. 2006, Engler, Winter, 
Schulz, 2015, Agnihotri, Dingus, Hu, Krush, 
2016, Dovalienea, Masiulyteb, Piligrimienec, 
2015).  

Получените резултати са причина да се 
формулира извод, че е необходимо проучване 
на проблемите при управлението на телеко-
муникационни услуги в Република България. 
Това дава основание за проучване и опреде-
ляне на индикатори за управленски проблеми 
на операторите от сектор електронни съоб-
щения в страната. В настоящата работа като 
индикатори за управленски проблеми са разг-
ледани подадените жалби от потребителите, 
съдържащи информация за причините, пора-
ди които клиентите подават оплаквания. За 
целите на проучването е систематизирана и 
анализирана информация от годишните док-
лади на Комисията за регулиране на съобще-
нията (КРС) през периода 2012г. – 2016г.  

През последните две години се наблюдава 
тенденция към намаляване на броя на недо-
волните потребители (съответно 2557 през 
2016г. и 2512 през 2015г.), които подават оп-
лаквания в КРС, тъй като през 2014г. техния 
брой е 2 992, през 2013г. постъпилите жалби 
са 3291, а през 2012г. са 5032.  

В резултат на направения сравнителен 
анализ на данните за подадени жалби от пот-
ребители на електронни съобщителни услуги 
са идентифицирани индикатори за управлен-
ски проблеми на операторите от сектора, 
свързани с оспорване на сметки от неудов-

летворени клиенти, изготвяне и подновяване 
на договори, нелоялни търговки практики и 
получаване на нежелани търговски съобще-
ния. 

 

Заключение 
 

В заключение могат да бъдат формулира-
ни следните основни изводи: 

1) изяснена е същността на понятието 
„услуга” като са систематизирани най – из-
вестните дефиниции; 

2) посочени са основите характеристики 
на услугите и е направен извод, че те не се 
отнасят за телекомуникационните услуги, 
които са технологично базирани; 

3) изведени са специфичните особености 
на телекомуникационните услуги като техно-
логично базирани услуги; 

4) изяснена е спецификата на управле-
ние на телекомуникационни услуги като е 
предложена модифицирана за телекомуника-
ционните услуги концепция на „сервизния 
триъгълник” и са анализирани приложими 
при тяхното управление модели; 

5) идентифицирани са проблеми при уп-
равлението на телекомуникационни услуги в 
страната и чужбина. 
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ABSTRACT: In the article a theoretical analysis of the concept of "organizational image" has been carried 
out and its elements have been identified. A hierarchical system of factors (indicators) is proposed to build a 
positive image of operators providing electronic communication services. Factors of the organizational image 
are classified according to its elements. An algorithm, model and methodology for building a positive image of 
operators in the electronic communications sector have been developed. 
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Въведение 
 

Организационният имидж има важно зна-
чение и роля в условията на засилена конку-
ренция между съвременните организации. 
Последното се отнася изключително силно за 
операторите от сектор електронни съобще-
ния.  

Понятието „електронни съобщения” се 
дефинира като пренасяне, излъчване, преда-
ване и приемане на знаци, сигнали, писмен 
текст, изображения, звук и съобщения от вся-
какъв вид чрез проводник, радиовълни, оп-
тична или друга електромагнитна среда (ЗЕС, 
2015). 

През последните години бизнес организа-
циите, предоставящи електронни съобщител-
ни услуги функционират в условията на гло-
бализация, интензивна конкуренция, техноло-
гичен напредък, все по – големи изисквания 
на клиентите по отношение на качество на 
обслужване, качество на предлаганите услуги 
и др. 

Операторите от сектор електронни съоб-
щения, за да запазят конкурентните си пре-
димства е необходимо непрекъснато да тър-
сят, прилагат и развиват управленски модели 
и подходи, ориентирани към усъвършенства-
не на управленския процес и създаване на 
конкурентни предимства. 

Въпросът за изграждане на положителен 
имидж като фактор за конкурентно предимст-
во на оператори от сектор електронни съоб-

щения е слабо дискутиран в специализирана-
та литература.  

От тук се поражда необходимостта от изс-
ледване и разработване на методически под-
ход за изграждане на положителен имидж на 
операторите, предоставящи електронни съ-
общителни услуги. 

Обект на изследване в настоящата работа 
са български оператори на електронни съоб-
щителни услуги. 

Предмет на изследване е организацион-
ния имидж на оператори, предоставящи елек-
тронни съобщителни услуги на населението в 
Република България. 

Целта на настоящата статия е да се раз-
работи методически подход за изграждане на 
положителен имидж на оператори от сектор 
електронни съобщения. 

Постигането на формулираната цел се 
осъществява чрез изпълнение на следните 
задачи: 

1. да се направи теоретичен анализ на по-
нятието „организационен имидж” с цел иден-
тифициране на неговите елементи; 

2. да се разработи йерархична система от 
показатели за изграждане на положителен 
имидж на оператори от сектор електронни 
съобщения 

3. да се разработи алгоритъм за прилагане 
на методика за изграждане на имидж на опе-
ратори от сектор електронни съобщения. 

 



52 

Теоретичен анализ на понятието „орга-
низационен имидж”. Елементи на имиджа 

на организацията. 
 

Темата за конструирането, моделирането, 
развитието и поддържането на имиджа е сил-
но дискусионна в сфери като пъблик рилей-
шънс, маркетинг, бизнес комуникации, дело-
во общуване и масови комуникации. Незави-
симо от нейния мултидисциплинарен харак-
тер все още няма еднозначен отговор на въп-
роса какво се разбира под понятието 
„имидж”. През последните няколко десетиле-
тия термина е широко дискутиран в специа-
лизираната литература (Pilditch, 1970; 
Boulding, 1977; Abratt, 1989; Botan, 1993; 
Melewar, 1993; Stone, 1995; Hatch, 1997; 
Wood, 2001; Grunig, 2003;  Kang, Yang, 2010; 
Kim, Trail 2010; Spyropoulou, Skarmeas, 
Katsikeas, 2010; Kim, Jeon, Jung, Lu, Jones, 
2012; Bingöl, Şener, Çevik, 2013; Ko,  Hwang, 
Kim, 2013; Ho,  Pang,  Yong, Lau, 2014;  
Джефкинс, 1993; Райков, 2001;  Афанасьев, 
2003; Альтшулер, 2004; Стойков, 2007; Мор-
дасова, 2011; Кюрова, 2013; Павлова, 2015; 
Янева, 2016; Василева, 2016; Стоянов, 2016; 
Tемелкова, Колев, 2017 и т.н.), което налага 
необходимост от неговото прецизиранане за 
целите на настоящата разработка. В настоя-
щата работа за удобство е възприет термина 
„организационен имидж”, но е уместно да 
направим уточнение, че равнозначен е и тер-
мина „корпоративен имидж”.  

На базата на задълбочен анализ на различ-
ни гледни точки относно същността на ими-
джа на организацията може да се формулира 
следното работно определение за понятието 
„организационен имидж”: „представата на 
клиентите и служителите за организация-
та, базирана на нейната идентичност, ре-
путация, поведение и действия в общество-
то”. 

Организационният имидж влияе положи-
телно върху лидерството на организацията, 
тъй като е предпоставка за удовлетвореност 
на клиентите. Той може да се разглежда като 
управленско средство за постигане на по – 
високо ниво на удовлетвореност на клиентите 
от качеството на обслужване и на предлага-
ните услуги. За да бъде удовлетворен клиента 
е необходимо да му се предложи, услуга, коя-
то отговаря на неговите очаквания. От друга 
страна, за да се постигне удовлетвореност на 
потребителя е необходимо оператора да пла-
нира и достави услуга, която отговаря на не-

говите очаквания т.е да няма разминаване 
между „очаквания” и „възприемания” на кли-
ента по отношение на услугата. 

Във връзка с гореизложеното, е необходи-
мо да се уточни, че корпоративния имидж се 
разглежда като вътрешнокорпоративен и 
външнокорпоративен (Dutton, 1994). В кон-
текста на казаното е важно да се поясни, че 
имиджа на организацията се описва като об-
щото впечатление в съзнанието на обществе-
ността за една организация (Barich and Kotler, 
1991; Dichter, 1985; Finn, 1961; Kotler, 1982). 
То е свързано с различни физически и пове-
денчески характеристики на организацията, 
като например име, разнообразие от продук-
ти/услуги, традиция, идеология, качество на 
комуникацията при взаимодействие с клиен-
тите и др.  

Имиджът на организацията е резултат от 
процес, при който обществеността сравнява 
различните атрибути на организациите, които 
са основополагащи за клиентите при вземане 
на решение за покупка на продукти/услуги от 
дадена организация. 

Според Kennedy (1977), корпоративният 
имидж има два принципни елемента: функ-
ционален и емоционален. Функционалният 
елемент е свързан с материални характерис-
тики, които могат лесно да бъдат измерени, а 
емоционалната компонента е свързана с пси-
хологически измерения, които се проявяват 
чрез чувства и нагласи към една организация. 
Тези чувства са получени от индивидуалните 
преживявания на клиентите на бизнес органи-
зацията и от обработката на информация за 
характеристиките, които са функционални 
показатели на имиджа.  

Понятието „имидж” в превод от английски 
език означава „образ”, то има латински про-
изход, произхожда от думата imago, която е 
свързана с глагола imitari, което означава 
имитирам или подражавам. Според В. Бонди-
ков, имиджът може да се разглежда като раз-
новидност на образа (Бондиков, 2011). В нас-
тоящата работа за по – голяма прецизност е 
използвано понятието „имидж”, а не българс-
кият му превод „образ”. 

Терминът „имидж” е един от най-
противоречивите в понятийната рамка на 
Пъблик рилейшънс (ПР), който е въведен 
като основен в теорията и в последствие чес-
то квалифициран като ирелевантен по отно-
шение на субектите на ПР-действия (Heath, 
2005). В подкрепа на гореизложеното е факта, 
че част от ПР-практиците поставят знак за 
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равенство между „имидж“ и „репутация“ и 
респективно асоциират дейностите по изг-
раждане и/или трансформиране на имиджа с 
мениджмънт на репутацията. Някои от авто-
рите интерпретират имиджа като синоним на 
идентичността, а други, които са работили 
най-вече в сферата на бизнескомуникациите и 
деловото общуване, издигат в култ комуни-
кационните стратегии за изграждане и под-
държане на имиджи и формират отделен тео-
ретичен дял в комуникационната теория, на-
речен „имиджология“. 

Според специалистите в областта „ими-
джът е плод на многообразна, идваща от раз-
лични източници и най – често опосредствана 
информация, за реално съществуващи обекти 
и явления. Имиджът създава една втора реал-
ност, която обаче силно влияе върху процеса 
на вземането на решения от индивида (Рай-
ков, 2001). В контекста на казаното по-горе, е 
необходимо да се поясни, че имиджът на една 
организация може да се разглежда като про-
екция на нейните действителни елементи в 
съзнанието на нейния персонал и стейкхолде-
рите (заинтересованите от съществуването й 
лица, групи, институции и обществото като 
цяло). В този смисъл, за организацията са 
валидни различни имиджи (образи), поради 
различия в гледните точки на заинтересова-
ните страни -  клиенти, служители, акционери 
и др. В подкрепа на казаното е факта, че анг-
лийският специалист Франк Джефкинс гово-
ри за няколко вида имидж. Огледален имидж 
е този, които ръководството на дадена орга-
низация има за нея. Той е различен от теку-
щия имидж, който външни лица имат за орга-
низацията. Множественият имидж се явява 
сборът от личните представи за компанията 
на различни нейни служители (Джефкинс, 
1993).  

Изхождайки от разбирането, че цялостния 
положителен/отрицателен имидж на даден 
обект е следствие от хармонизирането на 
идентичността, репутацията и организацион-
ната култура в настоящата работа са изяснени 
трите понятия, тъй като често имиджа се 
обяснява, обвързва или дефинира чрез тях. 

Смята се, че в голяма част от специализи-
раната литература по ПР термините „имидж” 
и „идентичност” се възприемат като взаимно-
заменяеми и се употребяват неправилно като 
синоними (Abratt, 1989). 

Под идентичност на организацията се раз-
бира вътрешната й същност (индивидуалност) 
изразена чрез името, логото и организацион-

ния дизайн, които са осезаеми, предават ин-
формация за организацията към външната 
среда и правят уникално дадено предприятие. 
Следователно може да бъде обосновано, че не 
може да се постави знак за равенство между 
двете понятия, тъй като имиджа се проявява 
чрез комуникирането на идентичността т.е. тя 
се явява структуроопределящ компонент на 
имиджа. 

Независимо от този факт, редица специа-
листи (Barney, 1991; Van Riel, 1995; Van Riel 
and Balmer, 1997; Vella and Melewar, 2008) 
отбелязват, че идентичността на организация-
та и корпоративния имидж (вътрешен и вън-
шен) са неосезаеми предимства, които доба-
вят по - голяма стойност на компанията и 
ценността им се състои в тяхната възможност 
да повишават директно или индиректно кон-
курентоспособността й.  

Понятията „имидж” и „репутация” също 
не могат да се използват като синоними, тъй 
като репутацията се формира от възприятията 
и опита, които външната аудитория има от 
контактите си с организацията, а също под 
въздействието на чужди възприятия, на които 
тя се доверява. Репутацията е следствие от 
комуникацията и взаимодействието между 
организацията и нейните публики т.е. отразя-
ва оценките на външните публики, докато 
имиджът съдържа както външно възприятие, 
така и вътрешно, а също така и комуникира-
ната идентичност.  

Организациите могат да имат добра, лоша 
или никаква репутация (когато са неизвест-
ни), която се отнася до такива характеристики 
като бързо обслужване, добро качество, гри-
жовно отношение към клиентите, коректни 
връзки със снабдителите, финансови пости-
жения. За различните публики репутацията 
има различни качествени измерения и детер-
минанти. 

Според Vella и Melewar (2008), идентич-
ността на организацията се представя на раз-
личните групи стейкхолдъри, които в послед-
ствие изграждат корпоративния имидж и така 
създават основа за конструирането на корпо-
ративната репутация.  

В контекста на казаното по - горе следва 
да се отбележи, че в съвременната бизнес 
среда, пренаситена със съобщения, които 
идват от компании със сходен предмет на 
дейност, е наложително наличието на въз-
можност за тяхната отличимост, която се пос-
тига чрез професионално създадените и уме-
ло управлявани конструкти на корпоративна-
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та и на организационната идентичност, на 
корпоративния имидж и на корпоративната 
репутация (Димитрова, Я., 2012, 2015). 

С оглед изясняване на релацията между 
„имидж” и организационна култура в насто-
ящата работа е конкретизирано, че под орга-
низационна култура се разбира съвкупността 
от компоненти като мисия на организацията, 
ценностна система, символи и герои, ритуали 
и церемонии, чрез които се изразява органи-
зационната философия. Организационната 
култура представлява обособена конфигура-
ция от норми, ценности и стил на сътрудни-
чество на индивидите и екипите в организа-
цията. 

В специализираната литература, няма 
единно схващане по въпроса дали тя е компо-
нент или контекст на идентичността, тъй като 
проявява качества и на двете, може едновре-
менно да се разглежда и като механизъм за 
поддръжка на имиджа на организацията и 
като контекст, в който се позиционира и под-
държа този имидж в духа на най - разпрост-
раненото виждане за културата като „инстру-
мент за заздравяване на корпоративната 
идентичност за постигане на целите на орга-
низацията“ (Vella & Melewar, 2008). 

Изхождайки от факта, че организационни-
ят имидж се изгражда във външната среда 
чрез комплексно взаимодействие между 
идентичността, репутацията и културата на 
организацията може да се направи извод, че 
при конструиране на имиджа на организация-
та действията на мениджърите трябва да бъ-
дат насочени към създаване на подходяща 
външна и вътрешна среда, като се акцентира 
на достоверността на информацията за възп-
риетата от организацията стратегическа насо-
ченост (мисия на организацията, цели и дей-
ности, чрез които ще се реализира, и необхо-
дими ресурси за нейното изпълнение). 

В резултат на направения литературен об-
зор е констатирано, че не е предложен подход 
за изграждане на положителен имидж на опе-
раторите от сектора, а последното е изключи-
телно важно при усъвършенстване на управ-
лението им.  

 

Йерархична система от показатели за 
изграждане на положителен имидж на опе-

ратори, предоставящи електронни съоб-
щителни услуги 

 

Понятието „организационен имидж” е ши-
роко дискутирано от специалистите в специа-
лизираната литература, различните автори 

имат различни гледни точки при неговото 
дефиниране, но са единодушни в мнението 
си, че то е многопластово образование, което 
включва множество подсистеми (подобрази) 
и елементи, които са взимносвързани и си 
взаимодействат помежду си. В предишни 
разработки на автора се предлага модел за 
изграждане на имидж на мобилен оператор, в 
които имиджа се състои от следните компо-
ненти: продуктов, управленски и финансов, 
социален имидж и имидж на организацията 
като работодател (Dimitrova, 2016; Димитро-
ва, 2017).  

В настоящата работа, изхождайки от фак-
та, че цялостния имидж е следствие от хар-
монизиране на идентичността, репутацията и 
фирмената култура авторът възприема глед-
ната точка, според, която организационният 
имидж се състои от: идентичност и репута-
ция, тъй като за фирмената култура е спорно 
дали е самостоятелен елемент или е компо-
нент на идентичността.  

Това виждане, е в основата на предложена 
от автора система от показатели (фактори) за 
изграждане на положителен корпоративен 
имидж. (Таблица 1). 

 Според автора на настоящия труд, е умес-
тно факторите за изграждане на положителен 
имидж да бъдат класифицирани според еле-
ментите на организационния имидж. 

 
Алгоритъм, модел и методика за изг-

раждане на положителен имидж на опера-
торите предоставящи електронни съобщи-

телни услуги 
 

В настоящата разработка е предложена йе-
рархична система от фактори за изграждане 
на имидж, която се базира на т.нар. индика-
торен подход.  

Индикаторният подход намира широко 
приложение през последните години в нашата 
страна за разрешаването на разнообразни 
управленски проблеми. Например: усъвър-
шенстване на административното обслужване 
(Димков, 2012), оценяване качеството на обс-
лужване при технологично базирани услуги 
(Димков, 2013), оценяване на възприеманото 
от индивидуалните потребители качество на 
обслужване на оператори в мобилните кому-
никации (Иванова, 2015), оценяване на удов-
летвореността от потреблението на телекому-
никационни услуги на ключови клиенти 
(Димчева, 2016), оценяване и изграждане на 
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имидж на мобилен оператор (Димитрова, 2017) и т.н. 
 

Таблица 1 Йерархична система от фактори за изграждане на положителен имидж на опера-
тор от сектор електронни съобщения 

Фактор 
 

идентичност репутация 

Име на оператора V  
Търговска марка V  
Реклама V  
Предлагане на разнообразни тарифни планове  V 
Предлагане на промоции за услугите и продуктите;  V 
Качество на обслужване;  V 
Качество на предлаганите услуги;  V 
Качество на предлаганите продукти;  V 
Използване на нови технологии;  V 
Ефективност на инфраструктурата на мрежата на мобилния оператор;  V 
Ефективност на начините за комуникация с клиентите;  V 
Коректност и етичност в отношенията с клиентите;  V 
Организиране и провеждане на социални кампании.  V 

 
 

При индикаторният подход се използват 
индикатори, които се формират от базови 
показатели, отразяващи влиянието на различ-
ни фактори върху изследвания обект. Силата 
на влиянието на отделните фактори се отчита 
с т. нар. „тегловни коефициенти”. Целта е, за 
всеки от изследваните обекти, да се формират 
стойности на индикаторите – т.нар. „индекси” 
(Димков, 2013). 

Авторът на настоящия труд предлага изг-
раждането на имидж на операторите, предос-
тавящи електронни съобщителни услуги да се 
извършва посредством комплексен индикатор 
- „Имидж на оператор от сектор електеонни 
съобщения”, които се формира от следните 
специализирани индикатори: „идентичност” и 
„репутация”. 

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 
за изграждане на имидж на оператор от сек-
тор електронни съобщения, c = 1, c – брой 
индикатори; 

Iq,u  - специализиран индикатор за изграж-
дане на имиджа за U-тия фактор, wq – тегло-

вен коефициент; 0 ≤ wq ≤ 1; � wq =1

𝑄𝑄

𝑞𝑞−1
 

Тегловните коефициенти се изчисляват по 
правилото на Борда чрез допитване до екс-
перти в областта на електронните съобщения. 
Те ранжират по важност елементите на ими-
джа по скала от 1 до 2. 

Тегловните коефициенти на показателите 
се изчисляват чрез нормализиране по форму-
ла (2): 

(2) 
 
където: wi – тегловен коефициент на i – 

тия показател, pi – получени точки на i – тия 
показател, N – брой ранжирани показатели. 

Комплексният индикатор „имидж на опе-
ратор от сектор електронни съобщения” се 
състои от два специализирани индикатора и 
придобива следния вид: 

I имидж на о.с.е.с.= wа.Iа + wb.Ib   (3) 
където: I– комплексен индикатор „Имидж 

на оператор от сектор електронни съобщения 
”; 

Ia –специализиран индикатор „идентич-
ност”; 

Ib – специализиран индикатор „репутация”; 
wa  и  wb, – тегловни коефициенти съответ-

но на специализирани индикатори Ia и Ib. 
Всеки от специализираните индикатори от 

своя страна се формира от базови показатели. 
Специализиран (базов) индикатор „иден-

тичност” включва три базови показателя, а 
именно: 1) „Име на оператора”, 2) „Търговска 
марка” и 3) „Реклама”. 

Специализиран (базов) индикатор „репу-
тация” включва десет базови показателя, а 
именно: 1) „Предлагане на разнообразни та-
рифни планове”, 2) „Предлагане на промоции 
за услугите и продуктите”, 3) „Качество на 
обслужване”, 4) „Качество на предлаганите 
услуги”, 5) „Качество на предлаганите про-
дукти”, 6) „Използване на нови технологии”, 
7) „Ефективност на инфраструктурата на 

∑=

= N

i

i
P

PW
1 1

1
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мрежата на мобилния оператор”, 8) „Ефек-
тивност на начините за комуникация с клиен-
тите”, 9) Коректност и етичност в отношения-
та с клиента”, 10) „Организиране и провежда-
не на социални кампании”.   

Базовите индикатори се пресмятат по 
формулата: (Димков, 2013) 

𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 =
∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁
   

 (4) 
където: Ixx – базови индикатори; 
xxxi – стойности на базови показатели, кои-

то формират базовите индикатори Ixx; 

N – брой на базовите показатели. 
респондентите на първо или второ място. 
 

 
Фиг.1. Структура на предлагания модел за изграждане на имидж на оператор от сектор 

електронни съобщения 

Оценяването на влиянието на факторите, 
които въздействат върху елементите на орга-
низационния имидж на операторите от сектор 
електронни съобщения се извършва чрез ба-
лови оценки на базовите показатели по седем 
степенна скала. Баловите оценки се дават от 
респондентите в специализирана анкетна 
карта. Баловите оценки се нанасят в таблична 
форма за всички базови показатели, които 
характеризират отделните елементи на ими-
джа. 

За формиране на специализираните инди-
катори се извършва нормализиране на данни-
те за базовите показатели. Прилагат се стан-
дартни процедури за нормализиране. Теглов-
ните коефициенти, които определят степента 
на влияние на базовите показатели се форми-
рат по правилото на Борда, според броя на 
ранжиранията им от 

Въз основа на изчисляване на комплексни-
ят индикатор „имидж на оператор от сектор 
съобщения”, могат да се определят кои са 
силните и слаби страни на даден оператор, 

 

 

 

 

имидж на 
оператор от 

сектор елект-
ронни съоб-

щения 

идентичност 

репутация 

Име на оператора 

Търговска марка 

Качество на обслужване 

Реклама 

Предлагане на разнообразни та-
рифни планове 

Предлагане на промоции за услуги-
те и продуктите 

    
   

Ефективност на инфраструктурата 
на мрежата на мобилния оператор 

    
   

Качество на предлаганите услуги 

Използване на нови технологии 

Организиране и провеждане на 
социални кампании 

Качество на предлаганите продукти 

   

Коректност и етичност в отношени-
ята с клиентите 

Ефективност на начините за кому-
никация с клиентите 
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свързани с изграждането на всеки елемент от 
имиджа и да се формулират изводи за конку-
рентните предимства на операторите, предос-
тавящи електронни съобщителени услуги в 
страната. 

Разработената методика за изграждане на 
имидж на оператор от сектор електронни съ-
общения трябва да следва следния алгоритъм 
на работа (фиг. 2). 

В специализираната литература се посоч-
ва, че при оценяване на имиджа и репутация-
та, могат да се прилагат критериите високо, 
средно и ниско ниво по седемстепенна скала 
със следните значения: високо 6 и 7, средно 3, 
4 и 5 и ниско 1 и 2 (Nguyen and Leblanc, 
2001).  

 

 
Фиг.2. Алгоритъм за прилагане на методика за изграждане на положителен имидж на опе-

ратор от сектор електронни съобщения 
 

 
При анализа на получените резултати от 

прилагане на разработената методика за изг-
раждане на положителен имидж на оператори 
от сектор електронни съобщения, авторът 
предлага да се използва пет степенна скала 
при оценяване със следните значения:  

до 2.49 – слаб имидж; 
от 2.50 до 3.49 – среден имидж;  
от 3.50 до 4.49 –добър имидж; 
от 4.50 до 5.49 – много добър имидж; 
над 5.50 – отличен имидж. 
Изборът на подобна скала за оценяване не 

е случаен, а е свързан с факта, че системата 
на оценяване в нашата страна е петстепенна и 
се възприема добре не само в сферата на об-
разованието. (Недялков, 2012). 

Предложеният методически подход за изг-
раждане на имидж е универсален, тъй като 
включените в него базови показатели, които 
представляват ключови фактори, оказващи 
влияние върху имиджа са съобразени със 
спецификата на операторите от сектор елект-
ронни съобщения като обект на управление. 

 

Заключение 
 

В заключение могат да бъдат направени 
следните по - важни изводи: 

1. на базата на направен теоретичен ана-
лиз на понятието „организационен имидж” са 
идентифицирани неговите значими елементи, 
а именно идентичност, репутация и фирмена 
култура. Установено е, че в литературата е 

спорен въпроса дали фирмената култура е 
самостоятелен елемент или е компонент на 
идентичността; 

2. предложена е йерархична система от 
фактори (показатели) за изграждане на поло-
жителен организационен имидж на оператори 
от сектор електронни съобщения. Факторите, 
оказващи влияние върху имиджа на операто-
рите са класифицирани според двата елемен-
та на имиджа, а именно идентичност и репу-
тация; 

3. разработени са алгоритъм, модел и 
методика за изграждане на положителен 
имидж на оператори, предоставящи елект-
ронни съобщителни услуги на населението в 
Република България. 
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Въведение 

 

С цел установяване спецификите на орга-

низационната култура в съвременното бъл-

гарско училище, през две последователни го-

дини е проведено емпирично проучване. Ос-

новният му фокус е да установи преоблада-

ващия тип организационна култура в изслед-

ваните училищни организации. Допълнител-

ни цели на изследвания са установяване на: 

предпочитания от учителите тип организаци-

онна култура; степента на съвпадение между 

наличния тип култура на организацията и то-

зи, предпочитан от тях.  

Изследването е осъществено посредством 

инструментариум за анализ на преобладава-

щия и предпочитан тип организационна кул-

тура, създаден от Харисън (1972 г.)
1
. Ориги-

налната анкетна карта включва 15 въпроса
2
, 

отнасящи се към различните компоненти на 

организацията и организационната култура. 

Всеки отделен компонент е представен с че-

тири твърдения, характеризиращи четири 

различни типове организационна култура 

                                                           
1
 Джойс Олдман, Разбиране на организационната 

култура, кн. 8 от курса „Ефективният мениджър”, 

НБУ Open University, 1994 г. 
2
 През 2008 г. екип от преподаватели в СУ „Св. 

Кл. Охридски“ (Б. Кривирадева, В. Гюрова и Й. 

Първанова) адаптират въпросника на Харисън за 

изследване на организационната култура за  

изследване на социално-педагогически 

институции. 

(култура на властта, на ролята, на задачата, на 

личността). Изследваните лица ранжират 

твърденията към всеки въпрос в два аспекта – 

валидно за организацията и валидно за анке-

тирания. В първия случай, те оценяват в каква 

степен всяко твърдение се открива в органи-

зационната култура на тяхната институция. 

Във втория – в каква степен всяко твърдение 

е близо до техните собствени идеи, предста-

ви, нагласи и предпочитания. 

Твърденията се оценяват по четиристепен-

на скала (от 4 – най-точно подхождащо на 

организацията, в коятоанкетираният работи, 

до 1 – най-малко подхождащо на организаци-

ята, в която работи анкетирания).  

По същия начини респондентите ранжират 

твърденията, отнасяйки ги към своите собст-

вени предпочитания, т.е. съгласно своята 

лична ориентация към определения тип орга-

низационна култура. От оригиналните 15 

въпроса 14 са включени в използваната ан-

кетна карта, като е направена стилистична 

редакция на въпросите и твърденията към тях 

(Олдман, Д. от Кривирадева, Б. (2008): 200-

201). Тези 14 въпроса (Q1-Q14) се отнасят 

към компонентите на организационната кул-

тура както следва:  

• характеристики на добрия ръководител,   

• характеристики на добрия подчинен,   

• характеристики на добрия член на орга-

низацията,   

• характеристики на хората, които работят 

в организацията,   
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• отношението на организацията към ин-

дивида,   

• осъществяването на контролните функ-

ции на ръководителя на организацията,   

• разпределянето на задачата,   

• изпълнението на възложената работа,   

• кога и как работят заедно хората в орга-

низацията,   

• с какво е свързана комуникацията в орга-

низацията,   

• как се преодоляват конфликтите в орга-

низацията,   

• как се вземат решенията в организацията,   

• характеристики на подходящия контрол.  

• особености на комуникационната струк-

тура в организацията. 

Към всеки въпрос са приложени 4 твърде-

ния (айтеми – I), съответстващи на конкретен 

тип организационна култура, посочен от Ха-

рисън (I1-I4). Твърденията се отнасят към ви-

довете организационна култура както следва:  

I1
3
 – култура на властта; 

I2 – култура на ролята; 

I3 – култура на задачата; 

I4 – култура на личността; 

Резултатите по типове организационна 

култура се изчисляват за всеки респондент, 

съответно за организацията и за личните 

предпочитания на учителите по следната 

формула:  

) 

) 

) 

) 

Където: 

К – Резултат за съответния тип култура, 

получен за конкретен респондент (отбелязани 

с индекс от 1 до 4) 

Q – Номер на въпроса (отбелязан с индекс 

1 до 14 

I – номер на твърдението (отбелязан с ин-

декс 1 до 4) 

Четирите типа култури са отбелязани с 

индексите както следва:  

К1 – култура на властта 

К2 – култура на ролята 

К3 – култура на задачата  

К4 – култура на личността 

Максималният брой точки, който може да 

се получи за всеки вид организационна кул-

тура, е 56 (14 твърдения по 4 точки). Мини-

                                                           
3
 I – Items (айтеми) и индекса I ще бъде използван 

за по-ясно описание на изчисленията по 

въпросника 

малният брой е 14 точки (14 твърдения по 1 

точка). Колкото е по-висок общият брой точ-

ки за съответния тип култура, толкова повече 

този тип се явява преобладаващ за съответна-

та организация или в по-голяма степен се 

доближава до предпочитанията на служите-

лите в нея. Общата сума от 56 точки би озна-

чавало, че съответната култура е напълно до-

минираща или предпочитана. Колкото по-

малка е разликата между общите точки за 

всеки тип култура, толкова по-слабо и неясно 

изразен е типа организационна култура (по: 

Олдман, Д. от Кривирадева, Б. (2008): 200-

2011). „Факт е, че културата не може да бъде 

определена точно. Понякога тя се възприема 

чрез различните характеристики – някои отк-

рито изложени, други – по-деликатно посоче-

ни (от Олдман, Д. Кривирадева, Б. (2008): 

200-2011.)“.  

Според И. Иванов по рейтинг на важност 

идеалната организационна култура дава при-

оритет на задачата, след това на хората, след 

тях на ролята и накрая на властта. Управленс-

ката компетентност предполага познаването 

на различните видове култури и използването 

на съчетание от различни характеристики за 

гъвкавото и ефективно управление на учили-

щето (Иванов, И. (2010): 67). Интерес предс-

тавлява дали и в каква степен това твърдение 

се потвърждава от проведеното и представено 

тук емпирично изследване.  

Изследването на характеристиките на ор-

ганизационната култура в съвременните учи-

лищни организации е проведено на два етапа 

– през 2014 г. и през 2015 г. Общият брой из-

следвани лица е 312, от които 132 през 2014 г. 

и 179 през 2015 г.  

През 2014 г. по-голям дял от изследваните 

лица 67,3% не са посочили своя пол. От тези 

които са го посочили 81,4% са жени, а 18,6% 

са мъже. През 2015 г. всички изследвани 179 

лица са посочили пола си и разпределението е 

съответно 86,6% жени и 13,4% мъже.  

През 2014 год. респондентите са помолени 

да напишат своята възраст, без да бъдат разп-

ределяни в различни възрастови групи. Сред-

ната възраст на изследваните лица през тази 

година е 49,7 години, като най-възрастният 

респондент е на 66 години, а най-младият, на 

30 години. Трябва да се има предвид, че едва 

89 анкетирани през 2014 год. са посочили 

възрастта си, а останалите са предпочели да 

не го правят.  

С цел да се получи по-точна информация, 

през следващата 2015 год. респондентите бя-
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ха помолени да посочат задължително въз-

растовата група в която попадат, без да из-

писват точната си възраст. Разпределението 

по възраст на тази извадка може да бъде ви-

дяно на Диаграма 1. 

 

 
Диаграма 1. Разпределение на респондентите по възраст - 2015 

 

През 2015 год. най-голям дял 46,9% от ли-

цата, участвали в проведеното емпирично из-

следване, са над 50 годишна възраст, следва-

ни от лицата на възраст между 40 и 50 години 

39%.  

Анализът на преобладаващия в организа-

цията и предпочитания от отделния респон-

дент тип организационна култура е направен 

чрез два отделни математически подхода, ба-

зирани на общата сума точки, събрана от все-

ки тип организационна култура (в двата плана 

на въпросника – валидна за организацията и 

валидна за личността). Математико-

статистическият анализ за двете групи рес-

понденти в изследваната извадка е реализи-

ран по отделно – за групата, проучена през 

2014 г. и за групата, проучена през  

2015 г.  

При първия подход се изчислява средно 

аритметичния брой точки (M) за всеки тип 

култура (преобладаваща или предпочитана), 

натрупан от оценките на всички респонденти 

в групата. За тази цел е приложена следната 

формула: 

 

 

 

 

Където: 

М – Средноаритметичен брой точки за съот-

ветния тип култура (отбелязани с индекс от 1 

до 4) 

К – резултат за съответния тип култура, по-

лучен за конкретен респондент (отбелязан с 

индекс от 1 до 4) 

R – Респондент (отбелязан с индекс от 1 до n) 

N – Брой респонденти в извадката 

На базата на така получения резултат, ти-

път култура, който има най-голям брой точки 

(средно аритметично) се определя като пре-

обладаващ в организацията или като предпо-

читан от групата респонденти.  

Например, ако културата на властта е съб-

рала най-висок средноаритметичен брой точ-

ки за извадката при оценката на наличната в 

организацията култура, тя се определя като 

преобладаваща. По този начин се определя 

преобладаващия тип култура в училищните 

организации, според респондентите, изслед-

вани през 2014 г. и 2015 г. Същият алгоритъм 

се прилага и към предпочитания от респон-

дентите тип организационна култура.  

При втория подход за определяне на пре-

обладаващия и предпочитания тип организа-

ционна култура всеки от респондентите по-

сочва кой е преобладаващият, лично според 

него, тип организационна култура в неговото 

училище. Резултатът се определя съобразно 

това кой от четирите типа култури е събрал 

най-много точки от оценките на четиринаде-

сетте твърдения във въпросника. По този на-
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чин за всеки от респондентите се знае кой е 

преобладаващия тип организационна култура 

в неговото училище и както и коя е предпо-

читаната от него тип организационна култура. 

Например при респондент №1, ако при оцен-

ката на наличната в организацията култура, 

културата на властта е събрала 15 точки, кул-

турата на ролята 35 точки, културата на зада-

чата 32 точки, културата на личността 20 точ-

ки, следва, че според него преобладаващата 

култура в неговата организация е култура на 

ролята - тази, с най-голям брой точки (35). По 

същия алгоритъм се определя предпочитаната 

култура от респондентите. Когато два типа 

организационна култура имат равен брой 

точки и двата се посочват като преобладава-

щи/предпочитани. 

Основен акцент в проведените през 2014 и 

2015 год. проучвания бе търсенето на съвпа-

дение между културата, която респондентът е 

определил като преобладаваща в неговата 

организация, и предпочитания от него тип 

организационна култура. При наличие на 

съвпадение между преобладаващата и пред-

почитаната (или преобладаващите и предпо-

читаните типове организационна култура, ако 

те са повече от един тип се отбелязва наличие 

на пълно съвпадение между тях. Ако съвпада 

само една от преобладаващите/предпочитани 

култури, се отбелязва наличие на частично 

съвпадение. Напр., ако преобладаващият тип 

култура в организацията е културата на роля-

та, а респондентът е определил като предпо-

читани от него култура на ролята и култура 

на задачата, то това е частично съвпадение 

между преобладаващата и предпочитаната 

култура. 

Двата подхода за определяне на преобла-

даваща и предпочитана култура, на практика, 

имат една и съща цел – да се очертаят основ-

ния тип преобладаваща култура в образова-

телните организации и основния тип предпо-

читана култура сред работещите в тези орга-

низации.  

При първия подход, определянето на пре-

обладаващата/предпочитаната култура в изс-

ледваните организации става чрез натрупване 

на оценките, дадени от отделните респонден-

ти по отделните типове култури. В този слу-

чай резултатите отразяват типа организаци-

онна култура на ниво организация и на ниво 

личност, без да се държи сметка за конкрет-

ните мнения на отделните респонденти. 

При втория подход, резултатът за преоб-

ладаващ/предпочитан тип култура се форми-

ра на базата на индивидуалните преценки на 

всеки отделен респондент. Резултатът предс-

тавлява процентен дял респонденти, за които, 

например, преобладаващата култура в орга-

низацията е култура на задачата. В този слу-

чай данните са диференцирани, поради нали-

чието на респонденти, които са оценили като 

преобладаваща/предпочитана култура повече 

от един тип. Тази диференцираност дава въз-

можност да се видят по-задълбочено комби-

нациите, които се получават според мненията 

на респондентите и да се подсили анализа на 

организационната култура така, че да бъде 

максимално обективен. 

Данните, получени чрез двата подхода, са 

представени последователно за всяка от двете 

изследвани групи.  

Резултатите от проведените проучвания 

през 2014 и 2015 г. за типа организационна 

култура в училищата показват една обща тен-

денция, като преобладаващ тип организаци-

онна култура се очертава културата на ро-

лята, а като предпочитан тип организаци-

онна култура се очертава култура на зада-

чата. В същото време се наблюдават някои 

различия в резултатите от двете извадки, 

представени по-долу (виж таблица 1).  

Както показва таблицата, преобладаващи-

ят тип организационна култура, според рес-

пондентите и от двете извадки, е културата 

на ролята, със средни стойности (39,8 и 38,5 

точки). И през двете години на проучването 

непосредствено след тази култура, като ярко 

изявена в училищните организации се очер-

тава културата на задачата
4
. Прави впечат-

ление, че като цяло няма нито един тип орга-

низационна култура, която ярко да изпъква 

над останалите, с разлика поне от 10 точки в 

средните стойности. Това означава, че в учи-

лищните организации са налични елементи от 

различни типове организационни култури.  

Прави впечатление, че и в двете извадки 

(от 2014 г. и от 2015 г.) културата на власт-

та в училищните организации показва значи-

телно високи стойности (среден резултат 

между 33,7 и 33,2, при максимален резултат 

56). Същото важи и за културата на лич-

ността, със средни стойности между 31,7 и 

33,4.  

                                                           
4
 Според Шаталова и колектив културата на 

ролята е характерна в етапа на растеж на 

организацията, а култура на задачата в етапа на 

развитие.  
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Таблица 1. Преобладаваща и предпочитана култура – първи вариант 

 
Средни стойности – 2014 г. Средни стойности – 2015 г. 

 

Налична в ор-

ганизацията 

Предпочитана 

от индивида 

Налична в орга-

низацията 

Предпочитана 

от индивида 

култура на властта 33,72 25,33 33,24 27,79 

култура на ролята 39,08 39,09 38,35 38,06 

култура на задачата 38 43,95 36,84 40,12 

култура на личността 33,38 40,84 31,68 35,11 
 

Културата на ролята, като очертаваща 

се с най-висок среден резултат и в двете из-

вадки, има относително малка разлика със 

следващата я култура на задачата (1; 1,5 

точки). Това означава, че тези два типа орга-

низационна култура показват относително 

близки резултати в проучваните организации.  

Прави впечатление, че при попълването на 

въпросника не всички изследвани лица реал-

но могат да отграничат твърденията, отнася-

щи се за различните видове култура и поради 

това според тях твърдения за различни култу-

ри се равнопоставят, т.е. оценяват се по един 

и същи начин. Затова е възможно получените 

крайни резултати да не съвпадат с целта на 

въпросника, която е свързана с ранжирането 

на твърденията и, като резултат – ранжиране-

то на четирите типа култури съобразно тяхна-

та степен на проявление в организацията. То-

ва показва, че в момента на изследването пе-

дагогическите специалисти не са имали уме-

нията (а понякога и желанието) да разграни-

чат, осмислят и оценят обективно елементите 

на организационната култура. 

Изследването показва, че културата на 

ролята е най-разпространената култура в из-

следваните училища с много разновидности. 

Тя е типична за класическата формална, бю-

рократична организация, като болници, уни-

верситети, големите училища. Организации-

те, в които преобладава този тип култура, ра-

ботят успешно в стабилна обкръжаваща сре-

да.  

За този тип култура е характерна висока 

централизация и висока формализация и 

стандартизация, подходяща за рутинни дейс-

твия. Управленският екип е зает със стратеги-

ята за развитие и координация на работата, 

както и с управленският екип разработването 

на правила и процедури (правилници, устави, 

инструкции), които се изпълняват точно. Те 

регулират взаимоотношенията между отдели-

те, звената, дейностите на отделните екипи и 

членове на организацията. Ефективността 

зависи от рационалното разпределение на за-

дачите и отговорностите, а не от отделни 

личности.  

За този тип училища и съответната учи-

лищна култура е характерна ниската инова-

тивност. Необходимостта от промени в такъв 

тип училищни организации се осъзнава бав-

но. Те са консервативни и устойчиви, но за-

това пък осигуряват сигурност, безопасност и 

предсказуемост за служителите си. Ролята 

(функцията, позицията и длъжността) е по-

важна от човека, който я изпълнява. На чове-

ка се гледа само като на ресурс за постигане 

целите на организацията. Положението в йе-

рархичната структура, т.е. така наречената 

власт на позицията, е основен източник на 

власт, а личните качества остават на заден 

план, заедно с експертната власт. В училищ-

ните организации, в които преобладава този 

тип култура, властва контролът. Ценят се 

точността, изпълнителността, отговорността, 

коректността на членовете на училищната 

организация. Добрият началник е този, които 

е обективен, коректен, избягва да използва 

своята власт за лични цели и изисква от под-

чинените си само това, което се изисква от 

формалната система (по: Иванов, И. (2010): 

69). 

Втората по вид култура, преобладаваща в 

училищните организации и първа по вид кул-

тура, предпочитана от респондентите, е кул-

турата на задачата. За нея е характерно, че тя 

е типична за проектантски и иновативни ор-

ганизации. Ориентирана е към конкретна ра-

бота, често по проект и към реализирането на 

специфични задачи, за които е необходимо да 

се формират и се формират работни групи 

(екипи). За решаването на определени проб-

леми се ползват човешки и др. ресурси от 

различните части на системата, като се съсре-

доточават към дадения екип, който трябва да 

реши задачата. Групите не са постоянни. Те 

се ситуират според компетенциите на члено-

вете за решаване на конкретната задача.  

При този тип култура доминира властта на 

специалиста, на експерта. Животът на работ-

ните групи (екипи) е кратък. За да е успешна 
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училищната организация нейната култура на 

задачата трябва да прерасне в култура, ориен-

тирана към ролята, тъй като тя предполага по-

голяма свобода.  

Култура на задачата е подходяща и за учи-

лища, в които учителите имат свободата да 

избират програмата и темпа на работа с класа. 

Все още българските училища не са толкова 

свободни при реализирането на учебновъзпи-

тателната дейност. От друга страна училища-

та дават заявки, че до голяма степен са готови 

за по-голяма свобода при реализирането на 

основните трудови задължения, а именно 

обучението и възпитанието на подрастващото 

поколение, способно да се интегрира в соци-

ума. 

Лидерът при този тип култура следва да е 

гъвкав и уверен експерт и да има уважението 

на хората, които ръководи. Добрият началник 

се отнася еднакво към всички и обикновено 

се влияе от това, което е свързано пряко с из-

пълнението на задачата. Той използва автори-

тета си за получаване на власт, необходими за 

постигане успехи в работата (по: Иванов, И. 

(2010): 69-70). 

Проучванията и през двете години посоч-

ват културата на задачата, като най-

предпочитан тип от респондентите, съответно 

със 43,95 точки през 2014 г. и 40,12 точки 

през 2015 година. Същевременно между две-

те извадки се появява разлика по отношение 

на втория най-предпочитан тип организаци-

онна култура: през 2014 г. - културата на 

личността, с 40,84 точки среден резултат, а 

през 2015 година - културата на ролята, с 

38,06 точки среден резултат. Разликата между 

първия и втория тип предпочитани култури и 

в двете извадки е между 2 и 3 точки. Както и 

при преобладаващата в организацията тип 

организационна култура, и тук няма ярко от-

крояващ се фаворит, чийто среден резултат да 

надхвърля останалите с повече от 10 точки. 

Това показва, че независимо от преобладава-

щия тип организационна култура, сред рабо-

тещите в образователните организации се 

наблюдават предпочитания към елементи 

присъщи, на разнообразни типове организа-

ционна култура.  

По-детайлният анализ на преобладаващия 

и предпочитания тип култура в училищата, 

съставен на базата на индивидуалните оценки 

на всеки респондент, потвърждава в известна 

степен направените вече заключения, като 

дава допълнителна представа за начина, по 

който анкетираните възприемат и оценяват 

преобладаващата в организацията култура и 

това какво мислят за предпочитания от тях 

тип култура (виж таблица 2). 

Процентното разпределение на респонден-

тите във всяка от извадките съобразно преоб-

ладаващия или преобладаващите, и предпо-

читания или предпочитаните типове органи-

зационна култура показва, че отново предпо-

читаният от респондентите тип организаци-

онна култура е културата на задачата. Съ-

ответно 53% от респондентите през 2014 и 

41,3% от респондентите през 2015 год. са да-

ли най-високи стойности на този тип култура. 

Същевременно, при определяне на преобла-

даващия тип култура в организацията се наб-

людават някои различия. През 2014 г., както 

бе посочено по-горе, най-висок среден резул-

тат получава културата на ролята. При про-

центното разпределение на отговорите от съ-

щата извадка, обаче, най-много респонденти 

28,85% посочват като преобладаваща в тяхна-

та организация културата на задачата. Кул-

турата на ролята (като преобладаваща) по-

сочват 25,8% от лицата, изследвани през 2014 

г. В допълнение, ясно се вижда, че при нали-

чие на два типа култури, оценени от респон-

дентите като налични в еднаква степен в ор-

ганизацията, най-често един от тези два типа 

е именно културата на ролята, в съчетание с 

култура на задачата 2,3% и култура на лич-

ността 1,5%. Тези данни показват, че култу-

рата на задачата и културата на ролята са 

трайно присъстващи в училищните организа-

ции типове организационни култури. Често 

респондентите оценяват техните характерис-

тики като налични в почти еднаква степен. 

През 2015 г. резултатите са доста по-

категорични. Според 34,1% от респондентите 

от тази извадка преобладаващата култура в 

тяхната организация е именно културата на 

ролята. Въпреки различията между двете из-

вадки, по-детайлният преглед на оценките на 

отделните респонденти за преобладаваща и 

предпочитана култура потвърждава в значи-

телна степен направения по горе извод, а 

именно, че към момента на изследването 

(2014-2015 г.) най-често в образователните 

организации доминира културата на ролята, 

следвана неизменно от културата на зада-

чата. Предпочитаният тип организационна 

култура от работещите в образователните ор-

ганизации е културата на задачата. Относно 

втория по предпочитания тип двете извадки 

се различават, като през 2014 г. това е култу-
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рата на личността, а през 2015 - културата на ролята.   
 

Таблица 2. Преобладаващ и предпочитан тип култура в изследваните училища (2014-2015) 

 

2014 г.-% 2015 г.-% 

 

Преобладаваща 

култура в орга-

низацията 

Предпочитана 

култура от ин-

дивида 

Преобладаваща 

култура в органи-

зацията 

Предпочитана 

култура от 

индивида 

култура на властта 24,2 0 23,5 5 

култура на ролята 25,8 17,4 34,1 27,4 

култура на задачата 28,8 53 26,3 41,3 

култура на личността 14,4 22,7 9,5 18,4 

култура на властта и 

култура на ролята 
0 0 1,7 0,6 

култура на властта и 

култура на личността 
0 0 0,6 0 

култура на ролята и 

култура на задачата 
2,3 0,8 3,4 4,5 

култура на ролята и 

култура на личността 
1,5 0,8 0 0,6 

култура на задачата и 

култура на личността 
3 5,3 1,1 2,2 

 

Интерес представлява доколко преоб-

ладаващия и предпочитания тип организаци-

онна култура съвпадат. Резултатите от емпи-

ричното изследване през 2014 и 2015 г. по-

казват, че при по-голям дял от респондентите 

и в двете извадки липсва такова съвпадение 

(виж таблица 3). 

 

Таблица 3. Съвпадение между преобладаващ и предпочитан тип организационна култура – 

2014-2015 

 

2014 г.-% 2015 г.-% 

 

N=132 N=179 

Пълно съвпадение между преобладаваща и предпо-

читана култура 
38,6 34,6 

Няма съвпадение между преобладаваща и предпочи-

тана култура 
51,5 55,9 

Частично съвпадение между преобладаващи и пред-

почитани култури 
9,8 9,5 

 

Както се вижда от таблицата пълно съвпа-

дение между преобладаващия и предпочита-

ния тип организационна култура е налице при 

38,6% от респондентите през 2014 г. и 34,6% 

от респондентите през 2015 г. При малко под 

10 процента от изследваните лица във всяка 

от изследваните извадки има частично съвпа-

дение между преобладаващия и предпочита-

ния тип култура, когато в един от двата и/или 

в двата случая е налице повече от един тип 

организационна култура, оценен високо (с 

еднакъв брой точки). Но при 51,5% от рес-

пондентите през 2014 г. и при 55,9% от рес-

пондентите през 2015 г. преобладаващият и 

предпочитаният от тях тип организационна 

култура не съвпадат в никаква степен. 

Като резултат от проведените през 2014г. 

и 2015 г. емпирични проучвания на организа-

ционната култура могат да се обобщят след-

ните изводи: 

 В училищните организации се очертава 

доминирането на културата на ролята. Според 

Шаталова организациите при които се наб-

людава такъв тип преобладаваща култура се 

намират в период на растеж. Тя би била ефек-

тивна в стабилна социална среда 

 Като цяло, изследването не показва на-

личието на тип култура със среден резултат, 

поне с 10 точки по-висок от останалите.  
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 Непосредствено след културата на ро-

лята в училищните организации се нарежда 

културата на задачата. Двата типа организа-

ционна култура налагат в училищните орга-

низации специфичен микс от йерархизирана 

структура, с ясни формални разпределения на 

ролите и правомощията, с фокус върху ос-

новната задача, паралелно формиране на раз-

нообразни групи и екипи за изпълнение на 

специфични задачи.  

 Предпочитаният тип организационна 

култура в изследваните училищните органи-

зации е културата на задачата, следвана най-

често от културата на личността.  

 Очертаните чрез проучването преобла-

даваща и предпочитана организационна кул-

тура не се отличават с особено голяма сила, 

т.е. те не изпъкват като категорично преобла-

даващи в организациите. Средните резултати 

са между 35-42 точки от максимално възмож-

ните 56. Това показва, че характеристиките на 

отделните култури често се преплитат и фор-

мират своеобразна смес, подходяща за спе-

цификата и конкретното състояние на учи-

лищните организации. Това се потвърждава и 

от по-детайлния анализ, при който една група 

респонденти (между 5 и 7%), определя два 

типа организационна култура с еднакво силно 

присъствие в техните организации. Положе-

нието е същото и при предпочитаната от рес-

пондентите организационна култура. 

 При повече от половината изследвани 

лица няма съвпадение (нито пълно, нито час-

тично) между преобладаващия за организаци-

ята и предпочитания от тях тип организаци-

онна култура. Дали това има отношение към 

състоянието на организацията, мотивацията и 

удовлетвореността от работата и как това е 

свързано с лидерството и ефективността на 

самата организация са въпроси, които би 

следвало да се проучат по-детайлно и по-

задълбочено чрез последващи изследвания.  

 Детайлният анализ на някои от компо-

нентите, описващи типовете организационна 

култура, потвърждава наличието на специ-

фична комбинация от култура на ролята и 

култура на властта като преобладаващи в изс-

ледваните училищни организации. Докато 

добрият ръководител и добрият подчинен се 

описват чрез характеристики, присъщи на 

културата на ролята, то добрият член на орга-

низацията, мотивацията за екипна работа и 

отношението на организацията към индивида 

се определя през призмата на културата на 

задачата.  

Представените емпирични проучвания на 

организационната култура в български учи-

лищни организации нямат претенции за пред-

ставителност или изчерпателност. Те очерта-

ват спецификата на този феномен в организа-

ции, специфични по своята социална мисия, 

характер, структура и функциониране. Дан-

ните, от изследванията, могат да служат като 

отправна точка както за бъдещи изследвания 

на организационната култура в образовател-

ните организации, така и за последващи про-

учвания на нейното място и роля в управле-

нието на училищните организации и в пости-

гането на ефективност от дейността на орга-

низацията и на нейните служители. Доколко и 

в каква степен типът организационна култура 

и наличието на съвпадение между преоблада-

ваща и предпочитана организационна култура 

влияят върху състоянието и функционирането 

на образователните организации са въпроси, 

чиито отговори тепърва предстои да бъдат 

търсени.  
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PARENTS' AWARENESS AND READINESS REGARDING SILANIZATION  

OF THE CHILDREN TEETH 
 

Rumyana Stoyanova, Maryana Alexandrova, Nikolay Atanasov 
 

ABSTRACT: Tooth caries is one of the most common diseases in the dentistry. A National Health Strategy 
has been developed and adopted by the Council of Ministers to prevent the oral health in 5-8 years old children 
in Bulgaria. Aim: The aim of this study is to explore the parents' awareness and readiness regarding the 
silanization of the children teeth. Material and Methods: A cross-sectional study has been carried out among 61 
parents from two kindergartens in Plovdiv. An anonymous questionnaire is used. Results: A significant number 
of respondents 67.2% (n = 41) are informed of the silanization of teeth as one of the methods for caries 
prophylaxis. However, 65.6% (n = 40) don’t know about the current National Program in Bulgaria. If there is 
no public program for putting of sealants, a significant percentage of respondents (50,8%; n = 31) won’t pay 
between 25-30 levs of tooth. Nonparametric tests prove the existence of relationship between family status and 
willingness to pay for sealants (P = 0.019). A significant percentage of married people are willing to pay for 
silanization (62.9%, n = 22) unlike the unmarried and the divorced. Conclusion: If the parents have to pay for 
sealants directly (out-of-pocket) this will significant reduce the consumption of these types of dental services. 

Key words:  sealants, children teeth, willingness to pay. 
 

Въведение 
 
Зъбният кариес е едно от най-често среща-

ните заболявания в оралната област. В пос-
ледните години като цяло в редица страни на 
Западна Европа, Северна Америка, Канада, 
Нова Зеландия и Япония се отбелязва спад в 
разпространението и честотата на това забо-
ляване [14, 17, 20]. Това е постигнато благо-
дарение на непрекъснато съществуващи 
програми за профилактика на стоматологич-
ните заболявания в тези страни [1, 15, 16, 18, 
19]. 

В България интензитетът на зъбния кари-
ес, според отделни проучвания на временни 
зъби при 6 годишните и на постоянни зъби 
при 6 и 7 годишните е по-висок спрямо същия 
показател в други европейски страни [2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 13]. По последни данни на Между-
народната федерация на дентистите в Бълга-
рия само при 30% от децата на възраст до 18 
години няма кариес на зъбите [10]. 

За решаване на проблема в страната има 
разработена и приета от Министерския съвет 

Национална здравна стратегия, на базата на 
която е разработена Национална програма за 
профилактика на оралните заболявания при 
деца от 0-18 години за периода 2009-2014 и 
2015-2020 година [11, 12]. В рамките на пос-
ледната, Министерството на здравеопазване-
то финансира силанизацията на първите пос-
тоянни зъби при малките на възраст от 6 до 8 
години. Силанизирането е широко разпрост-
ранен и постоянно използван, тестван и вали-
диран метод с висока степен и международно 
признание [1, 7, 16, 18, 19]. То представлява 
запечатване на дълбоките фисури и ямки на 
първите постоянни интактни молари. Явява 
се ефикасно средство за предпазване от зъбен 
кариес и се осъществява до две години след 
пробива им. 

Проучванията на Куклева от 1994 г. [7], на 
Кондева от 2007 г. [3] и на Пенева от 2008г. 
[13] показват, че българските лекари по ден-
тална медицина са запознати със съвременни-
те методи и средства за профилактични пок-
рития, но рядко ги прилагат. Като причина за 
ограниченото им прилагане се отбелязва 
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необходимостта от мотивация на родите-
лите, които през този период е трябвало да 
заплащат профилактичните покрития, тъй 
като те не са били включени в безплатния 
пакет за деца на Здравната каса.  

От 2009 г. по Националната програма за 
профилактика на оралните заболявания на МЗ 
процедурата е безплатна. Необходимо е деца-
та и родителите първоначално да бъдат ин-
формирани за необходимостта от поставяне 
на силанта и възможностите, които предоста-
вя конкретната профилактична програма. 

Целта на настоящото проучване е да се 
анализира информираността и готовността на 
родителите, относно силанизирането на детс-
ките зъби. 

 
Материал и методи 

Дизайнът на проучването е крос-
секционен. Базира се на анкетно проучване 
сред родители на деца, посещаващи две слу-
чайно избрани детски градини на територията 
на гр. Пловдив. Използван е собствен инст-
рументариум – анкетна карта за проучване 
информираността и готовността на родители-
те, относно профилактичния метод „Силани-
зиране“ на детските зъби. Проучването е про-
ведено през периода септември-октомври 
2017 година.  

Извършено е доброволно, пряко анонимно 
допитване на родителите с помощта на ан-

кетна карта, която съдържа въпроси за уста-
новяване на: 

• информираността и готовността на 
родителите за потребление на услугите по 
силанизиране; 
• прилаганите профилактични мерки от 

страна на родителите, свързани с устната 
хигиена на децата;причините за посещаване 
на лекар по дентална медицина; 
• демографски характеристики, като 

възраст, пол, образование, семейно положе-
ние, социален статус на респондентите; 
• среден доход на семейството; 
• възраст на детето. 
Някои от въпросите позволяваха да се по-

сочат и повече от един отговор.   
За обработка на данните беше използван 

софтуерен продукт SPSS 17 и Excel for 
Windows. Използвани са дескриптивен, вари-
ационен и непараметричен анализ за изслед-
ване на връзки и  зависимости между наблю-
даваните признаци. 
 

Резултати 
В проучването взеха участие 61 родителя, 

от които 83.6% (n=51) жени. Средната въз-
раст на анкетираните лица е 36.07±6.824 го-
дини. 

Другите социо-демографски характерис-
тики на респондентите са показани в  
таблица 1. 

 
Таблица 1. Социо-демографски характеристики на респондентите 
 

  Брой (N) % 

Семейно положение 

Женен/ омъжена 35 57.5 
Разведен/ разведена 6 9.8 
На семейни начала 19 31.1 
Самотен родител 1 1.6 
Общо 61 100.0 

Брой членове в се-
мейството 

Двама 6 9.9 
Трима 30 49.2 
Четирима 24 39.3 
Петима 1 1.6 
Общо 61 100.0 

Образование 

Без образование 1 1.6 
Средно образование 15 24.6 
Професионален бакалавър 1 1.6 
Бакалавър 12 19.7 
Магистър 32 52.5 
Общо 61 100.0 
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  Брой (N) % 

Социален статус 

Нает 57 93.4 
Самонает 1 1.6 
Безработен 3 4.9 
Общо 61 100.0 

Месечен доход 
на семейството 

от 421-700 лв. 3 5.7 
от 701-1000 лв. 15 28.3 
от 1001-1500 лв. 21 39.6 
от 1501-2000 лв. 9 17.0 
над 2000 лв.; 5 9.4 

 Общо  53* 100.0 

* Осем респондента не са посочили месечния доход на семейството си. 
Резултатите сочат, че значителна част от 

анкетираните лица 67.2% (n=41) са чували и 
преди за силанизирането на детските зъби, 
като един от методите за профилактика на 
кариес. Въпреки това 65.6% (n=40) заявиха, 
че не знаят за действащата в България „Наци-
онална програма за профилактика на орални-
те заболявания при деца от 0 до 18 години“, 
касаеща поставянето на силанти. Значителен 
дял от лицата (32.3%; n=10), които знаят за 

наличието на държавна силанизираща прог-
рама, отбелязват като източник на тази ин-
формация личния им лекар. Другите канали 
за информираност на респондентите, относно 
горепосочената програма са печатните медии, 
телевизионните предавания, интернет, прия-
тели и други. Разпределението на отговорите, 
според източниците на информация, е предс-
тавено на фиг. 1. 

 

 
Фиг. 1 Откъде се информирахте за националната програма за профилактика на оралните забо-

лявания при деца от 0 до 18 години? 
 
За да установим доколко родителите са на-

ясно в действителност с метода „Силанизира-
не“ на детските зъби, ние ги помолихме да 
отговорят на въпроса върху кои зъби, според 
тях се поставят силанти. От всички 61 отго-
ворили родители, само 15 (24.6%) бяха дали 
правилен отговор, а именно че силанти се 
поставят върху първите постоянни дъвкател-
ни зъби на детето. Другият контролен въпрос 
за установяване степента на тяхната инфор-
мираност беше свързан с най-подходящия 
период за поставяне на силанти, като 39.3% 

(n=24) бяха отговорили правилно, а именно 
че това е периода между 5 и 8 годишна въз-
раст на детето. 

Резултатите показват незадоволителни ни-
ва на информираност по отношение на важни 
детайли при поставяне на силанти. Въпреки 
слабото познаване на самия метод е интере-
сен погледа върху демонстрираната готовност 
на родителите за включване в Национална 
кампания за безплатно поставяне на силанти. 
Разпределението на отговорите им е предста-
вено на фиг. 2.  

32%

3%

10%13%

26%

16% от личния лекар по 
дентална медицина
от пресата   

от телевизионно 
предаване
от интернет

от приятел

друго
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Фиг. 2 Нагласи на родителите за включване в кампания за безплатно силанизиране на детските 
зъби. 

 
Интерес за нас представляваше и това, да-

ли родителите на деца на възраст между 5 и 8 
години, биха заплатили със собствени средст-
ва една такава процедура, ако не съществу-
ваше безплатна национална кампания. Значи-
телен дял от анкетираните лица (50.8%; n=31) 
отговориха, че не биха заплатили с лични 
средства между 25-30 лева на зъб за поставя-
нето на силанти, като профилактична мярка.  

Най-често прилаганите профилактични 
мерки от страна на родителите, за предотвра-
тяване появата на кариеси върху зъбите на 
техните деца са представени в табл. 2. Сумата 
на отговорите е повече от 100%, тъй като 
родителите можеха да посочат повече от едно 
мероприятие за профилактика. 

 
Табл. 2 Мероприятия от страна на родителите за дентална профилактика на детските зъби 

 Брой (N) % 
Правилна устна хигиена два пъти дневно с флуорна зъбна паста и четка 52 85.2 
Редовно посещение на лекар по дентална медицина 42 68.9 
Правилен подбор на храни и напитки 21 34.4 
Дъвчене на дъвка без захар след хранене 10 16.4 
Поставяне на силанти 6 9.8 
Използване на зъбни конци за почистване на между зъбното пространство 4 6.6 
Флуорна профилактика – само след консултация със стоматолог 1 1.6 
Друго 1 1.6 
Общо  137 224.6 

Резултатите установиха, че значителен дял 
от родителите 59.0% (n=36) водят децата си 
на преглед при лекар по дентална медицина 
повече от един път в годината, 21.3% (n=13) 
по–рядко от веднъж годишно, а 19.7% (n=12) 
само при възникнал проблем. Най-честите 
причини за посещение при стоматолог са: 
профилактика – 68.9% (n=42); лечение на 
кариес – 27.9% (n=17); лечение на травми – 
1.6% (n=1) и друго – 1.6% (n=1). 

Непараметричният тест на Mann-Whitney 
показа, че пола не оказва влияние върху го-
товността на респондентите да се включат в 
държавната силанизираща програма 
(P=0.245), да дадат съгласие за поставяне на 

силанти върху зъбите на своите деца 
(P=0.233), както и върху готовността им да 
заплатят със собствени средства поставянето 
на силанти, като профилактична мярка 
(P=0.600). 

Подобни резултати се установиха и относ-
но останалите социо-демографски характе-
ристики на респондентите, прилагайки непа-
раметричния тест на Kruskal-Wallis, за съпос-
тавка на променливи в повече от две незави-
сими извадки с разпределение различно от 
нормалното (виж табл. 3). Единствено статис-
тически значима разлика в отговорите на рес-
пондентите се установи при готовността им 
да заплатят с лични средства силантите на 

Бихте ли се включили в 
Национална кампания 
за безплатно поставяне 
на силанти на Вашето 

дете?

Бихте ли дали съгласие 
за поставянето на 

силанти върху зъбите на 
Вашето дете?

43 (72%) 42 (71%)

17 (28%) 17 (29%)

да не
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своите деца, от гл. т. на семейното им поло-
жение. Значителен дял от семейните са 
склонни да заплатят с лични средства за при-
лагането на този профилактичен метод 

(62.9%; n=22), за разлика от разведените и 
самотните родители, които на 100% (n=7) не 
са съгласни. 

 
Табл. 3 Връзки между социо-демографските характеристики на респондентите и готовността 
им за силанизиране на детските зъби. 
 

Социо-демографски 
характеристики 

Бихте ли се включили 
в Национална кампа-
ния за безплатно пос-
тавяне на силанти на 

Вашето дете? 

Бихте ли дали съгласие 
за поставянето на си-

ланти върху зъбите на 
Вашето дете? 

Ако цената на силани-
зирането е между 25-30 
лева на зъб, бихте ли 
заплатили с лични 

средства поставянето 
на силанти върху зъби-

те на Вашето дете? 

Каква е Вашата об-
разователна степен? N Средни 

рангове P N Средни 
рангове P N Средни 

рангове P 

без образование 1 52.00 

0.574 

1 51.00 

0.579 

1 15.00 

0.630 

средно образование 15 30.00 15 29.37 15 33.00 
професионален бака-

лавър; 1 22.00 1 21.50 1 45.00 

бакалавър 11 30.18 11 29.55 11 28.64 
магистър 32 30.44 31 30.06 32 30.00 

Общо 60   59   60   

Посочете Вашето 
семейно положение? N Средни 

рангове P N Средни 
рангове P N Средни 

рангове P 

женен/ омъжена 35 28.86 

0.160 

34 28.44 

0.173 

35 26.14 

0.019 
разведен/ разведена 6 42.00 6 41.17 6 45.00 

на семейни начала 18 30.33 18 29.69 18 33.33 
самотен родител 1 22.00 1 21.50 1 45.00 

Общо  60   59   60   

Какъв е Вашия соци-
ален статус?  N Средни 

рангове P N Средни 
рангове P N Средни 

рангове P 

нает 56 30.57 

0.808 

55 30.08 

0.807 

56 30.54 

0.518 
самонает 1 22.00 1 21.50 1 45.00 

безработен 3 32.00 3 31.33 3 25.00 
Общо  60   59   60   

Какъв е приблизи-
телно месечният 
доход на Вашето 
семейство? 

N Средни 
рангове P N Средни 

рангове P N Средни 
рангове P 

от 421-700 лв. 3 27.67 

0.763 

3 27.67 

0.763 

3 31.17 

0.894 

от 701-1000 лв. 15 27.67 15 27.67 15 25.87 
от 1001-1500 лв. 21 26.43 21 26.43 21 28.64 
от 1501-2000 лв. 9 27.67 9 27.67 9 25.28 

над 2000 лв. 4 19.00 4 19.00 5 24.10 
Общо  52   52   53   

 
Изводи 

 
Въпреки малката извадка, проведеното 

проучване осигурява някои интересни резул-
тати. Те могат да бъдат обобщени в следните 
насоки: 

• родителите имат висока обща информи-
раност за предназначението на  силанизира-
нето на детските зъби; 

• по-детайлни знания обаче, като подхо-
дяща възраст и локация на силантите, липсват 
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при по-голяма част от анкетираните родите-
ли; 

• съществува висок дял на родители съг-
ласни за участие в национална програма и 
поставяне на силанти върху детските зъби; 

• заплащането на определени средства из-
вън публична програма за безплатно силани-
зиране изключва значителен дял от родители-
те от потреблението на денталната услуга. 

Високата готовност за включване в прог-
рама по силанизиране на детски зъби навярно 
се дължи на осъзнаване от страна на родите-
лите на потенциалните ползи от прилагане на 
профилактичния метод. Въпреки този факт 
хипотетичното изискване на сума за запла-
щане, при евентуално потребление, извън 
национална програма за профилактика на 
кариес, изключва много голяма част от анке-
тираните от пазара на дентални услуги и по-
конкретно за поставянето на силанти.  
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ABSTRACT: In recent years, "digital nomadism" or distance work has gained increasing popularity and has 

played an increasingly important role in organizational structures and team formation. Companies with different 

sizes report a significant reduction in production costs due to the remote work model. The labor market and its 

accompanying features are extremely dynamic and modern companies must make every effort to adapt quickly 

and adequately to changing conditions. Companies with different business goals - innovations, marketing, 

customer service, design, architecture, research, and others, have already successfully implemented remote 

models. 
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Въведение 

 

Интернет на нещата (IоT), роботиката, 3D 

принтирането, добавената и виртуалната ре-

алност, облачните пространства, глобалните 

дигитални мрежи (blockchain) и базираните на 

тях криптирани дигитални валути и договори, 

самоуправляващите се превозни средства и 

всички проекти свързани с опити за разработ-

ване на все по-усъвършенствани форми на 

изкуствен интелект са само фракция от диги-

талната вълна заливаща и навлизаща все по-

дълбоко в ежедневието ни.  

Живеем, работим и творим в условията на 

динамични трансформации, дължащи се на 

бързия и лесен достъп до информация от вся-

какъв характер. Общуваме, събираме и обме-

няме информация по-бързо, пълно и качест-

вено от всякога. Управляваме процеси или 

поне се стремим да намираме най-правилния  

и оптимален начин да навигираме в среда, с 

константно растящи темпове на промяна. Па-

зарът вече не позволява планирането и осъ-

ществяването на иновативни проекти в диги-

талната ера да бъде изпълнявано със застаря-

ващи и закостенели методологии и инстру-

менти. За постигане на конкурентоспособ-

ност, пред всички икономически субекти сто-

ят множество предизвикателства, породени от 

необходимостта за бърза адаптация и реакция 

към променящата се среда. Продуктите и ус-

лугите все по-бързо пенетрират пазара и дос-

тигат до потребителите, които от своя страна 

са все по-информирани и съответно изисква-

щи. 

За да успеят да се справят с тези бурни 

промени компаниите, ръководителите на еки-

пи и специалистите по подбор на персонал 

все по-често се обръщат към глобалния пазар 

на труда. Този път, обаче не само с идеята да 

привлекат специалисти от различни страни, 

които да работят физически там, където е си-

туирана компанията, а изграждайки екипи от 

хора работещи отдалечено по различни про-

екти. Тези тенденции са силно повлияни и от 

факта, че милeниум поколението (навърши-

лите пълнолетие около 2000та година) пред-

почита да работи по-малко и не вярва в кор-

поративните структури [15], а така наречено-

то “поколение зет” [17] (родените след 

1995г.) държи изключително на свободата си, 

трудно се задържа на едно място дълго време 

и е в константно “търсене на себе си”. Предс-

тавителите на това поколение (“поколението 

зет”), навлизащи с пълна сила на пазара на 

труда смятат, че са напълно способни да се 

обучават самостоятелно, или чрез по-

ефикасни методи и инструменти, различни от 

традиционните.  Това от своя страна създава 

предпоставки за засилено развитие на дис-
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танционните методи на обучение. “Дигитал-

ните училища” са все по-предпочитани зара-

ди гъвкавостта, която предлагат пред ученици 

и студенти. Вече не е необходимо присъстви-

ето в конкретен времеви интервал на конк-

ретно физическо място. Богатото разнообра-

зие от различни курсове, с различни нива на 

трудност, предоставят възможността за разг-

ръщане на една качествено нова форма на 

обучение - форма, която задоволява конкрет-

ни потребности, в конкретен момент от вре-

ме, свързани с конкретните амбиции, личнос-

тни и професионални нужди на обучаващия 

се. Пример за изключително успешна компа-

ния предлагаща такава форма на обучение е 

Udacity [20]. Компанията работи съвместно с 

едни от най-популярните технологични ги-

ганти в света и се стреми, чрез новаторски 

методи и методологии да промени начина, по 

който студентите се обучават, а в дългосро-

чен план да предостави качествено нова ал-

тернатива на конвенционалните методи на 

обучение - такива, които изискват 3, 4 или 5 

годишен курс на обучение проведени в рам-

ките на конкретно учебно заведение. Широ-

кото признаване на уменията и квалификаци-

ите получени, чрез такъв тип обучение тепър-

ва следва да се развива. Логично е, след като 

възможностите за личностно и компетентнос-

тно развитие вече излизат от познатите кла-

сически рамки, пазарът на труда и начините 

на работа също да търпят метаморфози и раз-

витие към нови модели. 

 

I. Феноменът “отдалечено работно място” 

 

През последните години “дигиталното но-

мадство”, или работата от дистанция, набира 

все по-голяма популярност и заема все по-

важна роля в организационните структури и 

формирането на екипи. Компании с различни 

размери докладват значително намаляване на 

производствените разходи, дължащо се на 

модела за отдалечена работа. По данни пре-

доставени от висшето ръководство на амери-

канския застрахователен гигант “Аетна” [16] 

с приблизителен общ брой на служителите от 

35 000 души, 14 500 (47% от общия брой) ня-

мат фиксирано работно място. Поради тази 

причина компанията успява да спести около 

78 млн долара годишно премахвайки нуждата 

да осигури физическо пространство, където 

да настани тези служители и всички допълни 

режийни разходи произтичащи от това.  

Според проучване на surepayroll [19], ком-

паниите адаптирали дистанционния модел на 

работа в своите операции твърдят, че наблю-

дават ръст в производителността, дължащ се 

на редица фактори свързани с работната сре-

да. 61% от анкетираните смятат, че шумните 

колеги са причина за загуба на концентрация. 

86% от анкетираните  твърдят, че работейки 

самостоятелно достигат максималните си ни-

ва на продуктивност. 40% намират спорадич-

ните разговори с колеги за изключително раз-

сейващ фактор. 46% предпочитат да комуни-

кират с колегите си посредством дигитални 

инструменти (електронна поща, приложения 

за инстантен обмен на съобщения или теле-

фония) с цел да избегнат личния контакт по 

време на работа, който им действа разконцен-

триращо. Повече от 2/3 от анкетираните рабо-

тодатели, които са внедрили напълно или 

частично модела за отдалечена работа твър-

дят, че наблюдават увеличение в производи-

телността на труда.  

Доклад на университета Станфорд [11], 

базиран на анализа на статистически данни за 

Китайска компания с 16 000 служители, по-

казва, че моделът за отдалечена работа е “из-

ключително печеливш” за компанията. Внед-

рявайки този модел, компанията е успяла да 

намали с близо 50% риска от напускане на 

служители, повишавайки тяхната лоялност. 

Наред с икономическите ползи за компании-

те, които го използват активно, моделът за 

отдалечена работа носи позитивно усещане у 

служителите и активно търсещите работа. 

68% от  представителите на милeниум гене-

рацията, споделят мнението, че възможността 

за отдалечена работа би значително увеличи-

ла техния интерес към конкретен работодател 

[14]. 

Според Световния Икономически Форум 

[6], моделът за отдалечена работа и виртуал-

ни екипи е “един от най-големите двигатели 

на промяната” свързана с пазара на труда. 

Изследване на “Галъп" [5] за пазара на труда 

в САЩ показва, че 37% от респондентите ве-

че са работили виртуално в даден период от 

своята кариера. 

Пазарът на труда и съпътстващите го осо-

бености е изключително динамичен и съвре-

менните компании трябва да положат всички 

усилия, за да се адаптират бързо и адекватно 

към променящите се условия. Компании с 

различни цели на дейност - иновации, марке-

тинг, обслужване на клиенти, дизайн, архи-

тектура, проучвания и други, вече успешно 
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имплементират моделите за дистанционна 

работа. 

 

II. Управление на фирмени ресурси и про-

цеси в дигитална среда. 
 

С цел постигане на редица оптимизации и 

автоматизации, компаниите използват раз-

лични по тип и обхват бизнес информацион-

ни системи. Силно разпространени и внедре-

ни в процесите на успешните компании са 

“информационните системи за единно плани-

ране на ресурсите на предприятието” (ERP) 

[9]. ERP системите, поне за момента, се счи-

тат за най-високия клас програмно осигуря-

ване. В България подобен род системи полз-

ват 5-15% от фирмите. Други познати бизнес 

информационни системи, но с по-малък обх-

ват, са  системите за управление на взаимоот-

ношенията с клиентите или CRM (Customer 

Relationship Management) [4], [7], [18]. По съ-

щество CRM представлява набор от техни-

чески и програмни средства, чрез които фир-

мите могат да следят и управляват взаимоот-

ношенията със своите клиенти. В една обща 

система са обединени договори, комуника-

ция, маркетингови проучвания и друга тър-

говска активност.  

В съвременните производствените предп-

риятия се прилагат системите за обемно и ка-

лендарно планиране (APSS), които позволя-

ват създаване на координирани графици за 

доставка и производство в рамките на цялата 

верига на доставките на базата на йерарихич-

ното планиране [21].  

Трябва да споменем и системите за управ-

ление на бизнес процесите - BPM (Business 

Process Management) [13]. Този клас софтуер-

ни продукти е много подходящи за компани-

ите, които разполагат с относително малък 

бюджет за програмно осигуряване. Подходи-

те за управление на бизнес процесите се при-

лага за подобряване на бизнес процеси в ши-

рок спектър - от локални административни 

процеси до процеси, отнасящи се за цялост-

ната логистика и верига на доставките [22], 

[23], [24], 25]. Също така системите за управ-

ление на бизнес процесите предоставят необ-

ходимата информационна основа за намиране 

на оптимални решение за аутсорсинг на част 

от бизнес процесите като например логистич-

ните процеси [26], 27], 

В контекста на управление на фирмените 

процеси, ще обърнем по-голямо внимание на 

информационните системи за управление на 

екипи и проекти. 

 

III. Информационни системи за управле-

ние на екипи и проекти 
 

Служителите са движещата сила на всяка 

една компания. През последните години се 

наблюдава трайно изместване от закостене-

лите, стари и мудни методи за управление на 

екипи и проекти, към гъвкава дигитализирана 

форма. Тази форма на управление е все по-

често онлайн базирана, особено след като 

части от екипите работят отдалечено. Основ-

ните предимства на информационните систе-

ми за управление на екипи, свързани с опти-

мизиране работата на изпълнители и ръково-

дители по различни проекти, са възможнос-

тите за [1]: 

Гъвкаво управление на задачите и техните 

изпълнители. 

Докладване за напредъка по различни за-

дачи. 

Водене на споделен календар и планиране 

на събития. 

Колаборация и комуникация в екипите. 

Съставяне на доклади и изготвяне на ана-

лизи. 

Управление на ресурси. 

Бюджетиране и следене на разходите за 

изпълнение на всеки проект. 

Автоматизирани разплащания. 

Интеграция с други софтуерни решения. 

3.1. Гъвкаво управление на задачите 

Без софтуер за подробно управление на за-

дачите, екипите губят ценно време, поради 

ниската ефективност на работата. Освен това, 

без средства за контрол на свършената рабо-

та, липсва възможността за следене на напре-

дъка по изпълнението на даден проект, оцен-

ка ефективността на екипите и съответно 

адекватното заплащане на всеки изпълнител. 

Това е особено вярно за екипите, в които част 

или всички от хората работят отдалечено. 

Списъци със задачи. Повечето софтуерни 

решения за управление на екипи включват 

интерактивен списък със задачи, в който мо-

гат да се добавят всички предстоящи задачи и 

да се организират автоматизирани напомня-

ния за предстоящи крайни срокове. Също та-

ка организирането на задачите може да става 

на базата на тежести за приоритетност. 

Делегиране на задачи. Мениджърите на 

екипи делегират задачите по изпълнението на 

даден проект на различни изпълнители (често 
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и самите изпълнители създават нови задачи и 

ги делегират на себе си). Всеки от изпълните-

лите бива автоматично уведомен за поставе-

ната му задача, детайлите свързани с нейното 

изпълнение и поставените крайни срокове. 

Свързаните задачи (задачите в рамките на 

един конкретен проект) се изобразяват струк-

турно с възможност за цялостен поглед вър-

ху: релациите между различните задачи, наз-

начените изпълнители, заложената им после-

дователност на изпълнение, чрез нива на при-

оритетност, нивото на напредък и др.  

Споделяне на задачи. Някои инструменти 

за управление на задачите позволяват създа-

ването на споделени задачи. Това означава, че 

когато член на екипа вмъква нова задача в 

списъка си със задачи, или му бъде делегира-

на от мениджъра, той може да я възло-

жи/сподели с колеги. Задачата ще се появи в 

списъка със задачи на всички и те ще могат 

да работят заедно. Споделените задачи засил-

ват сътрудничеството в екипа, като в същото 

време напомнят на всеки за конкретните му 

отговорности. 

Поставяне на срокове за изпълнение на за-

дачите. Най-лесният начин за контрол върху 

напредъка по проектите и задачите е посредс-

твом поставените крайни срокове. Също така 

възможността за разделянето на една голяма 

задача на малки подзадачи дава гъвкавост в 

планирането. 

Проследяване на времето за изпълнение на 

поставените задачи.  Чрез проследяване на 

необходимото време за изпълнение на зада-

чите мениджърите имат по-детайлен образ за 

процесите в екипа си. Изводите от анализа 

свързан с изразходваното време са полезни за 

по-нататъшното планиране на всеки проект - 

дали да се заделят още ресурси за изпълнени-

ето на дадена задача, дали да се увеличи вре-

мето, заложено за нейното изпълнение и про-

чие. Статистическите данни, натрупани от 

предишни сходни проекти, дават и основата  

за по-точно планиране и прогнозиране на те-

кущи и предстоящи начинания. Не на пос-

ледно място, от извадките за времето, прека-

рано в работа на даден член от екипа, често се 

определя и неговото възнаграждение - особе-

но в контекста на отдалечена работа с време-

нен тип заетост (по задача, или по проект). 

3. 2. Отчетност за напредъка по раз-

лични задачи и проекти 

Добрите софтуерни решения предоставят 

ефективни инструменти и подробна отчет-

ност за постигане на пълен контрол върху 

работата на екипите. 

Обобщение на работата на екипа. Инстру-

ментите за управление на задачите не само 

очертават всички предстоящи задачи, но и 

дават възможност за преглед и контрол на 

завършената работа. За да  се разбере колко 

време е изразходвано за определен тип дей-

ност (например продажби, маркетинг или 

счетоводство), са необходими подробни отче-

ти за задачите. За да бъдат извадките възмож-

но най-точни, е необходимо всеки член на 

екипа да попълва надлежно информацията, 

свързана с изпълнението на поставените му 

задачи. 

Отчети за задачите. Изчерпателен отчет за 

задачите показва как всеки член на екипа е 

прекарал времето си и какви задачи са завър-

шени. Също така се вижда колко време е пре-

карано в работата за конкретен клиент или 

проект. Ако клиента се таксува на час, отчи-

тането на задачите е задължително за екипа. 

Същото се отнася и към определяне размера 

на възнаграждението на изпълнителите. 

3. 3. Споделен календар и планиране на 

събития 

Има множество предимства от наличието 

на календар, който да е част от софтуера за 

управление на екип и проекти. 

Автоматично насрочване на срещи. Нап-

ример цялото време, прекарано на срещи и 

събития (включително тези онлайн), също 

може да бъде запазено в системата за точна 

отчетност на работата. Освен това лесно се 

получава информация за това кога членовете 

на екипа са далеч от офиса (или нямат въз-

можност да бъдат онлайн в определен интер-

вал от време, в случаите на отдалечена рабо-

та), което улеснява планирането на срещи за 

време, подходящо за всички. За екипи, рабо-

тещи с клиенти, друга важна характеристика 

за календара е автоматизираният график. 

Вместо продължителна кореспонденция с 

клиента, с който е необходимо провеждане на 

среща (физически или по електронен път), с 

няколко клика върху календара срещата може 

да бъде уговорена. При нужда от предвари-

телно насрочване на множество срещи с да-

ден клиент е възможно да се изберат няколко 

позиции в календара. Поканата за среща, за-

едно с предложенията за време, се препращат 

автоматично на клиента, който има възмож-

ност да избере подходящо за себе си време. 

След като часа на срещата е потвърден от 

двете (или повече страни) се получават пот-
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върдителни имейли и събитието автоматично 

се добавя към календарите на всеки участник. 

Важно е този процес да бъде синхронизиран и 

с наличността на необходимите ресурси. 

Резервиране на ресурси. Типичен пример 

за резервация на ресурси са залите за срещи в 

офисите, които често са свръхрезервирани. За 

да има възможност за следене натовареността 

на определени ресурси и тяхното предвари-

телно резервиране се използва отново споде-

ления календар. 

3. 4. Колаборация и комуникация в еки-

пите 

Някои софтуери за управление на екип и 

проекти включват вградено приложение за 

съобщения. Въпреки че е хубаво да имате 

всичко в една система, си струва разглежда-

нето и избора на външни инструменти и ус-

луги за обмен на съобщения. Пример за такъв 

инструмент на високо ниво е платформата 

Slack: 

- “Slack обединява комуникациите на це-

лия ви екип, което прави вашият работен по-

ток много по-добър. Всички приложения, от 

които се нуждаете, сa интегрирани в нашата 

платформа и ви позволяват лесно да търсите 

и намирате всички файлове, обаждания, съ-

общения и колеги на едно място” [12]. 

Инструментите за колаборация и комуни-

кация в екипа трябва да позволяват минимум 

споделянето на връзки и файлове и водене на 

електронни дневници на проведената кому-

никация. За оптимизиране процесите на кола-

борация в екипа, важните файлове и проекто-

ва документация трябва да могат лесно да се 

споделят с няколко клика. Препоръчително е 

да се избягва използването на инструменти 

като Excel, в контекста на съхранение на важ-

ни данни. Вместо това е добре да се използва 

цялостна система за управление на всички 

задачи, проекти, клиенти и бюджети. За оп-

тималното управление на бизнес процесите е 

важно всички данни да се лесно и бързо дос-

тъпни. Поставянето на цялата важна инфор-

мация на едно място е чудесен начин за по-

добряване на сътрудничеството, тъй като все-

ки има достъп до данните, които са му необ-

ходими за да изпълнява задачите си. Някои 

софтуери за управление на екипи и проекти 

позволяват задаване на права за достъп, за да 

могат части от данните (като бюджет и разхо-

ди) да бъдат достъпни само за определени 

членове на екипа. 

Съставяне на доклади и изготвяне на ана-

лизи. Най-добрите софтуери за управление на 

екипи и проекти включват инструменти за 

отчитане, които събират, натрупват и обоб-

щават данните свързани с изпълнението на 

задачите и позволяват генериране на отчети. 

Тези отчети предоставят цялостен, ясен и то-

чен поглед върху целостта на извършените 

дейности и в същото време детайлна инфор-

мация за всеки член от екипа - какво е свър-

шил и по кой проект, кога го е свършил, кол-

ко време му е отнело и какво му е заплатено 

за свършената работа. На база огромния на-

бор от информация, събрана в базата данни на 

инструмента за управление на екипи и проек-

ти, могат лесно и по всяко време да се гене-

рират отчети с прилагане на различни филтри 

и настройки. За лесно онагледяване данните 

могат да бъдат представяни под формата на 

графики. Най-бързият начин за следене ефек-

тивността на екипите и напредъка по проек-

тите е чрез използване на табло за управление 

(team manager’s dashboard). Добре разработе-

ното табло за управление показва важни по-

казатели и графики за бърз преглед на напре-

дъка в екипната работа. 

Управление на ресурси. Въпреки че време-

то е най-ценният ресурс на  един екипа, има и 

други ресурси, които трябва да бъдат управ-

лявани. Добрите софтуери за управление на 

екипи и проекти включват инструменти за 

управление на офис пространства и устройст-

ва. Ръководителят на екипа може да очертае 

всички планирани ресурси и бързо да изчисли 

разходите за тяхното използване. Членовете 

на екипа могат да планират и резервират за-

седателни зали и материали, необходими за 

тяхната работа. Управлението на ресурсите 

помага да се избегне прекомерното назнача-

ване на офис помещения или възможни кон-

фликти поради липса на ресурси. Лесно и 

бързо се забелязва кога даден ресурс е преек-

сплоатиран и могат да се вземат мерки за ог-

раничаване на употребата му или да се дадат 

нови насоки за по-оптималното му използва-

не. Всички използвани ресурси могат да бъ-

дат включени в отчетите по екипи и проекти, 

за пълен преглед на бюджета и реализираните 

разходи. В процеса на таксуването на клиент 

за извършена работа, могат да бъдат добавени 

и разходите за използване на ресурси и те ав-

томатично да се фактурират. 

Бюджетиране и следене на разходите за 

изпълнение на всеки проект. За мениджърите 

е важно да управляват и бюджетите на проек-

тите и да гарантират, че разходите не надви-

шават бюджета. За ефективно управление на 
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разходите, електронните таблици в Excel не 

са опция. Основата на точно и подробно бю-

джетиране са точните данни. Ето защо е нуж-

но екипите, да поставят пълната информация 

за завършената работа и използваните ресур-

си в софтуера за управление. Чрез генерира-

нето на детайлни седмични и месечни отчети 

за разходите, мениджърите могат да осъщест-

вяват контрол върху бюджета и да правят 

своевременни промени, ако това се налага. 

Всеобхватният екипен софтуер с функции за 

управление на всички бизнес процеси гаран-

тира, че всичките данни се съхраняват на ед-

но място. При управлението на мащабни про-

екти и големи екипи се пести изключително 

много време, поради липсата на нужда за 

ръчно прехвърляне на информация от един 

софтуер в друг.  

Автоматизирани разплащания. В работата 

на една компания е нужно да съществува яс-

нота относно какво и колко трябва да бъде 

заплатено на изпълнителите, какви фактури 

трябва да бъдат издадени и какви постъпле-

ния се очакват. Понякога софтуерните реше-

ния за управление на екипи и проекти включ-

ват инструменти за таксуване на времето и 

бюджетиране, които помагат за автоматично-

то фактуриране на клиентите и разплащане с 

изпълнителите: проследяване както на дейст-

вителното, така и на фактурираното време за 

изпълнение на задачи; използване не данните 

за автоматично генериране на фактури; стан-

дартизиране на фактурите, чрез използване на 

персонализирани шаблони; планиране и на 

седмичните и месечните фактури. Автома-

тично генериране и разпращане на фактури. 

Автоматизирани напомняния за просрочени 

плащания, чрез дигитални известия. Получа-

ване на точни бюджетни отчети с прогнози, 

базирани на дължимите насрочени плащания. 

Интегрирането на процесите за таксуване със 

софтуера за управление на екипи и проекти 

създава бърз обмен на информация между 

инструментите и не е необходимо ръчното 

въвеждане на данни. Цялостната работа на 

целия екип се обработва в съответствие с 

предварително зададени часови ставки, а фак-

турираната сума се изчислява автоматично и 

препраща на клиентите като фактура. 

Интеграция с други софтуерни решения. 

Основно преимущество на добрите софтуери 

за управление на екипи и проекти е възмож-

ността за тясна интеграция с външни системи 

като: счетоводни софтуери; системи за обмен 

на съобщения; системи за управление на 

връзките с клиентите  и др. 

 

Заключение. 

 

В заключение е важно да се отбележи, че 

съществуват различни методологии свързани 

с управлението на екипи и проекти. Едни от 

най-разпространените са: - Agile Methodology 

[2]; - Scrum Methodology [8]; - Waterfall 

Methodology [10]; - Kanban [3]. 

Изброените методологии имат редица об-

щи черти, но и често сериозни концептуални 

разлики [21]. В зависимост типа на проектите 

и типа на организацията се прилага различна 

методология, която става неизменна част на 

вътрешната корпоративна култура на органи-

зацията. Въпреки, че “agile”, “scrum”, 

“kanban” са термини, които звучат някак абс-

трактно за мениджъри на компании с дейност 

далеч от високите технологии, тези методоло-

гии могат да се прилагат с успех в широк кръг 

организации от публичния и частния сектор. 
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ABSTRACT: In Bulgaria, there are about 800 kinds of mineral water, which makes the state with the most 

holly diversity in the world. According to the chemical composition, water is suitable for the treatment and 

prophylaxis of various diseases, but it is also not superfluous for any healthy person who just needs to relax. The 

SPA program is based on four components, which have an impact on the mental and physical condition: Physi-

cal activity - The movement ensures health and strength, while fresh air and clean environment improve the 

stomach; Feeding – first the Feeding should be balanced. The taste, consistency, fragrance and freshness of the 

ingredients contribute to the pleasure that the person experiences from the food. SPA kitchen is based on natural 

foods, vitamins and supplements, prepared to conserve natural ingredients, vitamins and aroma; Relaxed mind - 

The energy of the body is radiated through relaxation and meditation; Face & Body - natural products that are 

used for face and body procedures improve the inner state and visions and restore the connection to nature. The 

goal of this article is to consider the potential for development of this alternative type of tourism in Bulgaria. 

For this purpose, the following research tasks were solved: 

-  The concept of "spa" and "wellness" tourism are defined; 

- The specific characteristics of this alternative types of tourism are considered; 

- The opportunities for their development in Bulgaria are dedicated. 

In conclusion, is exposed the fact that our country has more than 600 hydrothermal springs with all kinds of 

mineral water, which is existing in the nature, which turns Bulgaria into a state, suitable for resting and 

strengthening the healthy all the year. 

Key words: spa, wellness, opportunities, tourism, Bulgaria. 

 

INTRODUCTION 

 

In the late 1980s and early 1990s, everything 

that contained the prefix "eco" was considered as 

"good", but in the late 1990s it was displaced by 

the magical word “spa”. This is particularly true 

for the tourism, where by 2010 the number of 

tourists choosing a spa holiday increases each 

year by double values. These values, as well as 

the results in this moment, promise a significant 

development of spa tourism in the future.[4] 

Today, the term "spa" is used as a word that 

provokes association with health, beauty and 

rest. Researchers say the term has nothing to do 

with the idea of healing water in the 19th centu-

ry. Spa is a 21st century idea that is revolutionary 

for traditionalists. However, such denial of tradi-

tion is unnecessary. In today's context, based on 

2500 years of experience, it is believed that spa 

necessarily involves water procedures. [1] 

We could summarize the origin of the word 

spa into three major versions. Some theorists 

suggest that the name has been given its name by 

the Sanitas pro Aqua - health by water and even 

referred to Emperor Nero. The second version is 

that the word comes from the English Sauna Pool 

Area - a sauna (bathroom) with a pool (this is 

what the spa hotel associates give when they 

direct the attention of the clients to the fact that 

in their complex there is a healing establish-

ment). The third version is available from the 

encyclopedias and encyclopedic dictionaries, 

namely: the word spa comes from the Belgian 

town of Spa in the valley of the River Voe, in the 

Ardennes (Liège Province), where the famous 

European resort of the same name is based, 

where the treatment is based on thermal waters. 

[2] 

Modern wellness is an industry in the full 

sense of this term. Worldwide wellness centers 

are being built, special wellness dining regimes, 
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even wellness clothes, wellness food and sup-

plements, and other wellness goods are being 

created. At the same time, wellness is a whole 

philosophy that thrives in all spheres of our lives: 

physical and spiritual, social and mental. Its main 

task is to prevent and prevent diseases and signs 

of aging, both external and internal. In other 

words, wellness is one of the ways to make our 

lives happy and harmonious.[3] 

In summary, we define the wellness as: a way 

of life oriented towards optimal well-being, in 

which the body (physical aspect), the mind and 

the spirit (emotional and intellectual aspect) are 

united by the individual in order to live more 

fully in society (social aspect, and working envi-

ronment) and not just the absence of disease. 

Today we are talking about wellness tourism 

or wellness travel. Considering the main features 

of wellness, in the narrow sense we can define 

wellness tourism as: a trip with the main goal of 

achieving, promoting and maintaining maximum 

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. 

Wellness tourism includes spa treatments, 

various fitness programs and sports, healthy eat-

ing, yoga and meditation, cultural experiences, 

nature studies, all sorts of inspirational activities 

and much more. Its idea is to escape from the 

daily environment for a certain period of time, to 

relax and dedicate our energy to ourselves and to 

the family.[5] 

In most definitions, wellness is defined as a 

multidimensional phenomenon. Leading defini-

tions of wellness include a model that represents 

somewhere between 2 and 14 or more dimen-

sions, which often include physical, mental, spir-

itual and social dimensions. His next feature is 

holism. Wellness is a much wider view than or-

dinary physical health or health movement that 

focuses on the welfare of the person as a whole. 

It is not just a lack of physical illness, but a view 

that emphasizes the idea that all aspects in man - 

body, mind, and spirit - work together. 

Therefore, wellness aims to improve the 

health of people, and the various practices of-

fered in this way can be provided in an extremely 

varied way. Cosmetic procedures and modern 

makeup were typical to rich, famous and eccen-

tric personalities, 10-15 years ago. Today the 

situation has changed. The interest in cosmetic 

procedures has increased. Prices are also availa-

ble to people with average wages. A significant 

proportion of people travel to get better and 

cheaper services, as anywhere. The sector of 

these services will continue to grow and tourism 

can take advantage of this.[6] 

Wellness tourism is also for people who trav-

el to another location to receive treatment for a 

disease, illness or condition and who seek lower 

care costs, higher quality of service, better access 

to medical care, or different care than those they 

could get at home. This definition explains why 

wellness tourism has become a rapidly growing 

practice for many travelers around the world. 

The reason is that even when travel costs are 

included to some destinations, many medical 

holidays are more affordable than healthcare in 

other countries. It is namely this that is able to 

make outsourcing an effective tool to give the 

enterprise a number of opportunities to establish 

it as a leader.[7] 

Wellness is oriented towards maintaining op-

timal health and well-being, whereby physics, 

mind and spirit are united for the full integration 

of the individual into society and the environ-

ment. 

With over 700 mineral springs, Bulgaria is 

one of the leading SPA and WELLNESS desti-

nations in Europe. The Thracians first discovered 

the healing properties of the waters and built 

their cities near them. This way were founded 

cities such as Sofia, Hissar, Sandanski, 

Kyustendil and others. Later these lands were 

conquered by the Romans who continued the 

Thracian tradition and built their Roman baths. 

In Bulgaria there are many SPA resorts whose 

water is diverse  of chemical composition, tem-

perature and properties and which offer a variety 

of spa and wellness options. 

 

SPA RESORT IN BULGARIA AND HEAL-

ING PROPERTIES OF THEIR WATER: 

 

Velingrad. The city is known as the SPA 

capital of the Balkans. Velingrad is the first place 

in Bulgaria in the abundance and diversity of its 

mineral waters, whose temperature varies be-

tween 28 ° C and 91 ° C. Their number exceeds 

70. The hottest is the waters in the Kamenitsa 

district - with temperatures up to 91 ° C. Here is 

the largest karst spring in Bulgaria - "Kleptuza". 

The mineral water in Velingrad has favorable 

influence on the locomotory system, improve-

ment of the state of neurological diseases, hyper-

tension, gynecological diseases, kidney-

urological, respiratory and gastrointestinal dis-
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eases. In addition to healing, the Velingrad min-

eral water rejuvenates and beautifies. 

Sandanski. There are over 80 springs in the 

region with a temperature of 42 to 81 ° C. Min-

eral water has very low mineralization and rich 

chemical composition. The city is also rich in 

historical sights. 

Here the combination of healing waters and a 

specific climate with Mediterranean influence 

acts favorably in diseases of the respiratory tract, 

arthro-rheumatism, locomotory system, periph-

eral nervous system and others. 

Sapareva Banya. The resort is located in 

Western Bulgaria, 70 km south of Sofia, below 

the northern slopes of Rila Mountain. There is 

the thermal spring with the highest temperature 

in Bulgaria. It is the only geyser-fountain in Bul-

garia and continental Europe (103 ° C). 

Water here heals diseases of the locomotory 

system, the peripheral nervous system, gyneco-

logical diseases, skin diseases, upper respiratory 

tract, etc. 

Bankya is the closest to the capital city spa 

resort - only 17 km. The town is famous for its 

mineral water, whose temperature is 36.5 - 37°C. 

The water is low in mineralization, low in 

hardness, clear, odorless, with very pleasant taste 

and suitable for everyday use. It is used success-

fully for the treatment of cardiovascular diseases 

and nervous system damage. 

Hissar. The town is one of the oldest and 

most popular balneological and spa centers in 

Bulgaria. It is 40 km north of Plovdiv. In the 

territory of the resort there are 22 springs, locat-

ed in a small area, with different physico-

chemical characteristics and temperature ranging 

from 41 to 52 ° C. 

Mineral water treats kidney-urological, bile, 

gastrointestinal, liver diseases, and diseases of 

the locomotory system. 

Devin. The city offers peace and quiet, while 

mountain air helps to restore and tone up quick-

ly. 

The Rhodope town is famous for its mineral 

springs, whose temperature varies from 16º to 

76ºC. Water treats diseases of the locomotory 

system, the nervous system, the genital system, 

skin diseases, gastrointestinal, gall-liver, kidney-

urological, respiratory diseases, etc. 

Varshets. The town is situated at the foot of 

the Western Balkan Mountains, 90 km from So-

fia. This is the oldest balneological resort in Bul-

garia. 

The lack of limestone in the water here makes 

it one of the softest in Bulgaria. 

Mineral water in Varshets heals diseases of the 

nervous, cardiovascular and musculoskeletal 

system. The beautiful park and clean nature pro-

vide additional opportunities for tourists. 

Shipkovo. Shipkovo is a village in the 

Troyan Balkan, whose mineral water and its 

specific climate have made it a climatic and spa 

resort. 

The water temperature in Shipkovo ranges 

from 18 ° to 35 ° C. It is used in the treatment of 

diseases of the gastrointestinal tract, liver-bile, 

kidney diseases, problems with the musculoskel-

etal system and the peripheral nervous system. 

Albena. The seaside resort is also popular as 

a spa destination. This is due to the presence of 

mineral waters with curative properties and lime 

mud. 

Water is suitable for treatment of respiratory 

tract disorders, cardiovascular diseases, musculo-

skeletal disorders, neurological, gynecological, 

skin and other diseases. 

Golden Sands. This is another sea resort with 

mineral springs. The combination of specific 

climate and mineral waters is used successfully 

in the treatment of arthritis, stressful conditions, 

neurosis, chronic pharyngitis, bronchitis, asthma. 

Pomorie is the most popular balneological re-

sort on the beach. There is the only one of its 

kind Pomorie’s in Bulgaria, which is famous all 

over the country for its large deposits of healing 

mud. The mud has a rich chemical composition 

and is extremely useful for the human body. 

The combination with the mineral waters in 

the resort and the iodine-rich air act favorably in 

diseases of the locomotory system, gynecologi-

cal, surgical and traumatic, skin, peripheral 

nerves, cardiovascular and others. 

Narechen Baths. The village is located 23 

km southwest of Asenovgrad along the Chaya 

river in the mountainous region of the Middle 

Rhodopes. There are three mineral springs - Salt 

Spring, Eye Spring and Banski Spring. 

Water treats nerve, diabetic, endocrine and so 

on disease. Around Narechenski Baths there is a 

beautiful nature, which is combined with the 

healing qualities of the mineral water. 

Pavel bania. The town is located near 

Kazanlak (about 20-25 km), next to the Koprinka 

Dam. From the seven natural drilling sources 

springs mineral waters with a temperature of 50 

to 61 degrees. 

The resort is suitable for the treatment of de-

generative and inflammatory orthopedic diseases 

of the locomotory system, conditions after trau-

matic and orthopedic diseases, joint and perioral 
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inflammatory diseases, diseases of the peripheral 

nervous system and others. There are 11 mineral 

water pools - 7 indoor and 4 outdoor pools. 

Kostenets. The town is situated at the foot of 

the Rila Mountain in the eastern part of the 

Kostenetsko-Dolnobanska valley, 61 km south-

east of Sofia. The area is particularly rich in 

warm mineral springs with a water temperature 

of 47 ° C to 73 ° C. The springs have been 

known since ancient times, as there are remnants 

of Roman baths, balneological facilities, 

nymphuriums in the Kostenets region. 

Water treats diseases of the locomotory sys-

tem, the peripheral nervous system and gyneco-

logical diseases. Beautiful natural landmarks are 

the Kostinski and Skalovtsi waterfalls. 

Momin Prohod. The town is located in 

Kostenets municipality, Sofia district, 70 km 

from Sofia. Momin Prohod is famous for its nine 

mineral springs, with water temperature 56 ° C 

and radioactivity, second in Bulgaria after 

Narechenski Bani, third in Europe and the 25th 

in the world. 

The water in Momin Prohod relieves and cure 

diseases of the respiratory, cardiovascular, nerv-

ous and digestive systems, as well as metabolic 

problems of the substances and various allergies. 

Sliven Mineral Baths. They are located in 

the village of Zlati Voyvoda, 12 km south-west 

of Sliven. The thermal water has a temperature 

of 48 ° C. 

In Sliven Mineral Baths are successfully 

treated gastrointestinal and liver-bile diseases, 

diseases of the peripheral nervous system. There 

are also interest of remains of an ancient Roman 

bath. 

Stara Zagora Mineral Baths. The village is 

situated in the western part of the Sarnena Gora 

mountain at 370 m above sea level, 15 km north-

west of Stara Zagora. 

The water comes to the surface at 1600 m 

depth with a temperature of about 40 ° C. It has 

healing properties in diseases of the musculo-

skeletal system, the peripheral nervous system, 

gynecological, renal-urological, gastrointestinal 

and liver-bile diseases. 

Mineral Baths, Haskovo region. The village 

is situated at the foot of the Eastern Rhodopes, 

250 km from Sofia and 15 km east of Haskovo. 

The temperature of the mineral water is 57 ° C. 

The village is famous for its mineral springs, 

close to the chemical composition and curative 

properties of the mineral springs in Karlovy 

Vary, Czech Republic. Mineral water is used for 

the treatment and prevention of diseases of the 

musculoskeletal system, the peripheral nervous 

system, gynecological diseases and others. 

Banya. The village of Banya is located in the 

center of Razlog valley, 5 km away from Razlog 

and Bansko. Mineral water has an average tem-

perature of 58 ° C. 

The water has proven properties for 

balneotherapy and prophylaxis of chronic in-

flammatory diseases of the musculoskeletal sys-

tem as well as for old traumas, rheumatism, sci-

atica, lumbago, discopathy, chronic gynecologi-

cal diseases, urological and skin diseases, etc. 

Kyustendil. The town is famous for its warm 

healing mineral springs and curative peat from 

the locality in the village of Baikal. They are the 

natural wealth of the region, which allows for 

balneology and mud therapy, kinesitherapy, spe-

cialized methods, paraffin healing, etc. 

Kyustendil specializes in the treatment of diseas-

es of the locomotory system, gynecological dis-

eases and traumatic and inflammatory diseases. 

Ognyanovo is a Bulgarian village located in 

southwestern Bulgaria,  close to the border with 

Greece. From the resort town Bansko the village 

is about 40 km away and about 200 km from the 

capital Sofia. 

The Ognyanovo mineral baths consist of 24 

springs with a water temperature of 39 - 40° C. 

The most famous and the largest is the Miroto. 

The mineral waters here treat over 100 types of 

diseases, including diseases of the locomotory 

system, endocrine, respiratory and digestive sys-

tems, metabolism, nervous, gynecological and 

cardiovascular diseases. 

Strelcha is one of the famous Bulgarian spa 

resorts situated in a beautiful park, next to a pine 

forest at the southern foot of the Sredna Gora 

Mountains. It is located near the town of 

Panagyurishte and the town of Koprivshtitsa, 100 

km from Sofia. 

The mineral water of Strelcha is said to be the 

most healing in Bulgaria and third in Europe. Its 

temperature is 30.5 ° C. It cures the peripheral 

nervous system, the locomotory system, the in-

ternal organs, improves sleep, self-esteem and 

appetite. 

Banya, Karlovo. In some road maps the town 

of Banya can meet as Karlovy Varya Baths be-

cause of the tourist importance of the settlement. 

It is located 10 km from Karlovo, 45 km from 

Plovdiv and 146 km from Sofia on the overseas 

road. Bathroom is a popular balneological center 

because of the combination of specific mineral 

water and healing mud. Water soothes the nerves 

and helps for diseases of the bone system. 
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Therapeutic mud stimulates blood circulation, 

breathing and body metabolism - especially use-

ful for rheumatic, joint and skin diseases, diseas-

es of the genitourinary system. Locally it acts 

against pain and anti-inflammatory. 

 

CONCLUSION 

 

With the richness and diversity of thermal 

waters, Bulgaria is among the richest countries in 

Europe. There are few countries today, not only 

on this continent but also around the world, who 

can compete with it in the richness and variety of 

its thermal deposits. Their number ranks second 

in Europe.  

Bulgaria occupies one of the first places in 

Europe on the richness and diversity of hydro-

thermal waters and climate therapeutical factors. 

There are more than 600 hydrothermal springs in 

the country and virtually all kinds of mineral 

water that exist in nature. Their total flow is 

about 270 million liters per day, and more than 

75% of these springs have a temperature of 37 to 

101 ° C. The curative mud of local origin is 

widely used in the balneal waters of Bulgaria. 

The unique feature of this small country is the 

combination of sea, mountains and mineral wa-

ters. Such a combination turns Bulgaria into a 

place suitable for rest and health throughout the 

year. 
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ABSTRACT: It is unacceptable nowadays not to highlight the possibilities and advantages of CRM as a 

system, especially when it comes to technological innovations in tourism practice. This is conditioned by the 

development and accessibility of the technologies and the possibilities for integration with databases and other 

software applications used by companies. Therefore, new technological dimensions are a prerequisite for the 

success of the tourism industry in a competitive business environment. The article analyzes the purpose of CRM 

as an information system to automate business processes in the travel company, ensuring the interaction of all 

its subsidiaries with customers. 
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Въведение 

 

Предвид променящите се условия на съв-

ременното туристическо развитие пораждат 

нови предизвикателства пред туристическия 

бизнес. Вълнуващ става въпроса за автомати-

зацията на процесите, свързани с обслужва-

нето на клиентите и с подобряване на марке-

тинговата дейност. 

 С развитието на информационно-

комуникационните и дигиталните техно-

логиии се създаде възможност за интеграция 

между бази данни и други използвани от 

фирмите софтуерни приложения. Това пре-

достави благоприятна възможност на турис-

тическия бизнес в няколко направления:  

 Да усъвършенстват процеса на обс-

лужване като се възползват от характеристи-

ките - бързина, качество, сигурност, ефектив-

ност, комплексност[1]; 

 Да улеснят контактите си със своите 

потенциални и реални клиенти; 

 Да увеличат пазарния дял в клиентс-

кия си портфейл. 

За да постигне тези резултати съвременни-

те туристически организации се нуждаят от 

специфична, структурирана и ефективно уп-

равлявана информация, което на практика е 

изпълнимо чрез внедряване на технологични 

нововъведения. Посоченото дава основание 

да обосновем факта, че туристическите орга-

низаци имат възможност за измерване доход-

ността на своя клиент и неговата дългосрочна 

стойност за компанията, за продажбата на  

допълнителни специфични услуги, за детайл-

но проучване на клиентска бази данни, за 

персонализирано профилиране на посланията.  

Недопустимо е в днешно време да не се 

откроят възможностите и преимуществата на 

CRM като система, особено когато става въп-

рос за технологични нововъдения в туристи-

ческата практика. Това се обуславя от разви-

тието и достъпността на технологиите и въз-

можностите за интеграция с бази данни, и 

други използвани от фирмите софтуерни при-

ложения. Следователно новите технологични 

измерения са предпоставка за успеха на ту-

ристическата индустрия в конкурентна биз-

нес среда. 

Относно произхода на CRM технологията 

можем да се позовем на научните разработки 

на Е. Станимиров, според който тяхната фун-

кционалност е разработена още през 70-те 

години на 20 век чрез колцентрове, бази за 

съхранение на информация по клиенти, сис-

теми за управление на продажбите. Първона-

чално идеята е била свързана с желанието на 

фирмите да синхронизират различните кана-

ли за взаимодействие с клиента и стимулира-

не на продажбите. Възможно е да се счита, че 

СRM системите
1
 надграждат ERP системите  

                                                           
1
 Приемаме за еднозначни понятията „СRM сис-

тема“ и „Специфично програмно обезпечение“. 
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(Enterprise Resourse Planning – Планиране на 

ресурсите на компанията), представляващи 

комплекс от интегрирани приложения, позво-

ляващи да се създаде единна среда за автома-

тизация на дейностите по планиране, отчита-

не, анализ и контрол на основните бизнес 

процеси на предприятието. Използването на 

система за управление на взаимоотношенията 

с клиентите е провокирана от големия обем 

специфична информация за клиентите, която 

не е достатъчно само да се събира в единна 

база данни, но е необходимо да се обработва 

за различни цели и да се разпределя  до раз-

личните фирмени отдели [2].    

Предназначението на CRM като информа-

ционна система е да автоматизира бизнес-

процесите в туристическата компания, обез-

печаващи взаимодействието на всичките   

подразделения с клиентите. Тази система от 

една страна е конкретизирана да удовлетвори 

и задържи клиентите, а от друга страна служи 

за оптимизиране на дейността на компанията. 

CRM системата притежава сложен софтуер и 

способи за анализ, които интегрират данни на 

клиентите от всички източници, позволяват 

дълбочинен анализ и приложение на резулта-

тите в нови решения за изграждане на успеш-

ни връзки с клиентите. Именно тази възмож-

на характеристика на CRM позволява оценя-

ване на ползата от всеки индивидуален кли-

ент, идентифициране на най-доходоносни 

целеви пазари и адаптиране на продуктовите 

оферти спрямо взаимодействията с всеки 

клиент. 

С убеденост можем да упоменем, че прак-

тическата насоченост на CRM системата се 

свързва с осигуряване на единна клиентска 

база данни с подробна и точна информация. 

Данните се импортират автоматично в опера-

тивно досие на всеки отделен клиент и така 

цялата налична информация за клиентите се 

унифицира и организира. В последствие раз-

личните фирмени звена използват тази ин-

формация за сегметиране, таргетиране на 

клиентите и обратна връзка с тях. С помощта 

на CRM хотелиерската организация има въз-

можност да оптимизира работните си процеси 

и да извлечете максимални ползи от бизнеса. 

Това твърдение се основава на факта, че CRM 

съдържа пълна история на взаимоотношения-

та с всеки клиент, осигурява възможност за 

сортиране и класифициране на клиентите по 

различни критерии, както и автоматично изп-

ращане на електронни писма до целевите 

групи. Едно от най-големите предимства на 

CRM е, че всеки служител във фирмата има 

достъп до данните и проведените контакти с 

клиента. 

Системите за управление на взаимовръз-

ките с клиентите са предназначени също и за 

автоматизиране на продажбите, подобряване 

качеството на взаимодействие с клиентите и 

консолидиране на данните с цел анализ. Те 

играят важна роля за ефективна, незабавна и 

нискоразходна комуникация с клиента. В 

процеса на работата се натрупват големи ко-

личества ценни данни за клиентите. Сама по 

себе си системата не решава проблема за ме-

ниджъра в туристическата организация - на 

кого, кога и какво да възложи. Тук възниква 

нуждата от интуиция и от мощни аналитични 

инструменти в съчетание с подходящата инф-

раструктура в организацията. Анализите ще 

покажат какво искат клиентите и как да се 

предскаже това с максималната степен на 

точност. Само след задълбочено изследване 

на клиентските очаквания може да бъде нап-

равено „точното“ предложение на „точния“ 

клиент в „точното“ време. Аналитичните ме-

тоди позволяват да се предприемат по-

ефективни решения по отношение на клиен-

тите въз основа на: актуални данни, разбира-

не на настоящата ситуация и предположения 

за бъдещето. Аналитичните методи, осигуря-

ват задълбочено разбиране на клиентите и 

техните очаквания. Компанията си изяснява 

какво иска от нея купувача и може да предс-

казва неговите действия. С това познание се 

появява значително конкурентно предимство: 

възможността да управлявате бъдещата ситу-

ацията и подобряване на печалбите. Към 

днешна дата са достъпни огромен набор от 

аналитични технологии, започвайки с основ-

ни показатели и статистически отчети и сти-

гайки до възможностите на OLAP технологи-

ята (On Line Analytical Processing – Опера-

тивна аналитична обработка на данни), изв-

личане на данни (data mining) и прогнозиращо 

моделиране. Всеки един от методите дава 

известна информация за клиента, като при 

всеки от тях има данни и аналитичност за по-

задълбочено познаване на крайния потреби-

тел. Разликата е във времето – реално, диск-

ретно или на база кампания. Комбинацията от 

всички технологии в аналитичната среда съз-

дава широко приложение на събраната ин-

формация, която може да бъде използвана в 

рамките на организацията при това предоста-

вена в най-удобен вид, с дълбок анализ, без 
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да е скрита от потребителя и най-малката 

подробност.  

Днес има доста лесни и достъпни начини 

за получаване на много информация за кли-

ента, като същевременно се зачитат всички 

концепции и правила за поверителност. Ако 

тези данни не ги прилагаме успешно, конку-

рентите ни ще получат предимство. Инфор-

мацията за клиентите е най-важната част от 

всяка успешна бизнес стратегия и за да се 

използват максимално тези данни трябва да 

се разглеждат като стратегически ресурс.  

От съществено значение е да се отбележи, 

че освен информацията за клиента за ус-

пешното управление на взаимоотношенията е 

важна и информацията от клиента. Точно 

затова е необходимо да се полагат усилия, да 

се мотивират и улесняват гостите на туристи-

ческите обекти с цел получаване на информа-

ция от самите тях [1]. 

Практико-приложната значимост на CRM 

системата е да съчетава подходящи софтуер-

ни решения с бизнес целите за развитие на 

взаимоотношенията на туристическата орга-

низация и нейните клиенти. Ефективният 

CRM подобрява вътрешните бизнес процеси 

като същевременно персонализира отноше-

нията на организацията със заобикалящата я 

среда.  

CRM  системата е важна предпоставка за 

изпълнението на всяка стратегия за управле-

ние на ресурсите на екипа. Тъй като  подкре-

пата на информационните технологии е от 

съществено значение заради мощната CRM 

система, CRM системата може да се отъждес-

тви като "технологичен фактор" [4]. Условно 

модела показва принципа за осъществяване 

на взаимовръзки в дадено предприятие, а 

именно: попълване на база данни; анализ; 

извличане на необходима прецизирана ин-

формация; изпращане по различните отдели; 

използване на получената информация; съз-

даване на подходящи оферти, отговарящи на 

потребителските характеристики; осъществя-

ване на контакти.   

CRM системите имат силно интегриращ 

характер. Те съчетават голям брой индивиду-

ални решения от различни подразделения на 

дружествата и по този начин осигуряват дос-

тъп до един (логически) запас от данни за 

клиентите. Интегриращите задачи на CRM 

система са: 

• синхронизация и оперативна поддръжка 

на централния клиентски пункт за маркетинг, 

продажби и услуги; 

• интегрирането на всички комуникацион-

ни канали между клиента и компанията; 

• сливане и оценка на цялата информация 

за клиентите " [4]. 

CRM системите могат да бъдат диферен-

цирани според техните задачи в двe подзони - 

оперативен и аналитичен CRM. В допълне-

ние, комуникативният CRM може да се разг-

лежда като част от оперативния CRM.  

• Оперативният CRM служи за подпомага-

не на оперативните процеси на всички облас-

ти, които имат пряк контакт с клиента. Те 

включват предимно маркетинг, продажби и 

обслужване на клиенти. В тези области кому-

никацията и свързаните с нея бизнес процеси 

се подпомагат от автоматизацията на търго-

вията, автоматизацията на продажбите и ав-

томатизацията на услугите, които също се 

обобщават под термина "front office" – фронт 

офис. Всички комуникационни канали (в 

смисъл на многоканално управление), както и 

всички точки за контакт с клиенти трябва да 

бъдат интегрирани и синхронизирани. Фоку-

сът е върху цялостно и последователно пре-

доставяне на информация с помощта на база-

та данни на клиентите. Макар, че това съдър-

жа структурирани данни, неструктурирани 

данни като например, аудио или видео ин-

формация може да бъде интегрирана чрез 

система за управление на съдържанието. До-

пълнителна информация се предоставя от 

оперативния CRM чрез връзката към „back 

office” - задния офис, например ERP и SCM 

системи [4]. 

• Аналитичен CRM се занимава със съби-

рането и анализа на свързаната с клиента ин-

формация. Това включва информация за 

всички контакти на клиентите, както и за ре-

акциите на клиентите. Те се съхраняват сис-

тематично в склад за данни на клиентите и се 

оценяват с помощта на OLAP (онлайн анали-

тична обработка) и извличане на данни като 

част от Business Intelligence. Целта е непре-

къснато да се оптимизират бизнес процесите, 

свързани с клиентите . Това също се нарича 

система за обучение в смисъл на ‘’архитекту-

ра със затворен контур’’, при която предлага-

нето и комуникацията на компанията с кли-

ента постоянно се оптимизират и адаптират 

към отделните клиенти или групи клиенти 

чрез използването на информация за тях[4].  

  технологии за анализ, които предос-

тавят на крайния потребител количествени 

данни за интуитивна навигация, често се ос-

новават на многоизмерната парадигма на 
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дизайна на он-лайн аналитичната обработка 

(OLAP), която предлага на крайния потреби-

тел гъвкави перспективи за съхраняваните 

данни. 

 Data Mining 

В по-широк смисъл, извличането на данни 

се разбира, че означава целият процес на отк-

риване на знания в големи бази данни. Data 

Mining е интердисциплинарна научна област, 

в която експерти от областта на статистиката, 

компютърните науки и математиката работят 

заедно с учени от съответната област на при-

ложение. Основните инструменти включват 

техники на статистиката и изкуственото ра-

зузнаване (AI) и все повече техники за визуа-

лизация. Извличането на данни е колективен 

термин за различни компютърно подпомагани 

процедури, които се използват за анализ на 

големи бази данни. Decker и Focardi опреде-

лят извличането на данни по следния начин. 

"Извличането на данни е методология за ре-

шаване на проблеми, която намира логическо 

или математическо описание, евентуално 

сложно естество, на моделите и закономер-

ностите в даден набор от данни". Извличане-

то на данни е част от процес на по-високо 

ниво, известен като "Откриване на знания в 

бази данни" (KDD). Терминът KDD е въведен 

от Fayyad, който го определя по следния на-

чин [3]: "Откриване на знания в бази данни, 

описващи нетривиалния процес на идентифи-

циране на валидни, нови, потенциално полез-

ни и в крайна сметка разбираеми модели в 

данните". Едно ключово твърдение е, че това 

е нетривиален процес, чиято цел е да се изв-

лекат модели от големи набори от данни. Те-

зи модели трябва също да притежават свойст-

вата, които са валидни за голяма част от база-

та данни (валидни) и да описват досега неиз-

вестни, потенциално полезни и лесно разби-

раеми (в крайна сметка разбираеми) отноше-

ния в базата данни. Въпреки това, два терми-

на "извличане на данни" и "откриване на зна-

ния" в базите данни вече се използват широко 

като синоним [5]. 

Най-общо ползите от CRM софтуерите 

включват увеличаване на стойността на ком-

панията посредством интегриране на данните, 

увеличаване на лоялността и задържане на 

клиентите, привличане на нови клиенти, и 

осигуряване на адекватна реакция на конку-

ренцията на пазара. Основните дейности 

свързани със CRM системата за развитие на 

клиентите и увеличаване на дяла в клиентс-

кия портфейла на туристическите предприя-

тия са посочени както следва: 

● Съхранение на данни: офертите се осно-

вават на съхранението на данни, които показ-

ват какво клиентите са закупили. Те също 

могат да определят вероятността клиентът да 

закупи други продукти (склонност към купу-

ване) на основата на досието за транзакциите 

или демографския или психографския про-

фил. Възможно е използването на индекс 

„склонност към купуване” за провеждането 

на целенасочени и ориентирани към специ-

фично събитие кампании. Те са насочени към 

високи нива на конверсия, използвайки пос-

ледващи телефонни обаждания.  

● Специфициране: офертите се специфи-

цират на сегментационно ниво или на ниво 

уникален клиент. Кореспонденцията също се 

персонализира към клиента и канала за кому-

никация – например, електронна поща или 

телефонно обаждане.  

● Интеграция на каналите: дейностите по 

развитието на клиентите се интегрират по 

каналите като фокуса е върху клиента. По-

конкретно, информацията за клиента трябва 

да бъдат споделяни между всички канали.  

● Интегрирана кореспонденция за клиен-

та: съобщенията, предадени на клиента, се 

синхронизират по всички канали.  

● Управление на клиентите: използва се 

софтуер за разработката на кампании, за уп-

равление на клиентите и регистриране на 

тяхната ефективност, особено що се отнася до 

продажбите и пределната печалба. 

 В процеса на взаимоотношенията същест-

вува и момент, в който възниква необходи-

мостта от прилагане на стратегии за спечел-

ване обратно на вече загубени клиенти. Тук 

се прилагат стратегии, наречени „компенса-

торни”, „стимулиращи” и подобряващи“, при 

които задължителен елемент от процеса е 

поправянето на грешките в миналото. Въз-

можна е и друга стратегия – на отстраняване 

на клиенти. В тази категория попадат клиен-

ти, които фирмата счита, че никога няма да 

бъдат печеливши за нея и които не обслужват 

друга стратегическа цел. Най-често срещани-

ят подход тук е повишаването на цените, но 

се срещат също и реорганизиране на силите 

за продажби, въвеждане на „класове” клиен-

ти, модифициране на продукта и т.н. 

Изброените по-долу конкретни предимст-

ва от внедряването на CRM система в туриз-

ма, от една страна спомагат за по-доброто 

управление на взаимоотношенията с клиенти-
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те, а от друга страна са резултат от високото 

ниво и степен на детайлност при събирането 

на клиентската информация. Тяхното съдър-

жание се свежда до: 

 Проучване: събиране на информация 

за клиенти, стоки, конкуренти, региони. Ана-

лиз на анкетните карти. 

 Управление на бизнес процесите: 
създаване на правила за работа с клиентите. 

 Управление на клиентската база: 
включва подробна характеристика на всеки 

клиент и контактно лице, динамика в състоя-

нието на взаимоотношенията с клиентите, 

възможност за бързо въвеждане и достъп до 

информацията за клиента; 

 Управление на контактите с клиен-

тите: съхраняване на историята на контакти-

те с клиентите, регистриране на потребности-

те им, оперативен обмен на информация 

между отделите, история и планиране на кон-

тактите. 

 Управление на продажбите: създа-

ване на технология за продажба на различни 

видове продукти (услуги), управление на ета-

пите на продажби, създаване на стандартни 

шаблони на действия, механизъм за изготвяне 

на оферти, механизъм за оперативно управ-

ление и анализ на цикъла на продажбите – 

«диаграма на продажбите». 

 Многофакторен анализ на продаж-

бите: анализ на продажбите, анализ на състо-

янието на работата с клиентите, анализ на 

резултатите от дейността на сътрудниците, 

анализ на клиентската база. 

 Управление на маркетинга: сегмен-

тиране на клиентите, управление на марке-

тингови кампании, оценка на ефективността 

на рекламни и маркетингови кампании. 

 Телемаркетинг: масово телефонно 

анкетиране на клиентите по зададен сценарий 

на разговор, регистриране на контакти и ан-

кетни карти. 

 Осигуряване на база знания: за про-

дажбите, продуктите, конкурентите, структу-

риране на информацията, търсене по ключови 

думи, бърз достъп до информацията. 

 Защита на информацията: настрой-

ка на правата за достъп на потребителите до 

информацията, осигуряване на достъп на пот-

ребителите само до информация  за техните 

клиенти. 

 Улеснено изпълнение на рутинните 

операции: интегриране с електронна поща, 

подготовка на отчети, помощник при въвеж-

дане на нови клиенти, търсене на дублиращи 

се клиенти, групова обработка на клиенти, 

филтри. 

 Автоматизация на комуникацион-

ните канали с клиентите: персонализирани, 

електронни съобщения. Интеграция на кому-

никационни системи. 

 Планиране и контрол на действия-

та: координация на работата във времето, 

система за известяване, възлагане на задачи и 

контрол над изпълнението им. 

Най-общо, можем да изясним, че CRM 

системата е предназначена да помага на ком-

панията при управление на клиентите, въз-

можностите и целите. Дали уеб-базирана или 

самостоятелна, тя обхваща всички аспекти на 

интеракцията, която дадена компания има със 

своите клиент. Може да се възприеме и като 

бизнес стратегия, която помага при разбира-

нето на клиента, запазването му като такъв 

чрез по-добра поддръжка и обслужване, спе-

челването на нови клиенти и договори, уве-

личаване на печалбата и намаляване на раз-

ходите по управление на клиентите. Служи за 

проучване на различни индивиди, отношени-

ята между тях, за кого работят, какво извърш-

ват, какви маркетингови интереси имат, кол-

ко често се свързват с фирмата и много други. 

Възможно е да не се налага интегрирането на 

CRM система в случай, че бизнесът е в прека-

лено начална фаза или прекалено специфичен 

и ограничен, но когато една развила се ком-

пания и създала по-сериозни бизнес отноше-

ния  желае да оптимизира своите бизнес про-

цеси, свързани с клиентите, и вече е устано-

вила своите проблеми или точки, нуждаещи 

се от подобрение, решението става неотлож-

но. След всичко дотук  е важно да се обмисли 

по внимателен и сериозен начин каква CRM 

система да се избере от широкия спектър на 

известни и доказали се като Microsoft 

Dynamics, Salesforce.com, SAP CRM, Oracle 

Siebel, Sugar CRM или да обмисли специфич-

ния вариант на имплементиране на собствена 

такава в случай на прекалено специфични 

нужди, невъзможност за отделяне на доста-

тъчно средства или време, да се интегрира 

новото CRM решение по правилен и ефика-

сен начин в своята архитектура.  Поради но-

вите и непрекъснато развиващи се техноло-

гии в интернет пространството, мобилните 

технологии и социалните мрежи компаниите 

постоянно променят подхода си към CRM, 

тъй като те революционизират начина, по 

който се обменя информация във всякакви 

човешки взаимоотношения.  
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При интегрирането на една CRM система, 

всяко туристическо предприятие трябва да да 

се избере най-доброто възможно решение за 

своя бизнес, съобразявайки се с няколко фак-

тора. Приемайки, че CRM не е просто поред-

ният софтуер, който да служи на конкретния 

бизнес, а цялостна бизнес стратегия,  целта е 

да се намалят разходите, да се увеличат при-

ходите и да се подобри лоялността и удовлет-

вореността на клиентите. За да може да се 

изпълнят посочените цели и да се вземе пре-

димство от такъв тип стратегия, е нужно ком-

панията да интегрира подходящо техноло-

гично решение в своя бизнес.  

Внедряването на една CRM система пре-

доставя разнообразни възможности за турис-

тическия бизнес. Най-голямото предизвика-

телство, пред което се изправят компаниите 

при внедряването на CRM са разходите, свър-

зан със закупуването на система или с нейно-

то разработване, за инсталирането на систе-

мата, обучението на служителите в използва-

нето на новия софтуер и други. Според CRM 

Infoline.com, правилно избраната и внедрена 

CRM система показва добра възвръщаемост 

на инвестициите, но трябва да се има пред-

вид, че в много случаи подобен ефект може 

да отнеме доста време. Това е така поради 

обясними причини – нужно е време на ком-

панията, за да може да използва предимствата 

на CRM решението в пълния му капацитет; на 

клиентите също им трябва време, за да видят 

промяната и да повишат участието си в биз-

нес процеса. Не трябва да се забравя, че ос-

новната цел е да се удовлетвори клиента и да 

му се предоставят по-добри възможности, 

като индиректно с това се повишат приходите 

за компанията. Причините за неуспеха от 

внедряване на CRM може да са няколко, но 

основното на което може да се дължи е на 

нуспешно имплементирана система или на 

недобре обучен персонал. 

Друго много важно предизвикателство е 

самата промяна и преходът на бизнеса към 

клиента. За да може бизнесът да използва 

дадено CRM решение правилно е удачно 

преминаване към CRM - центриран бизнес, 

който винаги се фокусира на първо място 

върху клиентите и тяхната удовлетвореност  

и след това върху самата компания.  Отделно 

от това, CRM системите са достатъчно комп-

лексни  и обхващат множество отдели, което 

означава, че почти всички служители трябва 

да преминат през обучение. 

Някои от трудностите при интегриране на 

CRM система зависят до някаква степен и  от 

големината и ресурсите на фирмата. Докато 

голяма компания би имала капитала, времето 

и ресурсите да интегрира CRM решение в 

бизнеса си, то по-малките компании може и 

да не разполагат с необходимите ресурси в 

даден момент, а и въобще. Това, естествено, 

прави правилното и пълно имплементиране 

на такова решение много по-трудно и поняко-

га невъзможно за малките фирми. 

Съществуват различните начини на CRM 

имплементация, които поради ограничения 

обхват на настоящото научно изследване ня-

ма да бъдат разгледани в детайлната си същ-

ност. Необходимо е само да споменем, че 

възможностите за CRM решение са две: 

o При първия вариант, CRM системата 

(хардуера и софтуера) се хоства от доставчик 

с достъп за компанията през интернет, и 

обекта използва уеб браузър, за да влезе в 

системата чрез потребителски акаунт и ин-

тернет достъп.; 

o При втория вариант, обекта поддържа 

собствена CRM система и инсталира софтуе-

ра на собственото си оборудване. 

Основно предимство при използването на 

такава имплементация е, че фирмата има въз-

можност да персонализира системата и вът-

решно в организацията да разработва нови 

CRM приложения, както и да обновява харду-

ера. Цялата система се закупува от клиента и 
се инсталира на неговия хардуер. 

Както споменахме, всичко се свежда не 

само до избирането на дадено CRM решение 

и начина му на имплементация, но по-скоро 

до изграждането на цялостна CRM стратегия. 

Организацията трябва да планира, според 

своите възможности, дали ще е по-добре да 

закупи някакво готово решение, или пък да 

разработи свое такова. Големите играчи като 

Microsoft, SalesForce, Oracle и SAP, реално не 

оставят място и свободна ниша за нови кон-

куренти.  

С  напредването на съвременните техноло-

гии, клиентите днес имат повече опции от 

всякога при избора на CRM система, основ-

ното е да се знае как точно ще бъде използва-

на системата и след това да се направи анализ 

и да се избере най-добрият вариант. При 

всички положения се налага обучение за хо-

рата в организацията, което също е част от 

стратегията за използване на CRM в бизнеса.  
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experience. The widespread use of Internet technologies has become one of the most important tasks of the tour-
ism business and a key factor for its prosperity. The modern user of tourist information wants not only to get 
acquainted with it but also to actively participate in the formation of the rich information environment. The arti-
cle considers digital marketing as an opportunity for the tourist company to meet the requirements of the modern 
user, creating interactive experiences. 

Key words: Digitization, marketing, tourism, experience 
 

Въведение 
 
Дигитализацията в много сектори създаде 

условия за преобразяване на дейностите и в 
туристическия сектор. Дигитално базираният 
туристически пазар  търси бърз и улеснен 
достъп до необходимата информация,  инте-
ресува се от отзивите на потребителите и из-
бира продукти на базата информацията в он-
лайн каналите, желае интерактивно преживя-
ване.  

Въпреки, че все по-нарастващата важност 
на „потребността от преживяване“ не се при-
ема като достатъчно защитима теза, то това е 
вече достатъчно основание икономико-
туристическата теория да анализира задълбо-
чено нейното детерминиращо значение за 
развитието на модерния туризъм и преди 
всичко за изследване на бъдещите тенденции 
[1]. 

 
Възможности за създаване на туристи-

ческо преживяване 
 
Преживяванията сами по себе си не са 

продукти. Въпреки това продуктите могат да 
бъдат проектирани по такъв начин, че да пре-
дизвикат преживяване у потребителя и да 

предоставят чрез преживяването определена 
полза е от съществено значение днес [1].  

Преживяванията са специфична форма на 
предлагане, която се отличава от услугите в 
същата степен в която те се отличават от сто-
ките. Практиката, в т.ч. и туристическата, 
ясно показва, че до днес тази форма на пред-
лагане до голяма степен изостава. Закупувай-
ки дадена стока, туриста придобива нещо 
осезаемо, при услугата, придобива комбина-
ция от неосезаеми дейности, които се реали-
зират по време на потреблението. Целта на 
преживяването е, в рамките на определено 
време туриста да се наслади на незабравимо 
събитие, предоставено от предприемача. 

В разглеждания контекст, за предлагащите 
туристически услуги, е от съществено значе-
ние ефектът от преживяването така да бъде 
представен, че желанието за потребление да 
се повишава от страна на туриста. Изключи-
телно удачни за конкретния случай са пред-
ложенията на Pine и Gilmore в сферата на 
туризма. Основополагащи принципи, според 
посочените автори, са [2]:  
 Насищане на продукта с  
„преживявания“ чрез добавянето на еле-

менти, които интезивират чувствените кон-
такти с потребителя. От съществено значение 
е да сме наясно какво въздейства в максимал-
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на степен върху потребителите, за да се със-
редоточим върху свързаните с това усещания 
и най-накрая да представим продукта по по-
привлекателен начин, независимо дали е ма-
териален или нематериален.  
 Индивидуализация на 
предлаганите услуги. Очевиден факт е, че 

потребител, получаващ рутинни, безлични 
дейности и обслужване, няма да получи не-
обходимото удовлетворение и преживяване. 
Преодоляването на този основен недостатък 
при обслужването на туристите изисква висо-
ка степен на индивидуализация на предлага-
ните услуги и инсцениране на позитивни 
преживявания.  
 Обхващане на всички сфери,  
свързани с преживяването. „Създаването“ 

на едно чувствено и незабравимо преживява-
не е процес, изискващ усилия и съответни 
действия в насоки, които в една или друга 
степен водят до такъв тип преживяване. Пос-
тигането на краен положителен ефект и пред-
лагането на запаметяващо се „преживяване“ 
изисква преодоляване на често срещаната 
слабост в туристическата практика да се ак-
центира само върху стандартизирани дейнос-
ти.  

Изследванията при всяко едно преживява-
не, от гледна точка на  конкретни критерии, 
според Pine II, J., James H. Gilmore, логично 
водят до следните въпроси [2]: 

• как можем да „внесем“ нови елементи;  
• спонтанност и изненада в предлагането 

на даден туристически продукт;  
• какви образователни активности биха ак-

тивизирали потребителите да научат нещо 
ново, което не са получили при предходно 
посещение; 

 • в каква среда биха се наслаждавали пот-
ребителите и др.  
 Да „облечем“ преживяването  
тематично. Както в теоретичен, така и в 

практикоприложен аспект, създателите на 
конкретен продукт в туризма имат възмож-
ността ясно да дефинират иницирането на 
едно незабравимо чувствено „преживяване“, 
адекватно на потребностите на туриста. Едно 
преживяване е събитие, в което всяко участ-
ващо лице е толкова лично замесено, че то се 
превръща в дълготраен спомен.  
 Премахване на негативното, 
акцент върху положителното. Формулира-

нето на тематиката на едно събитие формира 
необходимите за едно „преживяване“ незаб-
равими въздействия. Постигането на правил-

ните въздействия предполага конкретни 
опорни точки, поддържащи формулираната 
тема. От своя страна, отстраняването на нега-
тиви и слабости е източник за иновативни 
идеи.  
 Иновативен модел.  
Разглеждайки тенденциите в развитието на 

съвременният туризъм, в частност динамика-
та в търсенето и предлагането, логично сти-
гаме до извода, че съвременният потребител 
на туристически продукти търси и се нуждае 
от реални преживявания, а не от безразличие. 
Преходът от стандартни продукти, през услу-
ги към реални преживявания води до няколко 
положителни ефекта, както за потребителя, 
така също и за субекта предлагащ този про-
дукт [1].  

 
Синергията: дигитализация - туристи-

ческо преживяване 
 
Широкото използване на интернет техно-

логиите се утвърди като една от най-важните 
задачи на туристическия бизнес и ключов 
фактор за неговото проспериране.   От една 
страна „новите технологии” и „новата иконо-
мика” внасят нова скорост на общуване, а от 
друга  - „притежанието и използването на 
технологичния фактор са естествено преиму-
щество за всяка държава в развиващия се 
процес на глобализация [3]. Освен това, неси-
гурната и бързопроменяща се глобална мак-
роикономическа среда  води до изкривяване 
на икономическата информация и неопреде-
леност при вземането и изпълнението на ико-
номическите решения от страна на фирмите 
[4]. Създаването на мощни компютъризирани 
информационни и комуникационни системи, 
посредством връзка с Интернет се превръща в 
актуална задача за дейността на туристичес-
ките фирми. Еволюционните процеси към 
информационното общество и инвазията на 
Интернет в човешката дейност налага нови 
форми на маркетинг в туристичекия бизнес, 
които генерират електронен туристически 
пазар. 

 Съвременният потребител на туристичес-
ка информация иска не само да се запознае 
подробно с нея, но и активно да участва във 
формирането на богатата информационна 
среда. Традиционните средства за масова 
информация - телевизия, радио и печатни 
издания, не винаги могат да осигурят доста-
тъчна оперативност и гъвкавост при нейното 
представяне. Нещо повече, туристическият 
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бизнес се характеризира с голяма информа-
ционна наситеност. 

Посочените обстоятелства предоставят не-
устоими възможности за туристическите 
компании да развиват маркетинговите си 
стратегии чрез съвременните дигитални ко-
муникационни инструменти и технологии. 
Туристическият бизнес освен, че е удачно да 
отговори на търсената от туриста емоционал-
на връзка между продукт, дестинация и пот-
ребител. 

 Дигиталният маркетинг е добрата въз-
можност, тъй-като се  предоставя на аудито-
рия, използваща цифрови технологии. Прила-
гайки цифрови рекламни канали за комуни-
кация за разпространение на продукти и ус-
луги на максимално широка аудитория, попу-
ляризирайки даден продукт, се изгражда лич-
на връзка с потребителя и възможност за спе-
челване на доверие, търпение и постоянство 
от страна на последния. Най-общо можем да 
посочим, че при дигиталния маркетинг ини-
циативите имат друга цифрова виталност, 
социализацията е свръх активна, достъпът до 
потребителя е глобален, което от своя страна 
води до затвърждаването на доверието в един 
бранд, достойно голямата част от неговата 
реализация, имидж и позициониране.  

Навлизайки в новия свят на технологиите 
дигиталния маркетинг предоставя възмож-
ност да се „подобри“ преживяването на пот-
ребителя. От друга страна приложението на 
интерактивни устройства в същото време се 
определят като дразнещи за други потребите-
ли (например, холограми, поздравяващи вли-
защите в конкретен обект). „Колкото повече 
технологии (внедрите), толкова повече трябва 
да компенсирате (хората) с човешка връзка“, 
коментира Патриша Абърдин, автор 
на "Мегатенденции 2010: Възходът на съзна-
телния капитализъм".  "Технологията може да 
бъде унищожител на самата себе си. Хай 
тек/хай тъч е извънреден баланс на техноло-
гиите в обслужването, насочен към човешко-
то изживяване с чувствителност", добавя ав-
торката. Други американски експерти оценя-
ват ефективността на новите технологични 
въведения в модерните обекти на базата на 
пет основни критерия: удобство на употреба-
та, скорост, достъпност, безплатна, свободна 
рекламна информация и гъвкаво продаване. 

Под интерактивна технология следва да 
разбираме „всяка технология базирана на 
компютърна и мрежова комуникация, водеща 
до промяна на дизайна на представеното, 

трансформиране на съдържанието в нещо, 
което обслужва интересите на потребителя и 
промяна на средата”. Нещо повече, според 
специалисти „при взаимодействие с интерак-
тивните технологии, човек не само интерпре-
тира текстовете, но и предефинира значение-
то им. Потребителят се превръща в автор на 
значение [3].  

Ето защо, макар и след толкова десетиле-
тия, силно актуална за дигиталния маркетинг 
е изречената от Конфуций фраза: „Разкажи 
ми и ще го забравя, покажи ми и ще го за-
помня, въвлечи ме и ще го разбера.”  

Новите медийни технологии са свързани 
най-често с включване на светлини, анима-
ция, звук и видео изображение, както и други 
интерактивни инструменти са следваща въз-
можност за интеракция и превъзхождат стан-
дартните статични или подвижно-анимирани 
графични изображения. Това предполага инте-
рактивния диалог между „продавачите и купу-
вачите на туристическия продукт , между вън-
шните и вътрешните публики на компаниите  
да обедини по-активните, по-чувствителните, 
по-различните публики чрез гарантиране на 
прозрачност на информацията, обратна връзка 
и съпричастност при споделянето. Присъствие-
то и споделянето в социалните мрежи 
(Facebook, Linkedin и др.) не просто увеличават 
новата информация, те влияят на избора и на-
меренията (при пътуване, развлечение) и най-
вече за целите на ПР – променят мнения и ре-
шения. Ключовите промени чрез приложението 
на дигиталните технологии позволяват неогра-
ничение във формулата „редактор-автор”, което 
поражда непрекъсната възможност  за инфор-
миране, споделяне на открития и преживява-
ния. 

 Силните страни на дигиталния маркетинг 
не се ограничават до това, че комуникациите са 
свързани само с информацията в реално време 
и те повишават качеството и ефективността на 
туристическото обслужване, фокуса е  върху 
предложенията за предварително „планиране” 
на бъдещото емоционално преживяване на ту-
риста. 

Едно от основните предимства при диги-
талното съдържание е, че то може да се акту-
ализира мигновено или по график, което поз-
волява да се показва винаги актуална инфор-
мация за конкретен продукт или събитие спо-
ред интересите на аудиторията. 

Съпровождането на клиента през процеса 
стъпка по стъпка чрез използване на екраните 
е също много впечатляващо интерактивно 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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преживяване. Видеосъдържанието ангажира 
потребителя и процесите по вземане на реше-
ние са силно повлияни от визуализацията, 
затова трябва да се обърне внимание на под-
насянето на съдържанието. Често това е пър-
вият етап на взаимодействие който потреби-
теля имат с бизнеса и е важно той да има тра-
ен ефект. А първото впечатление е трудно да 
се промени и дигиталното съдържание може 
да бъде начинът да се представи стойността и 
бранда на компанията към целева аудитория. 
Ползите от дигиталните послания лесно могат 
да бъдат в основата на визуално присъствие, 
тъй-като цифровите послания носят множест-
во значителни предимства. Акцентът при 
видеоклиповете е не само съдържанието, а 
„разпалване“ на емоциите на потребителите, 
създаване на доверие и преживяване, и с 
всичко това се цели идеята на бизнеса да се 
застъпи с интересите на аудиторията.  

 Видеото е в тясна връзка с  мобилните ус-
тройства, а „модерният“ потребител желае да  
види продукта в действие. Видеоклипът на-
сърчава социалното споделяне, затова е съ-
ществено за бизнеса да обедини ключовите си 
цели в дигиталния свят. Мобилните устройства 
и платформи в комбинация със социалните 
мрежи увеличават интерактивното въздействие 
върху комуникационната система в туризма. 
Възможността за диалог, за коментари , за спо-
деляне в непрекъснатия кръговрат на дигитал-
ната комуникация не само дава представа за 
предпочитанията и интересите на потребители-
те, но и създава открити, бързи и директни кон-
такти с огромна аудитория, каквото никога 
традиционните медии и канали в не са покри-
вали. 

 
Заключение 
 
Интерактивните преживявания обективно 

водят до по-висока степен на съответствия на 

основата на наличното деференциране за раз-
лика от ниското ниво, характерно за унифи-
цираните стандартни туристически услуги. 
Сами по себе си интерактивните преживява-
ния са основната предпоставка за наличието 
на „допълнителна стойност“ от страна на 
потребителя, позволяваща по-висока степен 
на удовлетвореност. Не на последно място, 
можем да посочим факта, че именно „прежи-
ването“ води до наличие на трайни спомени.  

 
Литература 
 
Копринаров, Б. Културен туризъм, Изд. 

Флат – Бургас, 2016. С. 241. [1] 
Pine II, J., James H. Gilmore, The Experience 

Economy: Work is Theatre § Every Busines a 
Stage., Harvart Business School, Boston 1999. 
[2] 

Алексиева, С., Комуникационните и диги-
талните трансформации във фокуса на връз-
ките с обществеността в културния туризъм. 
Сборник доклади от юбилейна международна 
научна конференция: „Туризмът в епохата на 
трансформация”. Изд. „Наука и икономика”, 
ИУ-Варна, 2015. с. 452-460. [3] 

Велев, М., 2017. Зависимост между безра-
ботица и икономически растеж: Национално 
и регионално равнище. Икономически и соци-
ални алтернативи, бр. 2, София, стр. 39-57. 
[4] 

 
 
Гл. ас. д-р Веселина Атанасова - Георгиева 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Бургас 
Бул. „Проф. Я. Якимов №1“ 
Катедра: Маркетинг и туризъм 
Email: vesiatanasova1980@abv.bg 
 
 

 



97 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM XIV  (1)  2018 VOL. XIV  (1)  2018 
  

 
 

 
ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА  

ПРОТО-ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 

Братой Копринаров 
 

POLIYCENTRICITY OF MEDIEVAL PROTO-GLOBALIZATION 
 

Bratoi Koprinarov 
 

ABSTRACT: The article highlights the idea that medieval pro-globalization has a polycentric nature. 
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world. Conventional globalization is seen as a worldwide expansion of Western civilization, through which 
Western European values, institutions and technologies become dominant in the rest of the world. The analysis 
of forms of medieval pro-tourism, however, opens another, non-Eurocentric perspective of the background of 
globalization. 
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*** 
Средновековният прото-туризъм не би 

бил фактор за бъдещата глобализация, ако не 
притежаваше още едно важно измерение. Пъ-
тешествията в тази епоха не са обвързани с 
един център. И търговията, и пътешествията в 
Средновековието са полицентрични – изход-
ните им точки се намират както в Европа, та-
ка и Китай или в арабския свят.  

Идеята за полицентризма на среднове-
ковния свят би била лесно разбираема, ако се 
отърсим от европоцентристката визия, според 
която Европа винаги е била с лидерска роля в 
световната икономика, култура и политика. 
Всъщност, до епохата на Ренесанса Европа е 
в най-добрия случай равностойна на остана-
лите региони по света. 

Макар и да носи белезите на силен етно-
центризъм, показателен факт за нивото на 
европейската цивилизация през средновеко-
вието е пренебрежителното отношение на 
ислямските пътешественици,  
посетили Европа в онази епоха. На фона ис-
лямската цивилизация големите европейски 
градове са им изглеждали скучно и недораз-
вито място. След пътуването си до Париж и 
Дрезден през 1068 г. един образован мюсюл-
мански пътешественик описва по следния на-
чин впечатленията си от европейците: „Те 
приличат повече на зверове, отколкото на хо-
ра. Имат студен темперамент, хуморът им е 
недодялан, а красавиците – груби; тези ора не 

проявяват проницателност и са потънали в 
невежество и апатия...” (Lewis 1982, с. 187).  

Известният британски изследовател на 
икономическата история на света Найл Фер-
гюсън счита, че до XV век китайската циви-
лизация е много по-развита от европейската. 
Той пише в книгата си „Цивилизацията: За-
падът и останалите”: „Към 1420 г., когато е 
завършено строителството на „Забранения 
град”, Китай на династията Мин е имал нео-
боримата претенция да бъде най-
напредналата цивилизация в света” (Ferguson, 
2011, ).  

Ренесансът е изходната точка по онази 
траектория, по която Западът придобива до-
миниращо и лидерско място на световната 
сцена. Н. Фергюсън задава въпросът „защо, 
започвайки около 1500 г., няколко малки по-
литически формации на западния край на Ев-
разия достигнаха до възможността да доми-
нират остатъка от света?” Неговият обобща-
ващ отговор на този въпрос е, че западното 
дивергентно развитие е резултат на шест 
движещи сили  (Фергюсън ги нарича “killer 
apps”), които не ги е имало в продължение на 
много дълго време в останалите части на све-
та – конкуренция, наука, върховенство на за-
кона, медицина, консуматорство и трудова 
етика. 

*** 
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Средновековната прото-глобализация не 
носи европоцентристки характер. През тази 
епоха е налице своеобразно насрещно движе-
ние – от Европа към Азия и от Азия и Близ-
кия изток към Европа. Прото-глобализацията 
се осъществява, задвижвана от различни кул-
турно-географски и икономически центрове. 
Мощен фактор в това отношение са пътешес-
твията, осъществявани с търговски, религи-
озни, „изследователски” цели, чрез които 
силно отдалечени народи влизат в активно 
взаимодействие помежду си, създавайки та-
кива пластове на отношенията помежду си, 
които наподобяват икономическа и културна 
глобализация. 

В продължение на хилядолетия Китай е 
била преди всичко аграрна и доста самоизо-
лирана империя. Но в епохата на династията 
Мин (1368-1644)  императорите започват да 
водят експанзионистична политика, известна 
под названието „с лице към морето”. Всъщ-
ност, китайците са имали търговски връзки в 
Азия и са достигали до бреговете на Източна 
Африка и Египет по времето на династията 
Тан (618—907 г.). Но все пак контактите и 
взаимодействията с тези части на света са по 
това време спорадични и лошо организирани.  
Китай се превръща в място на активна търго-
вия. Заедно с това династията Мин води по-
литика за издигането на международния ста-
тус на Китай. За тази цел през XIV в. се съз-
дава огромна флота, наброяваща близо 3500 
кораба. Показателен за признанието на све-
товния принос на Джън Хъ е фактът, че той е 
поставен на 14-място в класацията на британ-
ското списание Life през 1997 г. за личности 
на второто хилядолетие.  

 Под ръководството на адмирал Джън Хъ 
се осъществяват в периода между 1407 г. и 
1433 г. седем експедиции, при които се дос-
тига до Ява, Цейлон, Индия, Персийския за-
лив, Източна Африка.  Корабите, с които са 
осъществявани тези експедиции, са били ог-
ромни – с размера на днешни футболни ста-
диони - и са побирали по 500 души. Сред тях 
е имало не само моряци, но и изследователи, 
пътеписци, работници. Тези експедиции, от 
които са запазени подробни описания, рязко 
разширяват познанията на китайците за вън-
шния свят. Морските експедиции на Джън Хъ 
са преследвали едновременно различни цели 
(търговски, военни, познавателни и т.н.). 
Илюстрация за тяхната полифункционалност 
е фактът, че след посещението в Източна Аф-
рика Джън Хъ  довежда в столицата на импе-

рията посланици на повече от 30 държави, 
които не само отдават почести на императора, 
но и донасят със себе си подаръци (екзотични 
животни и артефакти от своите култури), ко-
ито допринасят за по-доброто взаимно опоз-
наване и за установяването на по-активни 
контакти с далечни народи. ( Магидович, И. 
П. и В. И. Магидович, 1982).  Морската екс-
панзия на Китай през XIV в. създава условия-
та за китайското участие в „насрещното” 
движение на Изтока и Запада, чрез което се 
формират условията за осъществяване на 
глобализационен процес.  

Най-активна роля в този процес на свое-
образно културно и икономическо глобализи-
ране имат обаче арабските народи, които по 
това време поддържат контакти и пътешест-
ват както на Изток, така и на Запад. По това 
време те преживяват т.н. „Златна епоха на 
исляма” или „Ислямски ренесанс” (Meц, 
1973). Ислямският златен век е исторически 
период, чието начало е в средата на VIII в., а 
краят му достига до XIII-XIV в. Столица на 
ислямската култура по това време е новоос-
нованият град Багдад. Градът се превръща в 
световен център на ислямската средновековна 
наука, както и на изкуството. Арабският език 
става универсален език на науката. Матема-
тици, медици, философи, астрономи и т.н. от 
Кордоба до Багдад и Самарканд общуват на 
общ език. Арабският език става междурегио-
нален език, lingua franca – език за общуване в 
търговията, науката, дипломацията, действен 
върху огромна територия около Средиземно-
морието, Северна Африка и дори част от 
Азия. Заслужава отбелязване, че много арабс-
ки думи от онази епоха се запазват в съвре-
менните европейски езици, включително ду-
ми, имащи пряко отношение към туризма. 
Например, думата „сафари” влиза в евро-
пейските езици през XIX век, но първоизточ-
никът й е арабски. Първоначално е имала 
смисъла на търговско пътуване или на пъте-
шествие. През XIX в. започва да се свързва с 
идеята за начин на прекарване на  свободното 
време и така постепенно започва да придоби-
ва съвременното си значение. Друг пример за 
дълготрайни остатъци от арабския, означава-
щи пътувания, е думата „адмирал”, която 
произлиза арабското „амир ал-бахр” (Laing,; 
Frost 2014, p183). Арабският език по това 
време е сред важните елементи в инструмен-
тариума на прото-глобализацията – така, как-
то за подобни цели служат койне  или латинс-
кият в епохата на европейското Средновеко-
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вие. Койне (от гръцки „общ”) възниква в пос-
ткласическата антична епоха (300 пр.н.е. – 
300 сл.н.е.). Първоначално койне е надрегио-
нален диалект в Гърция, по-късно се превръ-
ща в lingua franca за източното Средиземно-
морие и древния Близък Изток в римския пе-
риод. Оформянето му като lingua franca се 
осъществява в армията на Александър Маке-
донски, която колонизира огромна територия 
на три континента. Така използването на кой-
не се разпростира от Южна Европа до Сирия, 
Палестина, Египет и чак до границата с Ин-
дия.  

Интересът на мюсюлманите към пъте-
шествията е с дълбоки корени. В основата му 
стоят както стремежът за разпространяване на 
исляма и поклонничеството (т.н. хадж), така 
също търсенето на търговски изгоди и утвър-
ждаването на извоюваното глобално лидерст-
во.  

Хадж се нарича поклонението в свеще-
ния мюсюлмански град Мека, намиращ се в 
днешна Саудитска Арабия. При налична фи-
зическа и финансова възможност всеки пос-
ледовател на исляма е длъжен поне веднъж в 
живота си да посети свещената джамия на 
Аллах в Мека. Поклонението хадж е напом-
няне на мюсюлманите за Съдния ден, когато 
хората ще застанат равни пред Аллах. То де-
монстрира мюсюлманското братство и равен-
ство, без оглед на раса, националност и класа. 
По подобие на християнско поклонничество, 
ежегодният хадж създава мрежа от отноше-
ния (религиозни, културни, търговски) между 
хора, живеещи в различни региони на Европа, 
Азия, Африка.  

Като се спира на специфичната „геогра-
фия” на ислямската цивилизация, известният 
френски историк Фернан Бродел пише за ог-
ромните богатства на Мека, резултат от при-
тока на поклонниците: „Там всичко е въз-
можно, възможно по някакъв чудотворен на-
чин. През 1326 г. Ибн Батута, най-великият от 
всички арабски пътешественици, възпява 
нейното изобилие, „изумителния вкус на ней-
ните тлъсти меса”, превъзходността на ней-
ните плодове, на гроздето, смокините, прас-
ковите, фурмите, „които нямат равни в целия 
свят”, несравнимите пъпеши...” И заключава: 
„Изобщо всички търговски стоки, които съ-
ществуват разпръснати в различни страни, са 
събрани в този град” (Бродел, 2014, 110-111). 
Мека не е само свещеното място на исляма. 
Този град е наситен с търговия, със знание за 
света. Посещавайки Мека, поклонниците ста-

ват свидетели, а и участници в едно глобали-
зиращо се пространство. В този смисъл хадж 
заедно с превръщането и ползването на араб-
ския език като lingua franca е част от предис-
торията на глобализационния процес. 

Много по-значим фактор в тази предис-
тория на глобализацията са обаче мюсюлман-
ските пътешествия. Всъщност, те са видимата 
проява на една от най-същностните характе-
ристики на ислямската цивилизация. Както 
пише Ф. Бродел, „ислямът е съвършената ци-
вилизация на движението, на транзитното 
преминаване, което включва далечно кора-
боплаване и огромно движение на кервани, 
разположено най-вече между Индийския оке-
ан и Средиземно море, но и между Черно мо-
ре и Китай или Индия; ефикасна и от страната 
на негрите в Северна Африка”(Бродел,2014,  
с. 114). През пространството на ислямската 
цивилизация са преминавали в продължение 
на няколко века златото от Судан и черните 
роби, коприната, черният пипер, подправките, 
перлите от Далечния Изток, на път към Сре-
диземноморието и Европа. Тъкмо затова в 
някаква степен ислямската цивилизация дъл-
жи по това време величието и значението си 
на развитата пътна мрежа, с която е разпола-
гала. Ф. Бродел много точно определя изклю-
чителната важност на тази инфраструктура за 
мобилност, търговия и взаимодействия в ис-
лямската цивилизация от онова време: „Тъй 
като е зле разпределен географски, ислямът 
нямаше да е нищо, ако не бяха пътищата, ко-
ито, прекосявайки пустинното му тяло, го 
оживяват, вдъхват му живот. Пътищата са 
неговото богатство, същината му, неговата 
цивилизация. В продължение на векове ще 
заема доминираща позиция благодарение на 
пътищата си”(Бродел, 113). При наличието на 
подобна доминация на пътищата – наземни и 
водни, през пустинята и големите реки, през 
планините и по моретата – не е изненадваща 
величината, „невероятна за времето си”, на 
маршрутите на мюсюлманските пътешестве-
ници, нито пък огромната любознателност, 
инициативност и предприемчивост на тези 
смели мъже. Размахът и мащабите на техните 
откривателски проекти може да бъде илюст-
риран с пътешествията на Мохамед Ал Идри-
си (1100-1165 г.) и Ибн Батута (1304-1377 г.), 
които на практика са извършили първите 
почти околосветски пътешествия. Ал Идриси 
е роден в северно-африканския град Сеута, но 
получава образованието си в испанския град 
Кордоба, който по това време е под властта 
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на маврите. В този град, считан за втория по 
големина в Европа след Константинопол, в 
който през X в. има над половин милион жи-
тели, съжителстват християни, евреи и мю-
сюлмани. Още от ранна младост Ал Идриси 
пътешества много. Според известния руски 
ориенталист И. Крачковски, Ал Идриси по-
сещава през 1116 г. Мала Азия, Франция и 
Англия. (Крачковский, 2004). По покана на 
норманския крал Роджър Втори, който управ-
лява по това време Сицилия, Ал Идриси се 
установява през 1138 г. Палермо. В продъл-
жение на 15 г. той пише по поръчение на своя 
меценат книгата „Развлечение на копнеещия 
да преброди страните”. В тази книга, завър-
шена през 1153 г., Ал Идриси описва всички 
познати дотогава земи – от арабския свят до 
Западна Африка, Скандинавия и Китай , в 
това число и днешните български земи (Кен-
дерова, Бешевлиев, 1990).  

Ибн Батута е признат за най-големия пъ-
тешественик на своето време. Мотивиран от 
книгите на предхождащите го арабски пъте-
шественици, той започва пътуванията си през 
1325 г.  Когато е едва на 21-годишна възраст, 
той тръгва от родния си град Таджер (в 
днешно Мароко) на хадж, преминавайки през 
Александрия и Кайро, след което стига по 
Нил до Червено море. Посещавайки Мека, 
той продължава за Ирак и Персия. При второ-
то си пътешествие Ибн Батута преминава 
през днешните български земи, през Черно 
море стига до Персия, а по-късно – до Цей-
лон, Индонезия и Китай. Третото му пъте-
шествие е в Западна Африка. Ибн Батута раз-
казва за срещите се с хората от тези далечни 
земи и описва с такива подробности посете-
ните места и градове, че и до днес неговите 
дневници представляват източник на важни 
исторически факти. През трите си пътешест-
вия той е изминал над 120 хил. км на терито-
рията на три континента.  

 
*** 

Ислямските пътешествия през Среднове-
ковието опасват огромни територии, разпо-
ложени в Азия, Европа и Африка. Но само по 
себе си това все още не е най-важният им 
принос. Пътешествията не са авантюри на 
отделни любознателни хора. Зад тях стоят 
търговско-икономически, религиозни, науч-
ни, геополитически интереси. Пътеше-
ствията са своеобразни и много важни канали 
за пренос на знания, на технологии, на инсти-
туции. Познанието, търговията и икономика-

та на редица региони и цивилизации, които 
преди това са били изолирани едни за други, 
влизат в контакт посредством мюсюлмански-
те пътешественици, търговци и учени. Те об-
хващат в пътуванията си почти цяла Европа, 
Югоизточна Азия и Северна Африка. Търгов-
ските мрежи, основани в ислямския свят по 
това време се разпростират от Атлантическия 
океан до Индийския океан и Китайско море. 
Ислямската империя в периода от VII до XIII 
век е най-голямата икономическа сила на све-
та. Както отбелязва Фернан Бродел: „Около 
820 г. доходите на халифа са пет пъти по-
големи от годишния доход на Византийската 
империя по онова време. Създават се гигантс-
ки богатства благодарение на един преждев-
ремен търговски капитализъм, чиито връзки 
се простират до Китай и Индия, до Персийс-
кия залив, Етиопия, Червено море, Африка, 
Андалусия...”(Бродел 2014, с.123). За да 
илюстрира тезата си, Ф. Бродел цитира разка-
за на тогавашен ислямски търговец: „Искам 
да отнеса персийски шафран в Китай, където 
чух, че цената му е много висока, а после ки-
тайски порцелан в Гърция, гръцки брокат в 
Индия, индийска стомана в Алепо, алепско 
стъкло в Йемен и раирани йеменски платове в 
Персия...” 

След като през Средновековието успява 
да завладее значителна част от Европа и 
Азия, достигайки чак до Индия, ислямската 
цивилизация започва да разглежда себе си 
като своеобразен наследник на цивилизаци-
онните постижения както на Запада, така и на 
Изтока. Следвайки тази амбиция, ислямските 
императори поръчват през X в. да бъдат на-
правени преводи на арабски на запазените и 
достигнали до тях древно-гръцки философс-
ки, исторически и научни съчинения. В про-
дължение на редица векове учени от различни 
части на Европа са отивали в Багдад, за да се 
получат достъп и да се запознаят със спасено-
то от арабите антично наследство. Заедно с 
това арабската архитектура оказва голямо 
влияние върху западноевропейското строи-
телство на куполите на християнските църк-
ви.  

Европа дължи на арабите също така за-
писването на числата с арабската десетична 
форма, която била значително по-достъпна от 
латинската и правела ефективен труда и на 
човек със средни интелектуални възможнос-
ти. Според някои историци на глобализацията 
тъкмо въвеждането на арабската десетична 
форма на записване на числата в италиански-
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те търговски градове Венеция, Генуа и Фло-
ренция в самото начало на XIII в. е един от 
първите фактори, допринесли за глобализа-
цията. В 1202 г. италианският математик Ле-
онардо Фибоначи публикува книгата си 
„Трактат по аритметика”, в която представя и 
развива достиженията на арабските, индийс-
ките и китайските математици. Неговите ма-
тематически нововъведения се оказват изк-
лючително важни за развитието на финансо-
вата система, банковото дело и счетоводство-
то в тези градове, които все по-успешно за-
почват да осъществяват международната си 
търговска дейност. Син на търговец от Пиза, 
Леонардо Фибоначи прекарва значителна 
част от живота си в Алжир, Египет, Сирия, 
Сицилия, Византия, където усвоява достиже-
нията на античните и индийските математици 
в арабските им преводи. (Карпушина, 2008). 

Не по-малко значим ефект върху евро-
пейската цивилизация има и технологията за 
изработване на хартията.  Макар че хартията 
е изобретена през II в. от  китайците, тъкмо 
арабите откриват и разпространяват в Европа 
тайната на производството на хартията, която 
не се изработва в Стария континент чак до 
XII в. Освен това Европа дължи на арабите и 
много други технологии - вятърната мелница, 
увеличителното стъкло, изработването на 
важни фармацевтични продукти и т.н. 

Британският изследовател Джон М. 
Хобсън нарича „източни ресурсни портфо-
лиа” научните идеи, технологиите и институ-
циите, които ислямската цивилизация прена-
ся през Средновековието от Изток на Запад. 
Защитавайки тезата си за „източния произход 
на западната цивилизация”, Дж. Хобсън сочи, 
че този глобален поток на източните ресурсни 
портфолиа и на търговския междурегионален 
обмен в края на краищата води до радикална 
реконфигурация на обществата по целия свят. 
Тъкмо този процес той нарича „източна гло-
бализация”, подчертавайки че векове по-
късно тя е направила възможен възхода на 
Запада. Като се фокусира върху икономиката, 
Дж. Хобсън пише, че през Средновековието 
мюсюлманските владетели са гарантирали 
относително мирна среда и ниски транзитни 
такси, улеснявайки и стимулирайки по този 
начин глобалната търговия. Освен това исля-
мът въвежда по това време търговско-
икономически техники, които по-късно стават 
ключови за развитието на западния капитали-
зъм. Дж. Хобсън обобщава тезата си по след-
ния начин: „След 500-та година персийците, 

арабите, африканците, явайците, евреите, ин-
дийците и китайците създадоха и поддържаха 
една глобална икономика, продължила съ-
ществуването си чак до XVIII век – икономи-
ка, в която най-големите цивилизации на све-
та са били през цялото време свързани по-
между си (оттук термина източна глобализа-
ция)”(Hobson, 2004,p30). Дори и да изтъква 
свръхмерно ролята на източните цивилизации 
през епохата на Средновековието, Дж. 
Хобсън дава с анализа си основание на тезата, 
че глобализационните процеси са започнали 
много по-рано от епохата, на която обичайно 
се приписват; че средновековните пътешест-
вия са с огромна роля за постепенното свърз-
ване на света в едно цяло, както и че това 
свързване се осъществява от различни кул-
турно-географски и икономически центрове 
на Изтока и Запада. 

В късното Средновековие е налице свое-
образно насрещно движение – от Европа към 
Азия и от Азия и Близкия изток към Европа. 
Прото-глобализацията се осъществява, зад-
вижвана от различни културно-географски и 
икономически центрове. Мощен фактор в то-
ва отношение са пътешествията, осъществя-
вани с търговски, религиозни, „изследовател-
ски” цели, чрез които силно отдалечени наро-
ди влизат в активно взаимодействие помежду 
си, създавайки такива пластове на отношени-
ята помежду си, които наподобяват икономи-
ческа и културна глобализация. 

Морската експанзия на Китай през XIV 
в. създава условията за китайското участие в 
„насрещното” движение на Изтока и Запада, 
чрез което се формират условията за осъщес-
твяване на глобализационен процес. Но най-
активната роля в този процес на своеобразно 
културно и икономическо глобализиране 
принадлежи на арабските народи. По това 
време те поддържат контакти и пътешестват 
както на Изток, така и на Запад. Столица на 
ислямската култура в тази епоха е новоосно-
ваният град Багдад. Той се превръща в свето-
вен център на ислямската средновековна нау-
ка, както и на изкуството. Арабският език 
става универсален език на науката. Матема-
тици, медици, философи, астрономи и т.н. от 
Кордоба до Багдад и Самарканд общуват на 
общ език. Арабският език става междурегио-
нален език, lingua franca – език за общуване в 
търговията, науката, дипломацията, действен 
върху огромна територия около Средиземно-
морието, Северна Африка и дори част от 
Азия. Заслужава отбелязване, че много арабс-
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ки думи от онази епоха се запазват в съвре-
менните европейски езици, включително ду-
ми, имащи пряко отношение към туризма. 
Например, думата „сафари” влиза в евро-
пейските езици през XIX век, но първоизточ-
никът й е арабски. Първоначално е имала 
смисъла на търговско пътуване или на пъте-
шествие. През XIX в. започва да се свързва с 
идеята за начин на прекарване на  свободното 
време и така постепенно започва да придоби-
ва съвременното си значение. Арабският език 
по това време е сред важните елементи в инс-
трументариума на прото-глобализацията – 
така, както за подобни цели служат койне или 
латинският в епохата на европейското Сред-
новековие. 

Интересът на мюсюлманите към пъте-
шествията е с дълбоки корени. В основата му 
стоят както стремежът за разпространяване на 
исляма и поклонничеството (т.н. хадж), така 
също търсенето на търговски изгоди и утвър-
ждаването на извоюваното глобално лидерст-
во. По подобие на християнско поклонничес-
тво, ежегодният хадж създава мрежа от от-
ношения (религиозни, културни, търговски) 
между хора, живеещи в различни региони на 
Европа, Азия, Африка. Мека не е само свеще-
ното място на исляма. Този град е наситен с 
търговия, със знание за света. Посещавайки 
Мека, поклонниците стават свидетели, а и 
участници в едно глобализиращо се прост-
ранство. В този смисъл хадж заедно с прев-
ръщането и ползването на арабския език като 
lingua franca е част от предисторията на гло-
бализационния процес. 

Много значим фактор в тази предистория 
на глобализацията са мюсюлманските пъте-
шествия. Всъщност, те са видимата проява на 
една от най-същностните характеристики на 
ислямската цивилизация. По оценката на из-
тъкнати историци, ислямската цивилизация е 
„съдършената цивилизация на движението, на 
транзитното преминаване” (Ф. Бродел). Ис-
лямските пътешествия през Средновековието 
опасват огромни територии, разположени в 
Азия, Европа и Африка. Зад тях стоят търгов-
ско-икономически, религиозни, научни, гео-
политически интереси. Пътешествията са 
много важни канали за пренос на знания, на 
технологии, на институции. Познанието, тър-
говията и икономиката на редица региони и 
цивилизации, които преди това са били изо-
лирани едни за други, влизат в контакт пос-
редством мюсюлманските пътешественици, 
търговци и учени. Търговските мрежи, осно-

вани в ислямския свят по това време се разп-
ростират от Атлантическия океан до Индийс-
кия океан и Китайско море. Ислямската им-
перия в периода от VII до XIII век е най-
голямата икономическа сила на света.  

Основателна е тезата на британския изс-
ледовател Джон М. Хобсън, който нарича 
„източни ресурсни портфолиа” научните 
идеи, технологиите и институциите, които 
ислямската цивилизация пренася от Изток на 
Запад. Защитавайки тезата си за „източния 
произход на западната цивилизация”, Дж. 
Хобсън сочи, че този глобален поток на из-
точните ресурсни портфолиа и на търговския 
междурегионален обмен в края на краищата 
води до радикална реконфигурация на общес-
твата по целия свят. Тъкмо този процес той 
нарича „източна глобализация”, подчертавай-
ки че векове по-късно тя е направила възмо-
жен възхода на Запада.  

 
*** 

И така, от една страна, средновековните 
пътешествия и религиозното мисионерство, 
заедно с търговските експедиции в Далечния 
изток на монасите Джовани Плано дел Кар-
пини, Андре Лонжюмо, Гийом Рубрук, Одо-
рик дьо Порденон, Руй Гонсалес и най-вече 
на венецианските търговци Марко Поло и 
Николо де Конти, в които се смесват мисио-
нерство, дипломация и търговия, създават 
икономически и културни мостове между За-
пада и Изтока. Макар древните гърци и рим-
ляните да са имали известна информация и 
досег с Индия и други далекоизточни регио-
ни, тъкмо пътешествията от края на Средно-
вековието отварят широка пролука за глоба-
лизиране на хоризонтите както на европейци-
те, така и на азиатците. Принц Енрико Мо-
реплавателят, един от предтечите и вдъхно-
вителите на Великите географски открития, 
както и Колумб, пряко се позовават в своите 
проекти на опита, придобит от Марко Поло в 
Далечния изток, а от друга страна източните 
и ислямските пътешественици обвързват в 
едно духовно цяло различни географски мес-
та в Европа, в Близкия и в Далечния Изток. В 
продължение на няколко века познатият по 
това време свят се доминира от ислямската 
цивилизация. Ф. Бродел пише: „До открива-
нето на Америка ислямът доминира Стария 
свят, фактически решава това, което по онова 
време е „световната” история.(Бродел, 2014, 
113-114). Само той, нека го повторим, свързва 
големите културни ареали, на които се поделя 
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Старият свят: Далечният изток, Европа, Чер-
на Африка. Нищо не минава, ако той не е съг-
ласен или поне не си затвори очите. Той е 
посредникът”  В този смисъл те са не само 
форми на прото-туризъм, но в същото време 
са прояви и на прото-глобализация. 

Сумирайки резултатите на средновеков-
ния прото-туризъм, се прави заключението, 
че той играе важна роля в подготовката на 
глобализацията. Поклонничеството, средно-
вековните пътешествия и религиозното миси-
онерство, търговските експедиции в Далечния 
изток, както и ислямските пътешественици 
обвързват икономически и духовно различни 
географски места в Европа, Близкия и Далеч-
ния Изток. В този смисъл те са не само форми 
на прото-туризъм, но и видими прояви на 
прото-глобализацията. 

Обичайно глобализация се разглежда ка-
то световна експанзия на западната цивили-
зация, чрез която западно-европейските цен-
ности, институции и технологии стават гос-
подстващи в останалите части на света. Про-
тоглобализацията обаче има друг характер. Тя 
е полицентрична. 
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Въведение  
 
В условията на реалното членство в Евро-

пейския съюз пред българските региони се 
налагат нови предизвикателства за изгражда-
нето на конкурентни производства и структу-
ри, които да засилят регионалните пазари и да 
се създадат  възможности за реализация на 
местната продукция и услуги. Както показва 
практиката в страните с развита регионална 
икономика е необходимо да се изграждат, 
държавни конкурентни производства и обе-
динения между икономически активните ли-
ца.  

Така в условията на пространствено разви-
тие клъстерите форма на ново развитие на 
бизнеса в регионален план. В тази посока не-
ка прием, че клъстерите са географски свър-
зана концентрация от сходни, взаимообвърза-
ни или допълващи се фирми с активни канали 
за делови взаимоотношения, комуникация и 
диалог, които ползват обща специализирана 
инфраструктура, пазари на труд и услуги и са 
изправени пред общи възможности за разви-
тие и заплахи. На практика клъстерите са изг-
радени институции от локалните бизнес игра-
чи, които искат да се възползват от синергия-

та на регионалното развитие1. Те могат да 
подпомогнат регионалната икономика чрез 
подобрената свързаност и конкурентоспособ-
ност в посока на по-рационално използване 
на връзките с клиенти и доставчици, достъпът 
до квалифицирана работна ръка и ноу-хау, 
наличието на специфични природни ресурси 
и инфраструктура, ниски разходи за транзак-
ции и комуникации. Допълнително клъстери-
те имат предимства поради географската бли-
зост, наличието на центрове за обучение и 
образование, наличие на финансови институ-
ции и други частни и обществени организа-
ции“2. Така предмет на нашият анализ е Чер-
номорския регион. В исторически план, заси-
леният интерес от страна на ЕС към Черно-
морския регион се свърза с присъединяването 
на България и Румъния, с което Черно море 
се превръща във външна граница на Евро-
пейския съюз. Последното определя необхо-
димостта от засилена геоикономическа ак-
тивност по отношение на регионалното раз-
витие на Черноморието. Създадената през 
2008 г. Черноморска синергия е част от Евро-
пейската политика за съседство (ЕПС).  

                                                           
1 Докова,С. 2008,  с. 111-132 
2 (Европейска комисия, 2003 г., стр. 16-17) 
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Черноморската синергия, наред с развити-
ето на частният бизнес създава условия за 
търсенето на конкурентните предимства на 
региона и оптималното му вграждане в общо-
европейското икономическо пространство. За 
нашата страна излазът на областта на Черно 
море повишава нейното транспортно геог-
рафско значение. Източната граница е пред-
поставка за развитието на пристанищното 
дело, риболова, туризма, външната търговия, 
за съсредоточаване на производствени мощ-
ности и отрасли, разчитащи на вносни суро-
вини. В регионално икономическо отношение 
в нашето Черноморие има превес третичният 
сектор. Това ни дава основания да търсим 
необходимата синергия за оценка на регио-
налния икономически потенциал за простран-
ственото ни развитие3. В тази посока същест-
вено значение за региона може да има клъс-
теризацията. Това е така, защото развитието 
на клъстерите се основава на инициативата на 
активните икономически лица за повишаване 
на тяхната конкурентоспособност. Клъстери-
зацията може да има положителни ефекти за 
регионалното развитие, които да наложат мо-
дерни и иновативни форми на пространствено 
развитие на целият регион4.  

В настоящата социално-икономическа си-
туация можем да отчетем, че държавните 
усилия за развитие на клъстерите трябва до-
пълнително да се фокусират в подкрепа на 
клъстерното развитие. Това ни дава основа-
ние да изведем проблемите на провежданата 
клъстерна политика в страната и да предло-
жим мерки и насоки за подобряването на ро-
лята на клъстерите в регионалното развитие. 
Така обект на нашият анализ е значението на 
клъстерите в черноморския регион на Бълга-
рия. Целта е да се очертаят техните възмож-
ности да въздействат върху регионалната 
икономика в положителна посока. Това ни 
дава основание да изясним същността на 
клъстерите и каква регионална политика мо-
гат да провеждат в съответната териториална 
общност. В зависимост от характера на връз-
ките между фирмите в клъстера може да го-
ворим за: вертикални, хоризонтали и сектор-
ни клъстери5. На практика нашият анализ се 
базира на примери за изграждане на клъстери 
и тяхната ефективност на регионално нива, 
както и вграждането им регионалната иконо-

                                                           
3Николов, Г.,2016 г. с.11-16 
4 Цолов, Г., 2016г.,.с.23-45 
5 Гълъбов М., 2011 г.; с. 17 - 19 

мика, значение за регионалното развитие и 
подпомагане на клъстерното развитие и очер-
таване на техния профил.  

 
Клъстерни политики и перспективи за 

клъстерите в българското Черноморие. 
Република България със своето географско 

и политическо положение има всичките осно-
вания да изгради ефективни териториални 
връзки в направленията изток-запад и север-
юг. Това означава добре функциониращи 
връзки с развиващата се бизнес среда с ус-
тойчива вътрешната и международна инфрас-
труктура, която да се явява надежден мост и 
звено което може да се включи ефективно във 
формиращите се социално-икономически 
връзки и отношения на наднационално и гло-
бално ниво6.  

В тази посока освен че се споделят добри 
практики клъстерите са призвани да включват 
участието на заинтересованите страни в мес-
тното управление. Инициативата обикновено 
е на публичен или парапубличен участник, 
който ръководи клъстера и до голяма степен 
го и финансира (директно или чрез други 
публични фондове). В тази посока постигане-
то на балансирано регионално развитие за-
дължително пряко кореспондира и с изграж-
дането на силни и добре работещи клъстери, 
които да подкрепят местният бизнес и регио-
налната икономика. Разбира се в това отно-
шение трябва да се извеждат на преден план 
териториалните специфики и предимства на 
отделните региони и да се създават условия 
те да се използват градивно и позитивно7. 

В това отношение Североизточния район 
за планиране на България (СИРП) и Югоиз-
точния район за планиране (ЮИРП) на Бъл-
гария са двата региона на страната, които 
имат основата на развиващата се пристанищ-
на и транспортна инфраструктура. Република 
България е морска държава и като такава има 
около 400 километъра крайбрежие и Изклю-
чителна икономическа зона от около 36 000 
кв. км в Черно море. В Изключителната си 
икономическа зона (която е около една трета 
от сухоземната ни територия) България при-
тежава изключителните права върху подзем-
ните и водни ресурси, потенциал, който все 
още не е достатъчно проучен и използван. В 
така наречения Морски сектор, който включ-

                                                           
6 Василева, Е., (2007-20(3) - резултати и нерешени 
проблеми.2015 
7 Gomes-Casseres, B,. 1997, 9(1), рр. 33-44. 
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ва: тежка индустрия (корабостроене, корабо-
ремонт, офшорни технологии и др.), воден 
транспорт, туризъм, енергетика (добив на 
нефт и газ, ветрова и вълнова енергия) и при-
родни ресурси (риболов, аквакултури и мине-
рални ресурси), има съществен потенциал за 
развитие. В крайбрежните на Черно море об-
ласти Добрич, Варна и Бургас живеят около 
един милион души, като голяма част от тях са 
заети в морския сектор. По българското чер-
номорско крайбрежие има развита инфраст-
руктура, включително научни институти и 
университети. Може да се твърди, че има 
всички предпоставки интелигентната специа-
лизация в областите Добрич, Варна и Бургас 
да бъде насочена към морския сектор Това им 
дава основание да търсят подобряване на 
конкурентоспособността си, за да могат ефек-
тивно да се вгрядат в международното разде-
ление на труда, както и да се създадат усло-
вия ефективно да се интегрират и сътрудни-
чат със съответните икономически райони на 
Румъния, Турция,Украйна Русия и Грузия. 
Още повече, че в Черноморския басейн се 
формират транспортни маршрути и коридори 
като Трасека: 

Източна Европа (PETCs 4,7,8,9) – през 
Черно море – Кавказ – през  Каспийско море 
– Централна Азия и  Южен транспортен ко-
ридор: Югоизточна Европа (PETCs 4) – Тур-
ция – Иран, с две разклонения към: Централ-
на Азия-Китай и Южна Азия-Югоизточна 
Азия-Южен Китай. Наред с това българското 
черноморие има важно значение и за инфрас-
труктурен коридор №8. Допълнителен атестат 
за фокуса на регионалното развитие на реги-
она е Черноморско икономическо сътрудни-
чество (ЧИС), което е подписано през 1992 г. 
в Истанбул от единадесет държави. От 1994 г. 
има постоянен секретариат в същия град и се 
трансформира в международна организация - 
ОЧИС. Това по същество е най-активната ор-
ганизация за сътрудничество в региона. От 
2006 г. в региона започва да се провежда го-
лям международен форум с наименование 
Черноморски форум за партньорство и диа-
лог, който се реализира за първи път в Буку-
рещ. Форумът не цели да създава нови регио-
нални институции, а по-скоро да се превърне 
в редовен консултативен процес между стра-
ни от широкия Черноморски регион (опреде-
лен като включващ Южен Кавказ до Кас-
пийско море) и между тази група страни и 
международни организации като ЕС. След 
встъпителната среща, не са планирани други. 

Членове: Молдова, Азербайджан, Украйна, 
Грузия, Армения, Румъния; Наблюдатели: 
България, Турция. 

В тези условия и стечения на обстоятелст-
вата клъстерните политики трябва да бъдат 
определени като специфични правителствени 
усилия за подкрепа на инициативите за съз-
даване на клъстери и съществен двигател на 
регионалното развитие.  

Трябва да подчертаем, че клъстерите имат 
различни форми и следват различни цели, 
като например, индустриални политики и по-
литики за по-доброто функциониране на 
Малки и средни предприятия или политики за 
иновациите научни изследвания и тяхното 
приложение в практиката. Клъстерните поли-
тики в повечето случаи са подкрепяни и из-
пълнявани от специфична клъстерна програ-
ма на правителствата или различни инициа-
тиви. В резултат на това, клъстерните иници-
ативи се определят като добре организирани 
усилия за увеличаване на растежа и конку-
рентоспособността в един регион, включващи 
клъстерни фирми, държавни институции и 
изследователската общност8.  

 
Структуриране на клъстерната полити-

ка  
Клъстерът е може да се квалифицира като 

общност, която работи за една цел - да бъде 
подпомогнат основният бизнес, като с това се 
гарантира успешното развитие и на бизнеси-
те, които са налице покрай основния бизнес. 
Основната идея за клъстерите намира -
широко популяризиране на труда „Конкурен-
тните предимства на нациите“ с автор Май-
къл Портър. На практика в началото на 90-те 
години на ХХ век в страните от Европейския 
съюз започват да осъществяват клъстерно 
ориентирани мерки за засилване на способ-
ността на индустрията да прави иновации и 
да увеличава националната конкурентоспо-
собност. В тази посока клъстери са изградени 
преди 2000 г. в Германия, Финландия, Холан-
дия, Австрия, Дания и Испания. В периода 
2000 - 2005 г. клъстеризацията обхваща и 
държави като Чехия, Франция, Гърция, Ир-

                                                           
8 Zahra. S. A., H. J. Sapienza, P. Davidsson., 2006, 
43(4), рр. 917-955. 
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ландия, Люксембург, Малта и Словакия, кои-
то започват да изграждат политика, базирана 
на клъстери. В това отношение държави като 
Португалия,Латвия, Литва, Естония, Полша и 
Румъния процесът на структуриране и изг-
раждане на клъстери  се наблюдава след 
2005г.  

 
 
Фиг. 1. Йерархия на програмните приори-

тети, (по Стратегия „Европа 2020“ (адаптация 
на автор) 

 
Развитието на политика в областта на 

клъстерите и в България започна с известно 
закъснение, в сравнение с другите европейски 
страни. Началото е поставено в средата на 
2000 г., като първият клъстер е създаден през 
втората полови-на на 2004 г. Към този мо-
мент Съветът за икономически растеж към 
правителството взема решение за четири 
ключови промишлени сектори, които са под-
ходящи за създаването на клъстери. Първият 
клъстер е Фондация „Български клъстер за 
информационни и комуникационни техноло-
гии“ и е регистриран в края на 2004 г. като 
организация с нестопанска цел. До първата 
половина на 2005 г. са регистрирани още два 
клъстера, а в края на 2006 г. общият брой на 
клъстерите е четиринадесет. В началото на 
този процес, публичните власти на национал-

но и регионално ниво дават силен тласък и 
подкрепа за създаването на клъстери, но през 
следващите години, до 2012 - 2013 г., създа-
ването на клъстери не може да се определи 
като интензивно.  

Възникването на по-голяма част от клъс-
терите в България (на сегашния етап 260 
клъстери) е резултат на финансовите меха-
низми за подкрепа на клъстерите в България, 
осъществени по Програма ФАР и Оперативна 
програма (ОП) „Развитие на конкурентоспо-
собността на българската икономика“ (2007 - 
2013) и ще продължава с предстоящата ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ (2014 - 
2020). 

Новият подход към обществени политики 
за клъстери признава тяхното значение за 
улесняване на работата в мрежа между раз-
личните социални участници в създаването, 
предаването и прилагането на знанията. Важ-
но е да се подчертае, че нараства ролята на 
публичния сектор във формирането на среда, 
в която клъстерите могат да се развиват, нап-
ример чрез подкрепа за сътрудничеството 
между изследователски институти, образова-
телни организации и клъстери, по-специално 
чрез изграждане на съвместни центрове за 
специализирано обучение и/или стартиране 
на публично-частни инициативи в научноизс-
ледователската и развойната дейност.  

Инициативата за създаване на клъстери в 
България произтича почти в равни части от 
бизнеса и от държавата. В повечето случаи 
обаче най-важните участници в нейното фор-
миране и управление са бизнес компаниите. 
Положителното е, че държавата и бизнесът 
имат взаимен интерес от участие в създаване-
то и осъществяването на споделена рамкова 
програма за конкурентоспособност. Разбира-
нето, че клъстерната политика се основава на 
публично-частното партньорство и в този 
смисъл държавата трябва да участва с подк-
репящи бизнеса политики, е осъзната потреб-
ност, която предстои и занапред да стимулира 
търсенето на по-добре таргетирани политики 
и съвместни дейности на бизнеса и държав-
ните институции. 

Съществена роля на клъстерите е да улес-
няват координацията в рамките на клъстера и 
с други клъстери, както и отношенията между 
клъстерите и публичната администрация. На 
практика клъстерите, създадени в България, 
прилагат модел на класическата пирамидална 
клъстерна група от взаимосвързани, експорт-
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но ориентирани промишлени предприятия в 
рамките на клъстера.  

Фиг. 2. Пирамидална структура, (Адаптация 
на автора по документи на МИ, МФ, ИА-
ПМСП) 

 
При такъв подход определящо значение за 

политиката за подкрепа на конкурентните 
клъстери има степента на наличната и жела-
ната взаимообвързаност на дадена група 
фирми, заинтересувани на базата на стабилни 
правни основи да споделят заедно предимст-
вата на мрежата, която изграждат. Целта е да 
се постигне прираст на добавена стойност и 
по-ефективно оползотворяване на материал-
ните и човешките ресурси, с които разполага 
клъстерът9. 

В рамките на нарастващата икономическа 
интеграция и глобализация на света спомена-
тата еволюция създава изключителен интерес 
към новата роля на регионите и на малките и 
средните предприятия за местното икономи-
ческо развитие. Успешните иновации зависят 
от умението да се изградят работещи връзки с 
източниците на знание и технологичните 
иновации независимо дали са вътре, или из-
вън конкретната бизнес среда в региона. На 
практика регионалното развитие в новите ус-
ловия има съществено значение за развитието 
на клъстерите като фактор за социално-
икономическото развитие на отделните тери-
ториални общности10.  

 
Значение и роля на клъстерите за раз-

витие на българското Черноморие 
Клъстерите като нещо ново и неразработе-

но до голяма степен за България имат своето 
                                                           
9 Greve, A., J. W.,2003, 28(1), рр. 1-2. 
10 Танаков, Н., 2017г.  

място и развитие в икономиката ни. От нас 
остава само да се възползваме от възможнос-
тите, които ни предоставят за повишаване на 
конкурентоспособността ни в колкото се мо-
же повече сектори, в които имаме ресурси и 
благоприятни възможности за развитие. В 
българското Черноморие водещо значение 
заемат клъстерите, които са ситуирани в град 
Варна и град Бургас. Разбира се има изграде-
ни и клъстери в черноморската зона като 
клъстера в Айтос. Въпреки това водеща роля 
имат клъстерите, които са структурирани в 
двата най-големи български черноморски 
градове. Специфична характеристика на тези 
региони е синергията на кооперирането и 
партньорството, което дава допълнителни 
възможности за производствения сектор и 
където обществената атмосфера благоприятс-
тва  това взаимодействие. 

Един от най перспективните клъстери у 
нас е Морският клъстер, който е неправителс-
твена организация, обединяваща усилията на 
всички сектори на морското стопанство в 
България. Сдружението работи за създаване 
на условия за благоприятно развитие и пови-
шаване конкурентоспособността на морската 
икономика чрез въвеждане на нови организа-
ционни, продуктови, пазарни и технологични 
решения, обучение, прилагане на добри прак-
тики, както и за популяризирането ѝ на наци-
онално и международно ниво. - Членове на 
клъстъра са малки и средни предприятия, 
неправителствени организации, образовател-
ни институции, научно-изследователски и 
развойни организации. Дейността им е насо-
чена в различни области от морската иконо-
мика: агентиране, брокераж, воден транспорт, 
корабен мениджмънт, корабно снабдяване, 
логистика, спедиция; стоков контрол; класи-
фикация и конвенционно освидетелстване на 
кораби и плаващи съоръжения; корабно про-
ектиране; кораборемонт и преустройство; на-
учни и приложни изследвания; образование и 
обучение по морски технически специалнос-
ти; морско право. - Морски клъстер България 
е пълноправен член на Европейската мрежа 
на морските клъстери и на Асоциацията на 
бизнес клъстерите в България. - Като член на 
Европейската мрежа на Морските клъстери, 
МКБ си партнира с националните морски 
клъстери и техните членове, участва в иници-
ативи на Европейската комисия - Главна ди-
рекция Морско дело и рибарство. Организа-
цията е със статут „наблюдател” и като такава 
участва в работата на Балканска и Черномор-
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ска комисия към Конференцията на перифер-
ните морски региони. Той има за цел на Мор-
ският клъстер е да създаде условия за благоп-
риятно развитие на морската индустрия в Ре-
публика България, като обединяване усилията 
на всички браншове за повишаване конкурен-
тоспособността на този отрасъл11.  

Популяризирането му на национално и 
международно равнище. Интегриране в меж-
дународната транспортна мрежа. Подпомага-
не членовете на сдружението в осъществява-
ната от тях дейност. Същевременно за совите 
членове предлага бизнес услуги за общото 
ресурсно обезпечаване на суровини, материа-
ли, технологии, софтуерни продукти, инова-
ции и ноу-хау,организиране участия в изло-
жения, общо промотиране; предоставяне на 
права върху интелектуална и индустриална 
собственост на клъстъра, предоставяне на ре-
зултати от клъстърни проекти. Той акцентира 
върху предоставяне на актуална информация 
за: изложения, конференции, семинари в об-
ластта на морската индустрия, информация за 
отворени процедури по оперативните прог-
рами, европейски програми и търгове; тър-
говска, маркетингова и др. икономическа ин-
формация; изготвяне на контактни листи и др. 
информация за фирми от морския сектор; 
поддържане на бази данни за българска морс-
ка икономика. Създава нужната среда за из-
вършване на анализи и пазарни проучвания, 
консултантска помощ при разработване и уп-
равление на проекти, при изготвяне на оферта 
на документация, помощ при набиране на 
персонал. Също така и публикуване на фир-
мена информация, оферти и реклами на ин-
тернет страницата на Морски клъстър Бълга-
рия, съдействие за реклама на интернет стра-
ниците на партньорските ни организации. 

Водещ клъстер в град Бургас е „ИКТ 
Клъстер – Бургас“. Той  активно работи за 
насърчаване, подкрепа и развитие на сътруд-
ничеството между всички бизнеси, училища и 
държавни институции в областта на инфор-
мационните и комуникационните технологии, 
създаване на благоприятни условия за тяхно-
то развитие, повишаване на тяхната конку-
рентоспособност на национално и междуна-
родно ниво. Основната цел, за която клъсте-
рът работи, е да създаде подходяща инфраст-
руктура с подходящ брой квалифицирани 
служители, за да привлече сериозен интерес 
от международни компании да възлагат и ин-
                                                           
11 Докова, С, 2012г. 

вестират в региона. ИКТ Клъстер - Бургас 
работи активно за популяризиране, подпома-
гане и развитие на сътрудничеството между 
всички бизнеси, училища и държавни инсти-
туции в областта на информационните и ко-
муникационните технологии с цел създаване 
на благоприятни условия за тяхното развитие, 
повишаване на тяхната конкурентоспособ-
ност на национално и международно ниво. 
Нейни членове са двата университета, разпо-
ложени в Бургас, Областна администрация 
Бургас, Община, една нестопанска организа-
ция, една правна фирма, едно чуждестранно 
юридическо лице и десет фирми, чиято ос-
новна дейност е информационните и комуни-
кационните технологии. На практика Клъстер 
информационни и комуникационни техноло-
гии - Бургас” ще работи активно за насърча-
ване, подпомагане и развитие сътрудничест-
вото между всички фирми, учебни заведения 
и държавни институции в областта на инфор-
мационните и комуникационни технологии за 
създаване на благоприятни условия за разви-
тието им, повишаване на тяхна-
та конкурентно способност на национално и 
международно равнище. 

Важно значение има и специализирането 
обединение „Клъстер за развитие на морски 
специалисти“, което е основано през 2012г. 
То се специализира в областта на подбор и 
наемане на морски специалисти, мениджмънт 
във водния транспорт, предоставяне на услу-
ги в сектора на туризма, изграждане на соф-
туерни и уеб решения и бизнес консултиране. 
Клъстерът е насочен към предлагане на ком-
плексна услуга, ориентирана към промотира-
не и популяризиране на работата на море, ка-
то възможност за професионално развитие и 
кариера за морски специалисти в България. 
Предметът на дейността на клъстера е да по-
виши конкурентоспособността на български-
те морски специалисти на национално и меж-
дународно равнище. Също така да насърчи 
подпомагането и популяризирането на рабо-
тата му, като дава възможност за професио-
нално развитие и кариера в тясно сътрудни-
чеството с всички браншове в морската инду-
стрия, структури на държавната и местна 
власт, средни и висши учебни заведения с 
морски специалности, морски научни инсти-
тути, организации, свързани с морската исто-
рия и култура. Целите на СНЦ „Клъстер за 
развитие на морски специалисти” са свързани 
с осигуряване на улеснен достъп до ресурси, 
поради наличие и голяма концентрация на 
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учебни заведения (средни и висши училища), 
подготвящи морски специалисти, квалифици-
рани морски специалисти и работодатели, 
търсещи морски специалисти. Създаване на 
достъп до квалифицирани кадри в областта на 
консултирането и подбора на морски специа-
листи, както и достъп до регистрирани туро-
ператори, осигуряващи съпътстващи услуги 
на наетите морски специалисти при трансфе-
ра им до работните им места. Дистрибуция на 
предлаганите услуги чрез пряк достъп до 
клиентите, нуждаещи се от морски специа-
листи, поради голямата концентрация на 
агенции за подбор на морски специалисти в 
град Варна. Осигурява териториална близост 
до основните пазари, а именно български ко-
рабособственици, нуждаещи се от морски 
специалисти, както и международни такива 
чрез регистрираните в България представи-
телства на чужди агенции за подбор на морс-
ки специалисти. В концепцията за реализаци-
ята на проекта в “Клъстер за развитие на мор-
ски специалисти”, е приложен принципът за 
недискриминация: равно третиране и равни 
възможности независимо от пол, раса, рели-
гиозна принадлежност, възраст, увреждания, 
сексуална ориентация и други. Мисията на 
„Клъстер за развитие на морски специалисти” 
е свързване на компании с различен предмет 
на дейност за повишаване на тяхната конку-
рентоспособност, предоставяне на услуги с 
по-ниска крайна цена, обединяване на усили-
ята на компаниите към оптимизиране на про-
изводствените процеси и енергийната ефек-
тивност на членовете, развитие на потенциала 
за конкурентно и ефективно производство и 
бизнес на членовете си, увеличаване на ико-
номическия ефект, като устойчив напредък на 
членовете си и да подобри бизнес средата, в 
която фирмите функционират. Стремежът на 
Управителното и административно тяло на 
Клъстера са насочени към полагане на усилия 
за развитие на регионалната икономика чрез 
разкриване на нови работни места за морски 
специалисти чрез повишаване на конкурен-
тоспособността на агенциите за подбор на 
морски кадри, увеличаване на броя на регист-
рираните агенции за подбор на морски специ-
алисти и разкриването на чужди представи-
телства. 

Черноморски енергиен клъстер e учреден 
на 29.08.2011г. в град Варна, обединяваща 
представители на бизнеса, научните среди и 
неправителствения сектор в областта на енер-

гийната ефективност и възобновяемите енер-
гийни източници. 

Визията за развитие на Черноморски Енер-
гиен Клъстер (ЧЕК) е организация работеща 
за намаляване на енергийното потребление, за 
популяризиране на възобновяемите енергий-
ни източници, за устойчиво развитие и ефек-
тивно управление на енергията в Черноморс-
кия регион. Повишаване на общественото 
разбиране за ролята и важността на ефектив-
ното управление на енергията, изпълнение на 
мерки за намаляване емисиите на въглероден 
двуокис и стимулиране на енергоспестяващи-
те технологии и ВЕИ, водещи съответно до 
намаляване изменението на климата. Основ-
ните цели на клъстера са да подпомага дей-
ностите на своите членовете и да обединява 
усилията им по отношение на подготовка на 
предложения за подобряване на националната 
и местна нормативна база с цел подсигурява-
не на устойчива енергийна политика. Да осъ-
ществява връзка и да си сътрудничи с Аген-
цията за устойчиво енергийно развитие, МИ-
ЕТ, МОСВ и с други държавни институции 
при разработването на предложения за по-
добряване на държавната нормативна база в 
областта на устойчивото енергийно развитие, 
политиката за енергийна ефективност и упот-
ребата не възобновяеми енергийни източни-
ци. 

Черноморски клъстер „Иновации и разви-
тие“ е друг важен клъстер, който е насочил 
дейността си реализирането на проекти с цел 
изграждането на бизнес мрежи за иновации и 
въвеждането на нови технологии. В стратеги-
ческо отношение създаването на конкурентни 
предимства в развитието на региона, ще отго-
вори на стратегическите цели, заложени в 
разработения план за развитие на Североиз-
точния район за периода 2014-2020 година, а 
именно чрез изграждане на бизнес мрежи и 
регионални клъстери; развитие на регионална 
и местна бизнес инфраструктура. Клъстера се 
подпомага от Център „Иновации и развитие“ 
(ЦИР) при Икономически университет – Вар-
на. Той  е създаден през 2013г. с решение на 
Академичния съвет. ЦИР е предназначен да 
поддържа и развива връзката бизнес - обуче-
ние в най-новите области на развитие на поз-
нанието за постигане на стратегическата цел 
за превръщане на ИУ-Варна в иновативен и  
високотехнологичен. Основен партньор на 
клъстера е община Белослав. Клъстера и об-
щината реализират проект „Разгръщане на 
отговорна иновация чрез сътрудничещи евро-
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пейски центрове за научни изследвания, ино-
вации и развитие. (RID)” по Програма за 
междурегионално сътрудничество Интеррег 
Европа 2014-2020. Основна цел на проекта е 
обмен на практики между регионалните влас-
ти, университетите и организациите за под-
помагане на бизнеса с цел развитие, както и 
изготвяне на методология за подпомагане на 
трансфера на знания и укрепване на възмож-
ностите за отворени иновации между бизнеса 
и академичните среди в областта на зелените 
и цифрови технологии в и между регионите 
чрез план за действие. В проекта участват 9 
партньори от 7 държави, които ще се присъе-
динят към усилията за съчетаване на основ-
ното новаторско мислене с акцент върху от-
говорността да се повлияе на политиците да 
използват мрежата RID под формата на ино-
вационна екосистема и да прилагат нейната 
концепция, методология и план за действие 
като част от стратегиите за регионално разви-
тие. Черноморски клъстер Иновации и разви-
тие обединява фирми от малкия и среден биз-
нес, организации и институции и неговата цел 
е да стимулира иновативността и креатив-
ността в българското общество. 

 
Заключение 
 
Участието на България в програмите на ЕС 

за повишаване на конкурентоспособността на 
предприятията открива възможности за нови 
тип публична политика, която ще се базира на 
създаването, трансфера и прилагането на зна-
ния и внедряването на иновации. Най-
важното, което може да постигне чрез новото 
развитие е клъстеризацията. Това е практи-
ческата стъпка към бизнес коопериране и 
стимул за развитие на активи, технологии, 
инфраструктура и съвместни инвестиции, 
ефекти, които не биха могли да бъдат постиг-
нати от една-единствена фирма. Това означа-
ва динамично насърчаване на развитието на 
клъстери. Важно е да се подчертае, че клъсте-
рите ще изискват нов тип управление. Макар 
че в България такива формирования се изг-
раждат необходимо е процесът да се засили. 
На практика не може да се каже, че са осигу-
рени условия за устойчиво развитие на клъс-
терите. На този етап не са достатъчно попу-
ляризирани сред бизнеса и обществеността. 
На практика клъстерите са призвани да реа-
лизират иновациите на регионално равнище 
като подкрепят създаването на подходящата 
бизнес среда. В този смисъл премахването на 

административните бариери, осигуряването 
на подходящи стимули, подкрепянето на екс-
перименталните дейности на фирмите и съз-
даването на приемливи платформи за кому-
никация между индустрията и науката са ед-
ни от основните компоненти на регионалната 
иновационна политика. 

Мащабни инвестиции и високотехноло-
гични нововъведения се реализират в иконо-
мики с благоприятен инвестиционен климат, 
където има ясно очертани правила. Това било 
спомогнато и от наличието на ясна визия за 
дългосрочно развитие на дадена страна, реги-
он, община и т.н. Чрез развитие на клъстерите 
ще се постигне по-точно прогнозиране и пос-
ледяващо планиране. Клъстерите в България 
нямат дългогодишни традиции. Това е една 
предпоставка да се работи в тази насока. 
Възможностите са много, защото може да се 
използват работещи модели, които да се мо-
дифицират и пригодят към конкретните от-
расли от икономиката ни. Бъдещето принад-
лежи на подготвените и гъвкавите. По своята 
същност клъстерите целят със своето създа-
ване да са именно такива, което е показателно 
за тяхното развитие и бъдещата им роля в 
икономиката ни. Множество контрагенти ще 
имат нужда да са участници в клъстери, както 
заради привличането на инвестиции по опе-
ративна програма „Конкурентоспособност”, 
така и за да придобиват силни страни в „бор-
бата” за пазарен дял и влияние. Повишаване 
на конкурентоспособността на фирмите в съ-
ответните сектори в България и чужбина е в 
основата на ръста в икономиката и устойчиво 
развитие, което е от важно значение за стра-
ната ни. Така клъстерите ще са нужни на ико-
номиката ни,а в лицето на институциите 
клъстерите следователно ще очакват парт-
ньори. 
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ABSTRACT: Wide popularity in the structure of international tourism acquires the combination of medical 

and tourist service, development of recreational activities and resort treatment. The tendency of contemporary 
human being travelling with a complex purpose, health-rehabilitative and relaxation is motivated by the private 
individual needs of medical care, treatment, general health recovery or improvement, resting and relaxation. 
With its enormous natural resource, quality of medical services and a high standard of tourist sites, health tour-
ism in Bulgaria has a wide range of applications for sustainable development, reaching a global competitive 
level and taking its place in the Bulgarian economy. 
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Въведение 
 
В последните десетилетия развитието на 

рекреационните услуги и курортното лечение 
в структурата на международния туризъм се 
характеризира с положителна динамика на 
ръста, поради тенденцията да се пътува с 
комплексна цел – здравно-възстановителна и 
релаксираща. Почивка, в комбинация с раз-
лични лечебни процедури, оказват благопри-
ятно влияние върху много заболявания. Все 
по-осезаеми стават нарастващите изисквания 
на хората към качеството им на живот и уси-
лията им в борбата с вредните фактори на 
околната среда, спрямо урбанизационните 
процеси в обществото. В България, рисковите 
фактори, водещи до хронична, масова пато-
логия са преди всичко стресът, социално-
икономическите  условия, чувството за неси-
гурност,  нервна преумора, неглижирана 
здравна култура и липса на ранна превенция. 
Предпоставка за развитието на здравния ту-
ризъм, в частност медицинския, е и високият 
ръст на хората в напреднала възраст, което 
респективно води до увеличено търсене на 
здравни грижи и услуги. Забелязва се и ту-
ристопоток, обвързан с целево пътуване из-
вън границите на своята държава, за да полу-
чи по-качествена здравна помощ, специали-
зирано лечение, както и да се избегнат списъ-
ците с чакащи пациенти. Всички тези обстоя-

телства предопределят голямия потенциал в 
развитието и търсенето на медицински тури-
зъм, тъй като се прогнозира, че потребление-
то в областта ще нараства, особено по отно-
шение на профилактичните мероприятия, 
влияещи ползотворно върху психичното и 
соматичното здраве. Това оформя основните 
линии на развитие на здравния туризъм: 
предлагане на разнообразни услуги, насочени 
към физическото, психическото и духовно 
здраве на човека с превантивна цел, за акти-
вен отдих и релаксация, за профилактика и 
възстановяване след боледуване, за лечение 
или рехабилитация. Организациите от турис-
тическия сектор предприемат иновативни на-
чинания, включващи предлагането на услуга-
та класически балнеотуризъм с медицински 
услуги от общооздравителен характер. Като 
изходна предпоставка при разработването на 
обществената теория за здравето и неговото 
съхранение се възприема представата, че чо-
вешкият организъм е „отворена система“, ко-
ято се стреми да се запази непроменена под 
непрекъснатото въздействие на редица фак-
тори. Това довежда до необходимостта от 
комбиниране на различни области за неговото 
равновесие. [3] 

Целта на изследването е очертаване на 
мястото на здравния туризъм в системата на 
стопанския туризъм и онагледяване на него-
вата роля в структурата на икономиката в 
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световен мащаб. Обект на проучване е състо-
янието, възможностите, ползите и перспекти-
вите за развитието му в България като специ-
фичен туристически отрасъл.  

 
Характеристика на отрасъла „здравен 

туризъм“  
Туризмът, като съществен елемент от ико-

номиката на една страна, който допринася за 
изграждането на брутния вътрешен продукт, 
започва постепенно да се внедрява и в други 
сектори. Специфична негова форма се явява 
здравният туризъм, който има за цел да задо-
воли потребността на човека от почивка, фи-
зическо възстановяване и стабилизиране на 
общото психическо и физическо състояние в 
извънболнична обстановка, като санаториуми 
или други туристически центрове с благопри-
ятна върху здравето среда с лечебно въздейс-
твие (климат, морска вода, минерални извори, 
калолечение и др.). Повечето автори,  изслед-
ващи сектора, се обединяват около дефини-

цията, че „здравно ориентираният туризъм“ е 
най–често насочен към  превенция, рехабили-
тация, възстановяване и лечение на последи-
ците от заболявания, с помощта на медицинс-
ка терапия и здравни услуги, съчетани с дви-
гателна активност, хранителен режим и тера-
певтично - профилактични програми. От дру-
га страна, освен подобряване на общото фи-
зическо и психическо здраве, важен аспект 
има ролята на лечението. Авторите са на мне-
ние [5; 7], че трябва да се разграничават бал-
неоложки с медицински туризъм, тъй като 
при първия, незвисимо че включва редица 
лечебни практики, процедури и терапии, не е 
задължително да има само лечебен характер.  

Комплексният характер на здравния тури-
зъм позволява балнеокурортите да предлагат, 
освен рекреационно, и  специализирано ме-
дицинско обслужване, с разширени програми 
за подобряване на здравето.  

 

 
Фиг.1 Целева класификация на здравния туризъм [7] 
 
• Балнеология  
Балнеологичните центрове се характери-

зират с условия, спомагащи за обновяване и 
възвръщане на силите след заболявания и 
травми, но също така подходящи за релакса-
ция и почивка.  Бенешова и Круисова [5] де-
финират здравно – възстановителния харак-

тер на тези средища като „съвкупност от 
здравни грижи и дейности, лечебна рехабили-
тация, стремеж и усилия към здравословен 
начин на живот, водещи до превенция на за-
болявания, възвръщане, укрепване и стабили-
зиране на здравето.” Балнеологията има три 
основни функции: превантивна, лечебна и  
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рехабилитационна. Превантивната е с крат-
косрочно пребиваване, насочено към почивка, 
релаксация и елиминиране на стреса. Лечеб-
ната функция е свързана с постоперативно 
лечение и подобряване на здравословното 
състояниe.  Рехабилитационната се осъщест-
вява при наличие на травми и дълготрайни 
заболявания. Основни инструменти при бал-
неолечението и терапия са природно – лечеб-
ните ресурси, както и подходящите за целта 
балнеотерапевтични съоръжения и условията, 
съпровождащи ефективния престой на потре-
бителя – настаняване, хранене, културно-
обществени форми на туристическо предла-
гане, както и самото местоположение на ле-
чебно-възстановителните центрове.[11] Ме-
тодите за лечение са: вътрешен, термотера-
пия, водолечение, парафинотерапия, пело-
идотерапия, рехабилитация, електротерапия, 
магнитотерапия, лечебни инхалации, дието-
терапия, климатотерапия и др.     

• Уелнес  
Също както и балнеологията, така и уелнес 

туризмът води своите корени от древна Гър-
ция и Рим. Приходите от него, в световен 
мащаб, са над 563 млрд.долара, като САЩ, 
Китай и Франция са водещи. Понятието  
„wellness“ се появява в средата на миналия 
век в САЩ и може да се тълкува като „състо-
яние на спокойствие и уравновесеност“. Това 
е процес с дългосрочни резултати, насочен 
към  хармонизиране на тялото, мислите и ду-
ха, здравословен начин на живот, козметика, 
медитация, релаксация, духовна и социална 
активност и т.н. [7] Уелнес туризмът може да 
се раздели на две групи – активен, който е 
свързан с тренинги, програми и дейности със 
силно активна форма на двигателно проявле-
ние и пасивен, основан на базата на процеду-
ри, действащи релаксиращо със статично 
проявление – видове сауни, бани, охлаждащи 
процедури, водни атракции, естетически про-
цедури, таласотерапии, медитации и т.н. [11] 

• Медицински туризъм 
Най-късно оформилият се туризъм от 

здравно-ориентираните видове, свързан с пъ-
туване до дестинация, в която ще се пристъпи 
към необходима лекарска интервенция. Око-
ло 30 милиона души ползват услугите на ме-
дицинския туризъм по света, а оборотът от 
тях е около 150 млрд. долара годишно. Поня-
тието се среща като „health tourism“, „medical 
tourism“ или дори „spa tourism“ и обхваща 
пътуване и медицинско обслужване. Необхо-
димо да се диференцират уелнес туристът, 

туристите, които търсят алтернативно лече-
ние, както и тези, на които им е оказана 
спешна медицинска помощ. Някои от подка-
тегориите на медицински специализирани 
видове са:  

• дентална медицина 
• пластична и естетическа хирургия 
• очна хирургия 
• ортопедия 
• лечение на репродуктивни проблеми  
• кардиохирургия 
• неврохирургия 
• лечение на хранителни смущения 
• лечение на ракови заболявания и др. 

     Основните фактори за глобалното нараст-
ване на явлението „медицински туризъм“ са 
демографски (застаряване на населението), 
медицински (увеличаване на социално значи-
мите заболявания), икономически (мобилни 
здравни застраховки) и социални (информи-
раност за желани здравни обстоятелства). [2] 

Индекс на медицинския туризъм  
Според последни проучвания най-важните 

световни дестинации за медицински туризъм 
могат да бъдат определени Индия, Израел, 
Малайзия, Мексико, Сингапур, Южна Корея, 
Тайланд, Турция, Коста Рика и САЩ. Основ-
ните фактори, които се вземат като параметри 
за тази класация са например, нивото на 
държавните и частните инвестиции в 
здравната инфраструктура, стремежът към 
международна акредитация, акцентът върху 
подобряването на качеството и прозрачността 
на резултатите от операциите, редица регла-
ментирани възможности за икономии на раз-
ходите за лечение, политическата прозрач-
ност и социалната стабилност на страната, 
материалната и техническа база на туризма, 
резултати в здравеопазването и наличието на 
международно обучение и опитни здравни 
специалисти. Индексът на медицинския ту-
ризъм (МТИ), основан от организацията с не-
стопанска цел "Международен изследовател-
ски център по здравеопазване" (IHRC), под-
помага, чрез съответните показатели, да бъ-
дат сравнявани по-лесно две лечебно-
туристически дестинации. Оценката по пър-
вия клас показатели е, например, валутният 
курс на страната, както и сходната културна 
среда. Вторият клас показатели включва при-
влекателността на дестинацията по отноше-
ние на популярност, климат и културно-
социално предлагане, както и по отношение 
на спецификата на оценяване на разходите за 
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процедурата, настаняването и пътуването. 
Третият тип показатели се отнасят до каче-
ството на обслужване – медицинско и турис-
тическо, качеството на клиниките, приетите 

медицински стандарти, репутацията и акре-
дитацията на лекарите и цялостното впечат-
ление на пациентите.[9; 10] 

 
Фиг. 2. Параметри, оценяващи степента на развитие на медицински туризъм (МТИ) 
 
Историчеки корени на здравния тури-

зъм 
Целевото пътуване, подбудено от нуждата 

от медицинска помощ и възстановяване, има 
дълга история. Още през средновековито се е  
знаело за терапевтичното въздействие на ми-
нералните термални извори. Археологически-
те останки от различни периоди са доказател-
ство за строежи на храмове в близост до го-
рещи минерални извори.  Римските терми се 
използвали преди всичко като място, където 
се осъществявал и обществения живот и 
връзки. Хората използвали успокояващия ха-
рактер на масажите, към които добавяли аро-
матни масла и билки. В Европа, форма на мо-
дерната балнеология започва да се развива 
към края на 16 век. Като основна причина се 
изтъква,  освен развитието на науката, така и 
осъществяването на обществено-социалните 
контакти в лечебно-възстановителните обекти 
и дестинации. Концепцията се отразява и чрез 
появата на балнеокурорти във Великобрита-
ния, построени за местния елит, с цел използ-
ване на „възраждащата“ сила на минералната 
вода и въздух за лечение на кожни и ставни 
заболявания. Рекреационни центрове за здра-
вен туризъм се появяват и в Швейцария, Авс-
трия, Унгария и Германия. Развитието на ин-
фраструктурата осъществила възможността 
хората да пътуват до крайморски и крайречни 
центрове за отдих и възстановяване, намира-
щи се в непосредствена среда от природни 
фактори с лечебен характер, далеч от стреса и 
урбанизацията.  В Чехия използват лечебните 
свойства на минералните си извори повече от 

няколкостотин години. През 18-20 век били 
построени редица здравно-възстановителни 
центрове като санаториуми, хотели, паркове и 
др., които и до днес допълват културния и 
архитектурния образ на уелнес дестинациите. 
Още тогава в Карлови вари бил построен 
първият обществен балнеоцентър Млинске 
лазне и градът става любимо място за лечение 
и отдих на местната и чуждестранна аристок-
рация с архитектурно си излъчване в стил 
Арт нуво (игра с формите). Силно влияние 
оказва и навлизащият през този период в Ев-
ропа стил романтизъм, който се откроява с 
усилия да се направи живота „идеален“. На-
растването на епидемията от туберкулоза, 
през 19 век, принуждава много хора да започ-
нат да пътуват с медико - възстановителна 
цел. Изконни традиции в областта на алтер-
нативната медицина има Индия. Лечебни ме-
тоди, заедно с възстановителни и релаксира-
щи процедури, йога, аюрведа и други медита-
ционни програми започват да се развиват ка-
то лечебни практики, въздействащи върху 
общото състояние на организма.  

 
Съвременно  състояние на здравния ту-

ризъм в България 
Според анализи на Световната организа-

ция по туризъм, медицинският и здравен ту-
ризъм се разрастват на международния пазар 
с близо 20% годишно и ги определя като най-
динамичните в отрасъла. България стреми-
телно се движи в посока устойчиво развитие 
на здравноориентирания си туризъм, за да 
отговори на силната конкурентна борба на 
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пазара на рекреационните услуги. Фактор за 
напредък е преди всичко липсата на сезон-
ност в дейностите на здравните ни курорти, 
което създава баланс по отношение на силна-
та времева обвързаност на летния и зимния 
туризъм. Значителната роля и принос на 
здравния туризъм в българската икономика се 
определя и от гъвкавостта му спрямо потре-
бителското търсене и акцента, който се пос-
тавя върху качеството на туристическите ус-
луги с лечебна цел. Последни изследвания 
сочат, че уелнес туризмът у нас е на второ 
място след културния. Спецификата на дей-
ностите за създаване на цялостния пазарен 
продукт е свързана с използването на разно-
образни природни и антропогенни туристи-
чески ресурси, привличане на определен тип  
пазарен сегмент и удовлетворяване на инди-
видуалната нужда от здравно-
възстановителни процедури и терапии. [4] 
Силният конкурентен натиск налага една от 
основните цели, заложена в стратегическите 
планове на Министерството на туризма, да 
бъде следването на законосъобразна рамка, 
разработването на проекти, съчетаващи  бал-
нео и уелнес курорти с 8 дестинации за кул-
турен и 12 - за винен туризъм. Понастоящем 
здравният туризъм у нас се състои, преди 
всичко, от традиционни курортни терапев-
тични сегменти като балнеолечение, рехаби-
литация и профилактика, обогатявани с услу-
ги от медицински характер. [8]  Все по-
засилваща е тенденцията, свързана с потреби-
телските търсения на туристически услуги за 
комплексно обособен пакет, включващ пълен 
комплект процедури, заедно с настаняване, 
храна и транспорт. Здравните курорти са пред 
предизвикателството да отговорят на тези 
нужди и търсене чрез повече услуги, които 
ще допринесат за разширяване на тази тясна 
специализация. При този процес на приспо-
собяване към международния туристическия 
пазар и неговите норми е нужно обособяване 
и  специализация чрез структурирани услуги. 
Това включва промяна на имиджа, увели-
чаване на промоциите и мерки, ориентирани 
към клиента на здравна и профилактична ус-
луга. Последни проучвания сочат, че над 50% 
от чуждестранните туристи, посещаващи 
страната ни със здравно-възстановителна цел, 
се връщат отново. Наличието на умерен кли-
мат, термални извори, лечебна кал са само 
някои от елементите, подходящи за лечение и 
профилактика на заболявания. Пътува се как-
то със здравно-възстановителни цели, свърза-

ни с балнеологията, така и с медицинско-
терапевтични: естетическа и пластична хи-
рургия, стоматология, ортопедия, терапии в 
сферата на кардиологията, образната диаг-
ностика, пластичната хирургия, зъбни имп-
ланти и други. Експертите от здравния сектор 
са с оптимистични нагласи, но е необходимо  
набелязване на допълнителни мерки, които да 
стимулират и отключат потенциала на здрав-
ния туризъм в България. [8] 

 
Слаби места в процеса на развитие на 

българския здравен туризъм: 
Едно от предизвикателствата, които 

здравният туризъм трябва да преодолее е: 
• Неглижиране на сътрудничеството и 

взаимопомощта между институциите с ком-
петенции в областта на здравния (уелнес и 
медицински) туризъм за неговото устойчиво-
то развитие. Това налага развиване и усъвър-
шенстване на способите на взаимодействие 
между различните министерства: Министер-
ство на туризма, Министерство на здра-
веопазването, Министерство на образование-
то и науката, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, както и специ-
ализираните продуктови и браншови тури-
стически организации на национално, регио-
нално и местно ниво.[1] Специалистите смя-
тат, че основна пречка за устойчивото разви-
тие на здравния туризъм е липсата на конкре-
тика и добра информираност в предлагания 
специфичен туристически продукт, както и 
недостатъчно междудържавнически спогод-
би, уреждащи отношенията по реализирането 
му.  

Други проблеми са: 
• Опазване на природните ресурси, с ог-

лед съхраняване на природните и културно-
антропогенните условия. Този фактор създава 
гаранция за максимизиране на оздравителни-
те функции на здравно–възстановителните 
места за почивка и рекреация.  

• Недостиг на комплексно квалифицира-
ни медицински и туристически кадри, заети в 
този сектор. [1]   

Важен фактор за успешна реализация на 
здравните специалисти в здравно-
възстановително заведение е подкрепата от 
страна на местната власт. Човешкият фактор 
в областта на туризма, с рекреационен еле-
мент, е най-същественият за повишаване на 
конкурентоспособността в сектора и за осъ-
ществяване на атрактивни здравно-
туристически проекти. Затова и обучението 

https://news.bg/society/zlatni-medali-za-balgarskite-vinoproizvoditeli.html
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на висококвалифицирани кадри във висшите 
учебни заведения, специалисти в медицина, 
здравен туризъм и здравен мениджмънт, гъв-
кави към обществено-икономическите усло-
вия в България трябва да се стимулира.   

• „Разпиляна” политика за изграждане на 
конкурентоспособен имидж на България като 
туристическа дестинация за уелнес и меди-
цински туризъм. Не съществува цялостен, 
ефективно систематизиран проект за разпрос-
транение на информационни източници, по-
пуляризиращи българските балнеокурорти и 
заведения с лечебно-релаксиращи дейности. 
[1] 

 
Перспективи за развитие на българския 

здравен туризъм 
Ресурсният фонд на България от  минерал-

ни води, лиманна кал, лечебен торф и благоп-
риятен климат е предпоставка за развитието 
на страната ни като една от известните дести-
нации за здравен туризъм в Европа. Природ-
ните фактори, съчетани с модерни хотелски 
бази могат да допринесат за профилактиката 
и лечението на най-масовите заболявания, 
плащани по клинични пътеки от европейски-
те здравни каси и обхванати от пенсионните 
фондове. Редица балнео хотели предприемат 
начинания, свързани с промени за покриване 
на  медицинските стандарти за физиотерапия 
и рехабилитация. Комплексният здравен про-
дукт у нас се определя и чрез комбинация от 
ниска цена на медицинските услуги с профе-
сионален опит на медицинския персонал, кое-
то да доведе до ефективност и високо качест-
во на предлаганите услуги. Затова и създава-
нето на трайни условия за продължаващо раз-
витие на здравен и медицински туризъм в 
България е сред приоритетите в туристичес-
ката политика на България. Министерството 
на туризма усилено работи върху изгражда-
нето на сътрудничество и тясно парньорство 
с Българския лекарски съюз за разработване-
то на здравно - възстановителни, туристичес-
ки продукти и услуги. [12] Първата конкрети-
зираща правна Наредба № 99 за условията и 
реда за сертифициране на „балнеолечебен 
(медикъл) център“, „СПА център“, „уелнес 
център“ и „таласотерапевтичен център“ към 
Закона за туризма е приета през 2016 г., която 
спомогна за изясняване на минималните за-
дължителни изисквания за тези средища. Тя 
определя: 
 стандартите за сертифициране на  са-

мостоятелните и прилежащите към места за 

настаняване в курортна и градска среда бал-
неолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и 
таласотерапевтични центрове; 
 минималните задължителни изисква-

ния за изграждане, обзавеждане и оборудва-
не, обслужване, предлагани услуги и профе-
сионална и езикова квалификация на персо-
нала, на които трябва да отговарят съответни-
те центрове, за да получат сертификат.  

Според анализ, заложен като опорна точка 
в Стратегията за устойчиво развитие на ту-
ризма в България с хоризонт 2030 г., повече 
от 80% от гостуващите туристи с медицинска 
или възстановителна цел, намират България 
за привлекателна дестинация за този вид ту-
ризъм и изразяват пълна удовлетвореност от 
пребиваването си. Стратегията „Хоризонт 
2030“ добавя още цели към предишния нор-
мативен акт - развитие на устойчив туризъм и 
постигане на по-високо качество на туристи-
ческия продукт, с различими характеристики. 
През 2014 г. се прие Наредба за условията и 
реда за упражняване правата на пациентите 
при трансгранично здравно обслужване, чрез 
която правно се регулира рамката за транс-
граничното здравеопазване. Следващ етап е 
разработването на стратегически план за дей-
ности в здравеопазване, медицина и туризъм 
да се обединят в комплексен пазарен продукт, 
който да оформи необходимия, ясно очертан 
профил на страната ни. В следствие на това тя  
да бъде отличавана от нарастващата конку-
ренция като дестинация с благоприятни цени 
на здравно-възстановителни и медицински 
услуги, с подходящи климатични и природни 
условия, с висок стандарт на  хотели, санато-
риуми, рехабилитационни центрове, както и с 
квалифициран  медицински персонал.  

Перспективите, свързани с развитието на 
човешките ресурси, налагат съществуването 
на  двустранни споразумения за мобилност на 
студенти и преподаватели по програми на 
Европейския съюз за сътрудничество в об-
ластта на висшето образование. Ефективност-
та на комплексния туристически продукт в 
сектора на здравния и уелнес туризъм, е „дело 
на интердисциплинарно подготвени и езиково 
квалифицирани специалисти от медицината, 
туризма, спорта, социалната сфера, специали-
сти с опит в туристическите атракции, както и 
пазарно-ориентирани експерти“.[1] Знанията, 
уменията и компетенциите на специалистите 
в онлайн продажбите са необходима сила за 
ефективна реализация на здравно-
възстановителните и рекреационни програми 
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в сектора. Доказано, здравният сектор в Бъл-
гария разполага с опитни професионалисти - 
лекари по дентална медицина, зъботехници, 
медицински сестри, терапевти, фармацевти, 
рехабилитатори, научни работници, като го-
ляма част от които специализират извън 
страната. Възможността  за изграждане на 
система от медицинско-рехабилитационни 
центрове, обслужващи туристи от страната, 
Европа и света, е осъществима, поради под-
ходящо, актуализирано законодателство, ква-
лифицирани медицински специалисти,  нис-
ките разходи за труд и производство на меди-
цински материали, изделия и фармацевтични 
продукти, което  предопределя и крайните 
конкурентни цени на медицинските услуги. 
[8, 12] 

 
Мотивационни фактори за избор на 

здравноориентиран туризъм в България 
• Ниска цена на здравните услуги  
Един от водещите фактори при пътуване 

извън граница за лечение или със здравно-
възстановителна цел е преди всичко цената. 
Често дори се обединяват целите, пряко свър-
зани с медицинска интервенция или терапия, 
с продължаващ престой за релаксация, по-
чивка или посещение на забележителности. 
По този начин общият пакет от изполваните 
туристически услуги ценово се намаля, а ат-
рактивната стойност на услугата е особено 
примамлива за търсещия комплексен про-
дукт.  

• По-качествена лекарска грижа  
Положителна тенденция в търсенето на 

задгранична медицинска помощ е предпочи-
тането на по-качествена услуга. В някои 
страни специалистите в областта на очните 
операции или на естетичната хирургия са из-
градили добър имидж на качествена опера-
тивна услуга и това увеличава туристопотока 
на потребители, търсещи подобен вид мани-
пулация.  

• По-кратки срокове   
В страни, където здравната грижа е финан-

сово достъпна, често срещана пречка е дълги-
ят срок на изчакване за лекарска намеса, осо-
бено там, където се заплаща от здравните 
осигуровки. Това често налага  прибягване до 
здравните услуги в земи, където сроковете са 
по-кратки. Например, в Англия пациентът 
чака за смяна на тазобедрена става почти го-
дина, в Чехия е 6 месеца, в Индия няма срок 
за изчакване.  

• Атрактивност на целевата дестина-
ция 

Значителна роля играе и атрактивността на 
туристическата дестинация, в комбинация с 
доставянето на медицинска грижа и послед-
ващ възстановителен период на престой, об-
вързан с релакс и забавления. 

• Наличие на медицински услуги и 
процедури, които не се предлагат в родна-
та страна  

Касае се за процедури, интервенции, ма-
нипулации, лечебни практики, които не се 
предлагат в родната страна поради редица 
причини – административни, етични, религи-
озни.  

• Възможност за обвързване на по-
чивка с медицинска интервенция 

Пациентите, които прибягват до медицин-
ските услуги в чужда страна, често пътуват 
заедно със своите близки. Ако се касае за по-
лека интервенция, като например, лечение на 
репродуктивен проблем или козметични ма-
нипулации, биха могли да съчетаят активна 
почивка и забавления с интервенция с лече-
бен характер. 

• Гарантирана анонимност на паци-
ента 

Запазването на анонимността е друг мотив 
пациентът да избере чуждестранната меди-
цинска помощ. Обикновено е свързан с  диаг-
ноза и лечение, за които пациентът, особено с 
публична репутация, желае конфиденциал-
ност.[6] 

 
Развитие на здравния туризъм по света 
Според последните статистически анализи, 

Турция е на 10-то място в света като дестина-
ция за медицински туризъм. През 2013 г. 360 
хил. са туристите от цял свят, потърсили ле-
чение в Турция. Последните политическо-
икономически събития в страната оказаха 
неблагоприятно влияние върху целия турис-
тически сектор, въпреки това плановете са до 
2023 г. да се увеличат туристите в този ре-
сор до 2 милиона.  

Развитите европейски държави все по-
усилено използват законосъобразна рамка и 
иновативни идеи в развитието на здравния си 
туризъм. В Германия 50% от приходите в 
сферата на туризма са от здравен туризъм, 
поради активното субсидиране на този сек-
тор. Освен балнеологията, чрез  световноиз-
вестните си курорти като Карлови вари, Йе-
сеник, Марианске, Франтишкове лазне и ле-
чебните си минерални извори,  достигащи до 
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72°C, от няколко години в Чехия е силно зас-
тъпен и медицинският туризъм, особено в 
областта на хирургията и репродуктивното 
здраве. Комплексни туристическо-здравни 
услуги предлага организацията Czech Medical 
Tours, работеща за популяризирането на ка-
чеството на чешката медицина.   

В Унгария, поради силната концентрация 
на термоминералните води на Европа - 30%,  
през 1970 г. ООН основава организацията 
„Термал проект” за подпомагане развитието 
на здравния туризъм в страната. Едни от най-
посещаваните оздравителни обекта с лечебни 
извори в страната са курортите около езерото 
Балатон и Будапеща. Силно застъпени са 
мерките, свързани с екологичните изисквания 
и опазването на околната среда.  

Франция има дълга традиция в балнеоле-
чението, а здравно-възтановителните средища 
с минерални води, в които е силно развита 
таласотерапията, са под контрола на мини-
стерство на здравеопазването. [1] 

В Испания здравноориентираният туризъм 
e силно развит, подпомаган от сдружения и 
организации, предлагащи иновации в област-
та. При балнеологията се разгръща политика 
в посока разграничаване на лечебните курор-
ти чрез отличителните специфики на мине-
ралната вода. В сферата на медицинския ту-
ризъм особено застъпени са интервенции в 
сферата на пластичната хирургия и естетич-
ната медицина.  

 
Заключение 

 
С оглед на тясната си връзка с балнеоло-

гичното лечение, рехабилитация и медицинс-
ка грижа, здравният туризъм има широк обх-
ват от приложения, като възможностите и 
перспективите му за развитие предполагат 
дотигане на необходимото конкурентно ниво. 
Здравният туризъм в България е специфичен 
отрасъл с голямо бъдеще, който тепърва ще 
открива своите хоризонти на развитие, съоб-
разен с нарастването на обществените изиск-
вания и нагласи спрямо развитието на нови, 
специализирани форми на туризъм, които да 
отговарят на комплексните нужди на хората.  
Все по-широка популярност в световната ту-
ристическа практика придобива комбинация-
та от медицинска и туристическа услуга. Ус-
тойчивото развитие на здравния туризъм в 
страната ни ще се постигне само с оформяне 
на траен положителен имидж като дестина-

ция с качествени услуги със здравно-
възстановителен характер, коопериране и ин-
тегриране на общия ресурсен потенциал, как-
то и ефективна стратегия за траен успех.  
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ABSTRACT: In the changing and competitive business environment nowadays it is very important for the 

tourist companies to ensure their efficient and profitable performance. The economic analysis is first-class tool 

for managers in tourism. The specific economic indicators present the efficiency of the tourist company in varia-

ble aspects in hotels and restaurants and are useful for planning the future business activities. The current arti-

cle explains the main economic indicators in hotel and restaurant business and suggests differentiated approach 

for their application in different aspects of the tourist company business activity – revenue analysis, cost man-

agement, labor productivity, resource security and analysis of the final financial result.      
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Въведение 

 

Анализът е процес, при който дадена сис-

тема, обект на изследване, условно се разчле-

нява на съставните й елементи, с цел да се 

изучи нейната структура, характеристиката на 

отделните елементи, тяхната взаимозависи-

мост, взаимодействие и влияние един на друг, 

причините и факторите, които влияят върху 

поведението на системата. В тази връзка, цел 

на изследването е да се представи същността 

и да се изследват ползите от икономическия 

анализ в областта на хотелиерството, което да 

резултира в представяне на неговите основни 

стъпки и характеристики. 

 

Икономическият анализ в туризма 

 

Икономическият анализ в туризма представ-

лява изследване на основни икономически 

показатели на туризма, туристическия про-

дукт или конкретна микроикономическа сис-

тема в туризма. В този смисъл той може да се 

осъществява в два основни аспекта: 

 Макроикономически анализ – на рав-

нище национално или световно стопанство. 

Негови основни обекти най-често са иконо-

мическият растеж, стопанската конюнктура, 

платежния баланс, инфлацията, заетостта, 

данъчната система и др. 

 Микроикономически анализ – на рав-

нище предприятие. Негови основни обекти са 

приходи, разходи, труд и работна сила, ре-

сурсна обезпеченост, финансов резултат, ту-

ристически продукт, маркетинг и пазари, 

структура на управлението и др. 

Изследването на икономическите процеси в 

предприятието се извършва чрез система от 

показатели, с помощта на които се разкриват 

причините за постигнатите резултати, степен-

та на изпълнение на стопанските задачи на 

предприятието, факторите на вътрешната и 

външната среда, тяхното влияние върху пос-

тигнатите резултати, възможностите за по-

вишаване на ефективността и др. 

Основните цели на икономическия анализ 

могат да се групират в три направления: 

 Изследване състоянието на туристичес-

кия продукт и причините, които го обуславят. 

 Постигане на положителни изменения в 

състоянието чрез ограничаване или стимули-

ране на факторите на влияние. 

 Разкриване на резерви за устойчиво раз-

витие. 

В зависимост от целите на анализа, той 

може да протече в следните направления: 

 Ситуационен анализ – разкрива мяс-

тото на предприятието или негово  звена в 

дадена стопанска система, определя състоя-

нието на изследвания обект  към даден мо-

мент и настъпилите изменения за определен 

период. 

 Диагностичен анализ – изследва вли-

янието на различните фактори върху състоя-
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нието на обекта, определя мерки за тяхното 

ограничаване или стимулиране, както и при-

чините за тяхното отклонение. 

 Прогнозен анализ – разкрива възмож-

ностите и рисковете пред дейността на турис-

тическото предприятие, база е за стратегичес-

ко и оперативно планиране на дейността. 

 Оптимизационен анализ – разработ-

ване на варианти за възможни управленски 

решения и избор на оптимален вариант. 

В зависимост от обекта на анализа той би-

ва: 

 Финансово-икономически – изследва 

резултатите от стопанската дейност на турис-

тическото предприятие, посредством основ-

ните икономически показатели, като главна 

негова задача е характеристиката и оценката 

на финансовото състояние на туристическото 

предприятие и факторите, които го обуславят. 

 Технико-икономически анализ – ха-

рактеризира и оценява материално-

веществената страна от дейността на турис-

тическото предприятие. 

В зависимост от обхвата на дейността мо-

же да се извърши анализ на дейността може 

да се извърши анализ по видове туризъм 

(вътрешен и международен), анализ по ос-

новни дейности, анализ на междуструктурни 

звена, анализ на цялостната дейност на турис-

тическото предприятие. 

В зависимост от съдържанието на анали-

тичната програма, анализът може да бъде 

комплексен – за цялостната дейност на турис-

тическото предприятие, и тематичен – на от-

делни аспекти от дейността на предприятие-

то. 

В зависимост от характера на управленс-

ките решения, анализът може да бъде: 

 Ретроспективен – оценка на дейността 

на ТП след приключване на определен пери-

од. 

 Перспективен – за определяне на 

очаквани резултати, база за стратегически 

решения. 

 Текущ (оперативен) – база за опера-

тивни (тактически) решения, отчита текущи 

промени във факторите на влияние. 

Според вида на използваната информация 

и факторите на влияние, анализът може да 

бъде външен (изследва фактори, влияещи на 

външната среда) и вътрешен (фактори, зави-

сещи от начина на управление на ТП). 

В зависимост от вътрешния строеж на ана-

лиза той може да бъде: 

 Снимка на фактическото състояние. 

 Установяване на отклоненията на 

фактическото от желаното състояние. 

 Разкриване на причините за отклоне-

нията. 

 Обобщаване на резултатите, синтези-

ране на изводи и варианти за решения. 

От гледна точка на аналитичната техноло-

гия: 

 Обобщена характеристика и предва-

рителна оценка за дейността по показатели. 

 Изследване на влиянието на различни 

фактори. 

 Разкриване на причинно-следствените 

връзки и зависимостта в развитието. 

 Конкретизиране на крайната оценка за 

резултатите от дейността на ТП или отделни 

негови звена. 

 

Фактори и основни показатели 

 

Задача на анализа е да разкрие причините 

за постигнатите резултати и факторите, ока-

зали влияние върху тях, да отчете грешките и 

недостатъците, за да не се допускат отново. 

Резултатите от анализа са основа за вземане 

на управленски решения за бъдещото разви-

тие  на ТП. В процеса на анализа се изследва 

система от показатели и факторите, които 

влияят върху нея. 

Водещо значение имат обемните показа-

тели, характеризиращи оборота (приходи от 

продажба на услуги) и стокооборота (приходи 

от продажба на стоки), тъй като от тях зави-

сят всички останали показатели. Въздейства-

щите фактори биват: 

 Пряко действащи – изменения в търсене-

то и предлагането, цените на туристическите 

услуги и стоки, държавната политика, модата, 

сезонността. 

 Косвено действащи – изменения в усло-

вията на изпращащите страни, материалното 

и културното равнище, иновационните про-

цеси и др. 

 

 Обемът на приходите  се анализира чрез 

следните показатели: 

 

В хотелиерството : 

 1.   К – Капацитет на заведението, в брой 

легла; 

2.   ЕП – Експлоатационен период,  в дни. 

Показва броя на дните, в които заведението е 

в експлоатация; 
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3.  Σ ВН  -  Сума на възможните нощувки, 

в леглодни. Показва теоретичната заетост на 

капацитета.   

  Σ ВН  =  К х ЕП   

4.  Кз -   Коефициент на заетост в %. По-

казва реалната заетост на капацитета. 

              Кз = Σ Н1 х 100 : Σ ВН  , където : 

              Σ Н1 – Брой реализирани нощувки 

от предходен период. 

5    Σ Н    -  Брой реализирани нощувки; 

      Σ Н    =    Σ ВН х Кз =  К х ЕП х Кз 

6.         -  Средна цена  

 

             = О1: Σ Н1,   където : 

                   О1 – Оборот, приходи от про-

дажби от предходен период; 

7.    О  -  Оборот, приходи от продажба на 

услуги. 

О =  Σ Н  х       = Σ ВН х Кз х     =  К х ЕП х  

Кз х  

8.  Пр/тур. -  Среден престой на 1 турист 

Пр/тур. = Σ Н  :  Бр.тур.,  където : 

         Бр.тур.  -   Брой преминали туристи. 

9.  Оду   -    Оборот, приходи от продажба 

на допълнителни услуги; 

     Оду  =  Σ  Бр.Дуi . Цi,     където : 

     Бр.Дуi   – Брой допълнителни услуги от 

даден вид; 

     Цi,   -  Цената на допълнителната услуга от 

този вид. 

 

В ресторантьорството се използват по-

добни показатели, но докато в хотелиерството 

имаме определена цена на нощувката, то в 

заведенията за хранене и развлечение сметка-

та на всеки клиент е различна поради разно-

образието от цени и структура на поръчките. 

Затова основните показатели са брой места за 

сядане и стокооборот на един стол. Ограни-

чител е капацитетът. 

 

В ресторантьорството : 

 

 1.   К – Капацитет, в брой столове ( места 

за сядане); 

 2.  СО/Ст.  -  Стокооборот на 1 стол; 

      СО/Ст.  =   СО1 : Бр.Ст. ,  където :  

СО1   -  Стокооборот, приходи от продажба 

на стоки от предходния период; 

Бр.Ст. -  брой столове (места за сядане); 

 3. СО  -   Стокооборот, приходи от про-

дажба на стоки. 

       СО  =  СО/Ст.  х  Бр.Ст. 

 

 

Анализ на труда и работната заплата. 
Факторите, които оказват влияние са сезон-

ност, заетост на базата, приходи, текучество 

на персонала, изменение в обема и вида на 

дейността,  трудоемкост, разценка за изра-

ботка ( равнище на РЗ – РЗ на 100лв. прихо-

ди)и др. Сред основните показатели са: 

 

Труд и работна заплата 

 

     1.  РЗ ср.  – Средна работна заплата; 

          РЗср. =  РЗ : Бр.Р. 

     2.  Бр.Р.   -   Брой работници; 

     3.  РЗ  -  Обща сума на РЗ; 

          РЗ   =   РЗср. х Бр.Р.,  

     4.  РРЗ  -  Равнище (ниво) на РЗ; 

          РРЗ = РЗ х 100 : О/СО , където : 

          О/СО -  Приходи - оборот, в хотели-

ерството или стокооборот,  в ресторантьорст-

вото; 

     5. ТРЗ  - текуща РЗ. Служи за формира-

не на текущо възнаграждение, според изпъл-

нението на трудовите норми. 

           ТРЗ = О/СО х РРЗ 

 

- Индивидуалната производителност на 

труда (ИПТ) – измерва ефективността на 

вложения труд в конкретна дейност. 

     ИПТ = О(СО) :  Бр.Р , където : 

     ИПТ – индивидуална производителност 

на труда; 

     О, СО -  реализирани приходи  

     Бр.Р. – брой работници. 

 

- Обществена производителност на труда 

(ОПТ) 

 

ОПТ = ОД :  Бр.Р,  където: 

        ОПТ – Обществена производителност 

на труда; 

        ОД – Общ доход. 

ОД = (РЗ + ДОО) + П, където: 

        РЗ – Работна заплата; 

        ДОО – Държавно обществено осигу-

ряване; 

        П – Печалба.               

 

Анализ на разходите. Разходите предс-

тавляват сумата от паричните средства, които 

предприятието изразходва за производството 

и реализацията на туристическия продукт. 

Най-основно те се делят на текущи – за опре-

делен период, и инвестиционни – за набавяне 

на дълготрайни материални активи. Фактори-

те, оказващи влияние върху размера и равни-

Ц

Ц

Ц

Ц Ц
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щето на разходите могат да се разделят на 

външни и вътрешни. Външните фактори 

трудно се поддават на управление от страна 

на ТП. Такива са например изменения в мо-

нополните цени на горива, електрическа 

енергия, вода и др., инфлация, минимална 

работна заплата, осигурителни прагове, ва-

лутни курсове, мода, сезонност и др. Вътреш-

ни фактори са тези, които зависят от начина 

на управление на ТП. Такива с обемът и 

структурата на приходите, организацията на 

управление, организацията на обслужване, 

система за контрол, за материално стимули-

ране, система за иновации, производителност 

на труда и др. 

Показателите за анализиране на разходите 

се делят на  абсолютни и относителни: 

 

      1. Абсолютни показатели : 

 

      1.1. Р -  Сума на разходите за периода, 

             Р′  -  по план ,  Р” – по отчет; 

 

      1.2. АИ - Абсолютна икономия (абсо-

лютен преразход); 

      АИ = Р″ -  Р′  =  на фактическата – 

плановата сума на разходите. Ако разликата е 

положително число, имаме абсолютен пре-

разход. 

 

      1.3. Сст/н. – Себестойност(разходи) на 

1 нощувка,  

      Сст/н. = Р : Σ Н 

 

       2. Относителни показатели : 

 

       2.1. РР – Равнище на разходите. По-

казва разходи на 100 лв.приходи:  

                РР = Р х100 : О/СО 

 

       2.2. РС – Размер на снижение (на уве-

личение, ако разликата е положително число). 

Показва с колко лева намаляват (или се уве-

личават разходите на 100 лв. приходи) – Рав-

нище на разходите по отчет минус равнище 

на разходите по план: 

      РС  =  РР″ – РР′  =  Р″х100 : О″/СО″ 

– Р′х100 : О′/СО′; 

 

       2.3.   ТС  -  Темп на снижение. Показва 

скоростта в промяната на разходите: 

       ТС = РС х100 : РР; 

 

       2.4.   ОИ  -  Относителна икономия. 

Показва средствата, които са спестени от то-

ва, че реализираните приходи са направени с 

по-малко от предвидените разходи на 100 лв. 

приходи. Относителната икономия е част от 

печалбата – намалената загуба има ефект на 

увеличаване на печалбата. 

       ОИ =  РС х О″/СО″ : 100 или ОИ = 

(РР″ – РР′) х О″/СО″ : 100. 

 

 Анализ на ресурсната обезпеченост. Ка-

то база служат складовите наличности от сто-

ки, суровини, материали, инвентар и др.; 

нормативите за зареждане и обслужване на 

средствата за настаняване и ЗХР, заетостта на 

базата, продукти за една порция, средният 

престой на гостите и др. Чрез анализа на сто-

ковите запаси се установяват краткотрайните 

активи, вложени в стокови запаси (СЗ), броят 

и видовете необходими складове и тяхното 

обзавеждане, разходите за доставка и съхра-

нение. Сред най-често използваните показа-

тели са следните: 

1. Измерване на СО от кулинарна про-

дукция:   

 СОк.п. = Σ  БрПi . Цi ,  където 

         СОк.п.  -  Стокооборот ок кулинарна 

продукция; 

          БрПi – Брой порции от даден вид 

ястие; 

          Цi -  Цената на една порция от да-

ден вид ястие. 

 2. Измерване на стокооборота от готови 

стоки: 

  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. 

           

3. Използвани суровини за обезпечаване 

на  производствената програма в ресто-

рантьорството  :   

Q = Σ  БрПi . Ni ,  където:      

Q – количество на необходимите продукти; 

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.       

 

 4. Стоковите запаси се измерват чрез 

показателите: 

 

 СЗдни = СЗ : СО/д ; 

 

 СЗдни = (СЗ х Д) : СО; 

 СО/д   =  СО : Д  , където : 

   СЗдни  - Стокови запаси в дни; 
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  СЗ  -   Стоков запас; 

  СО/д – Среднодневен стокооборот; 

   Д   -   брой дни в периода; 

  СО -  Стокооборот за периода. 

 

5. Стокообръщаемостта се изчислява на 

база среден стоков запас: 

СЗn =( ½ Х 1+ Х 2 ... + Хn – 1 + ½ Хn) :(n - 1),  

където 

    СЗn – Среден стоков запас за n месеца;  

     Х   -   Стоков запас за месец; 

     n  -   Брой месеци. 

 

Стокообръщаемостта се изчислява чрез 

показателите: 

Брой обороти:   БрО  =  СО : СЗ  и 

Стокови запаси в дни:  СЗдни  =  Д : БрО, 

където : 

         СО  -  Стокооборот за периода; 

         СЗ  -  Среден стоков запас; 

 

 Анализ на финансовия резултат. Печал-

бата олицетворява икономическия смисъл от 

владението и управлението на собствеността 

и е цел на производството. При анализа се 

използват показатели като печалба (П), бруто 

доход (БД), оборот/стокооборот (О/СО), раз-

ходи по експлоатация в хотелиерството (РЕ), 

разходи за производство и обръщение (РПО), 

търговски отстъпки (ТО), търговски надценки 

(ТН), разходи за продукти (Рпрод.) и др. 

 

 В средствата за настаняване сред ос-

новните са: 

БД = О – ДДС 

П = БД – РЕ,  където:    

        БД -  Бруто доход; 

        О -  Оборот, приходи от продажба на 

услуги; 

        П -   Печалба; 

        РЕ - Разходи по експлоатацията. 

 

В заведенията за хранене и развлечение:  

 

БД = СО – Рпрод. =  ТО + ТН  

П = БД – РПО = (СО – Рпрод.) – РПО 

или  

БД = (ТО + ТН) – РПО , където:   

СО – Стокооборот, приходи от търговска 

дейност; 

Рпрод. -  Разходи вложени в продукти (суро-

вини, готови стоки); 

ТО  -  Търговски отстъпки; 

ТН   -  Търговски надценки; 

РПО - Разходи за производство и обръщение. 

 

- Рентабилността е мерило за възвръщае-

мостта на вложените ресурси във вид на пе-

чалби. Тя може да бъде изчислена на база 

различни показатели. Някои, сред най-често 

използваните са: 

Рт(О/СО)   =  П х 100 :  О/СО , където: 

Рт(О/СО)   -  Равнище на печалбата, рента-

билност на база приходи от продажби, доход-

ност на продажбите – О в хотелиерството или 

СО в ресторантьорството.                        

Рт(БД)  = П х 100 : БД 

Рт(РЕ/РПО) =  П х 100 : РЕ/РПО 

Рт(РЗ)  =  П х 100 : РЗ 

Рт(ОД)  =  П х 100 : ОД  

Рт(ДМА)  = П х 100 : ДМА(К) 

Рт(ПА)  =  П х 100 : ПА  =  П х 100 : (КА 

+ ДА) =  M : (С + V)  , където: 

Рт(БД)    -     Рентабилност на база бруто до-

ход; 

Рт(РЕ/РПО) -  Рентабилност на база разходи 

по експлоатацията в хотелиерството или раз-

ходи по производството и обръщението в рес-

торантьорството; 

Рт(РЗ)  - Рентабилност на база работна запла-

та;   

Рт(ОД)  -   Рентабилност на база общ доход; 

Рт(ДМА)   -  Рентабилност на база дългот-

райни материални активи (ефективност на 

капиталовложенията). 

Рт(ПА)   -   Рентабилност на база производст-

вени активи; 

ПА     -     Производствени активи; 

КА + ДА  -    Краткотрайни и дълготрайни 

производствени активи; 

M : (С + V)  -  Норма на печалбата; 

M   -    Добавен продукт; 

С    -    Постоянен капитал; 

V    -    Променлив капитал. 

 

- Граница на рентабилност в брой 

продажби7 

Грт  = Σ ПР :  (      -  ПрР/Н ) ,   където : 

Грт    -    Граница на рентабилност; 

Σ ПР  -  Сума на постоянните разходи; 

 

(       -  ПрР/Н )  -  Полезен принос; 

     

   -  Средна цена; 

ПрР/Н  -   Променливи разходи за 1 нощувка. 

 

 

 

 

 

Ц

Ц

Ц
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-  Граница на рентабилност в приходи: 

                      

Рт

Рт

Пр
Г  = 

К



 
 ,  където : 

Крт   -   Коефициент на рентабилност, а 

 

 

КрТ =  

 

,  където : 

 

ПрПр -  Приходи от продажби (О/СО); 

Σ ПрР   - Сума на променливите разходи; 

ПрПр – Σ ПрР   -  Общ принос.   

 

Заключение 

 

Изброените специфични показатели и 

формули са само сред най-основните , които 

се използват при изготвянето на текущ (опе-

ративен анализ) на туристическото предприя-

тие. Поради ограничеността в обема на стати-

ята не е възможно да се изброят всички пока-

затели. При изготвянето на анализа се вземат 

отчетните данни минимум от предходната 

година и от още една предходна година с 

върхови резултати. Целта е да се установят 

причините за постигнатите резултати и да 

послужи като основа за вземане на решения 

за бъдещия планов период. 
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МЕТОДИКА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ ОСНОВАНА НА ВЛИЯ-

НИЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ  
 

Петко Янгьозов 

 

METHODOLOGY FOR BUSINESS PROCESSES OPTIMIZATION BASED ON I 

NFLUENCE OF BUYER-SUPPLIER RELATIONSHIP 

 

Petko Yangyozov 

 
ABSTRACT: The goal of the present paper is to present the methodology, through which impact of buyer - 

supplier relationship on business processes optimization performs. Thus the chosen organization strategy is up-

dated to the ever-changing environmental and competition factors. Through the developed methodology the ac-

tual improvement of each process is implemented. Optimization is presented as a process that must be performed 

continuously to increase the income and benefits for the organization. The improvement of the processes is di-

vided into two stages. Each of them is represented by specific phases and steps. They should be implemented 

consistently. In the first stage, the impact assessment of buyer-supplier relationships is presented. This is made 

by choosing specific criteria that describe these relationships. Subsequently, they are evaluated by a four-rank 

scale. Changing the values of even one of the criteria is a signal which starts business processes optimization 

and moving to stage two. This stage is divided into two phases - preparatory phase and optimization phase. In 

preparatory phase, the actual business processes and the improvement goal are transformed into vectors – pri-

mary and secondary vector. The comparison between primary vector (business processes) and the secondary 

vector (improvement goal) is carried out in the optimization phase. Then their effectiveness, potential and priori-

ties for improvement are established. If new state of buyer-supplier relationship is established, implementation 

of the business process optimization should be performed once more. 

Key words: business process, buyer-supplier relationship, optimization stages, improvement 
 

Въведение 

 

Всяка организация се стреми основно към 

подобряване на пазарната си позиция и по-

вишаване на конкурентоспособността. За 

постигането на тези цели фирмите трябва да 

притежават специфичен набор от качества. 

Част от тях са оперативна продуктивност, ад-

министративна ефективност, гъвкавост, висо-

ка иновационна култура, кратки срокове за 

изпълнение на поръчките, поддържане на оп-

тимално интегрирани отношения с клиенти и 

доставчици както и повишаване на акционер-

ната стойност. Постигането и поддържането 

на тези отличителни белези на конкурентос-

пособността представлява непрекъснат про-

цес, които най-често води до промяна не само 

в производствената, но и в управленската 

структура. Всичко това се отразява на проти-

чащите в организацията бизнес процеси и 

предизвиква необходимост от мерки за по-

добряването им. Ключов елемент от посоче-

ните фактори на конкурентоспособността са 

отношенията между доставчиците и клиенти-

те. Те варират в изключително широк диапа-

зон и е трудно да се постави ясна граница 

между отделните отношения като се има 

предвид относително големия брой на техни-

те разновидности, както и на множеството 

определения за всяка една от тях, които не 

позволяват недвусмисленото им категоризи-

ране.  

Целта на това изследване е да се предложи 

методика за оценка на влиянието, което от-

ношенията между клиентите и доставчиците 

оказват върху протичащите при доставчика 

бизнес процеси.  

 

Същност на методиката 

 

Настоящата методика за оценка на влия-

нието на отношенията „клиент – доставчик“ 

върху бизнес процесите може да се раздели 

на няколко етапа. 
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Етап 1: Оценка на отношенията между 

клиент и доставчик 

Фаза 1: Избор на критерии 

На първо място е необходимо да бъдат оп-

ределени критерии, по които да се оценят от-

ношенията между клиентите и доставчиците в 

организацията. В литературата и практиката 

са познати най-различни фактори, който мо-

гат синтезират в пет обобщаващи критерия за 

оценка на степента на развитие на отношени-

ята от вида „клиент-доставчик” между орга-

низациите. 

Критерии „доверие“ 

Въпреки че понятието доверие е много 

трудно за дефиниране, то представлява съ-

ществена част от успешните отношения. Спо-

ред една от интерпретациите доверието се 

определя като „вяра на фирмата, че другата 

организация ще извършва действия, които ще 

доведат до положителни резултати за фирма-

та, както и че тя няма да предприеме неочак-

вани действия, които да доведат до негативни 

резултати” (Anderson, 2005). Счита се също, 

че доверието намалява вероятността от прек-

ратяване на връзката (Morgan, 2004).  

Критерии „комуникация и обмен на ин-

формация“ 

Комуникацията се определя като „фор-

мално и неформално споделяне на съдържа-

телна и навременна информация между фир-

мите” (Ballou, 2000). Откритата комуникация 

също съдейства за изграждане на взаимно до-

верие и по-дълбоко разбиране на бизнеса на 

партньора и начина му на работа. Комуника-

цията между партньорите подпомага развити-

ето на връзката, насърчава доверието и оси-

гурява информация за нуждите на всеки пар-

тньор и същността на техните операции, кое-

то улеснява сътрудничеството и съвместната 

дейност (Rarvativar, 2000).  

Критерии „сътрудничество“ 

Сътрудничеството (кооперирането) се от-

нася за ситуации, в които страните работят 

заедно за постигане на общи цели (Dimitrov, 

2015). Характерно за него е, че създава усло-

вия за двустранни ползи за страните и то се 

създава именно на тази база. Също така може 

да се твърди, че развитото сътрудничество 

между двете страни изисква съвместно пла-

ниране и целеполагане, а също и съвместна 

разработка на стратегиите. 

Критерии „споделяне на риска и ползите“ 

Споделянето на риска и ползите е тясно 

свързано със споразуменията за сътрудничес-

тво, в които страните са ангажирани. При 

развитите отношения рисковете са поемат 

съвместно, а ползите се поделят между стра-

ните (Anderson, 2005). За да се развива всяко 

отношение успешно в дългосрочен план, 

трябва да има ползи за двете страни, като 

ползите от тясното сътрудничество естестве-

но трябва да надвишават тези, които могат да 

се получат, ако страните работят самостоя-

телно.  

Критерии „ангажираност“ 

Ангажираността може да се опише като 

трайно желание да се поддържат добри отно-

шения, както и доверие, че другата страна ще 

работи за тяхното подържане (Morgan, 2004). 

Изследванията показват, че има тенденция 

към повишаване на успеха от прилагането на 

стратегията за партньорство след като изми-

нат три години от отношенията на партньорс-

тво (Graham, 1994). От тази гледна точка мо-

же да се каже, че дългосрочната ангажира-

ност е един от ключовите фактори за успех в 

развитите отношения. 

 

Фаза 2: Оценка на влиянието 

На следващо място е необходимо да се из-

бере подходяща скала, по която да се оценят 

отношенията между клиенти и доставчици. 

Много често в практиката се прилага четири-

точкова рангова скала (0-3), вместо абсолют-

на скала, за оценяване на всеки от критериите 

(Dimitrova, 2017). За да се получи реална кар-

тина на отношенията от междуорганизацион-

на, междуфункционална и вътрешнофункци-

онална гледна точка, трябва да се извърши 

анкетиране на достатъчно персонал от двете 

страни на всяко отношение. При определяне-

то на всеки елемент на отношението (крите-

рии) трябва да се извърши претегляне (корек-

ция) на възприятието на отделните респон-

денти в зависимост от тяхното участие в съ-

ответните дейности. За адекватното отчитане 

на отношенията между клиент и доставчик е 

необходимо разработването на анкетна карта, 

съобразена със спецификите на организация-

та и протичащите в нея процеси (Dimitrova, 

2017). 

След анализ на получените резултати се 

установява наличие или липса на изменение 

на отношенията между клиента и доставчика. 

Промяната на стойностите дори по един от 

описаните критерии означава, че протичащи-

те бизнес процеси трябва да се променят (оп-

тимизират), за да отговорят на новото състоя-

ние на отношенията. Това е сигнал за старти-

ране на процеса на оптимизация и премина-
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ване към следващия етап. В обратния случай 

промяна в протичащите фирмени процеси не 

е необходима. 

Етап 2: Оптимизация 

Синтезираните критерии (доверие, кому-

никация и обмен на информация, сътрудни-

чество, споделяне на риска и ползите и анга-

жираност) могат да бъдат използвани като 

своеобразни дименсии в тази система. За цел-

та е необходимо преминаването през после-

дователност от две фази – подготвителна и 

оптимизационна. 

 

Фаза 1: Подготовка на оптимизацията -

преминава през последователност от осем 

стъпки. 

Стъпка 1. Последователно представяне на 

процесите в организацията.  

Всички процеси, изграждащи бизнес про-

цесите трябва да се представят в последова-

телна форма. Това се налага по две причини. 

Първата е свързана с ясното и точното им ви-

зуализиране, а втората - произтича от необхо-

димостта най-напред да се извърши оценка на 

състоянието на цялата процесна верига и на 

тази основа да се извърши подобрение на 

критичните процеси. Практическото изпъл-

нение на тази стъпка е възможно поради фак-

та, че визуализирането на процесите по съ-

щество е абстрактно действие. 

Стъпка 2. Определяне обхвата на наблю-

дението.  

Обхвата се определя от нуждите на изсле-

дователя/потребителя на информацията. Съ-

образно тези нужди се избира и размера на 

вектора. 

Стъпка 3. Събиране на необходимите 

данни. 

Събраните данни трябва да притежават 

свойствата обективност и качество. За предс-

тавянето на процесите като вектори е необхо-

димо използване на данни за всички съставя-

щи ги процеси и под-процеси. Необходимата 

информация трябва да съответства на факти-

ческите характеристики на съответния обект. 

Първичните данни, необходими за изгражда-

не на векторите най-често се набавят от сис-

темата за планиране, системата за контрол и 

измерване, информационния софтуер и др. 

Освен това нужната информация трябва да 

отговаря на три условия: Първо, всички из-

ползвани данни трябва да са генерирани от 

един източник. Това трябва да бъде така, за-

щото могат да съществуват случаи, при които 

едни и същи данни, получени от различни 

вътрешни източници водят до различна оцен-

ка в състоянието на изследвания обект. Вто-

ро, когато един процес преминава през раз-

лични отдели и няма централизирано звено, 

което да генерира обобщена информация, 

всеки отдел генерира данни. Те се събират и 

оценяват като при нужда част от тях се неут-

рализира. Третото условие е свързано с ди-

менсията на данните. Разглежданите пара-

метри на процесите трябва да бъдат в еднаква 

дименсия. 

Стъпка 4. Класифициране на избраните 

дименсии. 

Тази класификация е важна за извършване 

на фактическите изчисления и подобрения на 

процесите в оптимизационния етап. Като ди-

менсии могат да се изберат критериите опис-

ващи влиянието на отношенията между кли-

ента и доставчика като „доверие“, „комуни-

кация и обмен на информация“, „сътрудни-

чество“, „споделяне на риска и ползите“, „ан-

гажираност“. Параметрите се разделят на 

максимизиращи и минимизиращи. В рамките 

на фактическите дейности по подобряването 

на процесите, максимизиращите дименсии са 

тези, които трябва да бъдат увеличени. Об-

ратно, минимизиращите - са променливи, при 

които стремежът е към намаляване. Трябва да 

се отбележи, че смислово това деление на па-

раметрите е свързано по-скоро с целта на по-

добрение, отколкото с математическия сми-

съл на термините (Bartsch, 1998). 

Стъпка 5. Определяне броя на осите на 

координатната система. 

Броят на осите зависи от избрания брой на 

дименсиите. За всеки следващ параметър се 

добавя ос и се увеличават пространствено 

измеренията. Всяка ос се именува спрямо из-

ползвания параметър в декартова координат-

на система. 

Стъпка 6. Преобразуване на реалния про-

цес във вектор. 

В тази стъпка се извършва абстракция на 

реалните процеси. Всяка стъпка от процеса се 

представя като вектор. Последователността 

на векторите, както и дължината им са иден-

тични с тези на процесните стъпки. Реалните 

стойности на всеки процес се приравняват 

според тяхната големина. Всеки елемент се 

представя като частичен вектор със съответни 

координати. Координатите описват реалните 

стойности на параметрите, характеризиращи 

различни аспекти на ефективността на проце-

са (Papula, 2001).  
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Стъпка 7. Изчисляване на общ (първичен) 

вектор. 

Процесът на оптимизация изисква оценка 

и подобрение както на отделните процесни 

стъпки (частичните вектори) така също и на 

сбора от всички вектори. За целта се изчисля-

ва резултантен вектор, който представлява 

сумата от всички вектори, отговарящи на вся-

ка стъпка от процесната верига. 

Стъпка 8. Построяване на вторичен век-

тор. 

Необходимо е да се построи вектор, който 

да изобразява целта на подобрението. При 

последващ анализ и анкетиране на служители 

относно отношенията „клиент-доставчик“ се 

формират нови точкови оценки по петте кри-

терия (дименсии). Промяната в оценката води 

до образуване нов вектор (вторичен), който 

съответства на необходимото ново състояние 

на бизнес процеса и налага промяна на функ-

ционирането му. 

 

Фаза 2: Оптимизационен процес - също 

може да се представи като последователност 

от няколко стъпки. 

Стъпка 1. Определяне на общата потреб-

ност от подобрение на бизнес процесите.  

Определянето на потребността за подоб-

рение на бизнес процесите стартира с гра-

фично представяне на първичния и вторичния 

процес. То има за цел да се визуализират ди-

менсиите на двата вектора (процеса). За да се 

установи нуждата от подобрение на реалния 

процес (съществуващия в момента процес) 

трябва да се изчисли „коефициент на обща 

ефективност на бизнес процеса” (КЕБПО). В 

последствие получената за коефициента 

стойност се сравнява с единица. При коефи-

циент на „обща ефективност на бизнес проце-

са” по-голям от 1-ца се прави извод, че ново-

то състояние на отношенията между клиенти-

те и доставчиците е по-ефективно и налага 

реорганизация в съществуващия бизнес про-

цес. Следователно е необходимо предприема-

не на незабавни мерки за подобрение му, за 

да отговори на новите параметри на отноше-

нията. Това се извършва в следващите етапи 

на оптимизацията. При „КЕБПО=1” няма 

промяна в отношенията, следователно и в 

протичащите бизнес процеси. В този случай 

подобрение не е необходимо. Наблюдението 

върху тези процеси трябва да продължи. Ако 

стойността на „КЕБПО<1” се прави извод, че 

параметрите на реалния бизнес процес удов-

летворяват нивото на отношение между кли-

ент и доставчик. От това следва, че съществу-

ващия процес не е критичен за процесната 

верига, по-добър е от поставената цел на оп-

тимизация и подобрение не е необходимо.  

Стъпка 2. Определяне на потребността от 

подобрение на под-процесите.  

Определянето на потребността от подоб-

рение на под-процесите, изграждащи съотве-

тен бизнес процес се извършва чрез съпос-

тавка между частичните първични и вторични 

вектори. За тази цел е необходимо първо вто-

ричният вектор да се раздели на изграждащи-

те го частични вектори (процеси). 

Допуска се, че вторичният вектор визуали-

зира „идеален” процес, който трябва да бъде 

постигнат, за да отговори производството на 

новото състояние на отношенията клиент - 

доставчик. Подобно на съществуващия до 

сега процес и той е изграден от определен 

брой под-процеси (частични вторични векто-

ри). Техният брой и продължителност не е 

известен. Тази информация може да се набави 

от специализирани източници (вестници, спи-

сания, научни конференции, интернет източ-

ници и др.) (Sexton, 2011). На тази база могат 

да се разграничат най-общо три подхода за 

определяне на частичните вторични вектори. 

Първият подход се прилага, когато е налице 

информация за стойността на поне една коор-

дината на един частичен вектор. Тя се приема 

за константа при изчислението на останалите 

векторни координати. При наличие на ин-

формация за координатите на един частичен 

вторичен процес се прилага втория подход. 

Останалите частични вектори се получават 

като се раздели по равно разликата между 

координатите на вторичния вектор и извест-

ният частичен вторичен вектор. При липса на 

конкретни данни за вторичните под-процеси 

се прилага третия подход. Отново приемаме, 

че броят на вторичните целеви вектори е ра-

вен на броя на частичните първични вектори 

(n). Така всеки един вторичен под-процес 

може да се изчисли като координатите на 

вторичния вектор се разделят на 1/n. Създават 

се „осреднени” частични вторични вектори, 

които са идентични по между си. 

След като са изчислени координатите на 

частичните вектори, се преминава към опре-

делянето на потребността от подобрение на 

под-процесите на разглеждания бизнес про-

цес. За установяването й е необходимо да се 

изчисли разликата на координатите на час-

тичния вторичен и съответстващия му части-

чен първичен вектор. Тя представлява „абсо-
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лютната” цел за подобрение на всеки под-

процес. 

Ако координатата на новообразувания 

вектор е по-голяма от нула, тогава вторичния 

вектор е по-ефективен от реалния. В този 

случай оптимизация по съответното измере-

ние на под-процеса е необходима. В случай, 

че координатната стойност е по-малка от нула 

следва, че съществуващия под-процес е по-

ефективен от новообразувания и подобрение 

не е необходимо. В третия случай реалния 

под-процес е толкова ефективен, колкото 

вторичния. Оптимизация отново не е необхо-

дима. 

Стъпка 3. Определяне на приоритета за 

подобрение на под-процесите. 

Приоритизирането на обектите на оптими-

зацията е допълнение към втора фаза. След 

като е установена нужда от подобрение на 

съответен под-процес, в последствие, би мог-

ло да се изчисли с колко единици трябва да се 

увеличат или намалят координатите на час-

тичните първични вектори. За тази цел е не-

обходимо да се въведе и коефициент, който 

описва потребността от оптимизация на един 

под-процес по всички дименсии. Стойностите 

на този коефициент се подреждат по големи-

на в низходящ ред. Под-процесът, чиито кое-

фициент е най-висок получава ранг „едини-

ца”. Той трябва да се оптимизира пръв, тъй 

като на практика е „най-отдалечен” от зада-

дения целеви под-процес. 

Стъпка 4. Прилагане на инструменти за 

подобрение върху критичните под-процеси. 

Целта в тази фаза е да се приложат набор 

от инструменти, чрез които реално съществу-

ващият критичен под-процес да се трансфор-

мира и да достигне и/или надмине ново полу-

чените стойности. Предложените инструмен-

ти се основават на два геометрични принципа 

– ротация (завъртане) и транслация (премест-

ване). От тези два геометрични принципа мо-

гат да се изведат десет инструмента за подоб-

ряване (виж Таблица 1. по-долу). 

 

 

Таблица 1. Инструменти за подобряване на процесите 

 

 ускоряване  паралелност 

 автоматизиране  забавяне 

 промяна на последователността  обединяване 

 добавяне  insourcing 

 премахване  autsourcing 

 

 

Заключение 

 

В настоящата статия е представена мето-

дика, чрез която може да се оцени влиянието, 

което отношенията между клиентите и дос-

тавчиците оказват върху протичащите проце-

си при доставчика. Следствие на тези дейнос-

ти се актуализира и избраната стратегия на 

компанията. Процесът на подобряване е раз-

делен на два логически свързани етапа, всеки 

от които е съставен от последователност от 

фази и стъпки. 

Основното предимство при прилагането на 

този метод е, че се визуализират както проти-

чащите в компанията бизнес процеси и изг-

раждащите ги под-процеси, така и целта на 

подобрение, която е получена след оценка на 

отношенията между клиента и доставчика. По 

този начин се улеснява наблюдението и се 

визуализират разликите между желаното и 

фактическото състояние на съществуващите 

процеси. Дименсиите, по които се извършва 

оптимизацията могат да бъдат m-на брой спо-

ред конкретната необходимост. Значително са 

опростени и изчислителните процедури за 

определяне на коефициентите и тяхното ин-

терпретиране. Има възможност цялата мето-

дика да се представи алгоритмично, което 

дава възможност да се разгледат и оценят 

всички възможни комбинации в стойностите 

на първоначалните коефициенти, на резул-

тантния коефициент и вектора описващ „аб-

солютната” цел за подобрение на бизнес про-

цесите. По този начин се постига цялостност 

на наблюдението и представителност на де-

финираните изводи. 

Основен недостатък е, че при увеличаване 

на изследваните дименсии на процесите ще се 

затрудни визуализацията. Също така, при 

липса на информация частичните вторични 

вектори се „осредняват”. В някои случаи тези 

„осреднени вторични вектори” се отклоняват 

значително от реалните. Това може да доведе 

до „изкривяване” на получените резултати и 

до получаване на погрешни изводи. 
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Реализацията на посочените етапи на про-

цеса на подобряване на бизнес процесите во-

ди до постигане на ефективни и стабилни по-

добрения. По този начин се осъществява неп-

рекъсната актуализация на избраната фирме-

на стратегия. Така мениджмънта се стреми: 

да адаптира организацията към измененията 

на факторите средата; да отговори на желани-

ята на доставчиците и клиентите; да увеличи 

пазарния й дял и като следствие от това; да се 

максимизира нейната стойност. 
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ABSTRACT: Marketing is one of the areas that are most dynamically developing and finds application in all 
areas of public life. Аt the same time, it is also the area where scientific research hardly finds practical applica-
tion.  In a globalizing world, managers are increasingly in need of adhering to empirical laws that are derived 
from multiple data sources, hold in a wide range of conditions, and above all - have the ability to make predic-
tions about the future with high degree of accuracy. This paper aims to demonstrate the applicability of several 
of the most reliable empirical generalizations in marketing when analyzing data from a Bulgarian market. 

Key words: empirical generalizations, Dirichlet benchmarks, brand performance measures 
 
Въведение 
 
Един от най-значимите проблеми на съв-

ременния маркетинг е теоретизацията без 
данни, а именно, че той рядко е базиран на 
научни закони и доказателства. Взимането на 
маркетингови решения се базира най-вече на 
индивидуалните знания и опит на мениджъ-
рите, както и на някои постулати от класи-
ческата маркетингова литература. Проблемът 
е породен от това, че за разлика от останалите 
науки, в маркетинга все още липсват доста-
тъчно и надеждни емпирични генерализации, 
които могат да бъдат приложени спрямо раз-
лични пазари, продуктови категории и време-
ви периоди.  Учени от университета Уортън  
установяват в свое изследване, че от 566 нор-
мативни твърдения, открити в девет водещи 
книги по маркетинг, едва две са подкрепени 
от емпирични доказателства, а само едно е 
оценено като такова с универсална приложи-
мост. Научните изследвания в тази област, в 
голямата си част, все още са базирани на ана-
лиза на изолирани случаи и единични набори 
от данни (Single set of data approach). Резулта-
тите от подобни изследвания  рядко притежа-
ват обобщаваща способност и още по-рядко 
биват репликирани. Благодарение на дълго-
годишната работа на множество учени от 
различни краища на света, са установени ре-
дица устойчиви емпирични закономерности, 
които могат да бъдат приложени за различни 
пазари, продуктови категории и времеви пе-

риоди. Голяма част от тези закономерности 
биват уловени от най-надеждния разработен 
до момента модел в маркетинга - NBD-
Dirichet или наричан просто Дирихле. Моде-
лът Дирихле прави изключително точни 
прогнозни изчисления за широк набор от 
променливи, свързани с представянето на 
марките на стационарните пазари и е един от 
малкото доказано ефективно модели на поку-
пателно поведение. 

 
Същност на стaционарните пазари 
 
Пазарите на повечето продуктови катего-

рии са зрели и устойчиви – потребителите са 
опитни и имат установен репертоар от купу-
вани марки, а пазарните дялове на марките 
рядко търпят значителни промени през годи-
ните. Повечето покупки, които правим са 
повторни покупки – купували сме от марката 
и продуктовата категория и преди, познаваме 
основните марки на пазара и имаме изградени 
навици и предпочитания. На стационарните 
пазари, за да спечели една марка пазарен дял, 
други трябва да изгубят пазарен дял (Шарп и 
кол., 2010). Дългосрочните промени на ус-
тойчивите пазари обикновено настъпват бав-
но и най-вече на равнище подкатегории, като 
например нарастването на дела на кафе мик-
совете в общото потребление на кафе в Бъл-
гария през последните години. В по-
краткосрочен план, промени на стационарни-
те пазари могат да се наблюдават и в следст-
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вие на масирани промоции, при които се наб-
людава временен скок в продажбите на про-
мотираната марка, но след края на промоция-
та, пазарът се връща към обичайното си със-
тояние и балансът на силите между марките 
се възстановява.   По-резки промени, засяга-
щи определени марки или цялата продуктова 
категория биха могли да настъпят и в следст-
вие на много успешна рекламна кампания на 
дадена марка, която да размести позициите на 
основните играчи на пазара или на появила се 
неблагоприятна информация в публичното 
пространство – например, преди години изс-
ледване върху качеството на пилешкото месо 
в България алармира за нарушения и пробле-
ми при редица марки, което имаше неблагоп-
риятен ефект върху цялата продуктова кате-
гория и особено върху имиджа и продажбите 
на оповестените марки.  

Зад относителната стабилност на стацио-
нарните пазари стои навичното поведение на 
потребителите, което дава възможност да се 
правят предвиждания с голяма степен на точ-
ност относно поведението на марките на тези 
пазари. Потребителите се различават помеж-
ду си по набора от купувани продукти и мар-
ки, честотата на покупка и количествата, кои-
то купуват. Пазарските кошници на другите 
хора в магазина най-често изглеждат странно 
и различно от нашата - включват марки, кои-
то дори не познаваме и продуктови катего-
рии, от които не купуваме (Шарп и кол., 
2012). Нашите покупки също не са еднакви 
всеки път, но когато се разгледа по-дълъг 
период от време, се вижда, че повечето пот-
ребители имат ясно изградени навици на па-
заруване – ограничен брой предпочитани 
марки, между които превключват и сравни-
телно постоянна нужда от продуктовата кате-
гория. Тези навици се променят бавно във 
времето, най-често в следствие на промени в 
начина на живот на потребителите - постъп-
ване в университет, започване на работа, поя-
вата на деца и др. Устойчивостта на навиците 
и естествената полигамна лоялност, която 
потребителите развиват към марките, допри-
насят за устойчивостта на пазарите на съот-
ветните продуктови категории, когато дос-
тигнат етап на зрялост.  

На стационарните пазари две променливи 
определят позицията на една марка1: неговото 
пазарно проникване и честота му на покупка. 
                                                           
1 Желев, С. (2014). Лекционен курс по дисципли-
ната „Потребителско поведение“. УНСС. 

Чрез тези две променливи се проявява и явле-
нието „двойно наказание“.  През 1969 г. аме-
риканският социолог Уилям Макфий забеля-
зал интересно явление при анализа на нагла-
сите към различни радио водещи – по-
неизвестните радио водещи били също така и 
по-малко харесвани от тези слушатели, които 
са чували за тях (Mакфий, 1963).  По-късно 
Андрю Еренберг (1969) установява същата 
закономерност и при покупките на конкури-
ращи се марки – малките марки били наказа-
ни два пъти – веднъж имат по-малко потреби-
тели (първо наказание) и освен това, тези 
потребители ги купували малко по-рядко 
(второ наказание) . Тази закономерност е на-
речена „закон за двойното наказание“ в съз-
вучие с принципа от римското право non bis 
in idem според който е несправедливо някой 
да бъде наказван два пъти за едно и също 
провинение. От тогава нататък, тази законо-
мерност е установена за най-разнообразни 
категории, където имаме конкуриращи се 
опции – потребителски продукти, вериги ма-
газини, медии, индустриални стоки, че дори и 
за политици (Еренберг, 1991). Двойното нака-
зание се проявява и при нагласите към марки-
те (по-малките марки са малко по-
нехаресвани), и при поведението на потреби-
телите (по-малко и малко по-рядко се купу-
ват). Законът за двойното наказание е най-
надеждната емпирична генерализация в мар-
кетинга и той очертава какво е възможно и 
реалистично да бъде постигнато от една мар-
ка на стационарен пазар. Явлението „двойно 
наказание“ се дължи на това, че потребители-
те на малките марки в по-голямата част от 
времето са потребители и на големите и раз-
делят лоялността си между едните и другите. 
Например, марката чипс Lays e няколко пъти 
по-малка като пазарен дял в сравнение с ли-
дера на пазара Chio и повечето нейни потре-
бители през останалата част от времето са 
потребители и на Chio, като по този начин на 
Lays се пада малко по-малък дял от покупки-
те в категорията и марката се купува малко 
по-рядко в сравнение с по-големите си кон-
куренти.  

Двойното наказание и други установени 
емпирични генерализации, като например 
закономерността, че всички марки си споде-
лят потребители пропорционално на пазарния 
си дял (Гудхард и кол., 1984), биват най-
добре уловени и демонстрирани от моделът 
Дирихле, който описва вариацията в потреби-
телските лоялности на пазара на дадена про-
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дуктова категория. Дирихле е най-
надеждният математически модел в марке-
тинга, който на базата на стойностите за па-
зарното проникване и средната честота на 
покупките на отделните марки, с висока сте-
пен на точност прогнозира важни маркетин-
гови променливи като равнището на повтор-
ните покупки на дадена марка, дела на 100% 
лоялните, дял на кръстосаните покупки и др.  

 
„Дирихле е в основата на много от наши-

те специализирани маркетингови модели, 
защото той ни казва какво да очакваме и 
тогава можем бързо да идентифицираме 
изключенията, които ни дават ценни прозре-
ния за пазара.“(цитирано от Шарп и кол., 
2012)  

 
Иън Хюит, директор „Маркетингови изс-

ледвания“, Uniliver 
Дирихле моделът е създаден от Бас, 

Жуланд и Райт (1976) и е доразработен от 
Гуудхарт, Еренберг и Чатфийлд (1984).  Мо-
делът работи както с първични, така и с агре-
гирани данни, като изисква информация от-
носно проникването (В) и средната честота на 
покупка (W) на продуктовата категория за 
определен времеви период и проникването (b) 
и средната честота на закупуване (w) на една 
или повече марки за същия определен период 
от време (Ehrenberg, 1988; Ehrenberg and Un-
cles, 1997). На базата на тази информация се 
изчисляват три допълнителни параметъра - 
параметър M за степента на закупуване на 
продуктовата категория, параметър K, който 
отразява хетерогенността в нормите на заку-
пуване в категорията (разпределението между 
леки, тежки и средни купувачи) и параметър 
S, който моделира степента на превключване 
между марките в категорията2Основните до-
пускания на модела в голяма степен описват 
и важните характеристики на стационарните 
пазари, а именно3: 

                                                           
2 Вж. Ehrenberg, A.S.C., Uncles, M.D. and 
Goodhardt, G.J. (2004), “Understanding Brand 
Performance Measures: using Dirichlet Benchmarks”, 
Journal of Business Research. 57, 1307-1325. 
3 Uncles, M., Ehrenberg, A. and Hammond, K. (1995). 
Patterns of Buyer Behavior: Regularities, Models, and 
Extensions.. Marketing Science, Vol. 14, No. 3, Part 2 
of 2: Special Issue on Empirical Generalizations         in 
Marketing (1995), pp. G71-G78. 

 Хетерогенност на потребителските 
предпочитания, т.е. потребителите се разли-
чават в своите предпочитания; 
 Всеки потребител има определена 

склонност към покупка на всяка от една от 
марките в продуктовата категория (различна 
склонност за различните марки), т.е. потреби-
телите имат установено навично поведение; 
 Отделните покупки са случайно разп-

ределени; 
 Изборът на марка при една покупка не 

влияе на следващите покупки; 
 Пазарът е стационарен, т.е. сравни-

телно устойчив и зрял; 
 Пазарът не е  сегментиран – не се наб-

людават отделни групирания на марки. 
Дирихле моделът има широко приложение 

– той дава възможност да се оцени „здравос-
ловното състояние“ на дадена марка или как 
се представя тя в сравнение с нормите, пре-
доставени от Дирихле моделът - равнището 
на лоялност към марката нормално ли е за 
нейната големина, ако се отклонява значи-
телно от очакваните (теоретичните стойнос-
ти), каква е причината за това, делът на пов-
торните покупки очаквано висок ли е, наблю-
дават ли се групирания от марки/пазарно 
парцелиране и т.н. Равнищата на лоялност са 
по-високи, когато се разглежда по-кратък 
период, защото в краткосрочен план има по-
малко възможности за покупка. С удължава-
нето на периода, се увеличават покупките и 
съответно възможностите за превключване 
между марките. На базата на дългогодишното 
приложение на Дирихле модела, са изведени 
няколко основни емпирични генерализации4: 

1. Марките се различават основно по 
своето проникване на пазара, което е високо 
за големите марки и ниско за малките; 

2. Лоялността не варира много – марките 
в една категория не се различават много по 
тяхната средна честота на покупките; 

3. Малките марки не само че имат по-
малки потребители, но и тези потребители ги 
купуват малко по-рядко – ефектът „двойно 
наказание“; 

4. 100% лоялните потребители са ряд-
кост и повечето потребители поделят лоял-
ността си между набор от няколко купувани 
марки. 

 
                                                           
4 East, R., Singh, J., Wright, M., Vanhuele, M. (2017). 
Consumer behaviour: applications in Marketing. 
SAGE Publications. 
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За да демонстрираме приложимостта на 
Дирихле модела и гореизброените емпирични 
генерализации за българския пазар, в Таблица 
1 са представени данни от потребителския 
панел на изследователската агенция GfK Бъл-
гария ConsumerScan за пазара на паста за зъби 
в България за 2012 г. Сравнени са наблюдава-
ните стойности (обозначени с Н) за пазарното 
проникване и честотата на покупките за най-
големите 15 марки с теоретичните стойности 
(обозначени с Т), както са предсказани от 
Дирихле моделът. 

Както се вижда от таблицата, стойностите, 
предсказани от Дирихле моделът са изключи-
телно близки до реално наблюдаваните за 
марките. Вижда се първата закономерност – 
марките с голям пазарен дял имат и голямо 
проникване, а тези с малък пазарен дял – мал-
ко проникване. 

Втората закономерност също е в сила - 
марките се различават значително по своето 
проникване на пазара и не толкова по лоял-
ността към тях – разликата между прониква-
нето на първата марка Colgate (43%) и пос-

ледната Dentix (2%) е повече от 20 пъти, до-
като разликата в честотата на покупка е по-
малкa от два пъти (Colgate се купува средно 
2,8 пъти срещу 1,5 пъти за Dentix). Налице е и 
третата основна закономерност – ефектът на 
двойното наказание – вижда се тенденция по-
малките марки да имат и малко по-ниска ло-
ялност, измерена като честота на покупките. 
Последната закономерност, касаеща дела на 
100%-лоялните потребители също може да 
бъде видяна в данните от този български па-
зар – потребителите, купуващи само една 
марка представляват едва 8% от всички пот-
ребители, което изглежда е напълно нормал-
но за този стационарен, зрял пазар, тъй като 
Дирихле моделът предсказва почти същия 
дял, а именно 9%. Предишни изследвания 
отдавна са установили, че делът на средният 
дял на 100% лоялните в потребителските бази 
на различните марки е 10% (Еренберг, 1988), 
което отново идва да покаже, че силата на 
емпиричните генерализации е именно в при-
ложимостта им за различни държави, времеви 
периоди и продуктови категории. 

 
Таблица 1. Наблюдавани и теоретични стойности за пазара на паста за зъби в Бълга-

рия (2012) 

Средно за 10-те най-
големи марки в категорията 

Па-
зарен 
дял в 

стойност 
(%) 

Пазарно 
проникване 

(%) 

Честота на 
покупките (%) 

100% 
лоялни (%) 

   Н T Н T Н T 
Colgate 21 43 45 2,8 2,8 16 14 
Astera 16 31 36 2,9 2,5 12 12 
Dental 7 22 21 2,1 2,2 8 9 
Aquafresh 9 20 18 1,9 2,1 6 9 
Blend-a-med 7 15 15 2,1 2,1 6 9 
Lacalut 11 12 13 2,3 2,1 9 8 
Signal 2 8 7 1,7 2,0 5 8 
Vademecum 2 7 6 1,6 2,0 7 8 
Parodontax 6 6 6 2,0 2,0 2 8 
Dento 1 6 6 1,9 1,9 3 8 
Sensodyne 4 5 4 1,5 1,9 6 8 
DentaLux 1 5 5 2,0 1,9 13 8 
TetraMint 1 4 4 1,6 1,9 8 8 
Bilka Dent 1 3 3 1,7 1,9 4 8 
Dentix 0,7 2 2 1,5 1,9 18 7 
Средна марка 16 13 13 2,0 2,1 8 9 
Източник: ConsumerScan, GfK България, 2012.  
 
Едно от основните предимства на Дирихле 

модела е способността му да насочва внима-
нието към марки, които се отклоняват в по-
голяма степен от очакваните стойности – 
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имат по-висока или по-ниска лоялност, от-
колкото предполага пазарното им прониква-
не. В нашите данни също не липсват такива – 
три от четирите марки антипарадонтозни 
пасти за зъби Lacalut, Vademecum и Senso-
dyne показват по-сериозни отклонения от 
Дирихле нормите. Една от известните причи-
ни за такива отклонения наличието на подка-
тегории или така нареченото пазарно парце-
лиране – група марки, които обслужат малко 
по-различни нужди на потребителите. Такъв 
изглежда е и случаят с тези марки,чиято гру-
па е предназначени за третиране на проблем-
ни венци и наличието на такава подкатегория 
нарушава едно от основните допускания на 
Дирихле, а именно, че пазарът е несегменти-
ран, поради което и не предсказва коректно 
стойностите за тази подкатегория от марки. В 
рамките на тази подкатегория, Lacalut се явя-
ва най-голямата марка и като такава, тя има 
дори по-висока от очакваната лоялност – ку-
пува се средно 2,9 пъти при прогнозна стой-
ност 2,5 пъти. Това е най-известното откло-
нение от модела Дирихле – някои големи 
марки демонстрират „свръхлоялност“, което 
се явява като трето наказание за малките мар-
ки (Брахтачария, 1997; Фейдър и Шмитлейн, 
1993). Едно от обясненията на този феномен е 
разликите в дистрибуцията между малките и 
големите марки – често големите марки са 
налични там, където малките не са и това им 
дава допълнително предимство. Друго, което 
може да се забележи е по-ниската от очаква-
ната лоялност към марката Vademecum – тя е 
купувана средно 1,6 пъти при очаквана стой-
ност 2,0. Освен това, пазарният й дял е нисък 
(2%) в сравнение с проникването й на пазара 
(7%). Този тип отклонение е известно в лите-
ратурата като „марка за разнообразие“ 
(change-of-pace brand) или това са марки, кои-
то достигат до определен брой потребители, 
но тези потребители ги купуват само в опре-
делени ограничени случаи. Би било добре да 
се анализира защо марката се предпочита 
само в определени случаи и как може да се 
преодолее това ограничение, за да бъде възп-
риемана като предлагаща по-широк набор от 
ползи. Подобна е ситуацията и с марката Sig-
nal – достига до немалък брой потребители, 
но тези потребители я купуват много рядко.  

 
Заключение 
 
Емпиричните генерализации в маркетинга 

дават надежден ориентир при анализа на 

представянето на марките и могат да помог-
нат na мениждърите да забележат кога дадена 
марка се отклонява от нормалните стойности 
в положителна или в отрицателна насока. 
Дирихле моделът може да даде кураж и на 
мениджърите на малките марки като им де-
монстрира, че е нормално и очаквано да имат 
по-ниска лоялност от тази на големите марки 
и им покаже пътят към преодоляването на 
това „наказание“, а именно достигането до 
повече потребители или увеличаването на 
пазарното проникване и пазарния дял на мар-
ката.  Настоящият доклад илюстрира прило-
жимостта на някои основни закономерности, 
установени за развитите пазари, при анализа 
на един български пазар и насочва внимание-
то към необходимостта от прилагането на 
маркетинг, базиран на доказателствата както 
в научните изследвания, така и в практиката 
на българските компании. Мениджърите на 
българските компании биха могли да разчи-
тат както на своя опит и интуиция, така и на 
общовалидните емпирични генерализации, 
които защитават мястото на маркетинга като 
научна, а не само като приложна дисциплина. 
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Въведение 
Характерно за поточните производствени 

системи е, че пространственото разположение 
на работните места е съобразно хода на тех-
нологичния процес като то може да приеме 
различни конфигурации – праволинейна, S- 
или U-образна форма и др. В поточната про-
изводствена система могат да се произвеждат 
едно или няколко изделия, различаващи се по 
времетраенето на операциите като и в двата 
случая се запазва посоката на движение.  

Поточните производствени системи нами-
рат практическо приложение в производство-
то на най-разнообразни промишлени изделия. 
В основата на поточното производство стои 
предметно-линейния принцип на организация 
на процесите в пространството, тъй като 
пространственото разположение на производ-
ствената система е ориентирано към техноло-
гията на обработка на един или няколко вида 
изделия. Поточната форма на организация 
превъзхожда функционалната при многок-
ратно повторение на производствените про-
цеси, което е характерно за масовия и голя-
мосериен тип производство. Ако в една про-
изводствена система се съчетаят непрекъсна-
то паралелно движение и обработка на изде-
лията, тогава може да се каже, че тя отговаря 
идеално на логистичната цел за минимизира-
не на производствения цикъл и запасите.  

 
 
 
 
 

Изложение 
1.Проблеми при анализа на поточните 

производствени системи 
Решението за внедряване на поточна про-

изводствена система оказва съществено влия-
ние върху структурата на логистичната и 
производствената система на предприятието. 
В тази връзка е необходимо да се извърши 
детайлен анализ и подготовка на решението 
като всички различни конфигурационни ал-
тернативи се оценят по технически и иконо-
мически критерии. Обемът на производство, 
който може да се достигне от дадена конфи-
гурационна алтернатива, зависи от характе-
ристиките на обработваните обекти - изделия, 
на работните места и структурата на произ-
водствената система – фиг. 1.  

При проектирането на една поточна про-
изводствена система трябва да се вземат под 
внимание следните по-важни фактори: 

 Времетраене на технологичната об-
работка. Основното изискване тук е сходна 
продължителност на операционните времена 
по отделните работни места. При напълно 
автоматизираните работни места по принцип 
се приема, че  операционните времена са де-
терминирани. Ако операциите се извършват 
ръчно, тогава единичните операционни вре-
мена са подложени на вероятностни колеба-
ния. Това се обяснява с натрупване на опит 
(ефект на обучението), циклични колебания в 
производителността на работниците и обсто-
ятелството, че човекът не функционира като 
машина. 
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 Технически престои. Времетраенето 
на операциите пряко зависи от случайната 
поява на смущения в тяхното изпълнение. 
Прекъсванията могат да се дължат на повреди 
в технологичното оборудване (обработващи 
машини, предавателни и транспортни уст-
ройства), повреди в технологичната екипи-
ровка (инструменти, приспособления) или от 
проблеми с работната сила. Престоите с тех-
ническо естество се разглеждат също и като 
вероятностна компонента на операционното 
време.  

 Качество. Както при ръчните работ-
ни места, така и при напълно автоматизира-
ните, качеството на изделията може да варира 
в определена степен, което предполага до-
пълнителни операции по отстраняване на де-
фектите. Ако изделията напускат дадено ра-
ботно място с различно качество, то това пре-
дизвиква увеличение на обема на работата на 
това място със случаен характер.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. Проблеми при проектирането на поточна производствена система 
 
Действието на посочените фактори създа-

ва условия за удължаване операционното 
време на съответното работно място. Вследс-
твие линейното движение на материалния по-
ток през работните места всяка промяна в 
операционното време води до възникване на 
следните организационни прекъсвания, отра-
зяващи се негативно върху производител-
ността на цялата производствена система: 
 Блокиране на работно място. Блокира-

нето представлява междуоперационно пре-
късване вследствие ограничения размер на 
буферната площадка (зона) за междуопераци-
онно съхранение. След като работно място Мi 
завърши операция върху дадено изделие, то 
не може да започне работа върху друго, пора-
ди това че следващото работно място Мi+1 не 
разполага с достатъчно място да приеме гото-
вото изделие. Така готовото изделие блокира 
работата на Мi. Блокирането предизвиква 
престой едновременно и на работно място Мi, 
и на изделието, изчакващо обработка. От тук 
следва, че блокирането води до намаляване 
натоварването на работните места и удължа-
ване на производствения цикъл.    

 Организационен престой на работно 
място. Организационният престой представ-
лява прекъсване работата на съответното ра-
ботно място поради това, че предходната 
операция не е завършила своето действие.  

Ако тези негативни ефекти се явяват при 
операцията тясно място, това води до намаля-
ване производителността на цялата производ-
ствена система. За да се попречи на възник-
ването на тези нежелания събития, при про-
ектирането на поточната производствена сис-
тема могат да се приложат различни мероп-
риятия: 

 Съгласуване. Материалният поток 
между отделните работни места може да 
се организира по различен начин. За опти-
малното взаимодействие между работните 
места основно значение има възможността 
за сихронизиране движението на матери-
алния поток. При синхронизирания мате-
риален поток се извършва едновременно 
движение на всички изделия в рамките на 
поточната линия през всички работни мес-
та (твърдо съгласуване). В този случай 
максималното време за работа на всяко 
едно работно място е равно или кратно на 

 продуктово разнообразие 
 технологичен маршрут 
 операционни времена 

 производителност  качество 
 престои  характеристики на раб. места 
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такта на поточната линия. Особеното тук 
е, че възникването на технически пробле-
ми на едно от работните места води до 
спиране на материалния поток през всички 
останали. При несинхронизиран материа-
лен поток отделните изделия се движат не-
зависимо едно от друго (еластично съгла-
суване). Характерното тук е, че проблеми-
те на едно работно място не винаги се от-
разяват на останалите, особено когато е 
наличен достатъчно голям брой буферни 
зони за междуоперационно съхранение 
между отделните работните места.  
 Формиране на буфери. Блокирането 

и престоите на работните места представ-
ляват състояния, понижаващи производи-
телността на системата, при които едно 
работно място престоява принудително 
поради причини, произтичащи от пред-
ходното или последващото работно място. 
Тези негативни взаимодействия между ра-
ботните места могат да се ограничат пос-
редством изолиращи мероприятия. Това 
означава формиране на буферни зони за 
междуоперационно съхранение. Те обаче 
изискват допълнителни площи, инвести-
ционни разходи и по-голям размер на 
междуоперационния задел.   
 Паралелна работа на няколко маши-

ни (работници) на едно работно място. 
При единичното обслужване за провежда-
нето на една операция на едно работно 
място се използва само една машина (ра-
ботник). В случай че проблемите с маши-
ната (работника) не могат да бъдат неутра-
лизирани с наличния буферен задел за оп-
ределен период от време, то те се отразя-
ват на цялата производствена система под 

формата на блокиране или организационни 
престои на отделни работни места. При 
паралелното обслужване на едно работно 
място се разполагат няколко машини (ра-
ботници), които в определени случаи се 
подпомагат взаимно.  
 
2.Симулацията като инструмент за про-

ектиране и оптимизиране на поточните 
производствени системи 

Под симулация накратко се разбира изоб-
разяването на реална система (проблем) пос-
редством формален модел, както и наблюде-
нието на неговото динамично поведение в 
хода на времето. По принцип за тази цел се 
използват компютърна техника и специали-
зиран симулационен софтуер. Симулацията 
представлява широко използван в практиката 
инструмент за определяне параметрите на 
производствени системи особено в случаите, 
когато не е възможно или е затруднено из-
ползването на аналитични методи. В тази 
точка ще разгледаме приложен пример, с 
който ще се демонстрират възможностите на 
симулационното моделиране в областта на 
проектирането и оптимизацията на поточни 
производствени системи. 

 
2.1.Постановка на проблема 
В предприятие е взето решение да се инс-

талира поточна линия за монтаж на опреде-
лен продукт. Въз основа на предварителни 
изследвания на технологичния процес на 
монтажа се обособяват 14 работни места. 
Операционните времена на всяко работно 
място са представени на таблица 1. 

 

 
работно място 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
операционно време 25 34 33,5 35,5 22 36 22 36 26 30 26,5 33 29,5 35 
Вероятност за бе-
зотказна работа в % 

98 97 99 98 99 97 97 97 97 97 98 97 97 99 

 
Табл. 1. Операционно време и вероятност за безотказна работа на работните места 

 
Най-дългата операция възлиза на 36 сек. В 

идеалния случай при детерминирано времет-
раене на операциите и липса на технически и 
организационни проблеми при 250 работни 
дни в двусменен режим могат да се произве-
дат 400 000 бр. на година. Според специфика-
та на технологичния процес не е възможно 
групиране на няколко съседни операции и 
извършването им на едно работно място. В 

този случай не може да се реализира детер-
минирана синхронизация на операциите, кое-
то води до големи различия в операционните 
времена на отделните работни места. От тук 
следва, че поради линейната характеристика 
на материалния поток, неминуемо ще се дос-
тигне до различна степен на натоварване на 
отделните работни места. Този проблем се 
засилва вследствие възможността за възник-
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ване на технически проблеми на всяко от ра-
ботните места поради различия във вероят-
ността за безотказна работа - между 97 и 99%. 
С оглед икономия на работни площи при про-
ектирането на поточната линия се предвижда 
буферните зони за съхранение на междуопе-

рационния задел да са разположени на самия 
конвейер. На тази база е разработен първона-
чален вариант (вариант 1) със следното раз-
положение на работните места и различните 
по-големина буферни зони– фиг. 2. 

 

 
Фиг. 2. Планировка на поточната линия – вариант 1. 
 
Производителността на производствената 

система се определя от работното място с 
най-ниска пропускателна способност. При 
най-дълга операция от 36 сек. могат да се 
произведат максимално 100 бр. на час. Мак-
сималната производителност обаче се достига 
при идеализирани условия (детерминирани 
операционни времена и безпроблемно функ-
циониране на работните места). Ясно е, че 
при една такава идеална ситуация не е нужно 
подържане на междуоперационен буферен 
задел. В тази връзка следва да се поставят 
следните въпроси: 

-Какво е влиянието на техническите 
проблеми върху обема на производството? 

-Съществуват ли блокирания и престои 
на работното място с най-ниска пропускател-
на способност и могат ли те да се преодолеят 
чрез преконфигуриране на местата за съхра-
нение на буферен междуоперационен задел? 

Отговорът на тези въпроси трудно може да 
се даде чрез разработката на аналитични мо-
дели. За тази цел ще използваме метода на 
симулационното моделиране.  

 
2.2.Симулационен модел на поточната 

производствена система 
 За моделиране на поточната система се 

използва програмната система SIGMA 
(Simulation Graphical Modeling and Analysis 
system). Тя представлява интегриран интерак-
тивен подход за разработка, тестване, анима-
ция и експериментиране с дискретни съби-
тийни симулационни модели върху персона-
лен компютър. Стандартизираното извеждане 
на крайните резултати позволява тяхната до-
пълнителна обработка и анализ с различни 
статистически програмни продукти. Друго 
основно предимство на системата, улеснява-

що гъвкавото приложение на разработените 
от нея симулационни модели, е възможността 
за автоматично транслиране на модела в най-
често употребяваните програмни езици C, 
Pascal и Fortran-производни симулационни 
езици (Slam, GPSS и Siman). Това от една 
страна увеличава скоростта на модела, а от 
друга улеснява неговото адаптиране към съ-
ществуващите системи в предприятието.  

Компютърните програми, използващи 
дискретна събитийна симулация, се различа-
ват от останалите по две основни характерис-
тики. Те разполагат с две основополагащи 
програмни логики за представяне хода на 
времето (акцентират преди всичко на дина-
миката, а не на статиката) и описание на слу-
чайността (акцентират на стохастичните про-
цеси, а не на детерминистичните). Изхождай-
ки от тези две фундаментални особености на 
събитийното симулационно моделиране, 
програмата SIGMA извършва тези две изчис-
ления автоматично. Първото моделира време-
то, а другото случайността. По тази причина в 
продукта съществуват само две променливи, 
неподлежащи на промяна - текущото значе-
ние на симулационното време (CLK) и слу-
чайната променлива със стойност между нула 
и единица (RND).    

Обобщавайки, ще подчертаем, че характе-
ристиките на програмната среда SIGMA 
удовлетворяват в достатъчна степен изисква-
нията за прозрачност, контрол и гъвкавост на 
модела, за потребителски ориентиран интер-
фейс, за регистрация и статистическа обра-
ботка на  крайните резултати. Фигура 3 изоб-
разява модел на поточна производствена сис-
тема, разработен чрез инструментариума на 
събитийните графи. 
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Разработеният симулационен модел на по-
точната система се характеризира със следни-
те особености: -фактическото операционно 
време се определя на базата на гама разпре-
деление с параметри средна стойност на опе-
рационното време и коефициент на вариация; 
-посочва се капацитет на буферната зона на 

всяко едно работно място; - специфичното за 
всяко работно място времетраене без техни-
чески престои се определя на базата на екс-
поненциално разпределение с параметри ве-
роятността за безотказна работа и времето за 
отстраняване на повредите. 

Фиг. 3. Симулационен модел на поточна производствена система 
 
2.3.Резултати 
Въз основа на проведения симулационен 

експеримент с помощта на разработения си-
мулационен модел са получени следните ре-
зултати – табл. 2. С оглед изясняване влияни-
ето на променливото времетраене на опера-
ционните времена са проведени няколко си-
мулационни експеримента с различни коефи-
циенти на вариация на операционното време. 
Експериментите са в две серии със и без от-
читане на технически престои. Влиянието на 
дисперсията на операционното време върху 
обема на производството е представено на 
фигура 4. Вижда се, че при коефициент на 
вариация по-голям от 0,2 нивото на произво-
дителност намалява рязко. При варианта с 
отчитане на техническите престои може да се 
установи, че производителността на система-
та се понижава при всички случаи дори и при 

детерминирано операционно време, което 
възпрепятства достигането на планираните 
обеми. 

При по-детайлно разглеждане може да се 
констатира, че когато в експеримента са 
включени техническите престои най-напред 
се наблюдава слабо повишаване на произво-
дителността при увеличаване на коефициента 
на вариация. При определено ниво на колеба-
нията в операционното време негативният 
ефект от техническите смущения се компен-
сира от излишния капацитет на работните 
места с операционно време под средното. 
След като коефициентът на вариация на опе-
рационното време надвиши определена стой-
ност, тогава негативните ефекти от времената 
на средното оказват своето влияние над про-
изводителността.  

FIX 
(J,S[J]) 

(J<M) 

 

LEAVE 
PRCICL 

{MTIME[J]=DISK{MIIME.DAT;0}, 
VKMT[J]=DISK{VKMT.DAT;0}, 
NBUF[J]=DISK{NBUF.DAT;0}, 
KBEZ[J]=DISK{KBEZ.DAT;0}, 
MRECT[J]=30,  
S[J]=1} 

CLK 

RUN 
M=14 

ARRIVE 
(J) 

S[J]>0 

(B[1]>Q[1]) 
 

1,Q[1]+PUT{FIF,SYST} 

ta 

WORK 
(J,Q[J],S[J]) 

WAIT 
(J,Q[J]) 

ENTER 
(ENT[5]) 

J,Q[J]-1,S[J] 

DONE 
(J,S[J]) 

top 

J,S[J]+1 

J,Q[j]-1,S[J]-1 

(Q[J]>0& 
[B[J+1]>Q[J+1]|J==M]) 

J,-1 
J-1,1 

(J!=M& 
[B[J+1]<=Q[J+1]& 
S[J]!=-1) 

(J!=1& 
[S[J-1]==-1& 

 

J==M 

FINSH 
 

FAIL 
(J,S[J]) 

1 

IMPUT 
(J) 

J,-2 

J,S[J] 

,J+1 

{S[J]=-2} 

{S[J]=1, 
NFIX[J]=NFIX[J]+1 
TFIX[J]=TFIX[J]+tr(J)} 

J,Q[J] 

J,-2 

tf(J) 

tr(J) 

Q[J]>0 

CLK-ENT[5] 

(GET{FST;SYST}) 

J,1 

J+1,Q[J+1]+1 

(J!=M&[B[J+1]>Q[J+1]) 

tf 
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Оптимизацията на буферните зони пред-
полага анализ на тези от тях, които имат мак-
симално натоварване. Според симулационния 
експеримент при коефициент на вариация на 

операционното време от 0,2 се получава мак-
симално натоварване на буферните зони – 
фиг. 5. 

 ср. стойност вариация минимум максимум наблюдения 
производствен цикъл 2372,1 0,10528 403,46 3008,8 13462 

 дискретни променливи 
Опашки пред раб. места ср. стойност вариация минимум максимум крайна ст-ст 

Опашка 1 2,0000 8,8026E-04 0,00000 2 2 
Опашка 2 7,9403 0,04435 0,00000 8 5 
Опашка 3 23,6620 0,11562 0,00000 25 25 
Опашка 4 0,7160 0,62971 0,00000 1 1 

...........      
 непрекъснати променливи 
    % на станд.  

работно място състояние честота ср. време отклонение  
работно място 1 работа 11541 29,250 67,52  

 престой 0 0,000 0,00  
 блокиране 11331 13,672 30,98  
 авария 234 32,017 1,50  

работно място 2 работа 3333 137,34 91,55  
 престой 1 23,134 0,00  
 блокиране 2843 9,8332 5,59  
 авария 494 28,860 2,85  

работно място 3 работа 4658 96,930 90,30  
 престой 3 23,507 0,01  
 блокиране 4502 9,6139 8,66  
 авария 154 33,420 1,03  

работно място 4 работа 1476 324,02 95,65  
 престой 742 8,8334 1,31  
 блокиране 402 12,380 1,00  

 авария 344 29,685 2,04  
…………      

 
Табл. 2. Извадка на резултатите от симулационния експеримент  
 
При това условие някои от зоните са изця-

ло запълнени, което причинява блокиране на 
предходните работни места. Минимизирането 
на очакваните блокирания изисква да се пре-

конфигурира разположението на буферните 
зони като се увеличи капацитета на по-силно 
натоварените за сметка на тези с по-слабо из-
ползване. 

 

Фиг.4. Зависимост между обема на производство и дисперсията на операционното време 
при два варианта на планировка на поточната линия 
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В конкретния случай е необходимо буфер-
ната зона на работно място 8 да се намали от 
36 на 20 бр, а да се увеличат зоните на р.м. 2 
от 8 на 11, на р.м. 4 от 1 на 7 и р.м. 5 от 2 на 5. 

Предложеното преструктуриране не води до 
увеличаване на сумарния буферен капацитет, 
а от тук и на заеманите площи – фиг. 6. 

 

 
Фиг. 5. Максимално натоварване на буферните зони при вариант 1  

 
Фиг. 6. Оптимизирана планировка на поточната линия – вариант 2. 
 
Сравняването на симулационните резулта-

ти от фиг. 4. показва, че оптимизирането на 
буферните зони води до подобряване на про-
изводителността на производствената систе-
ма, особено когато операционното време ва-
рира в широк диапазон.  

 
Заключение 
Проведените симулационни експерименти 

показват, че прекъсвания на производствения 
процес не трябва да се очакват само при го-
леми отклонения във времетраенето на опе-
рациите и че планираният обем на производс-
тво от 400 000 бр, на година може да се реа-
лизира. Може да се обобщи, че трябва да се 
търсят такива технически концепции, които 
да повишават коефициента на натоварване на 
оборудването и така да се компенсират нега-
тивните влияния на различните технико-
организационни смущения. Представеният 
пример също така илюстрира, че използване-
то на специализиран симулационен софтуер 
създава условия с минимални разходи по мо-

делиране да се постигнат значими симулаци-
онни резултати. 
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ABSTRACT: A well designed system for supply chain management can help the organizations in the supply 

chain by providing sustainable competitive advantages. The use of suitable hierarchical planning model in the 

supply chain management helps not only to improve the quality of customers’ service, but also leads to cost sav-

ings. The main objective of this article is to examine the main blocks of the supply chain planning matrix and 

their relationships and interactions. 
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Въведение 

Концепцията за йерархичното планиране 

може да се използва за решаването на много 

планови задачи във веригата за доставки. 

Един от подходите за нейното практическо 

приложение е матрицата за планиране на ве-

ригата за доставки – фиг. 1 (Rohde et al, 2000). 

Задачите за планиране на веригата за достав-

ки са разпределени в две измерения. Първото 

измерение е времевият хоризонт на задачата 

за планиране, а второто измерение взема под 

внимание спецификата на задачата за плани-

ране на различните етапи на базовия процес 

на веригата за доставки, който е разделен на 

производство, дистрибуция и продажби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Матрица на планирането на веригата на доставките (Rohde et al, 2000) 

 

Дълго-

срочно 
Стратегическо планиране на мрежата 

Разработка на основен план 

Планиране  

на 

търсенето 

Обемно  

производствено 

планиране 

Планиране 

на 

дистрибуцията 

Планиране  

на 

потребността 

от 

материали 

Календарно 

производствено 

планиране 
 

Планиране 

на 

транспорта 

Удовлетворяване 

 на 

 търсенето 

продажби дистрибуция производство снабдяване 

Кратко-

срочно 



147 

Основна задача на управлението на вери-

гата за доставки е да координира най-важните 

бизнес процеси (Lambert et al., 1998). Струк-

турирането на плановите задачи по протеже-

ние на базовия процес на веригата за достав-

ки съответства на посочената по-горе задача 

на мениджмънта. За да се отчете влиянието на 

различните нива на планиране по веригата на 

доставки, използването на времевия хоризонт 

като второто измерение също е подходящо 

(Rohde et al., 2000) обособява девет основни 

модула за планиране на веригата за доставки. 

Те също така могат да се използват като ос-

нова за структуриране на различните планови 

задачи във веригата на доставките.  

В един от вариантите на матрицата на пла-

ниране на веригата за доставки са разгледани 

конкретните планови задачи, които се отнасят 

за различни етапи на базовия процес на вери-

гата за доставки и за различни времеви хори-

зонти (Fleischmann et al., 2008 г.). В матрица-

та се прилагат различните принципи на йе-

рархичното планиране като не се използва 

единен подход. Проблемите, свързани с уп-

равлението на веригата за доставки, се разде-

лят на няколко подпроблема според хода на 

базовия процес на веригата на доставките и 

времевия хоризонт. Въпреки това, тези подп-

роблеми не формират строга йерархия, харак-

терна за йерархичното планиране. 

Основните модули на матрицата за плани-

ране на веригата за доставки, са разгледани 

подробно в множество публикации (Rohde 

u.a., 2000; Fleischmann et al., 2008 ; Stadtler , 

Fleischmann,2012). 

Основна цел на статията е да представи 

основните характеристики на модулите на 

матрицата за планиране на веригата за дос-

тавки и техните взаимовръзки. 

 

Изложение 

 

Стратегическо проектиране на мрежата 

на доставките 
Основна задача на този модул е да се про-

ектира и конфигурира веригата за доставки. 

При проектирането на мрежата на доставките 

трябва да се даде отговор на следните основ-

ни въпроси (Rohde et al.,2000; Goetschalckx, 

Fleischmann, 2008):  

- Кои са целевите клиенти и пазари? 

- Какви са предлаганите продукти? 

- Как трябва да изглежда производстве-

ната система и дистрибуторската мрежа за 

тези продукти и клиенти? 

- Кои производствени звена на дадена 

територия трябва да бъдат включени във ве-

ригата на доставките? 

- От какви материали се нуждае произ-

водството и кои доставчици да се изберат? 

- Съществуват ли значими партньорст-

ва или кооперации за веригата за доставките 

и как те могат да бъдат създадени? 

Целта на стратегическото проектиране на 

мрежата обикновено е да се проектира вери-

гата за доставки по такъв начин, че да се пос-

тигнат определени финансови показатели ка-

то максимизиране на печалбата или миними-

зиране на разходите (Goetschalckx, 

Fleischmann, 2008). 

Задачите на планирането при стратегичес-

кото проектиране на мрежата са изключител-

но важни за веригата за доставки. Решенията, 

взети в рамките на този модул, обикновено 

имат голямо влияние върху финансовите ре-

зултати на веригата за доставки. Например 

преобразуването на производствената систе-

ма или на разпределителната мрежа, както и 

откриването на нов производствен обект, 

обикновено изискват големи инвестиции. Из-

борът на целевите клиенти и предлаганите 

продукти също има голямо значение за бъде-

щото развитие на продажбите. Неправилното 

планиране може да доведе до големи непра-

вилни инвестиции и загуби при продажбите. 

Поради това тези планови задачи са свързани 

със значителен риск. 

Решенията на това ниво се вземат от вис-

шето ръководство, тъй като са в рамките на 

стратегическото планиране и имат дългосро-

чен хоризонт. Поради това планирането 

обикновено се извършва с най-голяма степен 

на  агрегиране. Това планиране не трябва да 

се извършва еднократно. За дългосрочния ус-

пех на веригата за доставки е много важно да 

следи отблизо развитието на пазара и тя да се 

преконфигурира своевременно, съобразно 

променената ситуация (Goetschalckx, 

Fleischmann, 2008). Един от важните фактори 

на средата, който трябва да бъде проследяван 

и от който зависи бъдещата конкурентоспо-

собност на веригата на доставките, е развити-

ето на технологиите. 

Решенията, взети в рамките на стратеги-

ческото проектиране на мрежата на доставки-

те, имат пряко влияние върху всички други 

задачи на планирането в матрицата за плани-

ране на веригата за доставки. Трябва да се 

подчертае, че при това планиране следва да се 

използва холистичния подход за цялостно 
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разглеждане на веригата за доставки, тъй като 

плановите задачи си влияят взаимно. Затова 

изборът на целевите клиенти може да бъде 

много важен за териториалното разположение 

на производствените звена и за разпредели-

телната мрежа, тъй като разстоянията за дос-

тавка не трябва да бъдат ненужно големи. 

Същевременно изборът на доставчици често е 

обвързан с местоположението на производст-

вените звена. Обратно, инфраструктурните 

условия и произтичащите от тях производст-

вени ограничения могат да имат решаващо 

значение при избора на целевите клиенти и 

пазари.  

 

Планиране на търсенето 

Основна задача на този модул за планира-

не е да се прогнозира бъдещото търсене в 

средносрочен до краткосрочен период (Kilger, 

Vagner, 2008; Meyr, 2012). Във веригата на 

доставките често решенията се вземат в мо-

мент, когато все още няма налични поръчки и 

по този начин действителното търсене е неиз-

вестно. Това е характерно за производителите 

на стоки за крайно потребление, които клиен-

тите купуват директно от стелажа в магази-

ните за търговия на дребно (Kilger, Vagner, 

2008) В този случай веригата на доставките 

трябва да произвежда продукти, с които да 

запълни рафтовете в магазините, преди да е 

известно действителното търсене на клиенти-

те. Затова основна задача на планирането на 

търсенето е да прогнозира това неизвестно 

търсене, за да може тази информация да се 

използва за другите задачи на планирането, 

например за планиране на обемите на произ-

водството или снабдяването с материали. 

 

Удовлетворяване на търсенето 

Проучването на литературните източници 

показа, че удовлетворяването на търсенето се 

разглежда в различни аспекти (Knolmayer at 

al. 2002; Ball, 2004; Fleischmann, Meyr, 2004; 

Kilger, Meyr, 2008; Vogel, 2014) като за под-

помагане на неговото планиране се използват 

различни подходи и модели (Fleischmann, 

Meyr, 2004; Chen at al., 2002; Jeong at al., 2002; 

Pibernik, 2005; Vogel, 2014). 

Основна задача на удовлетворяването на 

търсенето е планиране и изпълнение на пос-

тъпилите поръчки на клиенти. Важен компо-

нент на този модул за планиране е приемане 

на поръчката, чиято цел е да се определи пър-

вата възможна дата за доставка на дадена по-

ръчка и да се информира клиентът. Изпълне-

нието на този срок по-късно ще окаже голямо 

влияние върху удовлетвореността на клиен-

тите (Vogel, 2014). 

Важен показател за оценка на качеството 

на определените дати на доставка е делът на 

поръчките, доставени навреме на клиентите. 

Колкото повече поръчки клиентът получава 

на обещаната дата на доставка, толкова по-

надеждно и по-добре е планирането на прие-

мането на поръчките. Трябва да се отбележи, 

че от пазарна гледна точка не е възможно на 

клиента да се предложи дата за доставка, коя-

то да е произволно далеч в бъдеще, за да се 

гарантира навременна доставка. При опреде-

лянето на датата на доставка трябва да се 

вземат предвид наличните възможности за 

доставка. В тази връзка могат да се различат 

три момента (дати) на доставка (Gollwitzer, 

Karl, 1998): 

1. Желан момент на доставка 

2. Обещан на клиента момент на доставка 

3. Действителен момент на доставка 

Чрез съпоставяне на втория и третия мо-

мент за доставка, може да се определи делът 

на поръчките, които клиентът е получил на 

обещаната дата, и така да се оцени надежд-

ността на доставката. При определянето на 

датата на доставка в рамките на приемане на 

поръчката обаче трябва да се вземе предвид 

датата на доставка, желана от клиента. Ако 

определената дата е твърде отдалечена от же-

лания момент на доставка, съществува риск 

клиентът да отмени поръчката и да се насочи 

към конкурентите. 

Освен приемане на поръчките вторият ос-

новен компонент на удовлетворяване на тър-

сенето е планиране и контролиране на всички 

останали стъпки за изпълнение на приетата 

клиентска поръчка. Процесът на изпълнение 

на поръчката се извършва след определянето 

на първата дата на доставка при приемането 

на поръчката (Vogel, 2014). Целта на изпъл-

нението на поръчката е да се доставят поръ-

чаните продукти с възможно най-ниски раз-

ход и в обещаното време (Fleischmann, Meyr, 

2004). 

 

Разработка на общ план 

Основна задача на разработката на общ 

(главен, единен) план е средносрочна коор-

динация на материалните потоци във верига-

та на доставка от снабдяването с материали 

до доставката до клиента. То се основава на 

средносрочните обеми на търсенето, опреде-
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лени в рамките на планирането на търсенето 

(Rohde et al., 2000; Rohde, Vagner, 2008).  

Чрез общия план трябва да съгласува бъ-

дещото търсене с наличния капацитет във ве-

ригата за доставки. При неговата разработка 

трябва да се вземат предвид различните ха-

рактеристики на веригата за доставки, произ-

ведените продукти и пазара. 

При разработката на общия план е задъл-

жително най-напред времевия хоризонт на 

планиране да се раздели на отделни интерва-

ли. Тези интервали могат да бъдат например 

седмица, месец или тримесечие. Важно е об-

щият план да обхваща поне един пълен сезо-

нен цикъл с всички периоди на високо и нис-

ко търсене. В повечето случаи времевият хо-

ризонт обхваща една календарна година. 

Важна роля също така има пригодността за 

съхранение на междинните и крайните про-

дукти. При разработката на общия план тряб-

ва да се изясни, дали е възможно предвари-

телно да се произведат и съхранят допълни-

телни  количества от продукта в периодите с 

ниско търсене, които да бъдат предлагани в 

периодите с голямото търсене. Този въпрос е 

особено важен, ако търсенето през високия 

сезон надхвърля капацитета на веригата за 

доставки. За да се разработи оптимален общ 

план трябва да се анализират следните харак-

теристиките на веригата за доставки, а имен-

но: 

- Пригодност за съхранение и разходи 

за съхранение на различните продукти; 

- Период и цена на извънредния труд в 

производството; 

- Възможност и разходи за прехвърляне 

на поръчките към други производствени зве-

на; 

- Възможност и цена на предоставянето 

на поръчките или отделни производствени 

процеси на трети страни-подизпълнители; 

- Алтернативни разходи от неудовлет-

ворено търсене; 

- Използване на различни канали за 

разпространение. 

Разработката на общия план може да изис-

ква значителни разходи, поради което опре-

делени обекти на планиране трябва да се раз-

глеждат заедно, за да се намали сложността 

на планиране. Продуктите, материалите или 

производствените ресурси често се групират 

заедно на определени нива на агрегиране 

(Rohde et al., 2000). В същото време планира-

нето трябва да се съсредоточи върху крайните 

продукти и тесните места в производството, 

които са особено важни за постигането на 

средносрочно съответствие между търсенето 

и капацитета. Формирането на нива на агре-

гиране намалява риска от отклонение на 

действителното от прогнозираното търсене и 

следователно от погрешно планиране (Rohde, 

Vagner, 2008). 

Чрез разработката на общия план се опре-

делят средносрочните обеми на производство 

по териториални поделения и по периоди, 

свързаните с тях потребност от персонал и 

количества за доставка по периоди, очаквани-

те размери на запасите и количествата, които 

трябва да бъдат транспортирани (Rohde et al., 

2000). 

Резултатите от разработката на общия 

план служат като основа за останалите пет 

модула на планирането.  

 

Обемно и календарно производствено 

планиране 

Въз основа на резултатите от общия план 

се извършва краткосрочно планиране на про-

изводството в два модула – обемно и кален-

дарно планиране. Двата модула са много тяс-

но свързани, поради което те често се разг-

леждат съвместно (Rohde et al., 2000). 

Резултатът от тези два модула на планира-

не е план, който точно указва кои конкретни 

продукти, на кои производствени ресурси в 

каква последователност и по кое време ще 

бъдат произвеждани (Domschke et al., 1997); 

Stadtler, 2008b). Времевият хоризонт на това 

планиране зависи от някои характеристики на 

веригата за доставки и може да бъде между 

един ден и няколко седмици.  

Планирането трябва да се извършва децен-

трализирано в непосредствена близост до 

производственото звено, за да може да се от-

деля достатъчно внимание на текущото със-

тояние на производството, като например 

състояние на производствените ресурси, на-

личие на материали или наличие на работна 

сила. Всички тези фактори имат пряко влия-

ние върху производствената дейност, поради 

което максимална информация за тях може да 

се получи непосредствено от производстве-

ното звено. 

Както бе отбелязано между обемното и ка-

лендарното планирането на производството 

не може да се постави рязка граница. В резул-

тат на обемното планирането на производст-

вото се създават конкретни обемни планове – 

производствени програми, които посочват 
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вида на продуктите и тяхното количество, 

които следва да бъдат произведени за една 

смяна или един ден. При календарното пла-

ниране като се отчита времето за настройка, 

се определя конкретната последователност, 

по която ще се произвеждат тези продукти в 

рамките на една смяна или един ден. В зави-

симост от вида на производството, обемното 

и календарното планиране могат да се извър-

шват едновременно или последователно, по-

ради което не е възможно разделянето на два-

та модула във всяка една верига за доставки. 

 

Планиране на потребността от материа-

ли 

Основната задача на планирането на пот-

ребността от материали е да се осигурят ма-

териалите, необходими за изпълнение на пла-

нираната производствена програма (Stadtler, 

2008c). Този модул получава информация от 

модулът за обемно и календарно производст-

вено планиране, както и от основния план за 

планираните обеми от крайна продукция. От 

тази информация трябва да се изведат коли-

чествата материали, които ще бъдат необхо-

дими за производството в бъдеще, както и да 

се гарантира, че те ще бъдат доставени нав-

реме за производство. Извеждането на необ-

ходимите материали се основава на специфи-

кацията на продукта, която посочва какви ма-

териали са необходими за производството на 

единица продукт. 

Планирането на потребността от материа-

ли също отговаря за поръчването на съответ-

ните материали от доставчиците на веригата 

за доставки. То трябва да отчита съществу-

ващите нива на материални запаси, както и 

времето от подаване на поръчката до получа-

ването на материала, за да може поръчката да 

се подаде с достатъчно календарно изпревар-

ване. Също така модулът предоставя инфор-

мация за наличността от материали до модула 

за обемно и календарно производствено пла-

ниране, за да може тя да се използва за пла-

нирането на производството (Rohde et al., 

2000). 

В рамките на планирането на потребността 

от материали трябва се договарят окончател-

ните условия с доставчиците, като се спазват 

всички съществуващи рамкови споразумения. 

Планирането на потребността от материали 

също отговаря за това да се осигурят необхо-

димите материали в подходящо качество при 

възможно най-добри условия. За тази цел мо-

дулът трябва да вземе под внимание множес-

тво аспекти, като например разходите за съх-

ранение на материалите, отстъпките за коли-

чество или бонусите за приемане на по-дълъг 

срок за изпълнение на поръчките. Освен това 

планирането на потребността от материали 

трябва да наблюдава непрекъснато пазарът на 

материалите, за да се идентифицират своев-

ременно алтернативните източници за снаб-

дяване. 

 

Планиране на дистрибуцията и транс-

порта 

Двата модула планиране на разпределени-

ето и планиране на транспорта са представени 

заедно. Целта на тези два модула е да плани-

рат своевременно доставяне на стоките на 

клиентите по възможно най-ефективен начин 

(Fleischmann, 2008). В основата на това пла-

ниране стои разпределителната мрежа, която 

е разработена в рамките на стратегическото 

проектиране на мрежата. Процесът на достав-

ка през мрежата може да включва няколко 

етапа между производственото поделение и 

клиентите. Често регионалните центрове за 

разпространение се използват като междинни 

етапи при доставката. Такива центрове често 

се намират в непосредствена близост до кли-

ентите. Те позволяват във веригата за достав-

ки да се консолидират поръчките на няколко 

клиента с оглед съвместно транспортиране от 

производственото поделение до дистрибутор-

ския център. Това може да доведе до иконо-

мия на разходи, ако поръчката на отделния 

клиент не е достатъчна, за да се използва в 

пълна степен капацитетът на дадено транс-

портно средство. Добър пример за това е из-

ползването на стандартизирани контейнери в 

морския транспорт. Голяма част от разходите 

на контейнера са постоянни и са независими 

от запълването му. Например, ако дадена ве-

ригата за доставки се поставя за цел да нама-

ли сумарните транспортни разходи, тогава тя 

ще трябва да намали броя на използваните 

контейнери, което означава, че трябва да се 

увеличи степента на запълване на обема на 

контейнерите. В тази връзка тя ще трябва да 

обедини поръчките на няколко клиента, за да 

бъдат те транспортирани с един общ контей-

нер. След това стоките ще трябва да се разп-

ределят в дистрибуторския център за да бъдат 

доставени до крайните клиенти чрез допъл-

нителни транспортни средства. Едновременно 

един такъв разпределителен център често 

включва и регионален склад за крайни про-

дукти. Подобен склад позволява на веригата 
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за доставки да доставя по-бързо краткосроч-

ните поръчки на клиентите. При проектира-

нето на дистрибутивната мрежа се отчитат 

различни фактори като географско разполо-

жение на клиентите и някои характеристики 

на продукта, важни за неговата дистрибуция 

като тегло, размери или трайност. От тези ха-

рактеристики могат да се извлекат директно 

изискванията към разпределителната мрежа 

(Krüger, Böckle, 2007). 

Друг важен аспект на планирането на 

транспорта е използването на различни тран-

спортни маршрути с различна скорост. Освен 

водния транспорт, при международния това-

рен превоз, въздушният превоз е често изпол-

звана алтернатива, която обикновено позво-

лява по-бързо, но и по-скъпо доставяне. При 

избора на транспортен маршрут трябва да се 

вземат предвид също така обещаната дата за 

доставка, както и договорените условия с 

клиента, и по-специално разпределението на 

транспортните разходи. Може да се използва 

разработения оптимизационен модел на тран-

спортната задача в (Транева В., С. Транев, 

2017). Предимствата му са, че се прилага и 

при размити параметри касаещи транспортна-

та логистика и процесът се разглежда във 

времето. 

Дистрибуторската мрежа се проектира в 

дългосрочен план като част от стратегическо-

то проектиране на мрежата. Планирането на 

разпределението и транспорта се използва 

като основа за средносрочното и краткосроч-

ното планиране на доставката на продуктите. 

Планирането на дистрибуцията е в среднос-

рочен хоризонт, докато планирането на тран-

спорта е в обсега на краткосрочното планира-

не. 

Средносрочното планиране на дистрибу-

цията използва като изходна информация 

предвидените обеми на производството от 

модулите обемно и календарно планиране и 

разработката на общ план В този модул се 

планират обемите за транспортиране между 

производствените поделения и разпредели-

телните центрове на дистрибутивната мрежа. 

Една от задачите на този модул е да се избере 

подходящ транспортен маршрут от няколко 

предварително определени алтернативи. Ос-

вен това планирането на разпределението 

трябва да отчита капацитета и разходите на 

съществуващите транспортни маршрути и 

складове, за да се извърши доставката по 

възможно най-рентабилния начин. 

Краткосрочното планиране на транспорта 

се фокусира върху крайната доставка на про-

дуктите до клиентите. Типичните проблеми 

при този модул за планиране се отнасят до 

оптималното проектиране на маршрутите на 

доставка и оптималното натоварване на тран-

спортните средства (Rohde et al., 2000). 

 

Заключение 

Успешното функциониране на планиране-

то на веригата на доставките зависи от реша-

ването на следните два основни проблема.  

Първият проблем е свързан с успешното 

функциониране на модула планиране на тър-

сенето. В тази връзка една от важните задачи 

е да се подберат подходящи методи за прог-

нозиране, които да осигуряват максимално 

точни прогнози при различни ситуации.  

Вторият основен проблем е свързан с пра-

вилното определяне на мястото на точката на 

проникване на поръчката в рамките на вери-

гата на доставките. Нейното позициониране 

оказва влияние върху задачите на модулите 

като стратегическото проектиране на мрежата 

голяма част от модулите за краткосрочно 

планиране.  

 

Литература 

 

1. Транева В., С. Транев, (2017) „Индек-

сираните матрици като инструмент за вземане 

на управленски решения“, Изд. на Съюз на 

учените в България, София, 77-112. 

2. Ball, M. O.; Chen, C.-Y.; Zhao, Z.-Y. 

(2004) Available to Promise, In: D. Simchi-

Levi;S. D. Wu; Z.-J. Shen (Hrsg.) Handbook of 

Quantitative Supply Chain Analysis –Modeling 

in the E-Business Era, Kluwer Academic Pub-

lishers: Boston u.a., 447-483. 

3. Chen, C.-Y.; Zhao, Z.-Y.; Ball, M. O. 

(2002) A model for batch advanced available-

topromise, Production and Operations Manage-

ment, Vol. 11(4), 424-440. 

4. Domschke, W.; Scholl, A.; Voÿ, S. 

(1997) Produktionsplanung  Ablauforganisato-

rische Aspekte, Springer: Berlin u.a., 2. Aul. 

5. Fleischmann, B.; Meyr, H.;Wagner, M. 

(2008) Advanced Planning, In: H. Stadtler; C. 

Kilger (Hrsg.) Supply Chain Management and 

Advanced Planning, Springer: Berlin u.a., 4. 

Aul., 81-106. 

6. Goetschalckx, M.; Fleischmann, B. 

(2008) Strategic Network Design, In: H. Stadtler; 

C. Kilger (Hrsg.) Supply Chain Management and 



152 

Advanced Planning, Springer: Berlin u.a., 4. 

Aul., 117-132. 

7. Gollwitzer, M.; Karl, R. (1998) Logistik-

Controlling, Wirtschaftsverlag Langen Müller 

/Herbig. 

8. Jeong, B.; Sim, S.-B.; Jeong, H.-S.; Kim, 

S.-W. (2002) An available-to-promise system for 

TFT LCD manufacturing in supply chain, Com-

puters & Industrial Engineering, Vol. 43(1/2), 

191-212. 

9. Kilger, C.;Wagner, M. (2008) Demand 

Planning, In: H. Stadtler; C. Kilger (Hrsg.) Sup-

ply Chain Management and Advanced Planning, 

Springer: Berlin u.a., 4. Aul., 133-160. 

10. Knolmayer, G.; Mertens, P.; Zeier, A. 

(2002) Supply Chain Management Based on 

SAP Systems, Springer: Berlin u.a. 

11. Krüger, M.; Böckle, M. (2007) Kühlket-

ten lückenlos online überwachen - Intelligente 

Sendungsverfolgung schlieÿt Lücke bei unter-

nehmensübergreifenden Transport-prozessen, In: 

H. J. Bullinger; M. ten Hompel (Hrsg.) Internet 

der Dinge, Springer: Berlin u.a., 273-280. 

12. Lambert, D. M.; Cooper, M. C.; Pagh, J. 

D. (1998) Supply Chain Management: Imple-

mentation Issues and Research Opportunities, 

International Journal of Logistics Management, 

Vol. 9(2), 1-20. 

13. Meyr, H. (2012) Demand Planning (DP), 

In: H. Stadtler; B. Fleischmann; M. Grunow; H. 

Meyr; C. Sürie (Hrsg.) Advanced Planning in 

Supply Chains - Illustrating the Concepts Using 

an SAP® APO Case Study, Springer: Berlin u.a., 

67-108. 

14. Pibernik, R. (2005) Advanced available-

to-promise: Classification, selected methods and 

requirements for operations and inventory man-

agement, International Journal of Production 

Economics, Vol. 93-94, 239-252. 

15. Rohde, J.; Meyr, H.; Wagner, M. (2000) 

Die Supply Chain Planning Matrix, PPS Man-

agement, Vol. 5(1), 10-15. 

16. Stadtler, H. (2008b) Production Planning 

and Scheduling, In: H. Stadtler; C. Kilger (Hrsg.) 

Supply Chain Management and Advanced Plan-

ning, Springer: Berlin u.a., 4.Aul., 199-216. 

17. Stadtler, H. (2008c) Purchasing and Ma-

terial Requirements Planning, In: H. Stadtler;C. 

Kilger (Hrsg.) Supply Chain Management and 

Advanced Planning, Springer: Berlin u.a., 4. 

Aul., 217-230. 

18. Stadtler, H.; Fleischmann, B. (2012) Hi-

erarchical Planning and the Supply Chain Plan-

ning Matrix, In: H. Stadtler; B. Fleischmann; M. 

Grunow; H. Meyr; C. Sürie (Hrsg.) Advanced 

Planning in Supply Chains -Illustrating the Con-

cepts Using an SAP® APO Case Study, Spring-

er: Berlin u.a., 21-34. 

19. Vogel, S. (2014) Demand Fulllment in 

Multi-Stage Customer Hierarchies, Springer 

Gabler: Wiesbaden. 

 

 

Иван Димитров, Адиле Димитрова  

Катедра „Икономика и управление” 

Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” 

 

 



153 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM XIV  (2)  2018 VOL. XIV  (2)  2018 
  

 
 
 

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА АУТСОРСИНГА  
НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ  

 
Адиле Димитрова  

 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES  

OF LOGISTICS ACTIVITIES OUTSOURCING  
 

Adile Dimitrova  
 

ABSTRACT: One of the main issues facing each organization is how to organize the logistics processes of 
the organization. They face three options. The first option is that all logistics activities are performed inde-
pendently by the organization, the second is part of it to be outsourced, and the third is to be provided entirely to 
a third party logistics provider (LSP). The main objective of the article is to examine the advantages and disad-
vantages of outsourcing logistics activities. 

Key words: logistics, outsourcing, logistics outsourcing 
 
Въведение 
 
Логистичните възможности на организа-

цията са важен източник на конкурентни пре-
димства. Конфигурацията на отделните ло-
гистични процеси зависи до голяма степен от 
текущата фаза на развитие на логистиката. В 
същото време възниква въпросът кои звена в 
организацията да участват във формирането и 
реализацията на логистичните процеси. 

Всяка една организация може основно да 
избира между три различни варианта за ефек-
тивно и ефикасно организиране на логистич-
ните дейности (Razzaque, Sheng 1998, 89): 

- самостоятелно изпълнение на логистич-
ните дейности; 

- създаване на собствено логистично дъ-
щерно дружество, или закупуване на логис-
тична фирма; 

- аутсорсинг на логистичните дейности и 
закупуване на услугата от външен доставчик 
(LSP). 

Проблемите при аутсорсинга на логистич-
ни услуги е обект на разглеждане от множес-
тво автори (Razzaque, Sheng 1998; Cooper 
1993; Virum 1993, Bardi, Tracey 1991; Sheffi 
1990, Bowersox et al., 1989). В началото поня-
тието логистичен аутсорсинг не се възприема 
еднозначно. Според Lieb et al. (1993) логис-
тичният аутсорсинг, третия партньор в логис-
тиката и договорната логистика обикновено 
означават едно и също нещо. Според Bradley 

(1994) доставчиците на услуги трябва да 
предлагат поне две услуги, които са групира-
ни и комбинирани, с отделна отчетност, из-
ползващи отделни информационни системи, 
отнасящи се до логистиката и интегрирани в 
логистичния процес. Това противоречи на 
гледната точка на Lieb et al. (1993, 35), които 
отбелязват, че аутсорсингът "може да бъде с 
тесен обхват" и може да бъде ограничен само 
до един вид услуга като например складира-
не. 

След първоначалните различия относно 
обхвата на понятието "логистичен аутсор-
синг", са приети по-общи определения. 
Lambert et al. (1999, 165) заявяват, че логис-
тичният аутсорсинг е "използването на трета 
страна за всички или част от логистичните 
дейности на организацията" и добавя, че ней-
ното използване от фирмите се увеличава. 
Rabinovich et al. (1999, 353) дефинират отно-
шенията на логистичен аутсорсинг още по-
широко като "дългосрочни и краткосрочни 
договори или съюзи между фирми за произ-
водство на стоки и услуги и доставчици на 
логистични услуги като трети страни".  

През последните години се наблюдава 
непрекъснат ръст на тенденцията за логисти-
чен аутсорсинг. Един от факторите, който 
стои в основата на тези промени, са фазите на 
логистично развитие на организациите. Друга 
важна движеща сила според различни автори 
като Trunick (1992), Sheffi (1990), е нараства-
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щата глобализация на бизнеса. Непрекъснато 
нарастващите световни пазари и необходи-
мостта от снабдяване с компоненти и матери-
али от други държави увеличават търсенето 
на логистични дейности (Cooper 1993) и до-
ведоха до по-сложни вериги за доставки 
(Bradley 1994, 49). Липсата на специфични 
знания и подходяща инфраструктура на нови-
те пазари принуждава фирмите да се обърнат 
към специализирани доставчици на логис-
тични услуги. Устойчивият ръст на тенденци-
ята на аутсорсинг се дължи на анализите на 
фирмите, че използването на доставчик на 
логистични услуги принципно може да нама-
ли цената на логистичните процеси и да по-
виши тяхното качество (Lambert et al. 1996, 
5). 

Характерно за настоящия етап е, че същес-
твува достатъчен брой подходящи доставчи-
ци на логистични услуги, които да отговорят 
на все по-нарастващите изисквания на клиен-
тите и развиващите се пазари. Логистичният 
аутсорсинг се превърна в предпочитана ал-
тернатива, тъй като проведените проучвания 
показват, че голяма част от фирмите не разг-
леждат логистиката като дейност, в която те 
имат водещи компетенции. Дори и тези, кои-
то изпълняват самостоятелно логистичните 
дейности, са готови да ги възложат на трета 
страна. Потребностите на организациите са 
различни, поради което всяка фирма преди да 
извърши аутсорсинг трябва да отговори на 
два важни въпроса, Wallenburg (2004, 46): 

- Коя логистична дейност да се възложи на 
външни изпълнители? 

- Коя организация ще предостави услуга-
та? 

Вземането на оптимално решение за обх-
вата на логистичния аутсорсинг зависи от ре-
сурсите на съответната фирма и баланса меж-
ду предимствата и недостатъците от съответ-
ното решение. Ясно е, че при отделните орга-
низации решенията ще варират в зависимост 
от техните оценки на предимствата и недос-
татъците на всеки един вариант за аутсор-
синг. В тази връзка основна цел на статията е 
да се разгледат предимствата и недостатъците 
на аутсорсинга на логистичните дейности. 

 
Предимства на логистичния аутсорсинг 
 
Най-често отбелязваното предимство на 

логистичния аутсорсинг е намаляването на 
разходите за логистика на фирмата (Bardi, 

Tracey 1991, 15-21). Намаляването на разхо-
дите се дължи на няколко различни причини.  

Доставчиците на логистични услуги могат 
да бъдат по-ефективни от производствените 
организации, които сами изпълняват логис-
тичните дейности, защото логистиката се явя-
ва тяхна основна дейност (Bradley 1994). Сле-
дователно, по-високата ефективност вследст-
вие на специализацията и правилното използ-
ване на основните компетенции водят до по-
ниски производствени разходи. Освен това се 
премахва по-ниската ефективност при изпъл-
нение на логистичните операции, която не е 
била видима, поради това че логистичната 
услуга се е извършвала от самата организация 
и следователно не е била обект на конкурен-
ция (Wallenburg 2004, 47). 

По-ниски логистични разходи също могат 
да се постигнат чрез икономии от мащаба и 
обхвата, произтичащи от по-големите обеми 
на подобни или еднакви логистични услуги, 
които доставчикът на логистични услуги из-
вършва и чрез по-голямата степен на използ-
ване на специализираните активи. Освен това 
доставчиците на логистични услуги могат да 
балансират различните структури на търсене-
то на логистични услуги по-добре от една 
производствена организация, като диверси-
фицират своите клиенти. Също така те могат 
да намалят разходите за труд, като се възпол-
зват от по-ниските нива на заплащане в срав-
нение с тези в производствените отрасли. 

Логистичният аутсорсинг също оказва 
пряко влияние върху разходите поради нама-
лената потребност от капиталови инвестиции. 
От една страна използването на доставчик на 
логистични услуги намалява размера на ин-
вестициите в дълготрайни материални активи 
с логистично предназначение (Richardson 
1990), а от друга тези в информационни тех-
нологии (Sheffi 1990, 27-39). Освен това ло-
гистичният аутсорсинг също така позволява 
намаляване на броя на работната сила и свър-
заните с нея инвестиции. 

Посочените по-горе ефекти от намалява-
нето на капиталовите инвестиции в идеалния 
случай позволяват на фирмата да си осигуря-
ва само необходимите логистични услуги и 
по този начин да преобразува постоянните 
разходи от логистичните мощности в про-
менливи разходи.  

Освен тези възможности за намаляване на 
разходите, логистичният аутсорсинг предос-
тавя някои допълнителни ползи за организа-
цията. Те се изразяват в подобряване на ло-
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гистичните резултати в такава степен, каквато 
не може да бъде постигната в отделното 
предприятие, изпълняващо самостоятелно 
логистичните процеси.  

В резултат на аутсорсинга може да се из-
ползва експертния опит, технологията и инф-
раструктурата на доставчика на логистични 
услуги. Това може да доведе до по-висока ло-
гистична ефективност в няколко измерения. 
По-важните от тях са по-високо качество, по-
добро обслужване, оптимизирано използване 
на активите и повишена гъвкавост (Lalonde и 
Maltz 1992, 3). Проучванията на други автори 
също отбелязват предимства като по-кратко 
време за доставка, по-малко щети и подобре-
на точност на доставките (Richardson 1990). 

Повишената гъвкавост на логистиката е 
важна за фирмите. Тя им позволява да реаги-
рат по-добре, когато се променят потребнос-
тите на пазара или клиентите. Доставчикът на 
логистични услуги допринася за това като 
предоставя ноу-хау и съществуващите ресур-
си. 

В резултат на логистичния аутсорсинг 
фирмата може да се съсредоточи върху собс-
твения си основен бизнес и основните си 
компетенции. Това е особено важно за пости-
гането на водещи компетентности от органи-
зацията. Поради ограничените вътрешни ре-
сурси и нарастващата сложност на пазара 
трудно могат да се постигнат конкурентни 
предимства във всички области едновремен-
но. Затова е необходимо организациите да се 
съсредоточат своето внимание само върху 
най-важните за тях дейности. Аутсорсингът 
на логистиката към доставчик на логистични 
услуги позволява да се постигне желаната 
концентрация върху основните компетенции, 
да се намали сложността на бизнес процесите 
на фирмите и да се улесни постигането на ус-
тойчиво конкурентно предимство. 

Освен това, аутсорсингът намалява както 
стратегическия, така и оперативния риск на 
фирмата. Стратегическият риск, произтичащ 
от инвестиционни решения в дълготрайни 
активи, се прехвърля на външните изпълни-
тели. Оперативните рискове, напр. пропусна-
ти срокове, неочаквано увеличение на разхо-
дите или проблеми с качеството на логистич-
ните процеси, вече се поемат от доставчика 
на логистични услуги.  

При вземането на решение за аутсорсинг 
на логистиката не трябва да се пренебрегват 
трудовите съображения, чиято важност вари-
ра в зависимост от спецификата на организа-

цията и бизнес средата (Lynch 2000, 9-11). 
Проблемите с работната сила, произхождащи 
напр. от големия дял участници в профсъюзи 
или специфичните условия на договаряне на 
работната заплата, могат да бъдат прехвърле-
ни на доставчика на логистични услуги. 

 
Недостатъци на логистичния аутсор-

синг 
 
Освен посочените предимства и ползи от 

аутсорсинга на логистиката, които активизи-
раха неговото прилагане през годините, след-
ва да се посочат и някои негови недостатъци 
и рискове (Wentworth 2003, 57-58, McIvor 
2000, 22-23). 

Един от най-често цитираните рискове е 
загубата на контрол (Wentworth 2003, 57-58; 
Bardi, Tracey 1991), съчетана със зависимост 
от доставчика на логистични услуги. Фирмата 
трябва да разчита на доставчика на логистич-
ни услуги, за да предоставя логистичното об-
служване, както е отразено в договора с ней-
ните клиенти. След това обаче тя зависи от 
него като източник на информация, за да пре-
цени дали нивата на качество и обслужване са 
били постигнати или не (Wentworth 2003, 57). 
Същото важи и за истинността на декларира-
ните от доставчика на логистични услуги раз-
ходи, направени при предоставянето на ло-
гистичната услуга, които често са основа за 
цената, начислена на фирмата. Ситуацията се 
влошава в случай, че фирмата предостави 
всички логистични дейности. Така тя губи 
своите вътрешни логистични умения, а от тук 
и способности да прецени обема на логистич-
ните услуги и разходите за тях. Това може да 
даде повод за некоректно поведение от страна 
на доставчика. Ако фирмата иска да ограничи 
некоректното поведение, тя трябва да разра-
боти контролни механизми. Те ще доведат 
обаче до допълнителни транзакционни разхо-
ди като разходи за договаряне и контрол, ко-
ито трябва да се добавят към общите разходи 
при вземането на решение за аутсорсинг. 

Както бе посочено, аутсорсингът може да 
намали сложността на бизнес процесите, като 
позволи на фирмата да се съсредоточи върху 
основната си дейност. Трябва обаче да се от-
бележи, че взаимоотношенията с всеки един 
доставчик на логистични услуги изискват 
значителни усилия за координация на дей-
ностите между страните, добавяйки друга 
форма на сложност (Wallenburg 2004, 48), ко-
ято в зависимост от условията на връзката 
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може да се превърне в сериозно препятствие 
пред успешния аутсорсинг. 

Други автори посочват сложността на 
аутсорсинг проектите като присъщ и значите-
лен недостатък. Стратегическото измерение 
на проектите за аутсорсинг често се пренеб-
регва, което води до субоптимални резултати, 
основаващи се на намаляване на разходите и 
проблемите с капацитета в краткосрочен ас-
пект (McIvor 2000, 24-26). Често възникват 
проблеми, които се дължат на това, че не е 
обърнато достатъчно внимание на сложни 
въпроси като формалното притичане на про-
цеса на аутсорсинг, адекватния анализ на раз-
ходите и задълбоченото определяне на собст-
вения основен бизнес. 

 
Заключение 
 
При провеждането на аутсорсинг на ло-

гистичните дейности на организацията освен 
неговите предимства и недостатъци трябва да 
се държи сметка и на неговите финансови ас-
пекти.  

Влиянието на логистичния аутсорсинг 
върху финансовите показатели на организа-
цията е обект на множество изследвания. Ло-
гистиката оказва влияние, както върху отчета 
на приходите и разходите, така и на позиции-
те от счетоводния баланс на организацията.  

Принципно чрез логистичен аутсорсинг 
могат да се увеличат продажбите благодаре-
ние на подобреното обслужване на клиентите 
и по-доброто взаимодействие с клиентите, но 
това не е характерно при всички случаи. Ти-
пичните резултати се отнасят до разходите и 
до активите.  

Управлението на входящите складове и 
транспортната дейност може да намали раз-
ходите за продадените стоки, обикновено с 1-
3%. Разходите за дистрибуция се намаляват с 
3-7%, поради подобряване на контрола и по-
вишаване на ефективността. Разходите за ма-
териални запаси се намаляват с 20-30% 
вследствие оптимизиране на мрежата на дос-
тавки и използването на точни методи за уп-
равление на запасите. Дълготрайните матери-
ални активи в сгради и оборудване се намаля-
ват с 5-10 процента, поради премахване на 
ненужните дълготрайни материални активи 
или поради това, че не се пристъпва към изг-
раждане на нови. 

Когато положителните ефекти от тези по-
добрения се комбинират, се появява сериозен 
финансов лост. Например установено е, чe 

възвръщаемостта на продажбите се увеличава 
с 20%, възвращаемостта на активите се уве-
личава с 32%, а възвращаемостта на собстве-
ния капитал се подобрява с 20%. От тук мо-
жем да направим извода, че положителните 
ефекти от логистичния аутсорсинг се изразя-
ват не само в намаляване на разходите, а и в 
подобряване  на рентабилността на организа-
цията. 
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