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Уважаеми колеги, 
Уважаеми автори, 
 
В ръцете си държите новия брой на списание „Пирински книжовни листи“ и имате 

възможност да се запознаете с пълните текстове на научните разработки, представени по 
време на Шестия международен симпозиум „ИКОНОМИКА, АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ТУРИЗЪМ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ”.  

За поредна година организираният от Колеж по туризъм – Благоевград симпозиум 
се проведе под патронажа на проф. д.н. Иван Мирчев, Ректор на Югозападния университет 
„Неофит Рилски“. Съорганизатори на научния форум бяха „Българска хотелиерска и 
ресторантьорска асоциация“ и „Балкански алианс на хотелските асоциации“.  

В Университетски център „Бачиново“, гр. Благоевград си дадоха среща учени, 
изследователи, преподаватели и студенти от България, Русия, Украйна, Сърбия, Македония. 
В научната дискусия се включиха активно и представители на туристическата практика, 
публичния сектор и неправителствени организации, за които научните проблеми имат 
конкретни реални измерения. Поставиха се въпроси и се потърсиха отговори на актуални 
проблеми от сферата на управлението, туристическия бизнес и тяхното администриране. 
Така, Шестият международен симпозиум се фокусира върху ролята на индустриите, 
предоставящи услуги, като предопределящи икономическия растеж и социалните промени. 
Обърнато бе внимание на въпросите на устойчивото развитие, защита интересите на 
потребителите, повишаване качеството на предлаганите услуги, постигане на ефективно 
управление и много други, попадащи в обхвата на проблематиката на симпозиума.  

След поредната успешна проява, ръководството и академичния състав на Колеж по 
туризъм – Благоевград ще продължат да работят в посока към поддържане на активно и 
ползотворно партньорство между учените и специалистите, посветили професионалните си 
търсения на разрешаването на методологическите и практическите проблеми от областта на 
образованието, туризма и бизнес администрацията, като се ангажират с ежегодното 
провеждане на международния симпозиум. 

Благодарим на участниците и авторите за активното участие в подготовката на 
материали за симпозиума, както и на нашите партньори за оказаната подкрепа. 

 
Организационен комитет на 
Шестия международен симпозиум:  

„ИКОНОМИКА, АДМИНИСТРАЦИЯ, ТУРИЗЪМ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И 
ПЕРСПЕКТИВИ” 

 



СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 

КАЧЕСТВА НА МЕНИДЖЪРА НЕОБХОДИМИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ ........ 7 
проф. д-р Мария Кичева, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ЗАСИЛВАНЕ РОЛЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ЦЕНИТЕ ЗА ПО-УСПЕШЕН 
ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС ........................................................................................................... 13 
проф. д-р Васил Пехливанов, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА, САРАДЊЕ И КУЛТУРЕ МИРА 
НА БАЛКАНУ .................................................................................................................................... 19 
проф. д-р Любиша Митрович, Сърбия 
 
THE ROLE OF TOURISM IN POVERTY ALLEVIATION IN DEVELOPING COUNTRIES 
................................................................................................................................................................ 22 
Dr. Wioletta Nowak, Institute of Economic Sciences, University of Wroclaw, Poland 
 
ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ БОЛГАРСКИХ МОНАСТЫРЕЙ - ОБЪЕКТЫ 
ПАЛОМНИЧЕСТВА И ТУРИЗМА ............................................................................................... 28 
доц. д-р Роксолана Рацин, Львов, Украина 
 
EВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ НА КУЛТУРАТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И 
ПЕРСПЕКТИВИ …………………………………………………………………………………… 31 
доц. д-р Мария Станкова, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ТУРИЗМА ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕГОВАТА 
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРИРОДА ………………………………………............... 36 
доц. д-р Милена Филипова, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВА НА ТУРИСТИТЕ ………………………………….………… 39 
доц. д-р Манол Станин, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НЯКОИ ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПРЕФОРМИРАНИ 
СВЕТЛИНИ ИСТОЧНИЦИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ВИД ПРИ СПА-
ТУРИЗМА ........................................................................................................................................... 42 
Георги Георгиев, д.м., Клиника Физикална и рехабилитационна медицина-ВМА, София, 
България 
 
ЗДРАВЕ, СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСЕН ТРУД НА РАБОТНОТО МЯСТО В 
ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ……………..… 48 
д-р Димитър Батуров, НПЦВМЕАММ на Военно медицинска академия – София, България 
 
АУРИКУЛАРНА ТЕРАПИЯ, ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ДИЕТА ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО - 
НЕОБХОДИМА ПРАКТИКА НА ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ …………............................…..… 54 
Георги Георгиев, д.м., Клиника Физикална и рехабилитационна медицина-ВМА, София, 
България 
 
ОСОБЕНОСТИ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА 
................................................................................................................................................................ 62 
доц. д-р Стоян Киров, Колеж по туризъм - Благоевград, България 



 5 

 
ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ДЕЙНОСТИТЕ ПО АНАЛИЗ И 
ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА В 
ОРГАНИЗАЦИЯТА .......................................................................................................................... 68 
доц. д-р Елена Биячева, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ – ФУНДАМЕНТАЛЕН ФАКТОР В 
ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ................................................................................................. 72 
доц. д-р Стефан Капралов, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
БЮДЖЕТА НА ВРЕМЕ В ПРОФЕСИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАТО ЧАСТ ОТ 
ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ............................................................. 76 
Габриела Йорданова, УНСС – София, България 
 
ПРИНОСЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В ПОДГОТОВКАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ И 
БИЗНЕС КАДРИ ............................................................................................................................... 80 
доц. д-р инж. Димитър Вергиев, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ПЪТУВАНЕ ПО ВЪЗДУХА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА 
ПОДВИЖНОСТ ................................................................................................................................ 83 
доц. д-р Любомир Алексиев, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ОТНОСНО ТЕОРИЯТА ЗА СОЦИАЛНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВO .......................... 88 
гл. ас. д-р Бойчо Стойчев, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АПАРАТУРНИ МЕТОДИ В ПРАКТИКАТА С 
ЦЕЛ ПСИХОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА И ПСИХОТЕРАПИЯ НА ХОРА В СФЕРАТА 
НА ТУРИЗМА – УЧАСТНИЦИ В ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ ............................................. 94 
Блага Русева, НПЦВМЕАММ на Военно медицинска академия - София, България 
 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЗАЩИТЕНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ ...................................................................................................................................... 97 
гл. ас. д-р Стефан Кирилов, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
РОЛЯ И МЯСТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ БРАНШОВИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДГОТОВКАТА, АДАПТАЦИЯТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
ВИПУСКНИЦИТЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯТА 
.............................................................................................................................................................. 104 
инж. Марияна Вергиева, България 
 
ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА В 
ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ...................................................................................................... 107 
Йорданка Ангелова, Стопански факултет, ТУ-София, България 
 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТУРИЗМА И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯТА КАТО НАУКИ ........ 112 
Венета Христова, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
ас. Мария Джупанова, Колеж по туризъм - Благоевград, България ............................................ 115 
 
ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ .................................................................... 118 
ас. Маргарита Владимирова, Колеж по туризъм - Благоевград, България 



 6 

 
УСПЕШНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В 
ТУРИЗМА ......................................................................................................................................... 120 
ас. Мариана Темелкова, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 
ЗА ЕДИН НЕДОСТАТЪЧНО ИЗПОЛЗВАН ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ В АЛТЕРНАТИВНИЯ 
ТУРИЗЪМ ......................................................................................................................................... 128 
гл. ас. д-р Камелия Грънчарова, Колеж по туризъм - Благоевград, България 
 

 



 7 

КАЧЕСТВА НА МЕНИДЖЪРА НЕОБХОДИМИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ 
 

Мария Кичева 
Колеж по туризъм - Благоевград 

 
Abstract 
Nowadays branches related to intellectual activity are gaining an increasing importance. One of the most popular 

and highly paid professions in this century is that of the manager. Now, whoever wants, can possess the knowledge and 
skills to manage progress and move business forward. Precisely for these people the modern world creates business 
schools, where they are trained not just to govern but to manage qualitatively. A number of personal characteristics of the 
manager affect his work. You could say that it is impossible to list them all. The presence of certain features is not 
mandatory, but desirable, while others one can instill in one's character. 

Key words: management, competencies, personal qualities, professional qualities 
 

Въведение 
Далече назад във времето за България остава плановата икономика. Влязохме в 21 век като 

страна, която в пазарни условия трябва да заеме своето достойно място. Какво трябва да 
осигури на България устойчиво развитие на икономиката? Това зависи от много фактори, едни 
от важните сред които е компетентността на съвременните управленски кадри. Следва да се 
отбележи, че въпреки изследванията в областта на управлението, които се провеждат повече от 
един век, понятието за "ефективно управление" все още не е напълно дефинирано. И идеите за 
управленските практики като правило имат субективен характер във всяка отделна фирма. За 
съжаление, не всички мениджъри са специално обучени, така че много от тях не са запознати с 
научната работа в областта на управлението и трябва да разчитат само на собствения си опит и 
установилите се традиции в организацията.  

 Често управлението се разглежда като изкуство, изхождайки от това, може да се направи 
изводът, че ключът към ефективно управление е талантът на мениджъра. „Доста често можете 
да се срещнат хора, правилно мислещи, но не знаещи логиката. По същия начин, на всяка 
крачка, се срещат хора, които никога не са учили или теория на управлението или научна 
организация на труда, обаче, са не по-малко отлични администратори, управляващи сложни 
институции.” Разбира се мениджъри „по природа” се срещат твърде рядко. Освен това, 
управление основано на интуиция, може да се окаже неефективно при определени промени в 
организацията или външната среда. 

 
Изследване и анализ на проблема 
Изследвайки политическите, социалните, икономическите и психологическите сили 

действащи на развитите страни и изучавайки влиянието на тези сили върху тези, които се 
занимават с мениджърска дейност, може да се стигне до полезни обобщения за изменящото се 
съдържание на работа на мениджърите. Тези обобщения позволяват да се предвидят тези 
способности и умения които се изискват от опитните мениджъра сега и в бъдеще. В 
съвременните условия все по-голямо значение придобиват отрасли, свързани с интелектуална 
дейност. В периода на преходна икономика в България  възниква повишено търсене  на 
мениджъри в сферата на услугите. 
 Целта на настоящия доклад е чрез проведени изследвания да се посочат някои 
личностни и професионални качества, както и необходими компетентности на съвременните 
мениджъри за устойчиво управление. 
 В процеса на управленската дейност мениджърът осъществява редица конкретни 
функции. Всички те, се характеризират с високо разнообразие, разнообразие на дейностите и 
местата им за осъществяване, много контакти и комуникации вътре и извън фирмата, бърза 
поредица от събития, хора и действия. Следователно, мениджърът трябва да притежава 
определени качества и компетентности за да се справи успешно с управлението на фирмата.  

Във връзка с това бе проведено изследване в сферата извън материалното 
производство в няколко туристически фирми в курортите Боровец и Банско и след направен 
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анализ на резултатите от него бяха определени единадесет отличителни фактора, които 
очевидно влияят на мениджърската дейност, а именно:  

1. Стресът в резултат на натиск, несигурността във все по-голяма степен присъства в 
повечето организационни форми. Затова от опитните мениджъри се изисква 
способност ефективно да управляват себе си и своето време. 

2. Ерозията на традиционните ценности довежда до сериозно разтройство на личните 
убеждения и ценности. Затова от съвременните мениджъри се изисква способност 
да изяснят своите лични ценности. 

3. Съществува голям избор от цели. Следователно мениджърите трябва ясно да 
определят целите, работата, която трябва да се свърши, както и своите лични цели. 

4. Организираните системи не са в състояние да осигурат всички възможности за 
обучение, необходими на съвременния мениджър, следователно всеки е длъжен 
самостоятелно да поддържа своето собствено ниво и развитие. 

5. Проблемите стават все-повече и по-сложни, а в същото време средствата за тяхното 
решаване често по-ограничени. Затова способността да се решават проблемите 
бързо и ефективно става все-повече важна част от управленските умения. 

6. Постоянната борба за пазарен дял, за енергийни ресурси и печалба, правят 
необходимо въвеждането на нови идеи и приспособяване, от което следва, че 
мениджърите трябва да бъдат изобретателни и способни гъвкаво да реагират  на 
изменящите се ситуции. 

7. Традиционното йерархическо отношение се затруднява. Ефективното управление 
призовава към използване на умения за влияние върху другите без да се прибягва 
до преки заповеди. 

8. Много традиционни школи и методи на управление са изчерпали своите 
възможности и не отговарят на изискванията на настоящето и бъдещето. Поради 
това са необходими нови, по-съвременни управленски методи и подходи и много 
мениджъри са длъжни да ги усвоят за успешното осъществяване на своята дейност. 

9. Големите разходи и трудности сега са свързани с наемните работници. 
Следователно от мениджърите се изисква умело използване на човешките ресурси. 

10. Нарастващите мащаби на промяната изискват усвояването на нови умения, 
развитието на нови подходи и увеличаване възможностите на собственото 
„Управление”. От мениджърите се изисква умение да помагат на другите в бързото 
изучаване на нови методи в усвояването на практически умения. 

11. Сложните проблеми все повече изискват обединените усилия на няколко души 
съвместно изпълняващи решение. Ето защо, мениджърът трябва да може да 
формира и да усъвършенства групата, за да може тя бързо да стане изобретателна и 
продуктивна в своята работа. 

Констатацията, която следва е: 
Може да се твърди, че освен таланта, необходимо условие е специалното образование 

на мениджъра, тъй като то дава възможност да се усвоят вече съществуващите теории и 
резултати от дългогодишни изследвания, а след това и да се прилагат в практиката. В 
резултат от обучението, придобитите знания, умения и компетентности, както и 
вродените и придобити качества дават основание да се направи по-пълна характеристика  
на изискванията на които трябва да отговаря съмременния мениджър за устойчиво 
управление. 

По повод констатацията формулирана по-горе бе проведено интервю с мениджъри на 
различни, както по големина, така и с различен предмет на дейност фирми в сферата на 
туризма и в резултат на тези интервюта, се получиха отговори, които след направения 
анализ дават следните обобщения и изводи: 

1. Мениджърът трябва правилно да организира работата на организацията. За това е 
необходимо да подбере квалифициран персонал, запознат с технологията на производство, за да 
се установят връзки между отдели и служители. Най-важното качество е цялостно и детайлно 
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познаване на управлявания обект. Разбира се, ако производството е разнообразно, мениджърът 
не може и не трябва да бъде експерт „във всичко”. За това той е наел специалисти. Но общите 
познания за дадения отрасъл и широкия кръгозор са необходими, защото в противен случай ще 
му бъде трудно да следи развитието на нещата и да прави вярна преценка .  

2. Един от аспектите на успешното управление, който трябва да се назове е бързото 
вземане на решения. Това е особено важно в условията на пазарна икономика, когато външната 
среда се изменя с голяма скорост и е нужно своевременно да се реагира на тези изменения и да 
се адаптира дейността на организацията към тях. Много важно е мениджърът да има „бръз ум”, 
добра реакция, която дава възможност за решаване на проблема за кратко време, както често се 
случва бързината на вземане на решението е по-важна от намирането на перфектното от 
няколко възможни решения след обстойно търсене. Разбира се има въпроси, които изискват 
внимателно и дълго проучване, но текущите проблеми на ежедневието обикновено трябва да 
бъдат решавани своевременно.  

3. Мениджърът следва да организира ефективна система за мотивация в организацията. 
Още Tейлор откроява мотивацията като един от принципите на научно управление. Той счита, 
че личната заинтересованост се явява движеща сила за повечето хора: „За работника трябва да е 
ясно, че всеки елемент от работата си има цена и неговото заплащане зависи от набора от 
готови продукти. В случай на постигане на по-голяма производителност на работника се 
заплаща премия”.  

Разбира се, сега системата за мотивация и стимули е разработена много по-сложно. Така 
наример, освен материалното стимулиране, широко се използва стимулиране за отговорност 
(делегиране на пърномощия, кариерно развитие) за да се насърчи конкуренцията между 
подчинените (използване на рейтинги), за насърчаване повишаване на професионализма 
(служители редовно за сметка на организацията се изпращат да учат в университети, на курсове 
за повишаване на квалификацията и преквалификация, различни тренинги, включително и в 
чужбина )и други различни ползи. Добре доказани ползи са като например, предоставянето на 
допълнителен отпуск (обикновено в ”пиков” сезон) и компенсационната почивка, гъвкав 
работен график, сервизно обслужване от транспортна фирма на частните пътувания на 
служители, похвала за работа пред всички, неочаквани подаръци, дори и малки. Стимулиращ 
ефект се постига при пълна ясновта за персонала за какви именно заслуги се предоставя 
дадената привилегия. 

И така, рационалното използване на посочените методи за стимулиране, мениджърът 
трябва за се запознае с потребностите на хората в своята организация и да открои най-
значимите от тях. 

4. Мениджърът трябва да бъде добър психолог, да разбира хората, вземайки под внимание 
особеностите на подчинените си при общуването с тях. Освен това, комуникационните умения 
на мениджъра ще бъдат полезни за външните контакти. Например, Канегисер дава следните 
препоръки по този въпрос: „В отношенията си с подчинените, мениджърът трябва да спазва 
вежливост. Всяка, дори и най-сериозната забележка не трябва да бъда груба, защото грубостта 
дразни човека и притъпява гордостта му, и тогава, той с по-малко усърдие се отнася към 
работата. По същия начин, мениджърът не бива да си позволява подигравка с подчинените. 
Това, от една страна, предизвиква възмущение, а от друга - дава право на фамилиарност, 
уронваща авторитета на мениджъра”. В съответствие с това Канегисер формулира правило, 
което не бива да се пренебрегва от мениджърите не само настоящи, но и бъдещи: 
„Хладнокръвна и учтива забележка действа много по-силно, отколкото постоянно крещене и 
малтретиране, което някои лица, считат за необходима емблема на властта. Мениджърът не 
трябва да има „любимци”. В случай на разногласия или спорове между подчинените, 
решението от страна на мениджъра трябва да бъде безпристрастно и съпътстващо с 
последователност и постоянство. Само справедливост може да внуши доверие у подчинените, 
докато пристрастието към „любимците” е свързано с неприязън и към мениджъра и към 
управленската му дейност. 
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Мениджърът трябва да отделя внимание за създаването на положителен психологически 
климат в организацията, който допринася за по-ефективна работа. 

Освен това мениджърът трябва да установи баланс между формалните и неформални 
отношения в организацията, най-рационално да разпредели изпълняваните функциите, за да се 
определят правата и задълженията на всеки член от организацията, да  въведе необходимите 
стандарти и в нужната степен да регламентира действията на подчинените. Същевременно 
трябва да се вземат под внимание неформалните отношения установени между хората, въз 
основа на техните лични интереси и предпочитания. Мениджърът трябва да поддържа статус не 
просто на формален началник, но също така и на професионален лидер, който ценят и уважават 
в организацията. Управляващият трябва да използва максимално неформалните лидери  и да 
акцентира върху делегиране на пълномощия. Стрелбицки счита, че просто транспониране на 
отговорност не е достатъчно. Трябва да се създаде атмосфера за нейното приемане, което не би 
могло да се постигне с нареждане. Такава атмосфера предполага осъзнаване на собствената 
роля и необходимост от участие в процеса. В никакъв случай мениджърът не трябва да върши 
работата на другите. „Помнете, предупреждава Стрелбицки, че това е последния смъртен грях 
на администратора, за съжаление срещащ се твърде често. На всеки член от организацията 
трябва да бъдат ясно очертани границите на функциите, за които той е отговорен. Ако 
мениджърът се ангажира да направи всичко, ако той е постоянно зает, то неговата дейност 
определено е зле организирана.” 

5. Мениджърът е длъжен да стимулира инициативността на работниците, да взема под 
внимание новите идеи, да умее да слуша критики по свой адрес.В тази връзка един много 
полезен опит на американските мениджъри, които през сутрешните часове на работа специално 
отделят час, посветен на съвещание със своите сътрудници. Повечето от тези срещи се 
провеждат под формата на доклади по отдели с участието на ръководителите им. Така 
ръководителят на „Дженерал Електрик” Джак Уелч през 80-те инструктирал вице президента 
Паоло Фреско да създаде "Съвет за услуги", в рамките на който висшите мениджъри могат да 
обменят нови идеи. Управляващият компанията „Кодак”, Джорд Фишер за тази цел установил в 
компанията общуване с подчинени си по електронната поща. В компанията „Руски свят” 
започва да се провежда „вътрешен съвет на мениджърите”, работещ на принципа на борда на 
директорите на компанията с цел да се разшири и задълбочи разбирането на въпросите и 
проблемите на управлението. Главната задача не е контрол, а консултации и съвети. Дебатите 
по време на срещите на вътрешните съвети формират у мениджъра важни за организацията 
умения, а именно способността за разбиране на сложни въпроси, да приема други гледни точки, 
и в същото време да бъде настойчив, убедителенп и открит. Опитът на вътрешните съвети 
подобрява стила на управление на организацията. 

6. За да бъде уважаван в организацията, мениджърът трябва да притежава високи морални 
качества като: честност, неподкупност, трудолюбие, справедливост по отношение на 
подчинените си. За съжаление нивото на работната заплата на нашата страна не допринася за 
борбата с корупцията. Необходимо е обаче да се помни, че в много страни по света, 
почтеността и обективността на служителите е високо ценена. Така например в Германия 
казват, че по честност одиторите стоят на второ място след свещениците, а в Китай съчетанието 
на високи морални качества с професионализма е основата и традицията на кадровата политика. 
При това китайците винаги поставят на първо място моралните качества: „Нашите хора се 
отнасят снизходително към тези лица, които имат високи морални качества, но с по-нисък ум и 
талант, но не уважават тези, които са професионалисти, но не са на висота морално, нечестните 
и некадърни служители – просто презират, даже ненавиждат. Всеки подчинен иска да бъде 
избавен от такъв мениджър.” 

7. В условията на кардинални промени, в това мисло на техниката и технологиите, на 
първо място в областта на управлението се издигат въпросите за повищаване компетентността 
на мениджърите. Не е чудно, че в рамките на реформите в бившата ГДР, специално внимание 
бе отделено на подбора и обучението на нови мениджъри във всички предприятия. Реформите в 
Китай също са били насочени към повишаване квалификацията на мениджърите. Цялостна 



 11

атестация на мениджърите е позволила да бъдат освободени некомпетентните. Второто, което е 
направено в Китай е осигуряване на всеобщо, непрекъснато повишаване квалификацията на 
мениджърите. 

Във Великобритания в последно време се отделя голямо внимание на преподготовката на 
мениджърите. Съществуват различни видове курсове, които включват Т-групи или обучение за 
чувствителност. В течение на няколко дни участниците се събират в групи и изследват 
отношенията между членовете на тази групи. Основната идея на курса е да се подобри 
възприемането на другите хора и се стигне до себеразбиране, като по този начин се насърчава 
по-изтънчен и чувствителен подход към мениджмънта. Много от тях обаче, намират подобен 
опит за неприятен, тъй като може да доведе до факти, за които хората предпочитат да мълчат. 

Отчасти поради съмнения относно ефективността на лекционния подход за развитието на 
мениджъри в последните години стана популярно ролевото обучение. По този начин 
мениджърите се сблъскват с реалните проблеми, които може да възникнат във всяка 
организация. Теоретично, фокусирайки се върху решаването на конкретни задачи, може да 
подобри способността за решаване на проблеми. 

Друг популярен ход е наставничеството. При него, начинаещият мениджър е прикрепен 
към по-опитен – наставник (ментор), който служи като образец (модел). Предимството на 
наставничеството се състои в това, че то облекчава развитието на личностни качества и 
управленските умения, които не могат да се научат по време на лекциите. За да бъде 
наставничеството успешно трябва да бъдат установени  добри отношения.  

Хората, които са отговорни за развитието на мениджърите трябва да си дават ясна сметка 
за това: Какви качества са необходими за управленската дейност и какви качества трябва да 
притежава мениджъра. За придобиване на по-пълна представа относно тези качества и 
необходими изисквания към съвременните мениджъри бе проведено изследване чрез 
анкетно проучване за необходимите качества и компетентности на мениджъра за 
устойчиво управление, сред персонала на същите фирми, в които бяха интервюирани 
мениджърите. След анализиране на получените резултати може да се посочат следните 
обобщени оценки и изводи относно изискваните качества и компетентности на 
съвременните мениджъри по петобална скала, без оглед на конкретната длъжност: 

1.  Стратегическа компетентност 
- глобално мислене  -  4,5 
- системно мислене  -  4,3 
- способност за предвиждане  - 4,1 
- способност за решаване на проблеми – 4,0 
- осигурителни отношения – 3,9 
2.  Социална компетентност 
 -  способност за работа в международен екип – 4,4 
 -  способност да мотивира и убеждава – 4,3 
 -  капацитет за обучение и иновации – 4,3 
 -  лично обаяние – 4,1 
 -  способност за разрешаване на конфликти – 4,0 

  3.  Функционална компетентност 
- способност за вземане на решения - 4.4  
- инициатива  - 4.4  
- умения, свързани с работата - 4.3  
- гъвкавост в работата    - 4.1  
- издръжливост в работата  - 3.9 
4.  Управленска компетентност 
 - организационни способности  - 4,3 
 - отговорност  - 4,3 
 - спобност за убеждава – 3,9 
 - авторитет – 3,8 



 12

 - поведение – 3,8 
5.  Професионална компетентност 
 - университетско образование – 4,1 
 - опит в различни управленски структури – 4,0 
 - работа в повече функционални области – 4,0 
 - чуждестранен опит – 3,4 
 - минимум 2 чужди езика – 3,7 
 За да бъде конкурентноспособен на съвременния пазар на труда, всеки мениджър е 

длъжен постоянно да повишава своето професионално и интелектуално ниво, да изучава 
достиженията на науката и техниката и новите методи на управление и организация на труда. 
 

Заключение 
Все още много мениджъри не осъзнават важността на състоянието на социално-

психологическия климат на работното място. Все по-често начело на организацията и фирмата 
се оказват мениджъри от нов тип, не жалещи средства за образование, пълноценни изпълнители 
и творчески работници. Такива организации се отличават със завидна последователност в 
работата, единство в рамките на организацията и впечатляващи крайни резултати. Служителите 
на такива организации са винаги жизнерадостни и дружелюбни, имат много интересни идеи и 
са амбициозни. 
Резултатите, както те казват, сами говорят. 
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Abstract 
Emphasis is placed on the enormous power of human interests for business development and their diversity. 

Consider the relationship between the quality of the workforce and of tourism products and the income of firms and 
payroll. Indicating that it is mediated and its strength depends on labor costs and prices of tourism products. Reveal 
problems in this respect and offer solutions to overcome them. 

Clarified the factors in modern conditions complicate the marketing environment for tourism and enhance 
competition, but enables developers to use them in their own interest. Notes that this is too much, however, only those who 
know well the mechanisms of excitation and combining different types of interests. 

Advocates argue that in a market economy country also needs to support tourism, which has extensive experience in 
countries with highly developed tourism.  

 
Учените са наясно, че най-силната икономическа категория са интересите, сред които 

първо място се пада на личните човешки интереси. Фирмите, които владеят по-добре 
възможностите за възбуждане и съчетаване на тези интереси имат и практиката го доказва по-
успешен бизнес, защото са по-конкурентоспособни. 
Личният интерес, без съмнение, в сферата на производството се целенасочва и използва, чрез 
системата на работната заплата. Тя е тази, която стимулира работника и мениджъра да имат по-
висока квалификация, да работят повече и да произвеждат по-качествени продукти. 

За да ги има тези резултати е много важно купувачите на работна сила, т.е. 
предприемачите: 

1. При наемането, т.е. покупката на работна сила, задължително да се интересуват от 
бъдещата пределна полезност на наеманите работници, т.е. от прираста на обема на продажбите 
от единица допълнително наета работна сила, при неизменност на другите фактори на 
производството. Туристическият предприемач е логично да отчита и другите свои изисквания 
като производствен опит, брой и степен на владеене на чужди езици, компютърна грамотност и 
др. Но той трябва да държи сметка, че наемният работник от своя страна, при продажбата на 
работната си сила, отчита разходите за нейното възпроизводство, свързани със задоволяване на 
физическите си потребности, с издръжката на членовете на семейството си, с повишаване на 
квалификацията си, с удовлетворяване на морални и естетически потребности. Конкретно, 
договорената цена на работната сила зависи от съотношението между търсенето и предлагането 
й и още от нивото на цената на работната сила, по която я наемат конкуриращите фирми. 

2. Да отчитат, че цената на работната сила в процеса на труда се проявява като заплащане 
за положен труд и строго се обвързва с неговия обем и качество. Те трябва да са наясно, че 
използваните в световната практика две основни форми на работна заплата – повременна и 
сделна не се използват в чист вид, а се допълват с най-различни други механизми, като 
например нормиране на труда, чрез отчитане на задължителни операции в хотелиерството, 
увеличаване нормите на обслужване в екскурзоводството, премиране за увеличаване на 
продажбите и достигане ниво на определени финансови показатели, гъвкав график на 
работното време, непълна работна седмица, максимално натоварване в празнични дни и в 
сезоните на масово търсене на туристически услуги, като се отчита световната тенденция на 
използване на сезонното обслужване на туристите за сметка на развитие на нови направления и 
видове туризъм. Масово се гарантира само една част от работната заплата (около 40-60%), а 
останалата част е много подвижна и е под формата на бонуси 

В тази връзка трябва да се отчита границата и противоречието между т.нар. ефект от 
заместването, т.е. свободното време се заменя с работно време и ефектът на дохода свързан с 
приемането от работника на свободното време като нарастваща загуба или пропусната изгода. 
Причината за това е факта, че с увеличаване на работното време всеки допълнителен час се 
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заплаща с по-висока ставка и работника компенсира загубата на работно време с възможността 
да купи повече стоки и услуги. Ефектът от дохода, обаче, престава да е силен фактор за 
работниците тогава, когато имат достатъчно високо равнище на материално благосъстояние. За 
тях вече е много важно увеличаването на свободното време, чрез намаляване на работния ден 
или на работната седмица и получаването на допълнителни свободни дни или отпуски. 

Предприемачите следва да знаят, че няма еднозначен отговор, кой от разглежданите 
ефекти е по-значим, при дадено равнище на работната заплата. За различните категории от 
населението и при бързо променящата се структура на предлаганата работна сила и особено във 
връзка със световните миграционни процеси, представата за достатъчно доходи е различна. 

Много важни и актуални за туристическия бизнес в България се явяват следните 
въпроси на заплащането на труда, като фактор за повишаване на неговата ефективност и 
конкурентоспособност: 

а) обосноваването на минимално възможното съотношение между заплащането на труда 
на финансовите мениджъри и приходите за фирмата от тяхната дейност, с отчитане на 
нормалното равнище на рентабилност и оборота на финансовите ресурси. При по-лошо 
съотношение явно туристическата фирма трябва да търси нов финансов мениджър; 

б) диференциацията на равнището на работна заплата на база степента на сложност на 
труда и свързаното с нея равнище на квалификация. Тя трябва да се прави много прецизно, 
както по вертикала – от стажанта до старши мениджъра и по хоризонтала на база на 
изпълняваните строго специализирани функции на мениджърите. Тази диференциация крие в 
себе си много добри възможности за стимули и санкции, във връзка с личния принос на 
работещите в туристическата фирма и за постигнати силни или слаби резултати. 

3. При договарянето на цените на работната сила и заплащането на труда фирмите трябва 
да държат сметка не само за равнището на минималната работна заплата, а най-вече за това на 
реалната работна заплата. Двата вида работна заплата може да имат най-различни и даже 
противоречиви тенденции. Без съмнение вторият вид е по-важен, защото отразява обема на 
стоките и услугите, които може да се купят с номиналната работна заплата. Динамиката на 
реалната работна заплата се определя с помощта на т.нар. индекси на стойността на живота и се 
определят на база: кошница от стоки и услуги, техният относителен дял в нея, месечни норми 
на потребление и текущите цени за сравняваните периоди. 

Отчитането на тези индекси, които статистиката предоставя ще им позволи: 
а) правилно и в своя интерес да участват на пазара на работната сила и да поддържат ниво 

на работна заплата, което привлича и задържа необходимото число по-квалифицирани 
работници. Следователно, работната заплата трябва да се актуализира, т.е. привежда в 
съответствие с променящата си конюнктура на пазара на работна сила; 

б) да прогнозират възможното равнище на разходи за туризъм и почивка и приходите за 
туристическите фирми от клиенти, влизащи в определена туристическа категория. За 
успешният туристически бизнес е много важно фирмите да познават мотивите за поведението 
на потребителите – техните клиенти. Моделирането на това поведение дава възможност на 
маркетинговите специалисти да разработят необходимия маркетингов микс за най-добро 
задоволяване на потребностите от туристически услуги и осигуряването на печалба. Възлови 
елементи на модела следва да са: отчитането на доходите и разходите; избор на финансови 
цели; оценка на предполагаемите доходи и планиране на разходите. Предпоследният елемент 
означава, че освен заплатите от професионална работа трябва да се отчитат доходите от всички 
други източници, а последният елемент на модела е най-сложен за прогнозиране, защото трябва 
да отчита т.нар. цена на замяната от една страна и алтернативните спестявания, застраховки и 
др. Акцентът, без съмнение, трябва за бъде поставен върху динамиката и структурата на 
потребностите от туристически услуги в световен, национален и регионален аспект, 
възможностите за задоволяването им и характерът на бизнеса в тази връзка, т.е. нормата на 
печалба – текуща и в развитие. 

За да са наясно с динамиката на реалната работна заплата, туристическите фирми трябва 
много добре да познават факторите, които я увеличават, каквито са: увеличаването на цената на 
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работната сила с повишаване на нейната квалификация; дейността на синдикатите и съюзите на 
потребителите; благоприятната макроикономическа среда; увеличаване на потребностите на 
наемните работници и факторите, които я намаляват като: инфлацията; реструктуризацията на 
икономиката; намаляването на търсенето на работна сила; увеличаването на безработицата и др. 
Във всички случаи трябва да се отчитат нивото на конкуренция, нейните форми и 
миграционните процеси. 

Цените са другата изключително важна икономическа категория и силен 
икономически лост в условията на пазарна икономика. Те предопределят в голяма степен 
„входа“ и „изхода“ на всяка бизнес система, т.е. разходите и приходите на всяка фирма и 
крайния резултат от даден бизнес. Независимо от голямото значение на цените по които се 
купуват факторите на производството в този доклад, поради лимитирания му обем, ще се спрем 
само на въпросите на цените, по които фирмите продават своя туристически продукт. Става 
въпрос за подходите на определянето им, за ценовите стратегии и тактики, които 
туристическите фирми може и е целесъобразно да използват в свой интерес. 

Световната практиката познава и прилага три подхода за определяне на цените. Първият 
подход означава формирането им да става чрез сумиране на елементите на туристическия 
продукт и е известен още като разходно-калкулативен метод. Главното за него е сумирането на 
разходи и приета норма на печалба от туристическите фирми на база разходи. При него 
опорните точки за определяне на разходите за една екскурзия например са: броя на нощувките 
и броя на използваните хотели от съответна категория; броя на храненията през деня; характера 
на транспорта; вида и характера на екскурзионните и културни програми за даден туристически 
обект, вида и обхвата на предоставените услуги лично от служителите на дадена туристическа 
фирма. 

В по-конкретен план при научното обосноваване на цените на туристическия продукт 
фирмите трябва да спазват задължително някои изисквания. Например, в случая с определяне 
на цената на една екскурзия е задължително: 

1. Да е ясно за колко дни е предвиден маршрута, от колко човека ще бъде групата, как по 
часове е предвидено тръгването, пристигането, настаняването, посещението на туристическите 
обекти и други; 

2. Стойността на маршрута трябва да се определя като сума от разходите за: 
а) хранене по отделни дни и общо за един човек и за цялата група; 
б) хотели за един човек и за цялата група за всички дни; 
в) екскурзии по видове за един турист и общо за групата за всички дни; 
г) за арендуване на автобус и за работна заплата на шофьора и екскурзовода за всички 

дни. 
3. На база на произведението от стойността на маршрута за групата от определен брой 

туристи и броя на проведените екскурзии за един месец, се определят разходите на 
туристическата фирма, които тя трябва да направи за един месец. 

4. На база на произведението от цената, по която туристическата фирма продава своя 
туристически продукт на един турист, като отчита и пазарната конюнктура, броя на туристите и 
броя на екскурзиите за месец се определят приходите на туристическата фирма. От тях се 
приспадат разходите за шофьора и екскурзовода. 

5. Разликата между сумите от т.4 и т.3 представлява печалбата на фирмата за един месец, 
която отнесена към т.4 формира нормата на печалбата. 

Вторият подход е свързан с предвижването на туристическия продукт и изисква цената да 
се формира в базовите туристически фирми и предполага използване на нормативи за печалба 
към себестойността на туристически продукт. Формират се три нива за три различни видове 
цени: цени на едро на базовите туристически фирми с елементи себестойност и печалба; 
туроператорска отстъпка с елементи себестойност плюс печалба, която прибавена към 
посочената цена на едро формира цената на едро на туристическия отрасъл; отстъпка за 
туристическите агенти с елементи себестойност и печалба, която прибавена към предната цена 
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на едро формира цената на дребно, по която туристическия продукт се продава на крайния 
потребител, в случая екскурзианта. 

Третият подход изисква формирането на цените на туристическите продукти на база 
стратегиите за развитие на туристическите фирми и целта, която преследват. Той предполага 
няколко етапа за образуване на цените и избор на ценова стратегия. Задължителните етапи, 
които фирмите трябва да спазват, за да са печеливши, са: оценка на макро и микро, на външната 
и вътрешна маркетингова среда, в която туристическата фирма работи; формулиране на целите, 
които преследва в конкретния период от своето развитие; избор на метод за достигане на 
целите, като например ремонти, реклама, фючерсни контракти и други; коригиране на 
поведението на фирмата, съобразно променената пазарна конюнктура; използване на защитни 
мерки срещу неблагоприятни външни фактори, като спонсорски програми, пазарно 
застраховане на цените, контракти с частни фирми, с държавни и общински структури и др. 

Туристическите фирми трябва да знаят, че е погрешно да се слага думичката „или“ между 
различните подходи и трябва да владеят изкуството да се ползват при необходимост от всички 
подходи или в комбинации и да се преминава от един към друг в различни пазарни ситуации. 
Това е особено важно, когато се сменя облика на съвкупния туристически потребител, поради 
различни тенденции в развитието на икономиката, демографски проблеми или силни 
миграционни процеси и в т.ч. в резултат на глобализация на икономиката, локални войни, 
възхода и падението на различни икономически и политически съюзи в света, природо-
климатични аномалии, опасни и бързо разпространяващи се болести и др. 

Между целите на развитие на туристическите фирми и техните стратегии на 
ценообразуване има пряка връзка и тя не трябва да се забравя, защото ще бъде фатално за 
бизнеса им. Това особено се отнася за новите и без опит туристически фирми, за начинаещите 
предприемачи и др. Например стратегията на ниски цени осигурява закрепване на пазара на 
туристическите услуги или на отделни направления на развитие на фирмите, които са в подем. 
Тези цени осигуряват пласмента, максимизират го и водят до завоюване на определен пазарен 
дял. Но те предпазват от фалит някои фирми, когато покриват разходите им и запазват 
статуквото им. 

Обратно, стратегията на високи цени преследва максимум печалба и осигурява запазване 
на лидерство по отношение на качеството. В първия случай целта е краткосрочна, а във втория 
– дългосрочна, т.е. за целия жизнен цикъл на туристическия продукт. 

В по-конкретен план в световната практика и в известни туристически фирми най-често 
ползват са две ценови стратегии. Едната е позната като „стратегия на сваляне на каймака“. 
Наричат я още стратегия на падащите цени. Тя изисква налагане отначало на много високи 
цени за даден туристически продукт предназначен главно за лица с високи доходи. След това, 
когато високото търсене намалее, цената стига до средно, а после и до ниско равнище, за да се 
задоволи масовия потребител. Другата стратегия е позната като „стратегия на твърдо влизане 
на даден пазар“. Тя осигурява предимство пред конкурентите, защото цената на база разходи е 
под техните цени, а на база качество на туристическия продукт тя е над техните цени. С други 
думи това означава осигуряване за туриста на по-ниска цена за единица потребителна стойност 
на туристическия продукт, спрямо това, което им осигуряват конкурентите. Българските 
туристически фирми са далеч от желаното и възможно използване предимствата на тези 
стратегии в своя интерес. Затова в кратки срокове трябва да ги овладеят и прилагат в различни 
пазарни условия и при различни туристически продукти. 

Сред ценовите тактики на туристическите фирми, които са много по-известни и често 
прилагани и които българските фирми трябва да познават в дълбочина, като възможности и 
условия на прилагане за постигане на своите стратегически цели, са следните: 

1. Прилагане на твърди стандартни цени, т.е. на цени, които остават стабилни въпреки 
променящите се ценообразуващи фактори. Целта е туристът да асоциира определена стока с 
определена цена. 

2. Прилагане на гъвкави цени, които бързо променят своето равнище и съотношение при 
изменения в пазарната конюнктура, свързани със сезонността, наличието или отсъствието на 
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допълнителни услуги, на паметници на културата, на водохранилища, на съвременни 
комуникации и др. 

3. Използване на психологически привлекателни цени, т.е. на цени с няколко единици под 
закръглените високи цени. Например такива са цените на дребно, които завършват с цифрата 
„9“. 

За да са успешни и печеливши ценовите стратегии и тактики, към тях трябва да се 
предявяват определени изисквания, като да се: разработват, обсъждат и прилагат под 
непосредственото ръководство на вицепрезидента на фирмата, който ръководи маркетинговата 
служба; наблюдават постоянно, правят изводи и реагира адекватно на тези, които използват 
конкурентите; счита за грешка, когато се търси печалба всякога, на всеки пазарен сегмент и от 
всеки туристически продукт; държи сметка главно за масата, а не за нормата на печалбата; 
познава много добре богатия арсенал на световната практика и условията, при които дадени 
ценови стратегии и тактики са успешни; владее изкуството бързо да се преминава от един към 
друг техен вид при различни пазарни конюнктури и цели на туристическите фирми; слага 
ударението на усилията на фирмите върху правилното определяне и офериране на цените на 
новите туристически продукти; регламентират ясни права и отговорности на служителите на 
фирмите по отношение прилагането на цените и свързаните с това плюсове и минуси за 
туристическата фирма и др. 

Омаловажава се, а е много важен за туристическия бизнес въпроса за държавното 
регулиране на цените в условията на пазарната икономика. Необходимостта от това 
регулиране при определени условия и степен на обхват се поддържа от много учени и експерти, 
към които принадлежи и автора. Огромно удовлетворение за тях е присъждането на Нобелова 
награда за 2014 г. на френски учен именно за разработване на въпросите за държавното 
регулиране на пазарната икономика. Не е случайно, че в света няма държава със сто процента 
частна собственост и сто процента чисто пазарни, либерализирани цени. Напротив, делът на 
държавно регулираните цени за различни страни в света е в границите между 10-30%. 

Това означава, че нашата страна трябва да ползва опита и особено на развитите 
туристически страни като Испания, Италия, Гърция и други по отношение на делът и 
асортимента на стоки и услуги с държавно регулирани цени. Българската държава трябва да 
провежда политика на държавно регулирани цени, като фактор за развитие на туристически 
отрасъл. Световният опит е богат в използването на различни видове държавно регулирани 
цени като: 

1. Фиксирани цени от държавата под формата на ценоразписни цени, замразени цени, 
цени определяни за предприятия-монополисти. 

2. Регулирани цени, чрез определяне от държавата на правила за ценообразуването под 
формата на определяне на: нормата на печалбата; допустимо максимално равнище на цените; 
надбавки към фиксирани цени; елементи на цените на дребно и още на допустимо еднократно 
повишаване на цените, определяне на цените на държавни предприятия и провеждане на 
държавен контрол на монополните цени. 

3. Договорни цени, като държавата определя „правилата на играта“ на пазара, чрез забрана 
от държавата на: хоризонтално фиксиране на цените, чрез договарянето им например между 
туристическите фирми; вертикално фиксиране на цените, когато туроператорите налагат своите 
цени на туристическите фирми и на туристическите агенти; ценова дискриминация, когато се 
забранява например на туристическите агенти да продават туристическите продукти по 
свободни цени и когато туристически продукт се реализира само от един туроператор; дъмпинг, 
когато се продава по цени под себестойността; недобросъвестна реклама, когато се рекламират 
най-ниските цени, без съответната туристическа програма, т.е. не е ясно какво стои под цената, 
когато предлаганите хотели се оказват в покрайнините на градовете или курортните селища и 
др. 
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Заключение 
Не може да има успешен и печеливш туристически бизнес без да се познава и прилага 

положителния чужд опит по отношение използването за тази цел на възможностите на 
работните заплати и на цените. Този опит е изгодно да се придобива с най-различни средства – 
от покупка до икономическо разузнаване. Перспективни са формите на ноу-хау, франчайзинг и 
други, защото са доказали своите предимства. 
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Резиме 

 У прилогу се разматрају компаративне предности туризма у привредном развоју Балкана, његов значај 
као фактора ширења регионалне сарадње и културе мира на овом геопростору. 
 У фокусу ауторових истраживања је истраживање структуре туристичких потенцијала и дестинација 
на Балкану, њихов изазов у свету туристичке понуде и потражње на савременом глобалном и регионалном 
тржишту.  
 У овом контексту аутор указује на значај развоја туризма на Балкану и његову компаративну предност у 
привредном развоју Балкана и Европе. 
 Такође, у прилогу се разматрају социолошки аспекти туризма, као комплексне друштвене појаве, у 
развијању различитих облика сарадње и културе мира на Балкану. 
 Кључне речи: Балкан, туризам, развој, регионална сарадња, култура мира.  
 
 

ТУРИЗМЪТ КАТО ФАКТОР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И КУЛТУРАТА НА МИРА НА БАЛКАНИТЕ 

 
Любиша Митрович 

Философски факултет 
Университет в гр. Ниш 

Сърбия 
 

Резюме 
 В труда се разглеждат сравнителните предимства на туризма в стопанското развитие на Балканите, 
неговото значение като фактор за разширяване на регионалното сътрудничество и културата на мира на 
настоящето геопространство. 
 Във фокуса на изследванията на автора е разглеждането на структурата на туристическите 
потенциали и дестинации на Балканите, техното предизвикателство в света на туристическото предлагане на 
съвременния глобален и регионален пазар. 
 В този контекст авторът посочва значението на развитието на туризма на Балканите и неговото 
сравнително предимство в стопанското развитие на Балканите и Европа. 
 Също така, в труда се разглеждат социологическите аспекти на туризма като комплексно обществено 
влияние в развитието на различни видове сътрудничество и културата на мира на Балканите. 
 Ключови думи: Балканите, туризъм, развитие, регионално сътрудничество, култура на мира. 
 
 Транзиција на Балкану, у последњих 25. година одвијала се неједнаким темпом у 
различитим земљама. Без обзира на то што је већина балканских новодемократских елита 
прихватила неолиберални модел „транзиције без социјалне одговорности“, емпиријска искуства 
показују различите квалитете и домете друштвених промена. Критичка истраживања биланса 
транзиције откривају њено друго лице, да је она на Балкану, упркос позитивној оријентисаности 
балканских елита према евроинтеграцијским процесима, остварена у форми транзиције у 

                                                
1 Прилог је резултат ауторових истраживања на макропројекту Традиција, модернизација и национални идентитет 
у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074), које реализује Центар за социолошка 
истраживања Филозофског факултета у Нишу а финансира Министарство за просвету и науку РС. 
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периферни капитализам2. Наиме, по већини економских индикатора (деиндустријализације, 
незапослености, пада животног стандарда, ...) највећи број балканских земаља доживела је 
кризу и социјалну регресију. Неки аналитичари говоре, да упркос политичкој реторици о 
модернизацији и евроинтеграцији, балканска друштва се крећу ка африканизацији. 
 У прилогу се разматрају развојне шансе туризма, као и његове компаративне предности 
у процесима регионалног привредног развоја и сарадње на Балкану. Аутор разматра могућности 
формирања заједничког туристичког тржишта на Балкану, које би разноврсношћу дестинација и 
комплементарношћу туристичких потенцијала (бањски-здравствени, планински, приморски, 
етнокултуролошки и еколошки, медитерански и континентални, ...) представљало изазов 
савременој светској хоради „homo turisticusa“. У овом контексту указује се не само на структуру 
туристичких потреба, већ и актера (организација, агенција, кадрова), већ и на потребу 
формирања балканске туристичке уније/савеза; као и балканске туристичке академије – као 
образовне институције за едукацију нове генерације туризмолога. 
 У овом раду аутор посебно анализира социолошке и културолошке аспекте туризма, као 
полифункционалне друштвене појаве, и његову улогу у глобализацији разумевања и 
солидарности, подстицању и развијању регионалне сарадње међу балканским народима.  
 Туризам је у првој половини XX века у многим деловима света избио међу водеће 
привредне гране, а о homo turisticus-u се говори не само као о претечи процеса глобализације, 
већ и као о савременом актеру који непосредно или посредно афирмише вредности културе 
мира и разумевања међу народима.  
 Туризам, као делатност у привредном смислу, доприноси брзом економском расту 
бројних земаља и региона у свету.  
 Разуђени, шаролики геопростори Медитерана и Балкана представљају богат туристички 
потенцијал – у распону од приморског до континенталног туризма. У својој комплеме-
нтарности они, компаративно посматрано, могу на ранг листи туристичких понуда имати 
високи рејтинг. Посебно када је у питању Балкан. Он је изазовна регија планинског, еколошког, 
етно-културног и сеоског туризма. Подсетимо се лепота Риле, Пирин планине, Старе и Суве 
планине, Дурмитора, Јахорине, Златибора, Копаоника, Брезовице, Шар планине. Заједно са 
бањским  и приморски туризмом – ове дестинације предста-вљају изазов за савременог туристу. 
 Поред привредне функције, туризам је комплексан тотални друштвени феномен3. Он 
има значајну социокултурну функцију. У социолошком смислу он предста-вља фактор и облик 
динамичке комуникације међу људима и друштвеним групама из различитих социо-културних 
средина, облик просторне и социјалне мобилности, акултурације и интеграције. Хомо 
туристицус – као човек на путу – у социо-културној интеракцији између две или више средина 
(места становања и рада) и туристичке дестинације (као места одмора, разоноде, туристичке 
потрошње) – доводи до културне и симболичке размене, култивисања и обогаћивања људских 
потреба, ресоцијализације и реинтеграције туристичке популације. Наиме, кроз интеракцију 
туристичких група, које припадају различитим етнокултурним миљеима, људи се међусобно 
упознају са традицијом нове средине, културом, обичајима, системом вредности и историјом; са 
сличностима и разликама у културним и вредносним обрасцима, менталитету, погледима на 
свет. Они се у тој интеракцији додатно соција-лизују, уче да поштују културне разлике, да 
изграђују односе толеранције и граде дијалог. Речју, јачају своје капацитете за конвергенцију; 
шире своје видике и смањују дистанцу, брже превладавају стереотипе. 
 У овом односу интеракције – туристичке групе –медијум су преношења искуства у оба 
(или више) праваца. Оне су у овом процесу учесници и учитељи, што доводи до нове 
ресоцијализације грађана, посебно младих – који уз очување свог локалног, етничког и 
културног идентитета, у исто време формирају отворен трансгранични и транснационални 
                                                
2 Митровић, Љ. (2009), Транзиција у периферни капитализам, Институт за политичке студије, Београд. 
3 Опширније о томе видети у студији Љ. Митровића Социологија туризма, Центар за балканске студије, Ниш, 
2005. 
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глобални идентитет, у коме поред локалног, националног и регионалног, егзистирају 
универзалне вредности савременог човечанства и његове планетарне културе. Речју, савремени 
туризам као планетарни, тотални феномен, омогућује кроз упознавање и комуникацију 
различитих народа и култура, брже ослобађање предрасуда и смањење етничке дистанце, 
глобализацију разумевања и ширење културе мира као кључне претпоставке развоја и 
еманципације савременог човека и друштва. 

Глобализација разумевања међу људима и народима смањује простор за сукобе, за 
доминацију етноцентртичких стереотипа и утвара прошлости, тј. да се лакше савладају 
културне промене и „шок прошлости“ (што је посебно значајно за Балкан и балканске народе) и 
отвара пут ка људском срцу и будућности човека и света. 
 Туризам као појава има вишедимензионални карактер. Он је производ слободног 
времена и цивилизацијског развоја човечанства, али произвођач феномена глобализације 
разуме-вања међу народима. За нас социологе, он има поред манифестне и латентну функцију. 
Феноменолошки и манифестно гледано, он се може описати као покрет туристичких група и 
homo turisticus-a, који су индивидуално или групно кренули на пут, у потрази за упознавањем са 
лепотама света природе и културе, за разоноду своје душе и тела, за задовољавање естетичких 
потреба или других облика рекреације и релаксације у слободном времену. Социолошки пак 
гледано – туризам има и скривено социо-културно значење, латентну функцију. Из интеракције 
туристичких група са бројним дестинацијама остварује се, кроз двосмерни утицај припадника 
различитих средина, цивилизација и култура, односно размену, дифузија вредности, културних 
образаца у акултурацијском процесу, прожимање различитих култура (интеркултурализам). У 
тој социјалној интеракцији учесници уче различите улоге што у крајњој линији кроз 
упознавање других идентитета и културних различитости, помаже њиховој социјализацији и 
ресоцијализацији личности, богаћењу, развоју и метаморфози примарних (локалних) 
идентитета. Као резултанта ових процеса је да туризам доиста помаже отварању људских срца 
за поруке других, за глобализацију разумевања, за респект култура различитости, за јачање 
прага толеранције, смањење предрасуда, етноцентризма, ирационалних тензија и ксенофобије. 
Ширење културе мира и остваривање процеса интензивне сарадње и реинтеграције међу 
различитим друштвеним групама и народима, данас је битна претпоставка развоја и напретка 
човечанства али и еманципације човека и хуманизације света. 
 

*  
*    * 

 
 Поента ауторовог прилога је да су земље Балкана у транзиционим процесима – враћене 
на нови почетак у развојно-цивилизацијском и културолошком смислу. Уместо нових 
технологија, које су остале у монополу развијених земаља светског центра, балкансе земље су у 
европској подели рада добиле оно место које означава повратак на традиционалне делатности 
„првог таласа“, пољопривреду и туризам, као стратешке ресурсе и компаративну предност. 
Само, изнова, изнутра – привредно, политички и културно интегрисани балкански народи – 
могу бити уважени као партнери у међународним односима, у супротном – за трпезом богатих, 
још дуго ће бити слуге и вазали.  
 Одговорност је универзитета, наука и интелектуалаца, да својим пројектима и 
истраживањима, понуде нову развојну алтернативу и социјалну перспективу балканским 
народима, како би поколења која израстају на овом изазовном културном и геокултурном, и 
политичком геопростору – имала будућност, достојну њихове борбе, стваралаштва и 
имагинације. 
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Abstract 
Since the beginning of the twenty-first century, in countries where extreme poverty persists a growth in 

international tourist arrivals and tourism expenditure has been observed. Tourism have become one of major sources of 
income, export earnings and economic growth in many developing countries. However, traditional tourism enriches mainly 
international companies and local elites.  

Tourism industry has a significant impact on local poor communities. It benefits the poor and contributes to 
poverty alleviation when it creates an employment and opportunities which provide income for the poor. In order to help 
the poor, different types of pro-poor tourism projects are implemented in developing countries. 

Effectiveness of pro-poor tourist projects depends on many factors. First of all, they must be adapted to local 
conditions and interests of the poor. Besides, they should focus on self-help. Their effectiveness also depends on the 
cooperation among international donors who mainly support the projects, local authorities and local communities. 
 

Introduction 
Since the 1960s, rich countries have spent millions of dollars on development assistance to 

enhance economic growth and reduce poverty in developing countries. However, the development 
effectiveness of foreign aid is questionable (Nowak, 2014). There are still many countries in which 
over 40% of the population live on less than USD 1.25 a day. 

On the other hand, in countries where extreme poverty persists, a growth in international tourist 
arrivals and tourism expenditure has been observed. Tourism industry has a significant impact on local 
poor communities. However, it is principally driven by commercial interests and poverty reduction is 
not its main aim. For the poor the most important is a development of tourism that creates and expands 
opportunities to rise out of poverty. The implementation of pro-poor tourism projects often needs a 
financial support from international donors. 

The aim of the paper is to study the impact of tourism on poverty reduction in developing 
countries. The analysis of tourism development in selected developing countries is based on the World 
Travel and Tourism Council (WTTC) data.  
 

Tourism’s contribution to the economy in selected developing countries 
Tourism industry has an impact on economy of countries in which it takes place. It affects an 

economy both directly and indirectly. Direct tourism’s contribution mainly reflects in total spending of 
residents and non-residents for leisure and business purposes in visiting countries and the government 
spending on services that are directly linked to visitors. Indirect tourism’s contribution covers tourism 
investment spending (e.g. construction of new hotels), government collective spending (e.g. tourism 
marketing and promotion, resort area security or sanitation services) and domestic purchases of 
commodities and services by the sectors dealing with tourists (e.g. purchases of food and cleaning 
services by hotels). Besides, economy is supported by the spending of those who are employed in 
tourism industry1. 

The basic measures of the impact of tourism on an economy is its contribution to GDP and 
employment. Data on tourism’s total contribution to GDP and employment in the selected developing 
countries are shown in Tables 1 and 2. In the Tables, travel data which are closely linked with tourism 
are also presented. 
 

                                                
1 WTTC Report, Travel and Tourism Economic Impact 2014. World, p. 2. 
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Table 1. Travel and tourism’s total contribution to GDP in the selected developing countries in the 
years 2001-2013 

Country 2001-2013 
(average) Country 2001-2013 

(average) Country 2001-2013 
(average) Country 2001-2013 

(average) 
Africa 

Benin  6.4% Kenya 12.4% Mozambique 6.3% Swaziland  5.4% 
Cameroon 5.8% Lesotho 12.4% Namibia 13.3% Tanzania  13.3% 
Ethiopia 9.7% Madagascar 11.7% Rwanda  7.9% Zambia 5.9% 
Gambia 17.6% Malawi 9.0% Senegal 11.3% Zimbabwe  9.6% 
Ghana 7.8% Mali 9.2% Sierra Leone 6.4%   

Latin America  
Belize 31.4% Costa Rica  14.7% Guatemala 8.2% Panama 10.5% 
Bolivia 7.5% Ecuador 4.9% Honduras 14.0% Peru 9.3% 

Colombia 5.6% El Salvador 7.9% Nicaragua 8.7%   
Asia  

Cambodia 22.0% Jordan 21.6% Mongolia 10.0% Vietnam 10.8% 
India 7.1% Lao PDR 13.5% Nepal 8.7% Yemen 6.7% 

Source: the calculation based on data retrieved from http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-data-search-
tool (access: October 16, 2014). 
 
Table 2. Travel and tourism’s total contribution to employment in the selected developing countries in 
the years 2001-2013 

Country 2001-2013 
(average) Country 2001-2013 

(average) Country 2001-2013 
(average) Country 2001-2013 

(average) 
Africa 

Benin  5.6% Kenya 10.8% Mozambique 5.3% Swaziland  4.8% 
Cameroon 5.1% Lesotho 11.5% Namibia 17.6% Tanzania  11.4% 
Ethiopia 8.5% Madagascar 9.9% Rwanda  6.9% Zambia 3.5% 
Gambia 15.9% Malawi 7.5% Senegal 9.6% Zimbabwe  8.0% 
Ghana 7.1% Mali 7.7% Sierra Leone 5.9%   

Latin America  
Belize 28.5% Costa Rica  13.8% Guatemala 7.0% Panama 9.6% 
Bolivia 6.5% Ecuador 4.4% Honduras 12.3% Peru 7.5% 

Colombia 5.7% El Salvador 7.0% Nicaragua 8.3%   
Asia  

Cambodia 18.7% Jordan 21.6% Mongolia 7.7% Vietnam 9.3% 
India 9.1% Lao PDR 11.9% Nepal 6.8% Yemen 5.9% 

Source: the calculation based on data retrieved from http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-data-search-
tool (access: October 16, 2014). 
 Over the period from 2001 to 2013 tourism was an important economic activity in many 
developing countries. For instance, in Africa travel and tourism’s contribution to GDP was over 10% 
on average in Gambia, Namibia, Tanzania, Kenya, Lesotho, Madagascar and Senegal. Travel and 
tourism industry employed 16% (or more) of all employees in Namibia and Gambia. In Latin America 
tourism played important role in the Belizean, Costa Rican and Honduran economy. In Asia travel and 
tourism’s contribution to GDP and employment was high in Jordan, Cambodia and Lao PDR. 
 In the years 2001-2013, in some developing countries a spectacular increase in spending of 
international tourists for both leisure and business trips was observed. For instance, visitor exports 
increased by 1117% in Rwanda and by 918% in Ethiopia.  

Details about percentage change in the value of visitor exports in selected countries are 
presented in Table 3.   
 
Table 3. Visitor exports (current prices) and travel and tourism’s contribution to employment in the 
selected developing countries over the period 2001-2013 (percentage change) 

Country Visitor Exports Employment Country Visitor Exports Employment 
Cambodia 394% 88% Madagascar 460% 212% 
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Ethiopia  918% 127% Malawi 100% 72% 
Gambia 93% 102% Mali 78% 40% 
Ghana 172% 3% Mongolia 678% -44% 

Honduras 172% 138% Namibia 188% 92% 
India 467% -6% Nepal 120% 22% 

Jordan 417% 40% Rwanda 1117% 157% 
Kenya 248% 81% Senegal 274% 70% 

Lao PDR 349% 48% Tanzania 175% 57% 
Lesotho 100% 6% Zimbabwe 430% 180% 

Source: the calculation based on data retrieved from http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-data-search-
tool (access: October 16, 2014). 
 
 During considered 13 years international tourists significantly increased their spending in 
Mongolia (678%), Madagascar (460%), India (467%), Zimbabwe (430%), Jordan (417%), Cambodia 
(394%) and in Lao PDR (349%). However, the increase in visitor exports in developing countries was 
not accompanied by the same increase in the employment in tourism industry. The only exception was 
Gambia, where the rise in number of jobs was higher than the increase in the revenues generated by 
tourism. In Mongolia and India the decrease in the employment was observed. 

In developing countries without modern manufacturing industry tourism might be a basic 
engine of economic growth and development. However, development of tourism that contributes to 
economic growth does not have to benefit local community and reduce poverty at the same time.  
 

Development of pro-poor tourism in developing countries 
 There are a lot of tourism-induced problems that affect local communities in developing 
countries. Tourism industry often exploits the labour force because of low wages, excessive hours and 
duties. Besides, foreign control of the industry means outflow of earnings. Other negative impact of 
tourism on host countries results from degradation of environment through over-use of resources, 
pollution of water or unregulated construction. It has also negative impact on the culture of local 
community through its commercialization (Brown, Hall, 2008, p. 841). Tourism very often raises the 
cost of living for local people and damages their traditional lifestyle. It contributes to the 
impoverishment of local communities when it results in displacement of indigenous poor villagers. 
Moreover, tourism often encroaches on shorelines and forests that are main sources of food and 
income for the poor. Local people lose the access to water, grazing or beaches for fishing. Therefore, 
for the poor in developing countries the most important is that benefits from tourism initiatives 
overcome their costs. 
 Tourism as one of the development tools was considered in the 1970s. After a rapid rise of 
international tourism between 1950 and 1970, it was recognised that tourism could play an important 
role in poverty alleviation. De Kadt (1979) called tourism a passport to development. However, this 
idea was increasingly blurred in theoretical debates about development in the 1980s and 1990s 
(Harrison, 2008, p. 851). The concept of pro-poor tourism (PPT) emerged again at the end of the 
1990s. PPT first of all aims to benefit the poor. Pro-poor tourism is a specific approach to tourism not 
its product or form. It consists of a set of appropriate principles. The main of them says that net 
benefits for the poor are the aim in itself. More important is a creation of opportunities for local poor 
community than expansion of tourism size.  

Tourism is pro-poor if it creates full or part-time employment or provides casual labour for 
local poor communities. Besides, PPT creates opportunities for development of local small and 
medium size enterprises that can cooperate with tourism business and sale their products (handicrafts, 
fruits) or services (transport companies, guide services, laundries, restaurants, entertainment). Pro-poor 
tourism increases demand for low-skill, domestic-type jobs and enable women in developing countries 
an access to labour market. It establishes supply linkages with poor farmers or merchants. A possibility 
of supplying of goods and services by local people to the tourist enterprises increases their revenues 
from tourists. Other way through which the poor may benefit from tourism is a direct sale of local 
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products to visitors. Tourism and tourists are major or additional source of livelihoods for the poor. It 
increases poor households’ capacity to save and invest. 

Development of pro-poor tourism may benefit the poor indirectly, too. The benefits follow 
from the development of tourism infrastructure that can facilitate the poor an access to roads, clean 
water, energy, communication facilities, health and sanitation services.  

All pro-poor tourism initiatives should allow a local poor community to participate in decision-
making process. The poor need to be  involved  in decisions that have an impact on their lives or life 
chances and need to be empowered to control the forms of tourism that are developed on their 
territory. 
 Besides, pro-poor tourism ought to be developed in the cooperation with local authorities. The 
government plays an important role in protecting poor peoples’ access to tourism markets. It can use 
such policy instruments as a compulsory use of local guides, establishing ethical codes for labour and 
trade practises (Cattarinich, 2001, p.5). 
 There are a lot of barriers to a participation of the poor in tourism. The most important are: lack 
of human, financial and social capital, gender norms and constrains, incompatibility of tourism with 
existing livelihood strategies, low capacities to meet tourist expectations, lack of linkages between 
formal sector and local suppliers (informal sector), lack of pro-active government support for 
involvement by the poor (Ashley et al., 2001, p. 51). 
 The idea of pro-poor tourism is mainly supported by international organisations. One of the 
most important is the United Nations World Tourism Organization (UNWTO). In 2010, UNWTO 
launched the Steering Committee on Tourism for Development (SCTD) which is composed of UN 
agencies and Programmes2.  Besides, many non-governmental organisations support the development 
of pro-poor tourism.  
 Since the beginning of the 21st century a lot of pro-poor projects and programmes have been 
activated. One of the most significant is programme titled Sustainable Tourism – Eliminating Poverty 
(ST-EP). The programme was launched by UNWTO at the World Summit for Sustainable 
Development in Johannesburg, South Africa in 2002.  

ST-EP supported 110 different pro-tourism projects in 54 developing countries3 in the years 
2005-2014. Most of the projects were run in African and Latin American countries. Some projects 
were implemented in a few countries. The projects were diversified. For instance, ST-EP supported 
projects which aimed at increasing local employment, tourism law implementation or promotion of 
tourism destinations.  

The number of ST-EP projects and number of countries involved in the projects from 2005 to 
2014 are presented in Figure 1. 
 

                                                
2 In SCTD participate the International Labour Organization (ILO), the International Trade Centre (ITC), the United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the United Nations Development Programme (UNDP), the 
United Nations Environment Programme (UNEP), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and the World Trade Organization (WTO) 
(http://icr.unwto.org/sctd). 
3 ST-EP supported projects in the following regions Africa: Angola (1 project), Benin (5), Botswana (1) Burkina Faso (5), 
Burundi (1), Cameroon (3), Congo Dem. Rep. (1) Ethiopia (4), Gambia (2), Ghana (5), Guinea (3), Guinea Bissau (1) 
Kenya (5), Lesotho (2), Madagascar (2), Malawi (1), Mali (9), Mauritania (1), Mauritius (1) Mozambique (5),  Namibia (3), 
Niger (4), Rwanda (2), Senegal (4), Sierra Leone (1), South Africa (2), Swaziland (1) Tanzania (5), Togo (1), Zambia (2), 
Zimbabwe (2); Latin America: Belize (1), Bolivia (4), Colombia (1), Costa Rica (2), Ecuador (8), El Salvador (1), 
Guatemala (4), Haiti (1), Honduras (4), Nicaragua (5), Panama (1), Peru (5); Asia and the Pacific: Bhutan (1), Cambodia 
(3), China (1), Lao PDR (9), Mongolia (1), Nepal (3), Timor-Leste (1), Vietnam (5); Europe: Albania (2) and Middle 
East: Jordan (1), Yemen (1) (Retrieved from http://step.unwto.org/en/step-projects, access: October 15, 2014). 
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Figure 1. ST-EP projects in the years 2005-2014 
Source: http://step.unwto.org/en/step-projects (access: October 15, 2014). 
 

ST-EP pro-poor tourism projects are mainly financed by ST-EP Foundation and bilateral and 
multilateral development agencies. For instance, the following aid agencies: the Netherlands 
Development Organization (SNV), the Korean International Cooperation Agency and the Spanish 
Agency for International Cooperation for Development are involved in ST-EP projects. 

It is difficult to measure and assess tourism development impact on poverty. There are a lot of 
economic, social and environmental indicators for rural and urban pro poor tourism (Jamieson et al., 
2004). Despite the lack of consensus on the proper indicators, positive effects of pro-poor tourism on 
poverty reduction in African countries are shown by Rogerson (2006) or Muganda et al. (2012). The 
Netherlands Development Organization in its report presents positive effects of supporting pro-poor 
tourism projects in Asia (SNV, 2011). 

 
Conclusions 

 Tourism is one of major sources of income, export earnings and economic growth in many 
developing countries. It is the engine of socio-economic progress for many countries. However, very 
often tourism business enriches mainly international companies and local elites. 

Tourism can also benefit the poor and contribute to poverty alleviation in developing countries. 
In this purpose, different types of pro-poor tourism projects are implemented. Their main objective is 
enhancing the positive impact of tourism on the poor or at least reducing costs of tourism development 
for local community. Tourism directly contributes to poverty reduction when it creates an employment 
and opportunities which provide income for the poor.  

Effectiveness of pro-poor tourist projects depends on many factors. First of all, they must be 
adapted to local conditions and interests of the poor. Besides, they should focus on self-help in order to 
be effective. 
 Pro-poor tourist projects are financed by international organisations, development agencies and 
non-governmental organisations. It is likely that soon more Western donors will be involved in such 
projects. However, without the cooperation among donors, local authorities and local communities 
pro-poor tourist projects will not be effective.  
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ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ БОЛГАРСКИХ МОНАСТЫРЕЙ - ОБЪЕКТЫ 
ПАЛОМНИЧЕСТВА И ТУРИЗМА 

 
Рацин Роксолана (Украина, Львов) 

 
Резюме 
В статье исследуется паломничество как составная часть современной индустрии туризма. Определены 

основные проблемы религиозно-паломнического туризма. Рассмотрены основные типы композиции икон 
Богоматери и приведены короткие исторические характеристики болгарских  чудотворных икон Богоматери  

Ключевые слова: паломничество, религиозно-паломнический туризм, чудотворные иконы 
Богоматери. 
 

Слово «паломничество» происходит от слова «пальма» - паломники-христиане, которые 
осуществляли поездки на Святую Землю в Средневековье, привозили оттуда пальмовую ветвь. 
Паломничество – это странствование богомольцев к «святым местам». Тот, кто отправляется в 
такое странствование, называется паломник. Паломник – это по большей части глубоко 
религиозный человек, который всегда готов на некоторое время отказаться от обычного образа 
жизни ради молитвы, удовлетворения своих духовных целей. 

На сегодняшний день паломники широко пользуются услугами религиозных 
организаций или туристических предприятий. Создаются специальные туристические формы, 
которые организовывают такие туры с обслуживанием и экскурсиями на местах. Потоки 
паломников, интенсивно растут в дни религиозных праздников и событий. Религиозным 
паломничеством исторически занимались и занимаются в настоящее время специальные 
службы паломников, создаваемые религиозными центрами той или иной конфессии. 

В христианстве объектами поклонения являются  чудотворные иконы, мощи святых, 
святые целебные источники и другие. Среди объектов христианского паломничества, которые 
хранятся в храмах, наибольшее количество составляют чудотворные иконы. За всю историю 
христианской церкви появилось большое количество чудотворных икон, то есть икон, с 
которыми связывают определенные чудеса и прежде всего исцеления больных. Каждая из 
чудотворных икон имеет характерное изображение и свою историю. 

Чудотворная икона (чудотворный образ) – изображение святых, связанные с чудом. 
Образ Богоматери в христианском искусстве занимает особенное положение, поскольку 
выражает основополагающую христианскую догму Боговоплощение. Каждая икона Богоматери 
раскрывает один из аспектов Ее  
служения и роли в истории спасения. 

Изображение Богоматери уважается почти во всем христианском мире. Лишь некоторые 
направления в простентантизме отбрасывают почитание икон. Существует несколько основных 
типов композиции икон Богоматери: 
- Богоматерь Оранта (от лат. Orans – «тот, который молится») – один из основных изображений 
Божьей Матери. Оранта изображалась с поднятыми вверх руками – жест адорации (молитвы). 
Это один из самых давних жестов обращения к Богу и означает мольбу, просьбу; 
- Икона Божьей Матери Знамения «Большая Панагия  все праздники» - изображение Марии во 
весь рост, на груди у которой в складках мафория изображенный Спас Эммануил; 
- Богоматерь «Умиления» - («Елеус»), милостивая Богоматерь, - Богородица держит на руках 
младенца Иисуса, Христос обнимает Мать Божью, прислонившись щекой к Ее щеке; 
- Богоматерь «Одигитрия» - икона, где изображена Богородица и Иисусом-ребенком. Обычно 
маленький Иисус сидит на руках матери, правой рукой благословляет, а левой – держит 
сверток, реже – книгу, которая отвечает иконографическому типу Христа Пантократора 
(Вседержителя); 
- «Сень Божьей Матери» - изображение Богородицы с сенью, которая она протягивает перед 
всеми; 
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- Панахранта (Всенепорочная, Пречистая), Всемилостивая, Всецарица – один из 
иконографических типов изображения Богородицы, близкий по типу к «Одигитрии» 

Чудотворные иконы Божьей Матери особенно уважаются болгарскими христианами. 
Наиболее известными чудотворными иконами являются: икона Богоматери «Осеновица» 
Рыльского монастыря, икона святой Богородицы «Умиление» Бачковского монастиря та икона 
«пресвятая Богородица Троеручица Троянского монастыря. 

Чудотворная икона Святой Богородицы «Осеновица» самая ценная в Рыльском 
монастыре. Еще иеромонах Неофит Рильский в далеком 1879 году сказал, что это «самая 
важная старина». В центре иконы образ Божией Матери, держащей Младенца на левой руке. 
Около нее, в специальных углублениях, помещены частицы мощей тридцати двух святых, чьи 
имена написаны на  металлических пластинах. Размеры иконы «Святая Богородица Осеновица» 
52 х 30 см. икона почитается великой святыней из-за ее чудотворных свойств. Согласно 
преданию, византийский император Мануил Комнин во время войны всегда носил с собой 
чудотворную икону Святой Богородицы. Около Ее образа были закреплены частицы мощей 
тридцати двух святых. Верили, что святые, чьи мощи были вставлены в икону, вместе с Божией 
Матерью стоят перед Богом и молятся, чтобы Он осенил своей милостью. 

Бачковская чудотворная икона святой Богородицы «Умиление» (Елеуса – греч.) 
подарена обители в 1313 году двумя грузинскими путешественниками Атанасием и Окрапиром. 
Лики св. Богородицы и Младенца смотрят с иконы, истощая тепло и благодать. Вся остальная 
часть иконы окована двумя ризницами – золотой и серебряной – земная оценка ее духовной 
значимости. 

Чудо иконы «Пресвятая Богородица Троеручица», которая хранится в Троянском 
монастыре, совершается в VIII веке. Тогда в Византии бушевала иконоборческая ересь, 
поддержанная императором Львом III Исавром (717 – 741). В то время в Сирии жил святой 
Иоанн Дамаскин. Будучи христианином, был и высшим сановником двора дамасского халифа. 
Святой Иоанн Дамаскин написал три трактата « Против порицателей святых икон», а в 
письмах, посылаемых в Византию, пламенно изоблачал еретиков. Мудрые писания святого 
привели в ярость императора Льва III. По причине того, что автор писем не был византийским 
подданным, император не мог его наказать. От имени Иоанна было составлено подложное 
письмо, в котором Иоанн будто бы предлагал императору свою помощь в завоевании 
сирийской столицы. Это письмо и ответ на него императора были направлены халифу. Иоанн 
был отстранен от должности и наказан отсечением кисти правой руки, которая была повешена 
на городской площади. Через некоторое время Иоанн получил отсеченную руку обратно и, 
затворившись у себя, приложил кисть к руке и стал молиться перед иконой Богородицы. Через 
некоторое время он уснул, а проснувшись обнаружил, что рука чудесным образом приросла. В 
благодарность за исцеление Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра руку. Третья рука 
стала воспроизводиться на многих копиях этой иконы, получившим название «Троеручица». 
 

Выводы: 
Болгария имеет все возможности к развитию религиозного туризма, как экскурсионного 

так и паломнического, что обусловлено богатой историей развития православного християнства 
на ее территории и наличием большого количества святынь, среди которых чудотворные иконы 
Рильского, Троянского и Бачковского монастырей. Такой вид туризма становится все более 
востребованным на Украине и цель туристических организаций, которые осуществляют такую 
деятельность, учитывать этот интерес и расширять спектр предложений этого вида туризма, 
чтобы преподнести его всем заинтересонанным лицам и организациям. Следует усилить 
совместную работу профессиональных туристических и религиозных организаций Украины и 
Болгарии для эфективного использования богатого религиозного наследия.  
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Abstract 
In 2019-a year, a Bulgarian city will be the one of the European Capitals of Culture. It is now known that this is 

the city of Plovdiv. Therefore, the specificity of the procedure and management mechanisms of the event are essential, if 
Bulgaria wants to attract European and global attention. As usual, the most useful is the practical experience of previous 
European Capitals of Culture and experts to achieve the desired effect of the initiative - sustainability in development, 
along with her great purpose - to bring closer European citizens. 
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Въведение в същността на инициативата 
Първоначалният вариант на събитието „Европейски град на културата“ стартира на 

междуправителствено равнище през 1985 г.1. Въз основа на този опит, с Решение 1419/1999/ЕО 
са установени действия на Общността за събитието „Европейска столица на културата“ за 
годините от 2005 до 20192. Всъщност, „Европейска столица на културата” (ЕКС) се създава в гр. 
Печ (Унгария) през 1985 г. под името „Европейски град на културата. На 13 юни 1985 г., на 
четвъртото заседание на Съвета на министрите на културата, на официално събрание е взето 
решение за създаване на ЕСК инициативата. На същото заседание е избран първия Европейски 
град на култура3 - Атина. От 1999 г. обаче събитието добива популярност под названието 
„Европейска столица на културата” и от 2001 г. формулировката се налага официално. В 
учредяването й участва Съвета на министрите на Европейския съюз по инициатива на Мелина 
Меркури. Във времето след 1985 г. повече от 40 градa са получили правото и честта да бъдат 
титуловани като „Европейска столица на културата“ — от Стокхолм до Генуа, от Атина до 
Глазгоу, от Краков до Порто. Към 2019 г. се очаква броят на градовете-столици да е вече 60. 
Събитията през съответната година на титуловане носят огромни ползи за градовете в 
културно, социално и икономическо отношение, както и оказват съществено влияние върху 
бъдещото им развитие. Инициативата е преди всичко уникална възможност за обновяване на 
градовете, за промяна на представата за тях и за тяхното популяризиране в европейски и 
международен план. По изчисления за някои от предишните успешни столици, всяко евро, 
инвестирано в събитията е носело потенциал за генериране на печалба в размер между 8 и 10 
евро. Следователно, инициативата допринася още за растежа и заетостта в градовете-столици 
на културата. 
 

Регламент на инициативата 
Правният текст, регулиращ избирането на градове за столици на културата е заложен в 

Решение 1622/2006/EО, с актуализация от 2014 г. С него се задават преди всичко целите и 

                                                
1 Титлата „Европейска столица на културата“ е предназначена да допринася за сближаването на европейските 
граждани. Вж. Резолюция на министрите на културата от 13 юни 1985 г. във връзка с ежегодното организиране на 
„Европейски град на културата“.  
2 Решение 1419/1999/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. за установяване на действията 
на Общността за събитието „Европейска столица на културата“ за годините от 2005 до 2019 (OВ L 166, 1.7.1999 г., 
стр. 1). Решение, изменено с Решение 649/2005/ЕО (ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 20).  
3 По-късно заглавието е променено на „Европейска столица на културата”. 
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критериите на инициативата „Европейска столица на културата“, както и нужните документи, 
осигуряващи кандидатурата. Задължителен момент е ползването на добрия опит от избирането 
на предишни столици на културата. 

Самата процедура по кандидатстването в надпреварата се предшества от запознаване с 
два ключови документа: Решение на Европейския парламент4 от април 2014 г. и Апликационен 
формуляр5. Въпреки формализираните им характер и съдържание, те са лесно достъпни и 
достатъчно опростени като текст и набор от въпроси, които всеки кандидат трябва да попълни.  

В посоченото Решение се подчертава, че инициативата „Европейска столица на 
културата” е създадена с цел: 

 подчертаване богатството и разнообразието на европейските култури 
 празнуване на културните връзки, които сочат европейците 
 сближаване на хората от различни европейски страни в контакт с културата на 

другите и насърчаване на взаимното разбирателство. 
 насърчаване на чувство за европейско гражданство. 
В допълнение, е и ценна възможност да: 
 съживи градовете 
 подобри международния им профил и имиджа сред местните жители 
 даде нова жизненост на културния живот 
 стимулира туризма и затвърди образа им у местните жители. 
Следва да се има предвид, че представената от градовете кандидати програма трябва да 

отговаря на високи изисквания за художествена и културна стойност. Кандидатурите се 
оценяват от комисията за подбор в контекста на специфичните цели и критерии за титлата, и по 
тази причина трябва да се предвиди съпоставимост според параметрите, посочени в Решението. 
За по-голяма яснота тези критерии са разделени в две категории: (i)„Европейско измерение“ и 
(ii)„Град и граждани“. 

(i) По отношение на „Европейското измерение“ в член 4 от Решението се посочва, че 
програмата трябва: 

a) да насърчава сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството и 
градовете в съответната държава-членка и други държави - членки във всички сектори на 
културата; 

б) да подчертава богатството на културното разнообразие в Европа; 
в) да извежда на преден план общите аспекти на европейските култури. 
С други думи, градовете кандидати трябва да представят ролята, която са изиграли за 

европейската култура, връзките си с Европа, мястото си в нея и своето усещане за 
принадлежност. Те трябва, също така, да демонстрират текущото си участие в европейския 
художествен и културен живот, заедно със специфичните си особености. Това „Европейско 
измерение“ може също така да бъде изготвено и възприето от градовете чрез диалога и обмена, 
който те осъществяват с други култури и хора на изкуството от други континенти, с цел 
насърчаване на диалога между културите. 

Концепцията за „Европейско измерение“ има два основни аспекта, отнасящи се до: 
1) характера на използваните теми; 
2) начина, по който са организирани събитията в програмата . 
Освен това, европейското измерение на събитието се подчертава от неговата цялостна 

интеграция в европейските културни дейности и чрез подходящото участие на европейските 
институции и техните политики. Например, насърчават се всякакви специфични дейности, 
които се предвижда да се случат в града-гандидат за столица на културата, които са в 
съответствие с трите приоритета на рамковата „Културна програма“, а именно: 

                                                
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:132:TOC 
5 http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 
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• насърчаване на транснационалната мобилност на участниците в областта на културата; 
• поощряване на транснационалното движение на произведения на изкуството и 
на културни и художествени произведения; 
• поощряване на диалога между културите. 
В допълнение към това, популяризирането на програмата чрез организиране на 

присъждането на европейски награди и провеждане на конференции на европейско ниво, както 
и чрез подпомагане на срещите между хората на изкуството и културните оператори, могат да 
спомогнат за вписването на събитието „Столици на културата“ в контекста на европейските 
културни дейности като цяло. 

 
(ii) Вторият набор от критерии, които трябва да бъдат изпълнени от кандидата за титлата 

„Европейска столица на културата“, е наречен „Град и граждани“. В този смисъл думата 
„граждани“ представлява кратко название, което се отнася за европейските граждани и за 
всички постоянно живеещи или временно пребиваващи в Европейския съюз. Уточнява се (член 
4), че програмата трябва: 

a) да насърчава участието на гражданите, живеещи в града и неговите околности и да 
повишава техния интерес, както и интереса на граждани от чужбина; 

б) да бъде устойчива и да представлява неразделна част от дългосрочното културно и 
социално развитие на градa 

Сред критериите „Град и граждани“ се очертават два принципа, а именно: 
1) обществено участие: целта е да се осъществи привлекателна, основана на активно 

участие инициатива „Европейска столица на културата“. 
 Привлекателността, от местно до европейско ниво, е една от основните цели на 

столицата на културата и въпросът, който се поставя е „По какъв начин градът може да 
привлече не само местното население, но също така и чуждестранните туристи?”. Или в случая 
на град-кандидат от балтийските държави, въпросът следва да бъде формулиран по следния 
начин: „Как инициативата би могла да предизвика интереса на испанските, гръцките или 
шведските туристи?” Това е въпрос, с който ще се сблъскат немуниемо и градовете-кандидати 
от България. Ето защо, трябва да се знае, че промотираните събития трябва да са едновременно 
специфични, но и общоразбираеми като се избягва всякакъв вид събитие с подчертано местен 
характер. Насърчаването на туризма на европейско ниво е друго важно предизвикателство пред 
инициативата. 

2) устойчивост на инициативата, която трябва да бъде в съответствие с  дългосрочното 
развитие на града: целта е да се замисли събитие с роля на катализатор в средносрочен и 
дългосрочен план. 

По-специално критерият цели да насърчи градовете да създават програми, имащи траен 
ефект, които оказват влияние върху дългосрочното развитие на града дълго след 
краткотрайното проявление на културните събития. Поради това, от градовете се изисква да 
надграждат инициативата чрез залагане на дългосрочни проекти и сътрудничество. По този 
начин „Европейска столица на културата” се превръща във възможност, която може да 
спомогне за промяна или за укрепване и развитие на културните практики на града. 

Не могат да не бъдат споменати критериите за избор, както и организацията и финансите 
на „Европейска столица на културата”. Поради атрактивността на инициативата, след 1992 г. се 
предлага да се редува избора между европейски градове и градове от други европейски страни 
и държави извън ЕС. Освен това, градовете не трябва да бъдат от една и съща географска зона в 
последователни години, така че да се намери равновесие между столиците. След 1997 г. 
принципът на равноправна ротация отпада, заради съществени проблеми, възникнали между 
отговорните министри. Прави впечатление, че политически интереси и подходящи 
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стратегически подходи имат решаваща роля и са определящи при избора на град-столица6. 
Особено нарушение на правилата се забелязва през 2000 година. Всичките девет кадидатстващи 
градове са обявени за ЕСК. В началото на 2007 г. правилата са променени отново, с което се 
дава право на града да бъде на ЕСК за цяла година. В този й вариант, инициативата може да 
включва и околните райони, тъй като това позволява на широката общественост да почувства 
въздействието на събитието и ефекта от него да се усили7. Допълнителни нови правила са 
въведени и през 2009 г. Промени са направени и през настоящата 2014 г. като най-общо с тях се 
цели да се постигне балансиране на интереса на „стари” и „нови" членки на ЕС. 

Таблица №1. Европейски столици на културата 
Година Град 
1985 Атина (Гърция) 
1986 Флоренция (Италия) 
1987 Амстердам (Нидерландия) 
1988 Западен Берлин (Западна Германия) 
1989 Париж (Франция) 
1990 Глазгоу (Обединено Кралство) 
1991 Дъблин (Ирландия) 
1992  Мадрид (Испания) 
1993 Антверп (Белгия) 
1994 Лисабон (Португалия) 
1995 Люксембург (Люксембург) 
1996 Копенхаген (Дания) 
1997 Солун (Гърция) 
1998 Стокхолм (Швеция) 
1999 Ваймар (Германия) 
2000 Рейкявик (Исландия), Берген (Норвегия), Хелзинки (Финландия), 

Брюксел (Белгия), Прага (Чехия), Краков (Полша), Сантяго де 
Компостела (Галисия, Испания), Авиньон (Франция), Болоня (Италия) 

2001 Ретердам (Нидерландия), Порто (Португалия) 
2002 Брюж (Белгия), Саламанка (Испания) 
2003 Грац (Австрия) 
2004 Генуа (Италия), Лил (Франция) 
2005 Корк (Ирландия) 
2006 Патра (Гърция) 
2007 Люксембург (Люксембург) - Сибиу (Румъния) 
2008 Ливърпул (Обединено Кралство) - Ставангер (Норвегия) 
2009 Линц (Австрия) - Вилнюс (Литва) 
2010 Есен (Германия) - Печ (Унгария) - Истанбул (Турция) 
2011 Турку (Финландия) - Талин (Естония) 
2012 Гимараеш (Португалия) - Марибор (Словения) 
2013 Марсилия (Франция) - Кошице (Словакия) 
2014 Умеа (Швеция) - Рига (Латвия) 
2015 Монс (Белгия) - Пилзен (Чехия) 
2016 Доностия - Сан Себастиан (Испания) – Вроцлав (Полша) 
2017 Орхус (Дания) и Пафос (Кипър)  
2018 Ла Валета (Малта) и Леуварден (Нидерландия)  
2019 Кандидатстващи страни  

Италия – България 
Предстои избор на кандидат 

                                                
6 Mittag, J.(2008). Die Idee der Kulturhauptstadt Europas. Anfänge, Ausgestaltung und Auswirkungen europäischer 
Kulturpolitik, Essen: Klartext. 
7 Цит. изт. 
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Всички проекти на ЕСК изискват големи инвестиции от страна на публичните органи в 

кандидатстващите градове. Общият принос на публичния сектор от регионални и европейски 
източници на Съюза е възлизал средно на 77.5% от общите инвестиции, генерирани от всички 
източници по повод на инициативата8. Оказва се, че Европейска столица на културата (ЕСК) е 
една от най-атрактивните инициативи на Европейския съюз, като според някои европейски 
органи, това престижно събитие е сред най-популярните и будещи възхищение в рамките на 
съюза9. Днес, ЕСК най-амбициозно съвместява културни проекти по обхват и мащаб, с 
бюджети, които далеч надхвърлят тези на други културни събития, защото се приема, че 
културата, изкуството и творчеството са не по-малко са важни от технологиите, търговията и 
икономиката10 за развитието на съюза. 

Става ясно, че тълкуването, реализацията и целите на програмата ЕСК са се променили 
съществено от самото начало до момента11. В първите години проектите насочени към 
"високата култура" като опера и балет. Постепенно обаче, вниманието се измества към 
източниците за икономическо развитие, което не намалява атрактивността на инициативата, а 
напротив. Това е видно и от активното участие на България и стигналите до финал четири 
града-кандидати – София, Пловдив, Варна, Велико Търново. При все това, на 5 септември 2014 
г., журито, с председател Стийв Грийн и мажоритарно гласуване, реши, че градът-кандидат от 
България, подготвил най-добра програма за 2019 година е Пловдив и именно той ще бъде 
кандидат за „Европейска столица на културата” е Пловдив. Основните принципи, по които 
протича оценяването на предложената културна програма от градовете-кандидати са описаните 
- да привлича гражданско участие и чуждестранни туристи, както и да стимулира европейското 
културно сътрудничество. Един от важните критерии е програмата да бъде изпълнима и да 
стимулира дългосрочно културното и социално развитие на града. В тази посока са и бъдещите 
очаквания. Официалното номиниране на Пловдив от Съвета на ЕС се очаква да стане през май 
2015 година. По думите на Андрула Василиу, еврокомисар по образованието, културата, 
мнозоезичието и младежта, Пловдив ще позволи на посетителите от Европа и целия свят да 
открият не само самия град, но и да оценят културното разнообразие, историята и ценностите 
на Европейския континент12. 
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Abstract 
Management in tourism industry is distinguished for some characteristic specificities resulting from the social-

economic nature of tourism, from the complex nature of tourism activities, from the nature of the travel product and its life 
cycle, from the specificity of various activities of attendance in tourism and of the products produced by them and 
peculiarities coming from the seasonal character of tourism business. The major objective of this work is to study the 
peculiarities resulting from the social-economic nature of tourism. The major outcome to be achieved is related to clearly 
distinguished specificities of management in tourism industry that should be taken into consideration by the managers of 
tourism enterprises in making profit for the enterprise and satisfying the tourists’ varied needs. The major research 
methods used in this work are the methods of analysis and comparison. 

Key words: social-economic nature, tourism, demand and supply. 
 

Туризмът е отрасъл в обслужващата сфера и туристическите предприятия създават 
специфична ценност с нематериален характер - конкретен туристически продукт, с чиято помощ 
удовлетворяват комплекс от потребности на своите клиенти. При това „цялостната организация и 
реализиране на туристическата дейност изисква непосредственото взаимодействие между 
туристическото предприятие- организатор на рекреационния процес и потребителя на създадените 
от него блага“.1 Дейностите, извършвани от нейните разнородни, но свързани помежду си 
стопански структурни звена- туроператорски и агентски фирми, хотелиери, ресторантьори и други 
с допълващ характер, имат за цел чрез удовлетворяване на рекреационните потребности да носят 
икономическа изгода на съответните предприятия. От тук произтича необходимостта от оптимално 
съчетаване на различни туристически услуги, в резултат от което да се осигурява положителен 
ефект в две направления: печалба за предприятието и удовлетворяване на разнообразните 
потребности на туристите.2  

Туризмът е динамично развиващ се отрасъл. „Неговото съществуване и развитие зависи в 
голяма степен от туристическото търсене и предлагане, които под влияние на различни фактори 
могат да променят своите параметри.”3. Основно значение за управлението в предприятията от 
туристическата индустрия има изучаването на търсенето и предлагането на туристически продукти 
и услуги и избора на подходящи управленски решения с цел максимизиране на печалбата на 
предприятията в бъдеще. 

В туризма се осъществява предлагане на туристически и други услуги и макар, това да не е 
типично, предлагат се също определени стоки (сувенири, предмети на изкуството и др.). Някои 
автори различават два вида предлагане в туризма – първично и вторично. Първичното отразява 
качествата на туристическите ресурси на дадената дестинация- напр. наличието на плажна ивица с 
условия за рекреационни дейности на базата на една природна даденост. Вторичното предлагане е 

                                                
1 Нешков М., Технология и организация на туристическата дейност, Jusautor, С., 1995, с. 7 
2 Мадгерова Р., Предприемачество и малък бизнес в туризма, изд. Интелект А, С., 2004, с. 22- 23 
3Пак там, с. 24- 25 
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свързано с материалната база и кадрите в туризма, които произвеждат и предлагат услуги в 
областта на храненето, настаняването, обслужване на бизнес срещи, конференции и др.4 От 
значение е да отбележим, че туристите пътуват главно заради ресурсите и забележителностите на 
туристическата дестинация, но „основните икономически ефекти от туризма идват именно по 
линия на вторичното предлагане- транспорт, нощувка, хранене, покупки и др.”5 

Търсенето на услуги в туризма се отличава главно с неорганизираност и нееднородност на 
участниците в туристическите пътувания, висока степен на ценова и доходна еластичност, висока 
степен на кръстосана еластичност, проявяваща се във възможността да се заменят един вид 
туризъм с друг, дадена туристическа услуга с друга, да се промени времето за осъществяване на 
пътуването и т.н.6 С цел максимизиране на печалбата при планирането на своята дейност 
туристическите предприятия изследват и проучват изискванията и предпочитанията на 
потребителите на туристическия продукт, сегментират туристическия пазар по различни признаци 
и отчитат влиянието на социално- икономическите фактори върху търсенето на услуги в туризма. 
На основата на резултатите от изследванията и проучванията мениджърите вземат управленски 
решения, влияещи върху обема, структурата, динамиката и качеството на туристическото търсене, 
а именно управленски решения свързани с продуктовата, ценовата, дистрибуционната и 
комуникационната политика. 

В туризма се осъществяват социални контакти, които неминуемо възникват между между 
туристи и персонал, туристи и местно население, а също и между отделните групи туристи.7 Освен 
с клиентите сложни взаимоотношения възникват и с партньорите на туристическото предприятие- 
останалите звена от веригата на туристическото обслужване и доставчици на различни продукти, с 
което осигуряват необходимото качество.8 Между предприятията производители на 
туристическите продукти и услуги и туристите също се осъществяват връзки и отношения, които 
се отразяват върху развитието на туризма. Те могат да имат положително или негативно влияние 
върху него в зависимост от своето конкретно проявление. От значение е да посочим, че при тези 
взаимоотношения особено важно е доверието. „Доверието, което е основна ценностна категория в 
организационните взаимоотношения, се показва особено ярко чрез реторичните умения, чрез 
умелата организация на думите и адекватното им поднасяне.”9 Именно затова персонала в 
туристическите предприятия трябва да бъде специално обучен да комуникира вербално и 
невербално с клиентите и партньорите си.  

С главната цел на дейността на туристическото предприятие- увеличаване на печалбата е 
свързано и туристическото предлагане. Обемът, структурата, динамиката и качеството на 
туристическото предлагане зависят от реалните възможности на конкретните предприятия 
производители на туристически продукти и услуги, нивото на техниката и технологиите, 
рентабилността и алтернативите за инвестиции. Туристическото предлагане се характеризира със 
силна нееластичност, непрекъснато разширяване на териториалните му граници, концентрация и 
специализация на туристическите предприятия, засилена ценова и неценова конкуренция, високи и 
стабилни темпове на растеж.10  

В заключение ще отбележим, че туристическото предлагане заедно с търсенето определя 
позициите на туристическите предприятия и налага необходимостта при планиране на тяхната 
дейност да се вземат ефективни управленски решения за реализирането на висока икономическа 
изгода. 

 

                                                
4 Бъчваров М., Тончев Цв., Основи на туризма, изд. Тилиа, 1996, с.7 
5 Пак там, с.7 
6 Доганов Д., Маркетинг в туризма, изд. Принцепс, Варна, 1994. с.71- 72 
7 Бъчваров М., Тончев Цв., Основи на туризма, изд. Тилиа, 1996, с.9 
8 Мадгерова Р., Предприемачество и малък бизнес в туризма, изд. Интелект А, С., 2004, с. 23 
9 Ушева, М. Управленски бизнес етикет. Унив. изд. „Н. Рилски”, Благоевград, 2010, с. 113 
10 Доганов Д., Маркетинг в туризма, изд. Принцепс, Варна, 1994. с.74- 75 
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Abstract 
Depending on the appearance of various facts, the legal subjects acquire subjective rights, which characterize 

relevant relationships. In this sense there is a correlation between verbal indication of the subjective right and the acquired by 
the legal subject quality. 

In this scientific report the object of study are the rights of the tourists, in the context of necessity for a restriction, not 
principally with regard of protecting their personal interests, but also in accordance with the public interest. 
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Участниците в обществените отношения придобиват в зависимост от проявлението на 
различни факти субективни права, характеризиращи съответните правоотношения. В този смисъл 
съществува обусловеност между словесното обозначение на субективното право и придобитото от 
съответния правен субект качество. 

Обект на изследване са правата на туристите в контекста на необходимостта от 
ограничаване, при обективирането на определени факти – ограничителни основания, не само с 
оглед защита на техните лични интереси, но и в съответствие с обществения интерес.1 

Съгласно разпоредбата на пар. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма, 
придобиването на качеството турист от субект на правото физическо лице е в зависимост от 
определени условия.2 Следва да се има предвид също, че туристите от друга страна в качеството 
им на човешки същества и граждани на съответна държава са носители на права посочени в 
международните актове по правата на човека и гражданина. Следователно с оглед казаното за 
разглежданите субекти се очертават две групи права ограничаването, на които е допустимо при 
наличието на законоустановени условия. Въпреки особеностите им, между тях съществува 
обусловеност.3 

Възникването на качеството турист и произтичащите от това права, е свързано с 
упражняването на правото на свободно придвижване. Неговото ограничаване се отразява 
ограничително и на другата група права, дори може да възпрепятства тяхното придобиване. 
Съществуващата връзка означава и друго, неправомерното ограничаване на правото на свободно 
придвижване води и до неправомерно въздействие върху останалите права. 

Възможността за ограничаване на права е установена както в Конституцията на Република 
България4, както и редица международни актове по правата на човека. 

                                                
1 Вж. Станин, М., Автореферат, Ограничаване на субективни права, Благоевград, 2006 г. 
2 Закон за туризма, пар. 1, т. 1, от Допълнителни разпоредби, Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 
Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г. 
3 Чл. 13 от Всеобща декларация за правата на човека 1. „Bсеки човек има право свободно да се придвижва и да избира 
своето местожителство в пределите на всяка държава. 2. Всеки човек има право да напусне всяка страна, включително 
и своята, и да се връща в страната си.“; 8 Свобода на придвижване, т. 1 от Световен кодекс на етиката в туризма „В 
съответствие с международното право и националните закони, туристите и посетителите трябва да се ползват от 
правото да се движат свободно в рамките на своите страни и от една държава в друга съгласно Член 13 на Световната 
декларация за правата на човека; те трябва да имат достъп до местата за транзитно преминаване, местата за престой и 
до туристическите и културните обекти, без да бъдат подлагани на излишни формалности и дискриминация; 
4 Чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Р Българиял.  „При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение 
със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, 
предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37.“ 
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В действителността се осъществяват редица обстоятелства свързани с упражняването на 
вече придобити права. Тази обусловеност налага промяна в този процес, защото упражняването им 
по непроменен начин ще доведе до настъпването на отрицателни последици. Война военно или 
друго извънредно положение са типичните ограничителни основания за правото на придвижване. 
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Закона за туризма туристическите обекти са 
общодостъпни с изключение на тези, за които специални закони предвиждат друго. Следователно 
освен при наличието на посочените в Конституцията на Р България ограничителни основания, 
ограничаване на правата на туристите е допустимо и въз основа на посочената разпоредба в Закона 
за туризма във връзка със специални закони. 

Ограничаването на права е сложен процес, който трябва да отговаря на конкретни 
законовоустановени изисквания, а именно: 

- Насоченост на основанията за ограничаване на субективни права към постигане на законово 
определени цели. Съразмерност. Необходимост; 

- Законоустановеност на ограничаването на субективни права; 
- Съгласуваност с принципа на равенство при ограничаване на субективни права и забрана за 

дискриминация; 
- Прилагане на справедливостта като критерий за определяне на пределите на ограничаване 

на субективни права, както и други неправни оценъчни явления; 
Целите на ограничаването на субективните права в правната литература се определят по 

различни начини: поддържане на правопорядъка, обезпечаване на личната безопасност, 
обезпечаване на вътрешната и външна безопасност на обществото и държавата, създаване на 
условия за икономическо развитие и охрана на всички видове собственост.5 

Характеристиката на законово определените цели, постижими чрез ограничаване на 
субективни права, може да бъде допълнена и със следното: свързани са със законовите интереси на 
различни правни субекти и в този смисъл определят направлението на нормотворческия процес, 
свързан с тяхното обезпечаване. Необходимостта от постигането на тези цели възниква само при 
настъпването на определени условия на промяна (ограничителни основания), или основателно 
предположение за настъпването им, която поставя в опасност от нарушаване или нарушава 
посочени в закона правоотношения и правни връзки.  

Предвиждането на ограничаването на субективни права в закон означава още: 
- В закона да е посочено специално ограничителното основание; 
- Да е посочено субективното право, обект на ограничаването, както степента и вида на 
ограничаването; 
- Да е указан субектът компетентен да упражни ограничителното въздействие; 
- Законът да съдържа точната процедура на ограничаването на субективното право; 
- Да указва целта на ограничаването, формата на установяването на ограничаването; 
- Достъпност и предвидимост на правните норми предвиждащи ограничаване на субективни 
права; 
- Установяване на изискването ограничаването на субективни права да се разглежда 
едновременно с необходимостта от ограничаване; 

Туристите, намиращи се конкретна държава може да бъдат обособени в две големи 
групи, състоящи се от гражданите на съответната страна и граждани на други държави. 
Напълно естествено е в тези групи да се намират лица носители, посочени в разпоредбата на 
                                                
5 Гойман, В. И., Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по русийскому законодательству 
международному право. Материалы „круглого стола” журнала „Государства и права”, Государство и право. 1997 г., бр. 
7, с. 27. 
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чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Р България6. Това предполага и налага стриктното спазване на 
принципът на равенството при пристъпването към ограничаване на права. Неговото 
функциониране се свързва със забраната за дискриминация. В контекста на посочения 
принцип, трябва да се има предвид, че правомерното ограничаване на права е невъзможно без 
съобразяване със забраната за дискриминация и по отношение на гражданите, които не са 
туристи. 
 
 

                                                
6Чл.6. (2) от Конституцията на Република България „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви 
ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, 
религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено 
състояние.“ 
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ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НЯКОИ ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПРЕФОРМИРАНИ 
СВЕТЛИНИ ИСТОЧНИЦИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ВИД ПРИ СПА-

ТУРИЗМА 
 

Георги Георгиев 
Клиника Физикална и рехабилитационна медицина-ВМА, София 

 
Резюме 
Желанието на човека да има здрав и приятен външен вид е съвсем естествено, тъй като то отговаря на 

естетическите изисквания, които са социални по своята същност. Тези хора често са възприемани като синоним 
на успех. Страхът от загуба на привлекателност понякога допринасят за емоционално страдание, безпокойство, 
отчаяние и безнадеждност, което в крайна сметка генерира хроничен стрес. Премахването на признаците от 
стареенето се смята за естествена част от стандарт на живот. "Старостта е болест - и тя е лечима!" – 
този афоризъм на професор Хенри Шърман намира все повече доказателства за ролята на СПА която се 
увеличава и прави живота на хората социално пълноценен. През 20-те год. на изминалото столетие в Уелнес и 
СПА курортите се повежда лечение с помощта на електрически ток (d'Arsonval) и масаж. След това влиза в 
модата слънчевия загар и той е толкова популярен, че на конкурсите за красота във Франция и Швейцария 
победител е този, чиято кожа бързо набира бронзов оттенък. От началото на 60-те год. на миналия век се 
наблюдава увеличение броя на възрастните хора и козметичните дефекти са само външните прояви на вътрешни 
заболявания. Затова лечението често се предшества и е насочено към създаване на "добър естетичен вид". Един 
от най-достъпните естествени източници за опазването на здравето и младостта е слънчева светлина. В 
древността слънцето се възприема като източник на живот и е обожествявано. Първото съзнателно 
използване на слънчева светлина за профилактични и терапевтични цели идва от Египет (XIII в. пр. н. е.). На 
многобройните релефи фараона е изобразен в лъчите, излъчвани от устройства под формата на ръце, държащи 
живот. В кулите посветени на Амон-Ра-Хепри, слънчевата светлина прониква свободно в интериорното 
пространство. По-късно, Херодот, отбелязва, че красотата и здравето на египтяните са свързани с този култ. 
Най-голямата стойност за древните гърци и римляни има въздуха, светлината и гимнастическите упражнения. 
Те са основната причина за доброто физическото и психическо състояние. Първият лекар, който използва 
слънчева светлина в ежедневната практика е Хипократ (V в. пр. н. е.). Лекарите в Древен Рим са предписват 
хелиотерапия, а помещенията в които са извършвани процедурите са наричани солариуми. В Европа вярват, че 
хората, които са изложени на слънчевите лъчи са защитени от болест. Максимата: "Водата - добре, въздухът - 
това е по-добре, а светлината - много добре!" е мотото на фототерапията. Датския физиотерапевт Niels 
Finsen през 1898 г. основава „слънчева градина” в Копенхаген за пациенти и предлага за използване изкуствени 
източници на светлина по-ефективни от слънцето. Днес СПА центровете използват технологии, които се 
основават на ефекта на различни преформирани физикални фактори и резултатите са изумителни. Добре 
подържанoто младежко лице е широко разпространено явление, а въвеждането на модерни технологии могат да 
изпълнят много от желанията изглеждащи по-рано невъзможна мечта. Слънцето осигурява не само енергия, но 
също така регулира всички процеси в природата - от фотосинтезата при растенията към висшата нервна 
дейност и социално поведение на цели народи. Това определя изборът на електромагнитната радиация в 
оптичния диапазон като лечебен фактор. Енергийните параметри на лазери с ниска интензивност е значително 
под нивото на слънчевата радиация, а спектралните характеристики на вълните съответстват на слънчева 
енергия. Налице е ясна тенденция в развитието на лазерната терапия: хелиотерапия (слънцелечение) - 
фототерапия (светло терапия) - Лазерна терапия. Използването на лазерни технологии се превърна в един от 
приоритетните, ефективни и безопасни направления в Уелнес и СПА - центровете.  

Ключови думи: СПА-туризъм, хелиотерапия, фототерапия, кинезитерапия, лазерна терапия 
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то отговаря на естетическите изисквания, които са социални по своята същност. Тези хора често 
са възприемани като синоним на успех. Страхът от загуба на привлекателност понякога 
допринасят за емоционално страдание, безпокойство, отчаяние и безнадеждност, което в крайна 
сметка генерира хроничен стрес. Премахването на признаците от стареенето се смята за 
естествена част от стандарт на живот. "Старостта е болест - и тя е лечима!" – този афоризъм на 
професор Хенри Шърман намира все повече доказателства за ролята на СПА която се 
увеличава и прави живота на хората социално пълноценен.  

През 20-те год. на изминалото столетие в Уелнес и СПА курортите се повежда лечение 
с помощта на електрически ток (d'Arsonval) и масаж. След това влиза в мода слънчевия загар и 
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той е толкова популярен, че на конкурсите за красота във Франция и Швейцария победител е 
този, чиято кожа бързо набира бронзов оттенък. От началото на 60-те год. на миналия век се 
наблюдава увеличение броя на възрастните хора и козметичните дефекти са само външните 
прояви на вътрешни заболявания. Затова лечението често се предшества и е насочено към 
създаване на "добър естетичен вид".  

Един от най-достъпните естествени източници за опазването на здравето и младостта е 
слънчева светлина. В древността слънцето се възприема като източник на живот и е 
обожествявано. Първото съзнателно използване на слънчева светлина за профилактични и 
терапевтични цели идва от Египет (XIII в. пр. н. е.). На многобройните релефи фараона е 
изобразен в лъчите, излъчвани от устройства под формата на ръце, държащи живот. В кулите 
посветени на Амон-Ра-Хепри, слънчевата светлина прониква свободно в интериорното 
пространство. По-късно, Херодот, отбелязва, че красотата и здравето на египтяните са свързани 
с този култ.  

Най-голямата стойност за древните гърци и римляни има въздуха, светлината и 
гимнастическите упражнения. Те са основната причина за доброто физическото и психическо 
състояние. Първият лекар, който използва слънчева светлина в ежедневната практика е 
Хипократ (V в. пр. н. е.). Лекарите в Древен Рим предписват хелиотерапия, а помещенията в 
които са извършвани процедурите са наричани солариуми. В Европа вярват, че хората, които са 
изложени на слънчевите лъчи са защитени от болест. Максимата: "Водата - добре, въздухът - 
това е по-добре, а светлината - много добре!" е мотото на фототерапията.  

Може и парадоксално да звучи, но основите на съвременната лазерна медицина са 
заложени много преди появата на квантовата механика и лазерната техника. В този случай със 
пълна сила важи известното правило, че „Всяко ново е добре забравено старо”. 

На границата между XIX и XX столетие набира популярност един нов метод – 
фототерапията. Това е лечение при което се използват тесни спектри от видимата област на 
светлината (фотохромотерапия). В древни времена лечението със светлина е използвано в 
продължение на столетия за терапия на различни заболявания.  

До изобретяването на електричеството хората пропускали слънчеви лъчи през различни 
филтри за да лекуват болестите. За най-ефективна е считана червената област на светлината. По 
този начин, още в началото на изминалото столетие с помощта на червена светлина е лекувана 
туберкулоза, възпаления, атонични рани. Предполага се, че червената светлина повишава 
устойчивостта на организма към инфекции. За лечение на инфекциозно болни в тежко 
състояние се отделят специални помещения с прозорци покрити с червени завеси, като не се 
допускали други странични източници на светлина. 

В 1889 г. датския лекар-изследовател Niels Ryberg Finsen (1860 – 1904) изобретява 
апарат и разработва принципите и методиката на фототерапията. Методиката на Н.Финзен с 
успех преминава през клинични изпитания. Той организира институт по светлолечение и 
клиника за болни - Финзенов Медицински Институт за Светлина в Копенхаген.  

Дори и днес принципите формулирани от датският учен звучат доста съвременно: 
„Различните спектри на светлинното лъчение оказват различно терапевтично действие”. Най-
ефективни области са тези на червената и синята светлина. …..”червената светлина лекува 
всеки хроничен процес, а синята всеки остър”. 

Ефективността на фототерапията зависи от качеството на филтрация на светлината т.е. 
от спектралната плътност на светлинната енергия. Лечението се провежда в затъмнено 
помещение и в отсъствието на други източници на светлина. Апаратът на Финзен 
представлявал устройство със силен източник на светлина – дъгова лампа, система от лещи за 
фокусиране на лъча и рубинов филтър за филтрация на светлината. По такъв начин излъчващия 
спектър се намира в обхвата на 640 – 680 nm с предполагаема мощност на лъчението около 5 – 
10 mW. Финзен настоявал да се използва рубинов филтър, като подчертавал, че използването на 
филтри с оцветено стъкло съществено понижава терапевтичната ефективност. 
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Клиничния ефект от хромотерапията по Финзен с „чиста червена светлина” се обяснява 
просто: „повишават се съпротивителните сили на организма”. Синята светлина получена в 
резултат на филтрацията през кобалтово стъкло се използва при травми на меки тъкани в 
острия период и помага за намаляване на посттравматичния едем и кръвоизлива.  

Изследванията на Н.Финзен получават признанието на учените от цял свят и в 1903 г. 
той е удостоен с Нобелова премия в областта на медицината. 

По-късно се появяват детайлни проучвания на американски радиобиолози в областта на 
фотоактивацията. Техните публикации обясняват ефекта на фототерапията и главно 
изобретяването на лазерите – идеалните източници на „чиста светлина”. Те се явяват логична 
предпоставка за продължаване на изследванията в областта на фототерапията, но вече с ново 
качество – лазерна терапия.  

Фундаменталните физични разработки в края на 50 год. от изминалото столетие 
допринесоха за възникване на нова наука – квантовата електроника. В резултат на това по-
късно бяха създадени нови източници на кохерентна светлина – оптичните квантови генератори 
(лазерите). 

Думата LASER е съкращение от английския израз Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation, което означава: “Усилване на светлината с помощта на стимулирано 
лъчение”. Следователно, действащ фактор при лазерната терапия е насочения светлинен поток 
(фиг. 1). 
 

 
 
     Фиг.1. Абревиатура и смисъл на израза L A S E R 

 
Свойствата на лазерното лъчение (ЛЛ) съществено се отличават от другите видове 

електромагнитни лъчения, използвани в медицината. Този важен извод позволява да причислим 
ЛЛ към самостоятелните източници на въздействие върху живия организъм. 

Лазерните системи условно можем да разделим на две групи: мощни лазери – 
използвани в хирургията (включително козметичната хирургия) и други области на медицината 
и лазери с нисък интензитет, които не предизвикват силно топлинно въздействие върху 
тъканите и са нов перспективен вид в съвременната физиотерапия.  

НИЛЛ оказва стимулиращо влияние и се отнася към лечебните методи, които имат за 
цел да нормализират регулаторните функции (местни и общи) на организма. Към тези лазери 
отнасяме хелий-неоновия, хелий-кадмиевия, полупроводниковите лазери и др. НИЛЛ не 
предизвиква груби патологични промени в тъканите. Под влияние на НИЛЛ съществено се 
променя активността на обменните процеси, ходът на енергетичните и биологичните реакции. 
В зависимост от това, какви задачи си поставя лекарят-физиотерапевт може да използваме един 
или друг вид лазери, а често - и съчетани един с друг.  

Общи тенденции за обосновано приложение на лазерите са стремежът към максимално 
повлияване на патологичния процес, намаляване продължителността на манипулацията, 
честотата на усложнения, подобряване условията за заздравяване на рани с различен произход и 
ускоряване на възстановителните реакции, потискане на болковия синдром и др. 
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Ефективността на ЛЛ зависи от неговите параметри: дължина на вълната, плътност на 
енергията върху биологичния обект, свойството на тъканите да поглъщат лъчението и др. В 
крайна сметка върху тези особености са изградени и основните принципи на лазерната терапия. 

При въздействие с НИЛЛ в биологичните структури се развива комплекс от физико-
химични, функционални и системни промени. Наблюденията показват, че под въздействието на 
НИЛЛ в биологичните тъкани възниква асептична възпалителна реакция, активираща 
фибробластните процеси и физико-химичните изменения в тъканната среда. Вероятно това е 
един от възможните механизми, посредством които НИЛЛ може да подпомогне зарастването на 
операционните разрези, атоничните рани, да спре развитието на перитонит при облъчването на 
перитонеума по време на операции в коремната кухина. 

Важен теоретичен инструмент може да се окаже изучаването на въпроси, касаещи 
резонансните явления, корекцията на биологичните процеси, процесите за активация на 
хематопорфирините и др.  

Нискоинтензивната лазерна терапия (НИЛТ) е физиотерапевтичен метод на лечение, 
затова лекарите от други специалности е необходимо да са запознати с основите на 
физиотерапията. 

Понастоящем обаче, липсва обща теория на физиотерапията, не е окончателно решен 
проблема за общото и специфичното при действието на физичните фактори, в това число и на 
ЛЛ. Принципът доза – ефект е недостатъчно проучен, както в практичен, така и в теоретичен 
аспект. Въпросът за избирателното действие на физичните фактори диктува необходимостта от 
нов подход към изясняване и доказване на лазерните механизми на действие. В същото време 
генералния извод за принципната приложимост на лазерите в областта на биологията, 
основните закони на физиката, както и фундаменталната наука на законите за движение на 
материята не се възприеха като основни в експерименталната и практическа физиотерапия. 
Такива общи динамични особености на биологичните системи, като свойствата на 
стационарните състояния, техния брой, устойчивост, възможност за преминаване от един 
режим на функциониране в друг, авто-фреквентността на режима на живата система, се отчитат 
само от биофизиците, но се забравят от клиницистите. Представянето на електронно-
конформационните взаимодействия, като основа за разбирането на механизмите за 
функциониране на макромолекулите, липсва в публикациите на експерименталните и клинични 
данни при изследване действието на физичните фактори, в частност и на ЛЛ.  

В отделни авангардни раздели на различните науки често се извършват монументални 
открития, но не всички изследователи се стремят да престъпят границата на своята наука. 
Затова инженерите, разработващи нова лазерна апаратура, чакат технически задания от 
лекарите, а лекарите поради недостатъчна компетентност в областта на физиката, биофизиката 
и техниката не могат обективно и грамотно да формулират тези задачи. 

Не по-маловажно е изследването на непосредственото влияние на ЛЛ върху определени 
точки и зони на кожата. Изследванията на клетъчно и субклетъчно нива могат да хвърлят 
светлина върху механизмите на формиращите се процеси и да определят кръга болести, при 
които е показана НИЛТ. ЛЛ в някои от случаите е целесъобразно да се комбинира с физикални 
фактори, лекарствени препарати и др. Естествено, в обозримо бъдеще може да възникнат нови 
проблеми, да се открият нови пътища, да се прояснят нови възгледи, но едно е несъмнено – 
лазерите ще бъдат надежден помощник в ежедневието на лекаря. 

Днес СПА центровете използват технологии, които се основават на ефекта на различни 
преформирани физикални фактори и резултатите са изумителни. Добре подържанoто младежко 
лице е широко разпространено явление, а въвеждането на модерни технологии могат да 
изпълнят много от желанията изглеждащи по-рано невъзможна мечта. Слънцето осигурява не 
само енергия, но също така регулира всички процеси в природата - от фотосинтезата при 
растенията към висшата нервна дейност и социално поведение на цели народи. Това определя 
изборът на електромагнитната радиация в оптичния диапазон като лечебен фактор. 
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Енергийните параметри на лазери с ниска интензивност е значително под нивото на слънчевата 
радиация, а спектралните характеристики на вълните съответстват на слънчева енергия. Налице 
е ясна тенденция в развитието на лазерната терапия: хелиотерапия (слънцелечение) - 
фототерапия (светло терапия) - Лазерна терапия. Използването на лазерни технологии се 
превърна в един от приоритетните, ефективни и безопасни направления в Уелнес и СПА - 
центровете.  
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Abstract 
Safety and security is a critical factor for the competitiveness of the industry of tourism and travel in each country. 

They areamong the 14 aspects that make up the index of competitiveness. Problems related to health, safety and security in 
tourism are becoming more importantdue to the fact that tourism employs an increasing number of people constantly 
changing their location. This study aims to establish awareness of persons employed in tourism in terms of measures for 
safe and healthy working conditions and compliance with safety rules at work in Bulgaria.  

Key words: health, security, safety and health at work, tourism. 
 

Безопасността и сигурността са критичен фактор за конкурентоспособността на 
индустрията на туризма и пътуването във всяка една страна. Те са сред 14-те аспекта, които 
съставят индекса на конкурентоспособност. Повишаването на заболяваемостта, появата на нови 
болести, нарастващата заплаха от терористични актове и сравнително високата степен на 
инциденти и бедствия, засягащи туристическата индустрия, изискват подобряване качеството 
на работа и безопасността и сигурността на работното място в бранша. Проблемите, свързани 
със здравето, сигурността и безопасността в туризма, придобиват все по-голямо значение 
поради факта, че в сферата на туризма са заети все по-голям брой хора, сменящи непрестанно 
местоположението си. Увеличава се и броя на туристите в световен мащаб. Повишава се нивото 
на тяхната осведоменост относно: политическата и правна среда на страната гостоприемник, 
криминална обстановка, жизнения стандарт и специфични обичаи на местното население, 
състоянието на сигурност на гражданите и туристи и т.н.   

Настоящото проучване цели да установи осведомеността на заетите в туризма лица по 
отношение на мерките за безопасни и здравословни условия на труд, както и спазването на 
правилата за безопасност по време на работа в България и по конкритнж в туристическия 
сектор. 

В периода 2013-2014 г. беше проведено анонимно анкетно проучване, целящо да установи 
осведомеността на заетите в туризма лица по отношение на мерките за безопасни и 
здравословни условия на труд, както и спазването на правилата за безопасност по време на 
работа. 

Хипотези. Бяха формулирани следните допускания, някои от които се потвърдиха: 
1. Че се познават и спазват правилата за безопасни и здравословни условия на труд от 

заетите в туризма анкетирани лица.   
2. Че са налице разлиики по пол по отношение на спазването на някой от правилата за 

безопасни и здравословни условия на труд. 
3. Ще са налице разлиики по пол по отношение на конфликтността и подлагането на 

мобинг на работното място. 
4. С увеличаване на възрастта на изследваните лица (ИЛ), ще се увеличават познанията на 

заетите в туризма в областта на безопасните и здравословни условия на труд. 
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5. Имащите повече знания в ообластта на безопасните и здравословни условия на труд, ще 
спазват в по-голяма степен правилата за безопасност. 

6. При имащите повече знания в областта на безопасните и здравословни условия на труд, 
ще има по-редки случаи на травматизъм и заболявания.  

7. Работещите в бранша са теоретично подготвени в случаи на терористичен акт.  
Изследвани лица. В писменото анкетно проучване взеха участие 437 български граждани 

– мъже (202 души – 46%) и жени (235 души – 54%), на възраст от 19 до 50 години. 
Образованието на изследваните лица е завършено средно (29%) и висше (71%). Извадката беше 
формирана на случаен принцип от хора, заети в сферата на туризма – сервитьори, готвачи, 
ресторантьори, администратори и др. 38% от извадката са студенти от различни региони на Р. 
България – задочници, работещи в сферата на туризма. Специализациите и квалификациите, 
които са преминали анкетираните лица са основно – чужди езици, мениджмънт в туризма, 
сервитьорство, курсове за готвачи, компютърни курсове, икономически специализации, 
фризьорство, фирмен мениджмънт и др. Стаж по специалността – туризъм имат всички лица, 
взели участие в анкетното проучване, като стажът е с продължителност от 1 до 30 години при 
различните участници.  

Методология. Изследваните лица бяха попълниха анонимна анкета, отнасяща се до 
познанието и спазването на безопасните и здравословни условия на труд. Анкетата съдържа 16 
айтема отнасяща се до познаването на закона за безопасни и здравословни условия на труд, 
както и спазването на тези норми при конкретното работно място на анкетирания. В анкетата 
лицето попълва и специална част, засягаща демографски характеристики.  
 
Табл. 1.  Честотно разпределение на ИЛ по пол 
 

  Честота Процент Валиден процент Кумулативен процент 
Валидни мъж 202 46,2 46,2 46,2 

жена 235 53,8 53,8 100,0 
Общо 437 100,0 100,0   

 
Табл. 2. Завършено образование в сферата на туризма на анкетираните лица 
 

  Честота Процент Валиден процент Кумулативен процент 
Валидни средно 216 49,4 49,4 49,4 

висше - бакалавър 167 38,2 38,2 87,6 
висше - магистър 54 12,4 12,4 100,0 
Общо 437 100,0 100,0   

 
Резултатите от анкетата сочат, че 75 % от анкетираните не са лекувани в болница, а 25% 

са постъпвали в лечебно заведение. За мобинг (психически тормоз на работното място) 
споделят 26% от анкетираните служители, заети в сферата на туризма. Конфликтите на 
рабоотното място са често явление в сферата на туризма (61% от анкетираните), което означава, 
че работодателите трябва да са наясно със законите на конфликтологията, както и да обръщат 
повече внимание на тренингите за управление на конфликти при служителите си. 64% от 
анкетираните заети лица в туризма съобщават за липса на травматизъм на работното място, 
докато другите 46% са преживавали порезни рани, фрактури, ЧМТ, катастрофи и др.  
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Фиг. 1. Наличие външни въздействия на механиични, биологични и химични агенти 
 

Поради факта, че в ресторантьорството са налице и въздйствия на механични, биологични 
и химични агенти, една част от анкетираните (18%) споделят, че са били подложени на такива 
влияния (Фиг. 1.).  
 

 
 
Фиг..2. Отговори на анкетираните на въпроса: «Колко често работодателят е провеждал 
с Вас инструктаж по безопасност на труда?» 
 

От фиг. 2. се вижда, че все още не се провежда в пълен обем задължителният инструктаж 
по безопасност в труда. Личните защитни средства не се използват изобщо или се използват 
слабо при 47% от изследваните лица. В квалификационни курсове по безопасност на труда са 
взели участие 40% от анкетираните, останалите анкетирани, твърдят, че изобщо не са 
присъствали на такива или имат бегли познания в областта. По отношение на правилата за 
отдих, почивка и хранене – само 29% винаги използват тази възможност. Мерките за шум не се 
спазват, според 15% от анкетираните. 

По отношение на въпроса за провеждането на теоретични курсове и семинари, свързани с 
поведението на заетите в туризма при тероризтичен акт, се оказва, че повече от половината 
нямат никаква подготовка (78% от анкетираните).  
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Фиг. 3. Използване на правото за болничен на анкетираните заети лица в туризма 
 

Правото на болничен не се използва при 18,5% от анкетираните, което може да се обясни 
и със страха на служителите да не бъдат освободени от длъжност или поради бедността на тези 
лица. 

По отношение на познанията, които са необходими на лицата, заети в сферата на туризма, 
с цел осигуряване на безопасността им, както и тази на пътуващите, само една част знаят как да 
реагират в случай на природно бедствие (43%) или на терористичен акт (22%). 

Схемата за евакуация на работното място е позната добре на 67% от анкетираните. Някой 
от служителите сами предлагат въвеждането на нови мерки по безопасност на работното си 
място, а именно 33% от анкетираните. Но със специфичните за работното място вредности не са 
запознати всички – 31% споделят, че не са се интересували от този въпрос. Логично е да се 
предположи, че не знаят и как да си търсят правата в случай на телесна увреда. 
 
Табл. 3 Корелационна таблица – по Spearman 
 
 Възраст 

Честота на 
провеж

дане на 
инструктаж

и по 
безопасност на 
труда 

О
бразование в 

сферата на 
туризма 

П
ознаване на 

специфичните 
вредности на 
работното място 

Травматизъм 

 М
обинг 

Възраст 
 
 
 

      

Честота на 
провеждане на 
инструктажи по 
безопасност на 
труда 

 
- ,196** 

,000 

     

Образование в 
сферата на 
туризма 

 
,422** 

,000 
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Познаване на 
специфичните 
вредности на 
работното място 

 
   ,138** 

,004 

     

 
Травматизъм 
 

  
- ,152** 

,001 

    

 
Мобинг 
 

,324 ** 
,000 

- ,168** 
,000 

,163** 
,001 

 ,159** 
,001 

 

Налице е значима правопропорционална взаимозависимост (r=0.422; p=0.000) между 
възрастта на анкетираните и нивото на подхотовката на анкетираните в сферата на туризма 
(табл. 3). Налице е и значима положителма умерена корелация между мобинга на работното 
място и възрастта (r=0.324; p=0.000).  
 
Табл. 4. U-test по метода на Ман и Уитни 

   пол 
Брой 
ИЛ 

Среден 
ранг 

Рангова 
сума 

Конфликти на 
работното място 

мъж 202 201,70 40743,50 
жена 235 233,87 54959,50 
Total 437     

Спазвате ли 
правилата за отдих, 
почивка и хранене по 
време на работа? 

мъж 202 184,49 37267,00 
жена 235 248,66 58436,00 
Total 437     
     

 

 

Конфликти 
на 
работното 
място 

Спазвате ли 
правилата 
за отдих, 
почивка и 
хранене по 
време на 
работа? 

Mann-Whitney U 20240,500 16764,000 
Wilcoxon W 40743,500 37267,000 
Z -2,872 -5,437 
Asymp. Sig. (2-
tailed) ,004 ,000 

a  Групираща променлива: пол 
 

Резултатите сочат (табл. 4.), че е налице статистически значима разлика между половете 
по отношение на конфликтността на работното място (Asymp. Sig. = 0.04, Z= -2,872) Mean rank 
за мъже - 201,70, жени - 233,87. Спазването на правилата за отдих и почивка също се различава 
при двете групи значимо (Asymp. Sig. = 0.00, Z= -5,437). По останалите категории въпроси не са 
налице статистически значими разлики според пола на ИЛ. 
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Като заключение, може да се каже, че очевидно в туристическия сектор са налице 

известни проблеми, свързани с мерките насочени към съхраняване на здравето, сигурността и 
безопасността на работещите в туризма. Необходими са известни промени с цел превенция на 
здравето и сигурността на хората, както и с цел подобряване на качеството им на живот. Това 
налага и промяна в учебните планове на бакалавърските програми по туризъм, като в тях  се 
включат и актуализират дисциплини по проблемите на сигурността, безопасността, както и 
тренингови модули за усвояване на умения за работа в критични ситуации. Освен това и 
браншовите организации в сектора би трябвало да се включат по-активно в разработването на 
учебните планове и учебната документация за обучението по туризъм, като посочат кои са 
липсващите знания и умения на кадрите в туризма, за да отговаря подготовката им на 
изискванията на съвременните туристически пазари. Резултатите от направеното проучване 
сочат, че конфликтите на рабоотното място са често явление в сферата на туризма, което 
означава, че е необходимо работодателите да бъдат обучени в законите на конфликтологията, 
както и да обръщат повече внимание на тренингите за управление на конфликти при 
служителите си. Мобингът на работното място би могъл да бъде избегнат като се подобри 
комуникацията между служителите и се създаде система за по-ефективна обратна връзка. 
Очевидно е необходимо и въвеждането на квалификационни курсове, свързани с безопасността 
на труда в туризма, както и поведението на заетите в туризма при тероризтичен акт. 
Задължително е и актуализирането на лекционния материал в учебните заведения. 
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АУРИКУЛАРНА ТЕРАПИЯ, ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ДИЕТА ЗА 
ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО- 

НЕОБХОДИМА ПРАКТИКА НА ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ 
 

Георги Георгиев 
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, ВМА-София 

 
Резюме 
Затлъстяването е познато от праисторически времена. Елий Гален създава първата програма за 

отслабване чрез увеличаване на физическите упражнения и контролиран прием на храна. В същото време на 
Изток външното ухо интригува философи и естествоизпитатели. На определен стадий от развитието на 
науката и мисленето почти всички древни култури идват до убеждението, че ушната раковина е необикновена, 
дори божествена част от тялото. В Египет за облекчаване на болката се стимулират определени зони на 
ухото, а извършването на перфорации се използва за предпазване от бременност. Европейската култура също 
преминава през период на повишен интерес към ушната мида. Днес наднорменото тегло е шестият най-значим 
рисков фактор, засягащ общата заболеваемост по целия цвят. Според анализите на Международната група по 
проблемите на затлъстяването, най-малко 1,1 млрд. са възрастните с наднормено тегло. Към момента всеки 
четвърти жител на планетата е с наднормено тегло или затлъстяване и тенденцията към увеличаване броя на 
този контингент в различните възрастови групи нараства. По данни на Националната здравна стратегия, 3,7 
милиона българи са с наднормено тегло и затлъстяване. Спрямо 2000 г. честотата на затлъстяването се е 
увеличила с 9%. България е на шесто място в Европа по наднормено тегло. Характеризирайки 
епидемиологичната ситуация като цяло, може да се каже, че в икономически развитите страни средно всеки 
трети жител е с телесна маса превишаваща максимално допустимата норма. Затова този проблем стои 
неотменно във фокуса на специалистите по здравен туризъм, в Уелнес и СПА центровете. Създаването на 
правилно хранене заема определящо място при лечението на хора с наднормено тегло и затлъстяване. За бърза 
загуба на тегло по медицински показания, се използват специални нискокалорийни диети. Много от тях са 
съчетани с поведенческа терапия. Концепцията за "физическа активност" включва както редовни специфични 
упражнения, така и промяна начина на живот като цяло. Бързо увеличаващите се наднормено тегло и 
затлъстяване отразяват липсата на адекватен енергиен баланс. Логично е да се предположи, че хората с 
относително висок дневен разход на енергия ще запазят своето нормално тегло, докато при понижен разход с 
течение на времето ще се наблюдава покачване на теглото. Затова единственият компонент за преценка на 
дневния енергиен разход е физическата активност, както и подмяната на заседналия начин на живот със 
съчетания от различни дейности. Анализирайки новите научни данни от на САМ (Complementary and Alternative 
medicine) учените стигат до извода, че някои алтернативни методи (CАМ-модули) помогнат за управлението на 
проблема наднормено тегло и затлъстяване. Различните аурикуларни техники включват поставянето на игли в 
определени точки за подобряване или поддържане на добро здраве и отслабване. Изследвания от 1990 г. насам 
показват положителни резултати. Проучване в Австрия на 60 души сочи, че честото стимулиране на 
аурикуларните точки помага за потискане на апетита, а друго италианско пилотно изследване на 40 затлъстели 
установява, че аурикулопунктурата подобрява тревожността и депресията.  
Разработената от нас методика е лесна, безопасна, ефективна и приложима в условията на СПА-центрове за 
гости с наднормено тегло от страната и чужбина. 

Ключови думи: туризъм, здравен туризъм, наднормено тегло и затлъстяване, аурикуларна терапия, 
СПА 
 

Преди около 30 000 години праисторическа статуетка, т.н. Палеолитна Венера1 
изобразява анатомично точно абдоминален тип затлъстяване при жени.  

 

                                                
1Палеолитна Венера е условен термин, с който се обозначават мaлки праисторически пластики на жена, 
създадени през късния палеолит. Повечето палеолитни Венери са с пищни форми. Има много интерпретации за 
значението на палеолитните Венери, които все още не са точно доказани, но поради пищните им форми се счита, 
че те имат култово предназначение и символизират плодородие, късмет или олицетворяват най-вероятно Богинята 
майка. 
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Фиг. 1 Палеонтологична Венера (Венера на Вилендорф) – Природоисторически музей 

(Виена) 
 
Функцията на тези статуетки е предмет на разгорещени спорове. Вероятно те са символ 

на плодородието – иронично от гледна точка на съвременните познания, установяващи, че 
затлъстяването предизвиква безплодие [20]. 

Първият медицински съвет за борба със затлъстяването се съдържа в папирус, отнасящ 
се до 1550 г. пр. Хр., където се препоръчва "да се ядат пшенични зърна и плодове от бамя". 
Проблемът е добре познат в древен Рим, където хора с наднормено тегло подлежат на глоби. 
Ибн-Сина (Авицена, 980-1037 пр. Хр. ) в своя труд "За режима на човешкото тяло, чиято 
природата е несъвършена" дава практически съвети за отслабване [1]. 

Според Тората2 кашрутът определя какви храни могат да ядат евреите и как да ги 
използват. Тези храни се наричат „кашерни“. Мойсей се счита за оригинален автор на диета 
препоръчвана на евреите – „хляб, вино, мед, мляко, четириноги с раздвоени копита, пернати 
видове (някои от тях само по изключение), както и риби, които имат перки и люспи“. 

Древните египтяни спазват диета като средство за опазване на здравето, признавайки, 
че както количеството, така и качеството на храната е важно. Херодот твърди: "...египтяните 
повръщат за да очистят себе си три пъти в месеца с оглед да запазят своето здраве" [21]. 

За пръв път въпросите за лечебното хранене поставя Хипократ (460 - 377 г. пр. н. е. ) в 
книгата "Диетика". Той учи: "... вредно е за здравето да се поема повече храна отколкото 
позволява конституцията, като в същото време не използваме упражнения за изразходване на 
този излишък" [14]. Няколко века по-късно Гален създава първата успешна програма за 
отслабване чрез увеличаване на физическите упражнения и контролиран прием на храна. Върху 
проблемите предизвикани от затлъстяването и начините на лечение са посветени трудовете на 
Диокъл (IV век до н. е.) [16]. 

Питагор препоръчва различни подходи: при преяждане да се повръща или да се пости. За 
него модерацията е водещ принцип. Той учи, че "човек който цени здравето си трябва да дозира 
умствения труд, диетата и извънбрачното съжителство". Лекарят Икус изповядва подобни 
вярвания за умерено хранене с физически упражнения за запазване на здравето. Целзиус 
предизвиква бурни спорове, като предлага здравият човек да се отдаде на угощения, което 
твърдение го прави покровител на чревоугодниците и пияниците. За разлика от него Плутарх 
(въпреки, че не е лекар) прави връзка между телесното тегло и здравето: "Тънките хора по 
принцип са най-здрави". Той свързва затлъстяването с лоша циркулация на кръвта в тялото [22]. 

                                                
2Библия, Трета глава Мойсеева, Левит, гл. 11 
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В древна Спарта се изисква от младите мъже да подържат телесното тегло в рамките на 
определен стандарт. Фините фигури са на мода в Крит, Атина, Рим и други центрове на древни 
цивилизации, макар че хората с наднормено тегло съставят значителен процент от популацията 
[23]. 

По време на "светата" инквизиция развитието на науката е в застой, което отразява 
възприемането на затлъстяването противоречиво - гладуването и аскетизмът са считани за път 
към съвършенството, а едновременно с това затлъстяването е символ на изобилие, красота и 
изящество [9; 10]. 

Заболяването предизвиква много дебати, както в научната интерпретация на 
концепцията, така и в социалното възприятие и изобразителното изкуство. Преди ХХ в. 
каноните на женската красота са нееднозначни. От една страна е ценена аристократичната 
изтънченост, а от друга страна – пищните красавици, които в продължение на столетия 
вдъхновяват художници като Рубенс и Реноар [25]. В арабската култура пълнотата се разглежда 
като признак за красота дори и в наше време. В японската култура има някои противоречиви 
възприятия по отношение на затлъстяването. Мъжката пълнота се асоциира със сила, а 
женската – като недостатък [4; 17]. 

Началото на масовата мода на новия спортен стил се поставя едва през 1908 г. от 
френския дизайнер Пол Поаре и се затвърждава от техническия прогрес в шивашката 
промишленост [15]. 

Едва от XVII в. затлъстяването се разглежда вече като медицински проблем. Идеята, че 
затлъстяването е заболяване, което се характеризира с всички компоненти на болест е 
концепция потвърдена от П.Ернсбергер и П.Хескев. Многогодишното натрупване на знания и 
успехите на молекулярната биология постепенно променят научните представи за 
затлъстяването, механизмите на развитие, разширяването на възможностите за диагностика и 
лечение. Като доказателство учените представят епидемиологични проучвания за 
въздействието на затлъстяването върху здравето на човека [8; 27] и то е морално осъждано и 
медицински нежелано. 

В същото време на Изток особената форма на външното ухо, която не носи някаква 
значима функция, от дълбока древност интригува философи и естествоизпитатели. На 
определен стадий от развитието на науката и мисленето почти всички древни култури идват до 
убеждението, че ушната раковина е необикновена, дори божествена част от тялото, а нейните 
размери и форма определят особените свойства и таланта на индивида. Почти във всички 
скулптурни изображения Буда е представен с огромни уши, меката част на които виси до 
раменете [2]. 

Днес трудно би могло да се определи точното време и място на поява на аурикуларната 
медицина, но няма съмнение, че историята на тази методика се заражда преди няколко 
хилядолетия. Най-вероятно терапевтичните възможности на външното ухо се разкриват 
самостоятелно и независимо един от друг в различни райони на древния свят. В древен Египет 
за облекчаване на болката се стимулират определени зони на ушната раковина, а извършването 
на перфорации в определени точки се използва за предпазване от бременност [11]. 

Европейската култура също преминава през период на повишен интерес към ухото. 
Изображения с непропорционално големи уши се срещат при критските и етруските статуетки, 
датиращи от началото на първото хилядолетие до новата ера.  

Терапия чрез стимулиране на аурикуларните точки (АТ) още от древни времена се 
практикува в Югоизточна Азия. В енциклопедичната творба „Канон на китайската медицина” 
(Хуан Ди Ней Дзин) ушната мида се разглежда като структура, която е тясно свързана с всички 
органи. Специално е обяснено, че "ухото е в центъра на каналите на тялото" [6; 26]. Според 
концепциите на Традиционната Китайска Медицина (ТКМ) външното ухото е свързано с 
всички канали от системата Цзин-ло. 
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Появата на теорията за енергийните канали и точки за въздействие, която се основава 
на акупунктурата, не се вписва в традиционния модел на развитие от примитивни към по-
съвършени знания. Трудно е да се обясни съществуването на тази доктрина без да се 
предположи, че тя е резултат на една напреднала цивилизация. Акупунктура не е единственото 
доказателство за възможното съществуване в древни времена на познания, изпреварващи 
модерните. Както сочи физикът Ф.Капра, представата за света, изразена в най-древните учения 
на Индия и Китай, по-точно отразява реалността, отколкото възгледите, които съществуват в 
областта на науката до началото на ХХ век, т.е. до появата на теорията на относителността и 
квантовата физика [18]. 

В началото на XVI век китайският лекар и философ У Цзян-и обобщава натрупания 
опит в своя труд "И тзун Чен Цзю" (Обща основа на Чен Цзю). Той описва схема за проекциите 
на органите и системите, очертава основните принципи на диагноза по ухото и методите за 
терапевтично въздействие върху ушните точки3 [7]. 

Въпреки усилията на медиците през вековете днес наднорменото тегло е шестият най-
значим рисков фактор, засягащ общата заболеваемост по целия цвят. Смята се че около 16% от 
населението на планетата и 10% от децата са с наднормено тегло или със затлъстяване. Според 
анализите на Международната група по проблемите на затлъстяването, най-малко 1,1 млрд. са 
възрастните с наднормено тегло - включително 312 млн., които страдат от затлъстяване. Към 
момента всеки четвърти жител на планетата е с наднормено тегло или затлъстяване и 
тенденцията към увеличаване броя на този контингент в различните възрастови групи нараства. 
Това е проблем дори за страни, където значителна част от населението постоянно гладува [34]. 

Епидемиологични изследвания на наднормено тегло и затлъстяване се провеждат в 
широки мащаби и резултатите от тях повсеместно са доста неутешителни. Фактите сочат, че 
става въпрос за разрастване на пандемия от това заболяване [28; 30]. 

В Съединените щати и в другите страни по света, затлъстяването се увеличава 
драматично от 1980 г. насам. За периода 1980 г. - 2004 г. в САЩ преобладаващият процент 
нараства от 15% до 33% при възрастните, а при децата от 6% до 19%. При възрастните 
затлъстяването се свързва с повишен риск от заболеваемост и смъртност, a децата с наднормено 
тегло често се превърнат в страдащи от затлъстяване възрастни [29]. 

В Европа цифрите, макар и по-ниски отколкото в САЩ, също така са внушителни. 
Честотата на заболяването варира в различните държави - тя е малко по-висока в южната част 
на континента и по-ниска в Скандинавските страни [30, 31]. При запазване на тези високи 
темпове и ръст на заболеваемост към 2025 г. се очаква броя на затлъстелите да се увеличи 
двукратно. 

У нас 42,9% от населението над 15 г. е с наднормено тегло и 17% със затлъстяване, а от 
тях приблизително 35% от жените и 25% от мъжете са със затлъстяване [5]. По данни на 
Националната здравна стратегия, 3,7 милиона българи или 57,0% от мъжете и 54,0% от жените 
са с наднормено тегло и затлъстяване, а над 500 000 са диабетно болни. Значителна част от 
българите над 18-годишна възраст са с наднормено тегло – 56%, а 17,7% са със затлъстяване. 
Висок е процентът и сред учениците - 10%. Спрямо 2000 г. честотата на затлъстяването се е 
увеличила с 9%. България е на шесто място в Европа по наднормено тегло [3]. 

Спрямо пола, жените с наднормено тегло и затлъстяване боледуват по-често от мъжете 
или не по-малко от тях. Установява се, че при жените честотата и степента на затлъстяването 
корелира отчетливо с броя родени деца [24]. За периода 1993 г. и 2002 г. в Англия, 
преобладаващия процент на затлъстяване (ИТМ >30 kg/m2) сред жените във възрастта от 25 до 
                                                
3Конфуцианският (или по-скоро псевдо конфуцианският) официален морал не одобрява докосване тялото на друг 
човек (дори пациент), респективно "съзерцание на голи части от тялото с изключение на лицето". В някои 
исторически периоди тези забрани се превръщат в сериозна пречка пред медицинска практика, като на китайските 
лекари по необходимост се налага да проучват диагностични и терапевтични свойства само на "разрешени" части 
на тялото - уши, лице, ръце, длани и др. 
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34 г. се е увеличил от 12% до 24% само за 9 години. Подобна ситуация се докладва в редица 
други страни и региони по света [35, 36]. 

Характеризирайки епидемиологичната ситуация като цяло, може да се каже, че в 
икономически развитите страни средно всеки трети жител е с телесна маса превишаваща 
максимално допустимата норма. 

Доказано е, че затлъстяването може да бъде свързано с умерено повишен риск от 
смъртност. Редица проучвания сочат, че очакваната продължителност на живота намалява след 
затлъстяване. Framingham Heart Study показва, че 40-годишни жени, непушачки губят 7,1 г. от 
живота си, а мъжете непушачи - 5,8 г. живот поради затлъстяване. В друго изследване се 
отбелязва, че затлъстяването скъсява продължителността на живота, особено на младите 
индивиди [299]. 

Напредъкът в науката за общественото здраве и медицината позволяват по-дълъг и 
продуктивен живот, но затлъстяването заплашва да унищожи много от тези успехи и е 
възможно дори да е предвестник за намаление продължителността на живота за идните 
поколения. Преобладаващият процент на хората със затлъстяване се увеличава в повечето части 
на света и според направените прогнози ще продължи да се увеличава и в бъдеще. Затова 
ползите от стратегиите за лечение на затлъстяването трябва да бъдат оценявани обективно. 

За бърза загуба на тегло се използват специални нискокалорийни диети. Много от тях са 
съчетани с поведенческа терапия. Концепцията за "физическа активност" включва както 
упражнения, така и промяна начина на живот като цяло. Логично е да се предположи, че хората 
с относително висок дневен разход на енергия ще запазят своето нормално тегло, докато при 
понижен разход с течение на времето ще се наблюдава покачване на теглото. Затова 
единственият компонент за преценка на дневния енергиен разход е физическата активност, 
както и подмяната на заседналия начин на живот със съчетания от различни дейности.  

Анализирайки новите научни данни от САМ (Complementary and Alternative medicine) 
учените стигат до извода, че някои алтернативни методи (CАМ-модули) помогнат за 
управлението на проблема наднормено тегло и затлъстяване. Различните аурикуларни техники 
включват поставянето на игли в определени точки за подобряване или поддържане на добро 
здраве и отслабване. Изследвания от 1990 г. насам показват положителни резултати. Проучване 
в Австрия на 60 души сочи, че честото стимулиране на аурикуларните точки помага за 
потискане на апетита, а друго италианско пилотно изследване на 40 затлъстели установява, че 
аурикулопунктурата подобрява тревожността и депресията.  

На база двадесет годишния ни клиничен опит и анализ на данните в световната 
специализирана литература бе разработен оригинален САМ-модул за редукция на излишно 
тегло. Методиката е апробирана успешно във Военномедицинска академия и включва т.н. 
«тройна комбинация» от нискокалорийна диета, модел на умерена физическа активност и 
аурикуларна рефлексотерапия по разработен от нас алгоритъм в рамките на 8 седмичен период.  

Л.Чурилов (2001) отбелязва, че при понижаване на теглото с нискокалорийна диета 
намалява базалния метаболизъм. Налице е тенденция към левкопения, брадикардия и 
хипотония, отслабване на имунитета. При значителна редукция на телесна маса много пациенти 
изпитват дисфория, поява на обцесивни неврози, поради спад в производството на опиоидни 
пептиди. Според автора някои психосоматични особености при лица с първично затлъстяване 
приличат на модели, наблюдавани при психогенна анорексия. Затова адекватното лечение на 
болните със затлъстяване трябва да бъде патогенетично обосновано, да включва аурикуларна 
терапия и не бива да се ограничава единствено до диета и кинезитерапия По време на 
осемседмичното лечение подобни прояви не са наблюдавани. 

В рандомизирано изследване става ясно, че САМ-методиката е повече от два пъти по-
ефективна сравнена с изследваните в контролната група пациенти (фиг 2). 
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Фиг. 2. Линейна диаграма на редуцираното тегло (kg) в контролната и основната извадка за периода 

първа - осма седмица. 
 
Tя е лесна за изпълнение, безопасна, ефективна и приложима в условията на СПА-

центрове за гости с наднормено тегло от страната и чужбина. 
Ние смятаме, че за да се спре епидемията от наднормено тегло и затлъстяване е 

необходимо да се търсят нови методики и създаване на програма за борба със затлъстяването, 
подобна на тези, създадени за борбата срещу тютюнопушенето и наркоманията. 
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ОСОБЕНОСТИ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ В СФЕРАТА НА 
ТУРИЗМА 

 
Стоян Киров 

Колеж по туризъм - Благоевград 
 
Abstract 
Modern travel companies manage a complex system of marketing communications. The company has 

communication links with its intermediaries, consumers and other members of the public. When examining the specifics of 
the complex of marketing communications for tourist services, a detailed review of the tools and each of the elements is 
done and the attention is focused on the need to anticipate the demand for a particular area of business. 

Keywords: Marketing communications, advertising, travel services, tourism market 
 

Въведение 
Съвременният маркетинг на туристическата фирма означава нещо повече от 

разработване на качествени услуги, установяването им на атрактивна цена и приближаването 
им към потребителите на целевия пазар. 

Значителна част от потребителите скептично се отнасят към много инициативи на 
специалистите по маркетинг, поради това , да се привлече и задържи покупателния интерес към 
някакъв вид услуги и стоки е доста трудно. В момента, за да се гарантира успешната продажба 
на стоки или услуги, фирмите трябва да направят повече от това просто да следят за тяхното 
отлично качество, да ги продават на най-ниски цени или просто да поставят най-добрите 
продукти по рафтовете на магазините. Фирмите трябва да продава своите стоки и услуги 
придружавайки ги с оригинални информационни и привлекателни призиви, които убеждават за 
съответствието на тези стоки и услуги с потребностите и желанията на потребителите. 

Специалните характеристики на услугите и различията на услугите от стоките изискват 
допълнителни знания и маркетинг, макар много от маркетинговите подходи прилагани към 
стоките  да се прилагат и към услугите, но тяхната употреба често е по-различна. 

Сферата на услугите като правило е високо контактна сфера, където качеството на 
услугата не може да бъде отделено от качеството на доставчика на услугата. Високата 
контактност означава, че продажбата на услуги се осъществява в процеса на срещата между 
потребителя и доставчика на услуги. Доставчикът на услуги внася в резултат на обслужването 
някаква материалност, изразяваща се в създаване на потребителски опит, основан на това, че 
потребителят вижда изпълнителя на услугата, който се държи уверено, професионално дава 
съвети по време на обслужването и се вслушва в забележките и изискванията на потребителя, 
използва съвременно оборудване и инструменти. Всички тези елементи са видими за 
потребителя при покупката на невидимата услуга и затова създават впечатление за увереност  
за това, че услугата ще бъде изпълнена и потребителя ще бъде удовлетворен. По този начин 
оказващия услугата става като част от резултата на услугата, част от самата услуга. 

Обхвата и разнообразието на сферата на услугите затруднява възможностите за 
определяне в различните сектори на услугите на общи закономерности характерни за сферата 
на услугите.  

Обект в настоящия доклад ще бъде разглеждане спецификата на маркетинговите 
комуникации в туризма. 

Туристическата фирма трябва да има непрекъсната комуникационна връзка със 
съществуващите и потенциални клиенти. По тази причина всяка туристическа фирма 
неизбежно започва да играе ролята на източник на комуникации и генератор на различни 
средства за разпрастраняване на информация за тези услуги на пазара. 

Анализ и изследване на проблема 
Комуникационните процеси не бива да бъдат оставяни на случайността. За да работят 

ефективно фирмите често наемат рекламни агенства за разработване на ефективна реклама, 
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специалисти по насърчаване на продажбите и подготовка на програми за промоция на 
туристическия продукт, и накрая, фирми, занимаващи се с връзки с обществеността за 
развитието на корпоративния имидж на фирмата. За всяка туристическа фирма въпросът не е 
само в това, каква комуникационна политика трябва да се провежда, но и колко пари трябва да 
се похарчат и как да се направи. 

Организиране на система за маркетингови комуникации на пазара на туристически 
услуги 

При изследване спецификата на комплекса от маркетингови комуникации за 
туристически услуги, подробно се разглеждат инструментите и всеки от елементите, както и се 
акцентира вниманието върху необходимостта от прогнозиране на търсенето за дадена сфера на 
бизнеса. 

Рекламата е най-значимия елемент на комуникационния комплекс. Тя разполага с голям 
потенциал за въздействие върху всички останали елементи на този комплекс (може да привлече 
широките маси от хора) и е най-скъпа. 

Играейки главна роля във всички комуникационни системи, рекламата едновременно 
информира за фирмата и нейния продукт, убеждава потенциалните потребители, убеждава 
потенциалните купувачи да спрат своя избор на дадената фирма и нейния продукт, повишава 
доверието на съществуващите клиенти в своя избор и т.н. 

Според експерти в туристическия бизнес от рекламата се изисква решаването на 
следните задачи: 

- с нейна помощ всеки компонент на услугата трябва да има осезаема форма, за да 
може потенциалния потребител да разбере, че именно на него се предлага; 

- трябва да обещава полза или решение на проблем; 
- тя трябва да показва отличията на продукта на фирмата от продукта на 

конкурентите; 
- трябва да оказва позитивно влияние върху тези служители на фирмата, които трябва 

да изпълнят обещанията дадени на клиентите; 
- тя трябва да се капитализира, чрез устно разпространение. 

Така например, добре познатият хотел "Marriott" при рекламиране на новата си услуга - 
предоставяне на закуска в стаята напълно спазва всички тези изисквания. На рекламното табло 
на фона на влизащият в стаята сервитьор със закуска, сервирана на подвижна маса е изобразен 
президента на компанията Бил Мариот, който сочи към часовника си. Тази реклама  прави 
осезаемо предложение за своевременно обслужване в стаята. Заедно с това тя обещава решение 
на такъв важен за гостите проблем, като обслужването им в стаите. Обещанието за обслужване 
в точното време, а такова обещание давали не много хотели, отличило „Мариот” от 
конкурентите (тук президентът на компанията рискува своята репутация ), а при неизпълнение 
на обещанията клиентите не заплащали закуската. Рекламното обещание оказва положително 
въздействие и на служителите на компанията, тъй като тя демонстрира ангажимента поет от 
президента на компанията. Накрая, рекламата се капитализира използвайки разказите за 
обещанието на „Мариот” дори и от тези хора, които никога не са посещавали този хотел. 

Ярък пример за ефективно използване на рекламата е дейността на туристическа фирма 
"Холидей Ин". За да се увеличи броя на клиентите и повиши на информираността на 
потребителите на фирмата, ръководството на "Холидей Ин" в началото на ваканционния сезон, 
а именно от месец април, взема решение за активно използване на рекламните средства в 
провеждането на комуникационната политика. Рекламата и преди това се е намирала в 
популярните издания за туризъм, използвани са елемнтите за външна реклама – билбордове. 
Но откликът от тяхна страна е малък. Например, само 16% от всички клиенти идват в резултат 
от рекламни обяви. Голяма част от клиентите идват, узнавайки за фирмата от Интернет, а също 
от съседните офиси и туристически фирми намиращи се в големи търговски бизнес центрове. 
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Взето е решение също да се увеличи размера на рекламния модул на фирмата до една 
страница в периодичните тематични издания. В подкрепа на това е оказана помощ в 
подготовката на материала за курортните места за отдих от редакцията на списанието, като за 
целта под статията са дадени препратки към фирмата. 

Новата тенденция на комуникационната кампания на "Холидей Ин е поставянето на 
рекламни материали на места, където има струпване на целевата аудитория на агенцията, като 
напр. различни учреждения, където хората се налага да престояват по-дълго време. За това 
време те успяват да прочетат всиичко, а цветните брошури със снимки на слънчеви пясъчни 
плажове, уютна хотелска стая със сигурност привличат внимание. Така също, тези брошури са 
раздадени в мрежа от салони за красота, магазини плажни аксесоари и на други места. 

Резултатите от проведените мероприятия се оказват много добри. Обемът от продажбата 
на ваучери е нараства 3.5 пъти, а отзвуците на рекламните обяви са 64%.  

Друга форма на маркетинг комуникациите е директния маркетинг или промоциите. 
Според някои оценки, това може да повлияе на потенциалните клиенти по-ефективно отколкото 
реклама чрез печатни медии (това се дължи на способността за изпращане директно съобщение 
на целеви пазар). Това е особено важно за туристически компании, които не притежават широка 
мрежа и обхващат малка част от пазара. Директния маркетинг е полезен и за проследяване. 

Оценка на ефективността на рекламната дейност Рекламата изисква големи разходи, 
така че, е важно да се оцени нейната ефективност. Да се определи точно ефективността на 
отделните рекламни средства на рекламната кампания като цяло в повечето случаи не е 
възможно. В този случай може да се съгласим с американския предприемач Д. Ванеймерк, 
„Знам, че половината от рекламата ми отива на пусто, просто не знам коя половина.”, Рекламна 
кампания, в повечето случаи не разграничава икономическата и комуникативна ефективност на 
рекламата. Икономическа ефективност на рекламата най-често се определя от измененията в 
обема на продажбите. В същото време общоприето е мнението, че благоприятните промени в 
осведомеността и местоположението на клиента, сочат увеличаване на продажбите. По този 
начин икономическата ефективност на рекламата пряко зависи от степента на нейното 
психологическо въздействие върху човека. 

Комуникативната ефективност на рекламата се характеризира от степента на привличане 
вниманието на потенциалните клиенти, яркостта и дълбочината на впечатлението, както и 
запомнянето на рекламното обръщение. 

Стимулиране на продажбите като елемент на сложна комуникация е система от мерки за 
стимулиране на техники, предназначени за увеличаване на ответната реакция на целевата 
аудитория на различните дейности в рамките на маркетинговата стратегия на туристическата 
фирма като цяло и на нейната комуникационна стратегия, в частност. 

Стимулиране на продажбите е средство за краткосрочно въздействие върху пазара. 
Въпреки това, ефектът от дейностите по стимулиране на продажбите се постига много по-
бързо, отколкото използването на други елементи за комуникация     
      Фиг. 1   

 Обем на  
 продажби 
 

  

 

                  Стимулиране 
                    на продажбите 
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Стимулиране на продажбите се използва главно за съживяване спаднало търсене, повишаване 
осведомеността на потребителите за предлаганите услуги, създавайки им необходимия имидж. 
Специална роля има стимулирането на продажбите в период на внедряване на пазара на нов вид 
туристически услуги.  
 
           Фиг.2 

  Обем  
 на продажби Със стимулиране 
                                                                        

   Без стимулиране 

 Печалбата във времето,  

                                                       Получена чрез стимулирането    

                                                                                             Време 

 
Програма за стимулиране на продажбите 
Разработването на програма за стимулиране на продажбите е свързана с 

решаването на редица задачи: 
- създаване на рекламна цел; 
- избор на инструменти за насърчаване на продажбите;  
- определяне на обхвата на участниците;  
- определяне на интензивността на дейностите;  
- вземане на решения относно средствата за разпространение на информация 

за програмата на стимулиране на продажбите;  
- определяне на продължителността на стимулация;  
- времето на събития;  
- бюджет за развитие. 

      Определянето на целите и избора на инструменти за стимулиране на продажбите, са 
тясно свързани. Фактът, че инструментите за стимулиране на продажбите, могат да бъдат 
насочени към: 

- персоналът на фирмата продаваща услугите; 
- търговските посредници; 
- клиентите 

 В процеса на разработване на програмата се осъществява определяне кръга на 
участниците за стимулиране на продажбите. Това предполага разпределяне на определени 
сегменти, за да се съсредоточат основните усилия в конкретни целеви групи, които 
туристическата фирма би искала да покрие със съществуващите дейности. 

Следващият етап е свързан с определяне интензивността по стимулиране на продажбите. 
Ефективността на приложените материални стимули трябва да бъде достатъчна, за да се 
осигури желаното ниво на потребление на туристически услуги. В същото време трябва да се 
има предвид, че ако има прекалено много дейности, то тяхната ефективност намалява. 
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За осъществяване програмата по стимулиране на  продажбите е необходимо да бъде 
разпространена съответна информация за дейностите очертани в нейната рамка по различен 
начин. 

Следващата задача е определяне продължителността на процеса на стимулиране на 
продажбите. От една страна е необходимо да се предостави на целевите групи достатъчно 
време за да се възползват от предлаганите събития и от друга - за да се предотврати 
прекомерното им разпростиране. 

Ефективността на стимулирането много зависи от избора на време за неговото 
провеждане. На практика в туризма времето за осъществяване на отделните мероприятия по 
стимулиране на продажбите се обвързва с определен сезон.  

Например, в началото на ваканционния сезон туристическата агенция „Холидей Ин” 
решава да намали броя на продажбите на ваучери за морски круизи, тъй като тази дейност през 
последната година е нерентабилна и се специализират в организирането на семеен и детски 
отдих. 

Главната задача на фирмата е да се информира целевата аудитория за предлаганите 
услуги, а също и да проведе дейности по стимулиране на продажбите. 
Разработването бюджета за стимулиране насърчаване на продажбите се извършва в рамките на 
общия бюджет за прилагане на комуникационната стратегия на туристическата фирма. 
Размерът на необходимите средства за стимулиране на продажбите може да се изчислява чрез 
определяне на разходите за провеждане на всяка конкретна дейност, която трябва да бъде 
свързана с обема на очакваната печалба. 

В туристическия бизнес, а също и в други области все повече се засилва значението на 
такива елементи на комуникационния микс като връзките с обществеността и рекламата. 
Причината за това се крие във факта, че връзките с обществеността са мощен инструмент и 
понякога може да имат голямо влияние върху потенциален клиент отколкото реклама. 

Според чуждестранни експерти в областта на маркетинга ефективните връзки с 
обществеността са елемент на управление с помощта на който фирмата представя своя продукт 
чрез средствата за масова информация от най-добрата му страна. Въпреки това, разликата 
между връзките с обществеността и рекламата е, че последната е само информацията (тази 
информация може да представи фирмата, както от най-добрата, така и от лошата страна), 
проектирана специално за медиите. Що се отнася до връзките с обществеността, то с тяхна 
помощ фирмата осъщестява  известен контрол на рекламата и следи за това, нейният продукт 
да създава само положително мнение. 

Ако провежданата от туристическата фирма рекламна кампания или убеждаванията на 
мениджърите по директни продажби може да предизвикат известен скептицизъм у клиентите, 
то връзките с обществеността и рекламата, обратно, може да предизвикат у тях доверие (когато 
за продукта безпристрастно разказват независими източници на информация), следователно те 
са по-сигурни елементи на комуникационния микс. Например, един потенциален клиент при 
закупуване на ваучери от туристическа агенция за почивка или избор на хотел може да даде 
предимство на продукт, който се препоръчва от професионален критик в областта на туризма в 
печата или по телевизията, а не такаъв, който активно се предлага от рекламните материали. 

Големите фирми на туристическата индустрия, организират специализирана фирма за 
връзки с обществеността, която всеки месец издава специални материали за създаване на 
благоприятна рекламата за дадена фирма. 

Въпреки, че на медиите не трябва да се диктува какво да отразяват, основните усилия на 
връзките с обществеността са насочени към създаване на атрактивни истории за достойнствата 
на продукта и предпазване от отрицателен имидж. Въпреки това, ако връзките с 
обществеността внушават истории за продукта, рекламата ги създава. 
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След създаването на подходяща история, фирмата е необходимо да поддържа интерес 
към себе си в медиите т.е. да осигури реклама. За тази цел се провеждат презентации с 
представителите на медиите. 

Връзките с обществеността са мощно маркетингово средство, което може да определи 
успеха на фирмата, да подобри доверието към нея, да създаде нов пазар, да помогне в 
конкурената борба, да представи нов продукт на пазара, да прояви лоялност към търговската 
марка, да повиши ефективността на други комуникационни елементи и др. 

При осъществяването на връзките с обществеността се използват общите правила, които 
се прилагат и при другите елементи на комуникационния микс: определянето на цели, целевия 
пазар, научните изследвания, разработването на съответстващи тактики и действия, 
използването на други маркетингови инструменти, като позициониране и др. 

След осъществяване процеса на връзките с обществеността важен заключителен етап е 
неговата оценка, която от своя страна е свързана с размера на новопривлечените клиенти. 

Личните (персонални) продажби или както още ги наричат преки продажби за 
туристическата индустрия са един от важните елементи на комуникационния микс. Те 
принадлежат изключително към процеса на продажба и са маркетинг, който се провежда във 
връзка с клиенти. Важността им е предопределена от възможността продавачите да се срещнат 
с клиентите. 

Персоналните продажби са един от елементите на маркетинговия план на 
туристическата фирма. Те са единственият елемент от комуникационния микс, който 
осъществява обратна връзка с клиентите.  

 
Изводи 
В последните години с нарастване ролята на маркетинга едновременно се увеличава и 

ролята на комуникациите. В момента, тези две понятия са се превърнали в неразделна част 
едно от друго, тъй като съвременния маркетинг изисква много повече от това да създаде 
продукт, който отговаря на потребностите на клиентите, да му определят приемлива цена и да 
е достъпен за потребителите. Фирмите трябва да общуват със своите клиенти, за да информира 
за своите продукти, което ги прави да бъдат купувани изгодно.  

Туристическия бизнес трябва да има непрекъсната връзка със съществуващите и 
потенциалните клиенти. Ето защо, всяка туристическа фирма неизбежно трябва да започне да 
играе ролята на източник на комуникация и генератор на всички средства за стимулиране на 
информацията за услугите на пазара.  

Съвременните туристически фирми управляват сложна система от маркетингови 
комуникации. Туристическата фирма има комуникационни отношения със своите посредници, 
потребители и различни членове на обществото. 

Най-ефективният вид на маркетинговите комуникации в туризма, по мое мнение, са 
мероприятията за формиране на общественото мнение. Тези мероприятия са не само по-
достъпен инструмент, но също така формират надежден имидж на туристическата фирма в 
очите на потребителите, което е по-важно в ситуацията на пазара.  

Заключение 
В момента сектора на услугите става все по-важен в икономиката на България, както и в 

останалия свят. Специалните характеристики на услугите и техните различия със стоките 
изискват допълнителни знания за техния маркетинг и маректингови комуникации. 
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 Abstract 

One of the most important functions of the managers is the effective management of the human resource including 
their selection. The human management begins with the projecting of the post – definition of the liabilities and 
responsibilities, of the skills and competitions for fulfilment of the activities and determing the necessary level of carrying 
out according to the mission and strategy of the organization. This work is connected with the choice and appointment of 
the most suitable candidate. 
 Key word: effective management, human resource, selection, projecting, liabilities, skills, competitions, choice, 
appointment. 
 

Една от най-важните функции на мениджърите и ръководителите е ефективно да 
управляват ресурсите в организацията, като управлението на човешките ресурси е от голямо 
значение. Управлението на хората започва с проектиране на длъжността – определяне на 
задълженията и отговорностите, дефиниране на уменията и компетенциите за изпълняване на 
ангажиментите и определяне на необходимото равнище на изпълнение в съответствие с 
мисията и стратегията на организацията. Управлението на изпълнението на дейността 
продължава с избирането и назначаването на най-подходящия кандидат за съответната работа, 
въвеждането и тренирането на новоназначените служители. 

Управлението на изпълнението на дейността се разглежда като непрекъснат процес на 
комуникиране и изясняване на работните отговорности, приоритети и очаквания за изпълнение, 
за да се постигне общо разбиране между ръководителите и служителите. Това е философия, 
която цени и стимулира развитието на служителите чрез прилагането на управленски стил, 
който осигурява честа и справедлива обратна връзка и насърчава екипната работа. 
Управлението на изпълнението включва изясняване на работните задължения, определяне на 
стандартите за изпълнение на работа, документиране на изпълнението, оценяване и провеждане 
на дискусии с всеки служител за изпълнението на работата. Управлението на изпълнението на 
дейността в организацията преследва следните цели: 
• Стимулиране на двупосочната комуникация между ръководители и служители, 
• Изясняване на мисия, цели, отговорности, приоритети и очаквания, 
• Определяне и решаване на проблемите свързани с изпълнението на работа, 
• Признаване на отличното и качествено изпълнение, 
• Осигуряване на база за вземане на административни решения като повишение, стратегическо 
планиране, получаване на допълнително възнаграждение. 
 
 Разработване на план за управление на изпълнението на дейността 

Управлението на изпълнението трябва да се разглежда като процес, не като събитие. То следва 
добрата управленска практика, в която коучинга, обратната връзка и комуникацията са ключови 
за успеха. Планът за управление на изпълнението основно представлява комуникационно 
средство за постигане на взаимно разбиране и споразумение за работните задачи, приоритети и 
очаквания свързани с изпълнението. Дискусиите и оценките трябва да бъдат конкретно 
обвързани с изпълняваната работа, без да се правят генерализации за отделни личностни черти. 
В противен случай се получава Хало ефект - перцептивна грешка, т.е. грешка, която се прави, 
когато възприемаме и оценяваме поведението на други хора. Хало ефект има, когато се влияем 
от едно единствено мнение, както и се основаваме на една единствена благоприятна или 
неблагоприятна черта, проява, постъпка. 
Когато допускаме хало ефект в оценките си за други хора, ние игнорираме всички останали 
техни черти, прояви, постъпки. Попадаме под влиянието на това, което ни е впечатлило 
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приятно или неприятно и формираме крайното си съждение изцяло на основа на единичната, 
изолирана черта, проява или постъпка. 
Основните задължения и отговорности, свързани с конкретната работа, трябва да бъдат 
определени и ясно комуникирани като първа стъпка в този процес. Стандартите за изпълнение 
трябва да бъдат определени и комуникирани. Въвличането и участието на на служителите се 
стимулира чрез определяне на основните задължения и стандарти за изпълнение на работата. 
Професионалното развитие трябва да бъде важна част от този план. Периодът за формално 
оценяване трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи цялостно изпълнение и за да се 
създаде история на оценяването, която е честна и значима, напр. оценяване за едногодишен 
период. Документирането на изпълнението е необходимо, за да се докаже, че създаденият 
диалог между ръководителя и служителя е непрекъснат. Ако се използват формални скали за 
оценяване, те трябва да отразяват действителното изпълнение спрямо на стандартите за 
изпълнение, определени за конкретните задължения. Всеки ръководител трябва да бъде оценен 
на база успешно администриране на плана и непрекъснатите отговорности, свързани с 
управление на изпълнението на дейността. Трябва да се предоставят възможности за трениране 
и развитие на мениджърите, като тази дейност се осигурявана от департамента по УЧР. Планът 
за управление на изпълнението в организацията е в съответствие със законовите положения в 
Кодекса на труда и най-добрата антидискриминационна практика. 
 
Отговорности на мениджърите 
• Комуникират и изясняват основните работни задължения, приоритети и очаквания. 
• Установяват и разпространяват стандарти за изпълнение. 
• Осъществяват мониторинг на изпълнението на служителите чрез наблюдения, дискусии, др. 
• Документират отличното и неприемливо изпълнение на работата. 
• Осигуряват непрекъснат коучинг и конструктивна обратна връзка по подходящ начин. 
• Провеждат разговори и дискусии за изпълнението на работа. 
• Стимулират доброто изпълнение и предприемат действия по отношение на незадоволителното 
представяне. 
• Подпомагат служителите да развиват умения и компетенции, необходими за подобряване на 
изпълнението. 
• Осигуряват информация, ресурси и възможности необходими за постигането на ключови 
резултати. 
 
 Атестиране на персонала в организацията 

Атестирането може да има редица функции, включително: 
• Оценка, 
• Проверяване, 
• Съставяне на серия последователни планове, 
• Разкриване на потребности от обучение, 
• Мотивиране на персонала, 
• Усъвършенстване на хората, 
• Подобряване на стандартите, 
• Проверяване ефективността на процедурите и практиката, свързани с персонала. 
Тези функции обаче не трябва изцяло да се използват нито за оценка, нито за степенуване или 
възнаграждение.Освен това атестирането не е особено ефективно за измерване на личностните 
характеристики. 

Атестирането в организацията предоставя възможност да се обсъди индивидуалното 
изпълнение на работата в неговата цялост, както и да се отчита неговата бъдеща посока и 
потребности от усъвършенстване. Основната цел на атестирането е да съчетае личните, 
екипните и корпоративните цели и подпомогне отделните 
служители да постигнат пълния си потенциал. 
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Основен фактор при прегледа на изпълнението и при подобряването на резултатите от 

него е качеството на обратната връзка, която се предоставя и получава. Градивната обратна 
връзка е жизнено важен аспект не само на формалните прегледи на изпълнението, но и за 
ежедневното управление. Атестацията на персонала в организацията е свързана с периодично 
(годишно или шестмесечно) измерване на изпълнението на работата спрямо изведения 
компетентностен профил за всяка длъжност. Да съчетае личните, екипните и корпоративните 
цели и подпомогне отделните служители да постигнат пълния си потенциал. 
Методите за измерването на изпълнението на работата са: 
• Наблюдение върху работата от прекия ръководител, 
• Обратна връзка от колеги, 
• Самооценка, 
• Изследване на удовлетвореността на клиента, 
• Запис на изпълнението на работата (одит), 
• Отчети. 

 
Индивидуалните цели трябва да бъдат SMART. 

По време на атестирането (атестационното интервю) трябва да се постига съгласие 
(споразумение) за поставяне на разумни индивидуални цели, като резултатите ще се оценяват 
по-късно при следващо атестиране. Когато се приемат целите е полезно да се направи проверка 
дали те са SMART : 

 Specific (Конкретни) ־
 Measurable (Измерими) ־
 Achievable (Постижими) ־
 Relevant (Подходящи) ־
 .Timed (Разположени във времето) ־

Ако дадена цел не съвпада с критериите SMART, трябва да бъде преразгледана, за да се види 
дали може да се измени. Във всеки случай, всички цели трябва да съвпадат с това, което 
останалата част от организацията върши и трябва да са реално достижими при наличните 
ресурси и време. 
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Атестационно интервю 
 

Мениджърите трябва да провеждат редовни интервюта със своя персонал, за да 
обсъждат напредъка и проблемите, свързани с изпълнението на работа.  
Основните цели на атестационните интервюта са следните: 
• Да се дава и получава обратна връзка за резултатите от изпълнението на работата на 
служителите. 
• Да се оказва помощ и да се мотивират служителите да подобряват изпълнението си. 
• Да се оценява и обсъжда потенциала за усъвършенстване и повишение. 
• Да се предлагат съвети за развитие на кариерата. 
• Да се определят и дискутират потребностите от обучение. 
• Да се поддържа справедливостта между мениджърите. 
• Да се предупреждават тези, които са се представили незадоволително. 
• Да се обсъжда бъдещата работа и цели. 
 
Предварителна подготовка 
 

Мениджърите трябва да помогнат на атестирания да се подготви за интервюто. 
Необходимо е и двете страни да бъдат наясно с целта на атестирането. Заедно с интервюирания 
трябва да се съгласува план или дневен ред. Организацията може да използва атестационна 
бланка, която служителят да попълва преди интервюто и която мениджърите да използват като 
основа за дискусия.  
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Abstract: 
The paper offers a model for personal attestation of competence in the teaching profession. Special emphasis is 

placed on the criteria which could measure the quality of university education in a specific discipline. Furthermore, a 
methodology and tools for research and analysis of evaluation of training through a web-based questionnaire. Prominent 
are the advantages and disadvantages of the internet as an opportunity for another meeting between teachers and students. 
The document makes recommendations for implementing the tools in the politics of the universities. 

Key words: attestation, teacher, quality of university education 
 

В България се говори за образователна реформа от доста време, правят се различни 
предложения за промени, но реалните реформи са частични и недостатъчни. Динамично 
развиващата се бизнес среда и появата на качествено нови концепции и технологии изискват от 
висшите учебни заведения промени, водещи до бързо и ефективно адаптиране към новите 
условия. Тези промени се реализират в динамична среда чрез нови парадигми, подходи и 
концепции, като осигуряват конкурентоспособност на ВУЗ-а. В основен проблем се превръща 
качеството на преподаване и съответствието на учебните програми на новите потребности на 
конкурентната пазарна икономика, основана на знание. 

Напоследък, глобалната мрежа (Internet) има славата на най-обещаващият 
комуникационен канал. Интернет пространството следва да се приеме и използва като още едно 
възможно място за среща между преподавателите и студентите, и засилването на връзката по 
между им с цел подобряване качеството на образование. Процес полезен и за двете страни, а от 
тук и за университетът като завършеност. Мониторингът за атестация на преподавателските 
кадри дава възможност за предоставяне на данни семестриално на катедра, факултет или 
университе като цяло за търсене на решения при заложени по-високи изисквания.  

За да се избегне възникващото условие за участие в допитването само на част от 
студентите, решение би могло да се потърси в уеб-базирана анкетна карта, която прави 
възможен потока на информация да бъде двупосочен – от преподавателите към студентите и 
обратно. Тук е мястото да се постави въпросът за предимствата и недостатъците на виртуалното 
пространство при провеждане на подобен тип изследване сред конкретна целева група.  

Положителна черта е ниската цена. Не се изисква финансов бюджет за отпечатване на 
анкетната карта на хартиен носител, заплащане на асистенти за логически оглед на попълнените 
карти, кодиране на отворените въпроси (изискващи от респондента със свои думи да 
формулира отговор), въвеждане на информация и статистическа обработка. Google Docs 
(https://docs.google.com) предоставя възможност това да се случи безплатно. Оперативните 
езици за програмиране са български и английски. Въпросите и отговорите се създават на 
кирилица. Електронното събиране на данните е условие за динамичност на проекта. Дори да не 
са на лице умения у преподавателя за допълнителна обработка със статистически пакет за 
анализ на данни (например SPSS, което програмата позволява), събраната информация може 
мигновенно да бъде обработена от анализиращ софтуер на същия уеб сайт (дори преди да е 
приключило изследването, т.е. в актуално време) – в графичен и табличен формат. Още повече, 
програмата следи за попълването на всички задължителни въпроси и правилното следване на 
логиката, залегнала в структурата на въпросника.  

Друга положителна характеристика е възможността за непрекъсната връзка със 
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студентите. До тази част от тях, предвидени да участват в изследването се изпраща линк, чрез 
електронно писмо – по е-мейл, който служи за вход в проучването, т.е. води до програмираната 
предварително анкетна карта. Важно е, писмото да бъде учтиво и любезно, също – да 
предоставя информация за това какво ще представлява проучването. Т.е: описание на типа 
информация, която се очаква студентите да предоставят, както и целите, за които ще се 
използва тя; продължителност на попълване на въпросника – колко време ще отнеме 
отговарянето на въпросите. 

Средната продължителност на въпросника при попълване отнема до 7 минути. 
Препоръчително е това да се случи в края на семестъра при последното семинарно занятие при 
едносеместриалните дисциплини, и в края на годината – съответно при двусеместриалните.  

Информацията би могла да бъде конфиденциална. Преподавателят е необходимо да 
прецени, дали е важно за студентите да са сигурни, че данните, които предоставят, няма да се 
използват за други цели, както и че участието им в проекта, няма да корелира със оценяването 
по предмета, по време на сесия. Ако преподавателят е титуляр на повече от една дисциплина е 
препоръчително да се изготви индивидуална уеб-базирана анкетна карта за всяка една от тях. 
Има възможност при катедри, в които повече от един преподавател по даден предмет анкетата 
да търси решения по заемана длъжност, а не поименно. Индивидуалният подход от своя страна 
би работил по-добре, защото ще може да бъде съобразен с конкретните нужди на личността, 
което от своя страна би довело до по-високата й производителност.  

За да се избегне дублиране участието на конкретен респондент, най-често се използват 
методи за идентификация на IP-адреса на компютъра, от който е попълнен формуляра на 
анкетата, както и достъп до анкетната форма посредством парола.  

Всеки, който има въпроси или се нуждае от допълнителни обяснения, може да ги изпрати 
на своя преподавател и да получи бърз отговор. Тази гъвкавост позволява да се отделя 
достатъчно внимание.  

Като участници, студентите виждат въпросите и отговорите – не е нужно да ги помнят и 
могат да ги прочетат повторно, ако е необходимо. Преди да отговорят на всеки въпрос могат да 
мислят, докато решат какъв отговор да дадат. Доказано е, че при отговори на открити въпроси в 
уеб-базирана анкета, участниците дават по-подробна и разгърната информация, което е основно 
предимство пред класическата анкетна карта (стандартен метод на допитване), където делът на 
неотговорилите е изключително висок.  

При уеб-базинарата анкета имаме намаляване влиянието на анкетиращия. Анкетираните в 
Интернет са по-откровени, което намалява изкривяването на данните – установено е, че 
анкетрираният има по-малка потребност от одобрение. В конкретният случай – при оценка на 
качеството по определен учебен предмет/дисцуплина/преподавател, това е от изключителна 
важност. Също, информацията която се подава от студента не е ръкописна, което още повече 
гарантира анонимността му, ако същата се изисква. Във въпросника е възможно да се включат 
изображения, звук и видео. Важно е анкетната карта да има приятен вид – свързан с тематика.  

Хубаво би било, да се организира брифинг/среща на която на всички студенти обучаващи 
се по дисциплината да бъде разяснен методът, да не се затрудняват в отговорите и последните 
да бъдат еднозначни, без да таят подозрения.  

Положително действие би било семестриално представяне на резултати от проучването 
пред колеги в катедрата. Също, да се представят добри практики сред колеги за повишаване 
качеството на обучение. 

Разбира се, заедно с всичко това, изследванията, провеждани в мрежата Интернет, имат и 
очевидни недостатъци. Те са свързани, преди всичко, с такава особеност на Интернет, като 
анонимността на анкетирания, което може да доведе до участие на респонденти извън целевата 
група. Също, отсъствието на възможност респондента по време на анкетирането да зададе 
въпроси към анкетиращия относно изследването, може да доведе до невярно разбиране на 
някои въпроси или отговори и следователно да доведе до изкривяване на резултатите.  

Алтернативен вариант на уеб-базинарата анкетна карта е и хартиеният въпросник. Но 
както беше изтъкнато по-рано, разходите за отпечатване, разпространение, въвеждане на 
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информацията в електронен вид и обработка оскъпяват оценката. Въпреки това, процесът може 
да се случи и с приложение на Windows Office Package – под формат Excel, където се 
предоставя възможност за дескриптивна статистика – средни оценки, средно време на едно 
анкетирано лице или средно време на едно участващо в дейността лице. 

Изработен модел “Оценка на студентите от специалностите Организация и 
управление на туристическото обслужване и Организация и управление на хотели и 
ресторанти при Колеж по туризъм-Благоевград, относно обучението по Активен отдих и 
свободно време, летен семестър, 2014”. 

Цел. Оценка на студентите от специалностите Организация и управление на 
туристическото обслужване и Организация и управление на хотели и ресторанти при Колеж по 
туризъм-Благоевград, относно обучението по Активен отдих и свободно време, летен семестър, 
2014. 

Задачи. 
1. Да се направи оценка на характеристиките на обучението по Активен отдих и свободно 

време като: Начин на осъществяване на текущия контрол през семестъра; Материална база; 
Практическа насоченост на обучението; Начин на изнасяне на лекциите; Актуалност на 
преподавания учебен материал; Начин на водене на семинарните занятия и упражненията; 
Възможност за изразяване на лично мнение. Всички характеристики са поставени на оценъчна 
скала от 2 до 6, с каквато студентите са свикнали още в ученическите си години и са най-
обективни в поставянето на конкретна оценка.  

2. Втората важна задача е да се формира цялостна оценка на преподаването по Активен 
отдих и свободно време, по критериите: По-голямата част от моите колеги присъстват редовно 
на лекциите и семинарните занятия и упражнения; Преподавателите ми предоставят достатъчно 
материали, които да ми помагат в ученето; Преподавателите са добре подготвени и обясняват 
разбираемо материала. 

3. Да се оцени практическата насоченост на обучението по Активен отдих и свободно 
време, в т.ч.: Начинът на обучение по Активен отдих и свободно време насърчава търсенето и 
използването на допълнителна литература/материали; В практическите занимания мога пряко 
да прилагам наученото по време на лекциите; Броят на практическите занимания е достатъчен; 
Преподавателите насърчават учене чрез разработване на задания (писмени, екипни 
/индивидуални/домашни работи). 

4. Да се оцени индивидуалната работа на преподавателите със студентите в рамките на 
обучението по Активен отдих и свободно време: Контактите с преподаватели ме мотивират за 
допълнителна изследователска работа и/или продължаване на обучението ми в специалност 
Активен отдих и свободно време; Имам възможност за личен контакт с преподавателите през 
семестъра (напр. приемно време, по имейл, социални мрежи); Преподавателите винаги 
отговарят на запитванията ми и получавам адекватна обратна връзка. 

5. Да се измери влиянието на процеса на обучение по Активен отдих и свободно време 
върху студентите, по критериите: Започнах да се чувствам по-независим/а; Създадох важни 
контакти и приятелства; Придобих полезни знания как да изразявам мислите си писмено; 
Придобих увереност, че ще успея в живота; Научих се да мисля по-самостоятелно; Придобих 
полезни знания.  

4. В системата е предвиден социодемографски блок, който според нуждите на 
преподавателя може да се адаптира.  

Метод на формиране на извадката. Изчерпателно, сред всички студенти, обучаващи се в 
конкретната дисциплина – Активен отдих и свободно време.  

Метод на регистрация на информацията. Уеб-базирана анкетна карта.  
Апробация на уеб-базирата анкетна карта. Извършена е по време на обучението по 

Активен отдих и свободно време, летен семестър, 2014. В допитването са взели участие всички 
студенти от специалностите Организация и управление на туристическото обслужване и 
Организация и управление на хотели и ресторанти при Колеж по туризъм-Благоевград. Същите 
са помолени да споделят за трудности при попълването, пропуски и неудобства. Подобни не са 
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споменати. 
Демонстрационното проучване е изработено и актуално на адрес: 
https://docs.google.com/forms/d/1KMxccABJNCJwu6QyUS9EVC46IO5u44U6Pd3Ujusy0Yw/v

iewform  
 
Предоставената методика и инструментариум за мониторинг на качеството на обучение, 

могат да бъдат приложени като добра практика в почти всички дисциплини, предвид търсените 
общовалидни оценки на критерии. 
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Abstract 
The report focuses on optimizing time use in reconciling activity in private work-family. Furthermore, a 

methodology and tools for research and analysis of the use of time through a web-based questionnaire for the profession of 
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Key words: time use, teacher, politics of the state 
 

Болшинството от хората днес се оплаква, че не разполага с достатъчно време. Това е 
неоснователен довод, тъй като, денонощието е еднакво за всички. В случая се касае за нещо 
друго. Липсата на време е симптом на неясни задачи, лошо планиране и неподредени 
приоритети от страна на личността. 

Ключ към ефективния мениджмънт на времето е умението да се определят приоритети. 
Планирането на времето (бюджета) следва да е подчинен и адекватен на приоритетите. 
Разходът на време трябва да се фокусира към високо приоритетни задачи. Опасни капани за 
приоритетите са паниката и спешността. Спешността тероризира. Съществува диктат на 
сроковете над приоритетите. 

В литературата по мениджмънт широко се цитира Законът на Парето, (известен като 
“Правилото 20 на 80”), който по същество е критичен поглед към времето на мениджъра. 
Според Парето мениджърите изразходват само 20 процента от времето си за високо 
приоритетни задачи. С тези 20 процента от времето се постигат 80 процента от резултатите.  

Всъщност, изкуството да се управлява времето е изкуството да управляваме собствените 
си приоритети. Ние не можем да управляваме времето, ние можем да управляваме себе си във 
времето. Така че проблемът “Мениджмънт на времето” по същество е проблемът 
“Самоуправление”. Решението следва да търси, като се тръгне от личността, през работодателя 
и се стигне до държавата. 

Изработен модел с професията на учителя. 
Първо важно нещо е анкетната карта за използване на времето да има своя ясна структура. 

Отговорност на работодателя е да определи елементите на тази структура, както и размерът на 
всеки един елемент в часове и минути. Второ важно условие е, да се зададат тегла на 
дейностите. Математическата формула за това е елементарна. Имаме 1440 минути в 
денонощието. Съответно на 1 минута съответства 14,4%. След получаване на окончателните 
резултати от допитването – в зависимост от интересуващата ни периодичност (месечно, на три 
месеца и т.н.) можем да говорим за управление – за постигане на предварително заложени 
критерии и най-вече за бюджет на време. Ангажимент на работодателя е да контролира 
изразходването на време по дейности. Ако разходът на време се разминава с определения 
бюджет, нужни са съответни управленски въздействия. Ефективното управление 
(оползотворяването) на времето на персонала изисква решаването на поне следните задачи: 

1. Установяване и оразмеряване продължителността на различните типове дейности, 



 77  

характерни за длъжността/професията. За тази цел са нужни специални наблюдения: събиране 
на достоверна информация и статистически анализ на дейностите. Така се формират 
определени осреднени (ориентировъчни) нормативи на различни нива - национално, 
институционално, профилно (по специалности). Особено важно е всеки един икономически 
субект или държавна институция да разработи свои специфични нормативи, които да търпят 
развитие. 

2. Определяне структурата на работното време на различните типове персонал.  
3. Мониторинг и контрол върху разхода на време на персонала. Анализира се балансът на 

времеразходите – отношението между определената стуктура на времето (необходими 
времеразходи) и реализираните времеразходи. По този начин се установяват диспропорции в 
структурата на времеразходите и несъответствия с предварително зададената, причините за 
нерационален разход на време и възможности за разкриване на неизползвани резерви от време.  

4. Коригиращи въздействия за постоянно рационализиране разхода на времето на 
персонала по длъжности/професии. 

Специално внимание заслужава управлението на времето на самия работодател. Нерядко 
тъкмо той създава примера и предпоставките за хаоса на този важен ресурс, за нерационално 
пилеене на време в лабиринта от собствените си задачи (нерегулирани срещи, безплодни 
съвещания и дискусии, неподредена документация, случайни телефонни разговори, потъване в 
несвойствени или второстепенни задачи, стил на изтощителна спешност и т.н.). 

Използване на времето може да се разглежда на различни нива – институционално, 
екипно, индивидуално. Спираме се на последното от нивата, или първо според нас – личностно, 
спрямо професията. Анкетната карта търси информация за използване на времето по време на 
работа и извън – в семейството, правейки опит за оптимизация. Примерът който следва 
фокусира бюджет на времето на жени в детеродна възраст, в професията на учителя (може да 
бъде съотнесена и към преподавателя) предвид факта, че именно тази група е сред най-
проблемните при съвместяването на трудовия и семеен живот. 

Цел. Проучване на времевата продължителност на дейностите, извършвани от учителки в 
начален курс (1-4 клас) на образование, класни ръководители – жени в детеродна възраст през 
последното денонощие, в основно училище Х, както и оценка на удовлетвореността на 
последните от всяка една от тях.  

Задачи.  
1. Да се направи оценка на използването на времето на учителки в начален курс (1-4 клас) 

на образование, класни ръководители – жени в детеродна възраст през последното денонощие, 
в основно училище Х, по критериите: време за лични грижи (в т.ч. време за сън, хранене и 
други лични грижи); време за заетост (в т.ч: дейност срещу заплащане, с официални трудови 
правоотношения (има се предвид основна работа), дейност срещу заплащане, с официални 
трудови правоотношения (има се предвид допълнителна работа), дейности, носещи доход или 
повишаващи благосъстоянието на домакинството (тук се включват дейности като работа или 
помощ в семейния бизнес от страна на лица, които имат друга основна работа или са учащи; 
временна или случайна работа; селскостопнаска работа (култури и животни) за собствена 
консумация и др.); време за домакинска работа (в т.ч. време за: пазаруване, приготвяне на 
храна, миене на чинии, почистване, физически грижи за деца (къпане, преобличане, и други), 
игри и занимания с деца, грижа за възрастни или болни членове на домакинството); време за 
обучение (в т.ч. аудиторна заетост (учебни часове и лекции), извън аудиторна заетост 
(подготовка в къщи, в библиотека, консултации с преподаватели/учители и др.)); свободно 
време (в т.ч. гледане на телевизия за развлечение (забавни програми, филми и др.), „почивка” 
(време, през което не се извършва никаква дейност), контакти в семейството, поддържане на 
социални контакти (разговори със съседи, познати, приятели, колеги), спорт, туризъм, 
посещение на природни забележителности, разходки, културни събития (театър, кино, концерт, 
музей, изложба, исторически забележителности и др.), четене на художествена литература, 
четене на вестници и списания, посещение на места за развлечение (бар, клуб и други подобни), 
сърфиране в интернет за развлечение (социални контакти, игри), гледане на телевизия като 



 78  

информационен източник, слушане на радио като информационен източник, ползване на 
интернет като информационен източник, хоби); време за пътуване (в т.ч.до и от работа (общо), 
пътувания за пазаруване, пътувания за осъществяване на социални контакти, пътувания имащи 
за цел грижи за домакинството). В системата са предвидени и опции за посочване на други 2 
дейности, които са с продължителност повече от 10 минути, в случаи, че същите не фигурират 
сред предварително зададените. Съответният служител е необходимо да ги опише първо като 
съдържание с текст, а след това и като продължителност. 

2. Втората важна задача е да се измери удовлетвореността от продължителността на всяка 
една от дейностите от същите тези служители, непосредствено след като са я попълнили.  

3. Изведен е и въпрос: „Кои от дейностите извършвате едновременно с други? Така ще се 
преотврати възможността, сумата от дейностите в денонощието да надхвърли 24 часа или делът 
на дейностите в общото разпределение да надхвърли 100%. - Необходимо е регистриране на 
основната дейност. Доказано е, че ако дейността не изисква задълбоченост, едновременните 
дейности са средство за интензифициране на време. Ако обаче основната дейност изисква 
съсредоточаване, едновременните дейности разсейват лицето и пречат на основната дейност. 

4. В системата е предвиден социодемографски блок, който според нуждите на 
работодателя може да се попълва еднократно (при първо влизане) или ежедневно. За нуждите 
на достъп от страна на държавата е препоръчително тази информация да се въвежда ежедневно. 
Презумпцията е, че данните са налични и обработени от системата след всеки един респондент 
и могат да бъдат анализирани.  

5. Предложението е дотук споменатите блокове с въпроси да се отнасят за всички жени в 
детеродна възраст, заети в конкретната институция. След като попълнят продължителността на 
работното време в основната си работа и своята удовлетвореност от нея или втора работа, ако 
последната е такава, заетите е предвидено да се зададе въпрос за изпълнявана 
длъжност/професия. Разбира се, според спецификата на последната, следва да се изработи 
батерия с въпроси отнасящи се до изпълнението й. 

Пример за възможно най-опростена структура на използване на времето на учителки 
в начален курс (1-4 клас) на образование, класни ръководители – жени, в основно 
училище Х: 
Непосредствена преподавателска заетост    ___________минути 
Участие в педагогически съвети, оперативки, съвещания  ___________минути 
Консултации на ученици      ___________минути 
Самоподготовка и развитие на учителя извън учебните  
часове         ___________минути 
Контакти с родители (във връзка с успеваемостта на  
ученика, преди/занимания, лично, по телефон,  
посредством електронна поща)      ___________минути 
Родителски срещи и консултации на родители    ___________минути 
Дежурство в училище и изготвяне на доклад  
(главен дежурен/в салона/в коридора или друг)    ___________минути 
Работа по проекти на училището      ___________минути 
Участие в мероприятия на класа/общоучилищни   ___________минути 
Подготовка на тържества (Коледни, начало/край  
на учебната година и други)      ___________минути 
Целодневно обучение и заетост, свързана с него   ___________минути 
Кръжоци         ___________минути 
Лично време (имат се предвид почивки)    ___________минути 
 

Метод на формиране на извадката. Изчерпателно, сред всички учителки в начален курс 
(1-4 клас) на образование, класни ръководители – жени, в основно училище Х. 

Метод на регистрация на информацията. Уеб-базирана анкетна карта.  
Апробация на уеб-базирата анкетна карта. Извършена е по време на дълбочинни 
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интервюта сред 63 жени, които са помолени да я попълнят с информация за вчерашния ден. 
Също да споделят за трудности при попълването, пропуски и неудобства. Подобни не са 
споменати. 

Демонстрационното проучване с основният блок въпроси (с изключение на 
спецификата по професии) е изработено и актуално на адрес: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNJTUM4YlVCWm5WRUxJbzB5T
mItbWc6MQ 

Предоставената методика и инструментариум за мониторинг на използване на времето от 
конкретна професионална длъжност, могат да бъдат приложени като добра практика в почти 
всички професии, предвид търсените общовалидни оценки на критерии. Също и на тези от тях, 
които са по майчинство за създаване на по-пълен образ. Последните разбира се, ще предоставят 
информация единствено в общата част въпроси, с изключение свързаните със заетостта. 
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Аbstract 
Modern and effective higher education systems are the basis for an open and sustainable society for creative, 

innovative and entrepreneurial economy based on knowledge. Combined efforts of the authorities of the Member - States, 
higher education institutions, stakeholders and the European Union will be essential to achieve the objectives set out in this 
communication that are at the heart of Europe's success in a broader sense. 
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1. Въведение: 
В началото на 21 - ви век туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като 

най - бързо разрастващ се икономически сектор по отношение на валутни приходи и разкриване 
на нови работни места. Международният туризъм е най - големият източник на приходи от 
износ и същевременно най важният фактор в платежните баланси на значителна част от 
националните икономики в света. Той стимулира инвестициите в инфраструктурата, създава 
приятелски междукултурни връзки и като цяло допринася за подобряване на условията на 
живот на местното население. Нарастващото значение на туристическата дейност за 
човечеството и разпространението и във всички кътчета на нашата планета пораждат редица 
предизвикателства пред съвременното общество.  
2. Европейска стратегия:  

Приоритетите на стратегия „Европа 2020” за интелигентен приобщаващ растеж са в 
основата на перспективите за развитие на България като страна – член на Европейския съюз. 
Тяхното постигане на национално равнище е силно обусловено от политиките за развитие на 
българското образование. Високото качество на професионалното образование и обучение 
(ПОО) е условие за усъвършенстването на притежаваните и за постигането на нови умения. Това 
е основа за постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда, подобряване на 
заетостта и увеличаване на икономическия растеж. Недостатъците в професионалната 
подготовка се отразяват негативно върху икономическите резултати и водят до забавяне на 
обществения прогрес. Същевременно проявяващото се у нас през последните години влошаване 
баланса на пазара на труда по отношение на съответствието между търсене и предлагане на 
висококвалифицирана работна сила предизвиква затруднения в производството и социално 
напрежение поради безработицата. Такава ситуация е несъвместима с перспективите за развитие 
на страната ни в условията на глобализация и като равностоен, пълноценен член на Европейския 
съюз съобразно концепциите, програмите и правилата за неговото развитие. Поради това са 
необходими адекватни действия за съществено подобряване качеството на професионалното 
образование и обучение. 
3. Основни въпроси за държавите-членки и институциите за висше образование 
 3.1. Разработване на ясни пътища за преминаване от професионално и друг вид 
образование към висшето образование. Ефективен начин за постигане на тази цел са 
националните квалификационни рамки, свързани с Европейската квалификационна рамка и 
основани на учебни резултати; 
 3.2. Насърчаване на достъпа до образование на ученици/студенти от по-слабо 
представените групи и „нетрадиционните” обучаващи се, включително възрастни; 3.3. 
Осигуряване на достигането на финансова подкрепа до потенциални студенти от групи с по-
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ниски доходи чрез по-добро насочване на ресурсите. 
 3.4. Разработване и прилагане на национални стратегии за обучение и преквалификация 
на достатъчно изследователски кадри в съответствие с целите на ЕС в областта на 
научноизследователската и развойна дейност. 
За да функционира триъгълникът на знанието: осъществяване на връзка между висшето 
образование, научните изследвания и бизнеса за постигане на върхови постижения и 
регионално развитие 
Приносът на висшето образование към заетостта и растежа, както и неговата международна 
привлекателност, могат да се укрепят чрез тесни връзки между образованието, научните 
изследвания и бизнеса – трите страни на „триъгълника на знанието”. Неотдавнашният преход 
към отворени иновации доведе до увеличени потоци от знание и нови видове сътрудничество 
между образователните институции, изследователските организации и бизнеса. Но 
способността на институциите за висше образование да внедряват резултатите от изследванията 
и иновативните практики в своите образователни приложения, както и да оползотворяват 
потенциала си за продаваеми продукти и услуги, остават слаби. 
4. Европа и България 

За проблемите с липсата на кадри и недостатъчната квалификация на персонала в 
България се говори много. Те възникнаха, от една страна, заради неимоверно разрасналата се в 
последните години туристическа база, а от друга - заради липсата на модерни практики и 
очевидно недостатъчно доброто качество на образованието. Не е тайна, че развитието на 
специализираната туристическа инфраструктура изпреварва значително подготовката на 
кадрите, работещи в туризма. За да се потърси решение на проблемите обаче, те трябва да се 
изследват детайлно. 
Именно с тази цел е проведено задълбочено проучване, обхващащо 221 фирми и организации от 
сферата на туризма. То позволи да се откроят различията, спецификите и конкретните нужди на 
различните видове обекти от квалифицирана работна ръка. Съществуват значителни разлики при 
подбора, квалификацията, заплащането и обучението на персонала между различните типове 
фирми в индустрията, показва на първо място изследването. Особено съществена е разликата 
между сезонните туристически обекти и целогодишните. Тя се задълбочава още повече по 
линията бизнес хотели и ресторанти в големите градове и туристическите обекти със сезонен 
характер в по-отдалечените части на страната. 
4.1. От какво се нуждае браншът 
Участниците в изследването са единодушни, че най-належаща е нуждата от допълнително 
обучение по обслужването на клиенти. Общи за индустрията са и нуждите от езиково обучение 
на персонала. При малките семейни хотели и къщите за гости се откроява нужда от общо 
обучение по основи на управлението (маркетинг, финанси, управление на човешките ресурси), 
докато при градските и бизнес хотелите, както и насочените към конгресен туризъм обекти се 
задълбочава нуждата от специализирани обучения по позиции и периодични курсове за 
запознаване с най-новите методи и технологии в бранша. Това важи също и за СПА и 
балнеохотелите, които имат нужда от по-голяма специализация на персонала. 
Туроператорите и туристическите агенции пък страдат от липса на подготвени кадри по 
организиране на туристическата дейност, аниматори и екскурзоводи;  
Нуждите определено са комплексни и засягат всички нива на подготовката на персонала.  
4.2. Препоръки към държавата и общините в бранша: 

 Въвеждане на стимули (данъчни преференции) за инвестиране в човешките ресурси. 
 Извършване на ефективен контрол върху спазването на държавните изисквания към 

туристическите обекти с цел предотвратяване на нелоялната конкуренция. 
 Въвеждане на сертификати за хотелите и служителите в сферата на туризма. 

4.3. Препоръки към браншовите организации и бизнеса: 
 Необходимост от проучване и въвеждане на опита на други държави, създаване на 

гъвкави форми на заетост, които да отговарят на потребностите на бизнеса;  
 Разработване на професионални обучителни програми и помагала.  
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 Организиране на семинари, на които да се канят специалисти от бранша, които да 
обменят опит и нови практики. 

4.4. Препоръки към образователните институции: 
 Предвиждане на повече часове по практическо обучение, както и на повече възможности за 
специализация. 
 Организиране на стажантски програми.  
 Периодично обновяване на учебния материал с цел проследяване и обхващане на нови 

тенденции в развитието на туристическия бизнес.  
 Установяване на по-тесни връзки между образованието и бизнеса с цел адекватно 

посрещане на нуждите на пазара на труда.  
 Използване на собствени и външни програми за обучение. 

5. Заключение 
Бъдещото сътрудничество във висшето образование в ЕС трябва да е част от по-широка 

стратегия за взаимоотношения със страни партньори в света, за разпространяване на 
стойностите и познанията на ЕС и за подпомагане на висшето образования в развиващите се 
държави като неразделна част от политиката на ЕС за развитие и от цялостен подход за 
развитието на образователния сектор. Все по-международният характер и отвореност на 
системите за висше образование изискват съвместен подход от страна на широк набор от 
области на политиката и заинтересовани страни, за да бъдат привлечени най-добрите студенти, 
персонал и изследователи от целия свят, за да се повишат международният обсег и видимост и 
да се насърчат международните мрежи за отлични постижения. 
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ПЪТУВАНЕ ПО ВЪЗДУХА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА 
ПОДВИЖНОСТ 

 
Любомир Алексиев 

Колеж по туризъм - Благоевград 
 
Abstract 
The realization of air travel for people with disabilities or limited mobility is important to respect the principle of 

equality as a fundamental human right. Those principle affect all areas of life, including regarding the use of air transport. The 
brief review of the policy on people with disabilities in Bulgaria shows the desire of the country to keep pace with European 
trends in finding solutions to the problems of people with disabilities. 

 
Туристическата индустрия се превръща във водеща за редица страни и като основен движещ 

механизъм на световното развитие на икономиката. Тя е „индустрия, която се занимава с хората, 
който пътуват от своето място на обитаване с цел посещение на друго място. В много страни 
туризмът осигурява основен дял от брутния национален продукт и основен поминък на 
преобладаващата част от населението. Очакванията за развитието на туристическата индустрия са 
оптимистични, а това означава и развитие на други свери на икономиката свързани с туризма. 
Интерес представлява развитието на транспортните системи неразривно свързани с туристическата 
дейност и по-конкретно по отношеие на релизирането и развиването на правата на хората с 
увреждания и хората с ограничена мобилност при пътуване по въздуха в съответствие с Регламент 
1107/2006 на ЕК. По данни на Световната търговска организация хората с увреждания са приблизително 
10% от населението на всяка държава, поради което въпросът е изкючително важен. Хората с увреждания 
представляват приблизително 10 до 15 % от общото население на Европа. По данни на Евростат в 
хората с ограничени възможности в европейските страни съставляват 22% до 37% от населението 
им. За такива хора основни критерии при избор на места за отдих са достъпността и нивото на 
медицинска помощ.  

11% от всички туристически пътешествия в Европа и 7% тези в света се извършват от хора с 
особени потребности и най-често в команията на членове на семейството или приятели. От друга 
страна едва 11% от вътрешния туризъм на САЩ и Австралия е достъпен туризъм (Darcy & 
Dickson, 2008). 

В последните десетилетия авиацията допринесе за коренна промяна в туризма, като 
предостави възможността за бързо и комфортно преодоляване на големи разстояния, промени 
настъпиха и по отношение на усигоряване на възможности за пътуване с авиационен транспорт на 
хората с увреждания или хората с ограничена подвижност. Ако се анализира основното понятие за 
турист, което гласи „турист е човек, който пътува за или престоява на място извън неговата 
обичайна околна среда за не повече от една година с цел отдих, бизнес или други причини не 
свързани с дейности, водещи до заплащане на труд приложен в мястото на пребиваване, от което е 
видно, че туристът е свързан неотменно с туристическата и транспортна индустрии осигуряващи 
основните параметри един човек да покрие определението за турист”. В частност авиационния 
транспорт играе важна роля за развитие на международния, далечен туризъм, което в последните 
десетилетия се превръща в високо доходна и в същото време най-търсена сфера на туризма 
особено в развитите страни. Около 50% от туристите предприели пътувания от Европа, Северна 
Америка и Австралия са насочени към развиващи се страни в Африка, Азия и Южна Америка, като 
основно транспортно средство е авиационния транспорт. Подобни факти излизат на преден план 
при мениджмънта на туристическото обслужване, особено по отношение на хората ползващи 
авиационен транспорт, поради особеностите които биха влияли върху човешкото здраве и психика. 

Гражданската авиация е един от най–бързо развиващите се клонове на индустрията. 
Транспортът с въздухоплавателни средства ангажира повече от 50 милиона работни места и 
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финансов оборот за повече от два трилиона долара. 
Този огромен финансов и човешки ресурс в близките 10–20 години ще даде възможност за 

пътуване на около четири милиарда пътници, като ще бъде отбелязан прираст от 5-6 % годишно. 
Пътуванията по дестинациите на близкия изток и Азия ще се увеличават съществено, като 

международните пасажери ще нарастват до 7%. Африканския континент ще увеличи пътуващите 
по въздуха с около 5% . 

Авиационният транспорт за международни пътници в САЩ ще бъде на първо място в света, 
следван от Германия, който ще превозват по 170 и 150 милиона пътници съответно. 

Водеща роля по отношение вътрешни пасажери ще бъде отново на САЩ, като вътрешния 
транспорт ще има около 700 милиона пътници. На второ място ще се нареди Китай с около 500 
милиона пътници. 

Пътуванията със самолет са може би едно от най-големите постижения на човека в 
желанието му да се движи, да пътува да опознава околния свят, да задоволи огромното си желание 
да бъде по-бързо там където желае да бъде. Само стотина години след първия полет със самолет 
повече от един милиард и половина хора годишно, пътуват по въздуха, имайки всичко това за 
даденост без да се замислят каква огромна крачка е направило човечеството в сферата на 
транспорта, пътуванията и туризма. Железопътният и автомобилният транспорт запазват своето 
регионално значение при пътуване на по кратки разстояния, но отдавна са отстъпили на въздушния 
при средни и далечни пътувания. Морският транспорт, представляващ почти единствена 
алтернатива на междуконтитнентални пътешествия вече почти не се използва за пътнически 
транспорт на големи разстояния с изключение на круизните и развлекателни пътувания, както и 
съчетаното пътуване с ферибот и автомобил. Видно е, че с промяната в техническите постижения и 
нови транспортни технологии се променя и начина на придвижване на човека, явление което много 
бързо променя разбиранията и нуждата ни от придвижване във времето и пространството. В хода 
на задъхващия се технически прогрес обаче човека и неговата физиология почти не се променят, 
не се развиват нови приспособителни механизми към бързо променящата се околна среда. 
Компенсираме като използваме все повече интелектуалните си способности за да се борим с 
природната си зависимост и човешко несъвършенство. Здравето като основен жизнен фактор 
поставено в условията на транспортните системи трябва да бъде обект именно на интелектуалните 
ни усилия, за да бъде съхранено и опазено от многото необичайни въздействия при пътуване с 
различните видове транспорт. И ако на човек все пак му е присъщо да се движи по земната 
повърхност и сравнително добре и без особени проблеми понася автомобилния и железопътен 
транспорт, то водния и авиационен транспорт предявяват към организма на човека някои 
анатомични и физиологични качества присъщи на представители на животинския свят. Човешката 
природа е неподготвена или въобще и липсват каквито и да са приспособителни механизми за да се 
справи с предизвикателствата на летенето и пребиваване във водна среда. 

Летенето е неприсъщо за човека. Попаднал във въздушното пространство чрез технически 
средства колкото и съвършени да са те, върху организма продължават да въздействат непознати и 
непреодолими сили. Дори и най-съвършените транспортни системи и технологии са създадени за 
здравословно пътуване на един средно статистически човек в сравнително добро здраве и психика 
и не могат да отговорят на широкия кръг здравни особености на всеки отделен човек. Дори леко 
изразени въздействия върху нормалната физиология на човека от страна на факторите на летенето, 
които е невъзможно на този етап на развитие на авиационните технологии да бъдат избегнати биха 
влияли сериозно на неподготвени или страдащи от някаква болест или физически  недостатък 
човешки индивид. 

Равнопоставеността и равнодостъпността е основно човешко право. То се отнася за всички 
области на живота, включително и за авиационния транспорт. В тази област международните 
авиационни власти, правителствени и не правителствени организации, авиационните превозвачи и 
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летищните власти полагат все повече и повече усилия за минимализиране на пречките за пътуване 
с авиационен транспорт пред хората с увреждания или с ограничена подвижност. В член 6 от 
Конституцията на Република България е казано, че всички хора се раждат свободни и равни по 
достойнство и права и всички са равни пред закона. Стратегията на ЕС относно хората с 
увреждания, се основава на Стандартните правила на ООН за равнопоставеност и равни шансове 
на хората с увреждания, приети от Генералната асамблея на ООН в края на 1993. Два члена (21 и 
26), от Хартата на ЕС за фундаменталните права, провъзгласена през декември 2000, респективно 
забранява дискриминацията и признава „правата на хората с увреждания да се облагодетелстват от 
мерки, предназначени да гарантират тяхната независимост, социална и трудова заетост и участие в 
обществения живот". Директива 700 на IATA много подробно отразява принципите и 
задълженията на участниците в авиационния бизнес по отношение тази група от пасажери. Всяка 
национална авиационна власт има своите закони и регламенти който определят дейностите в тази 
област. Познаването на законите, както от отделния индивид, така и от организаторите на 
пътувания способства за действия, който облекчават хората с увреждания. Така например в 
съответствие с Регламент 1107/2006 на ЕК Права на хората със специални потребности 
Европейският Регламент определя следните права на хората с увреждания и на хората с намалена 
подвижност: 

1. Равни права за пътуване по въздух на хората с намалена подвижност: 
Въздушен превозвач или негов агент или туроператор не могат да отказват, въз основа на 

увреждане или намалена подвижност на пътника, да направят резервация или да откажат достъп до 
борда на въздухоплавателното средство за полети заминаващи от летище на Европейския съюз 
(ЕС). Изключения могат да бъдат направени само от съображения за сигурност разрешени от 
закона. Целта на тази разпоредба е да се предотвратят случаите на преднамерени и 
непреднамерени прояви на дискриминация. 

2. Оказване на безплатна помощ на всички летища на територията на ЕС. 
Летищата следва да предоставят помощ на хората с намалена подвижност съобразно техните 
специфични потребности. Пътникът следва да информира въздушния превозвач или туроператора 
за необходимостта от оказване на помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване. 
Управителният орган на летището е отговорен за осигуряването на съответната помощ в рамките 
на летището. Помощта следва да бъде осигурена не само на терминалите, но и извън тях т.е. на 
паркинга и на спирките на обществения транспорт в рамките на територията на терминалите. 

Въздушните превозвачи следва да предоставят безплатно точния вид помощ за полети 
заминаващи от летища на територията на ЕС, като превоз на инвалидни колички или кучета 
водачи. 

Помощта се предоставя безплатно за следните категории пътници: 
 Чиято подвижност е намалена поради физическо или умствено увреждане, 
 Които имат намалено зрение или слух, 
 Които имат временно намалена подвижност, 
 Които са възрастни, или 
 Които по някаква друга причина имат необходимост от предоставяне на помощ. 

Посочените правила се прилагат: 1) за всички полети (редовни, чартърни, нискотарифни) 
заминаващи от или транзитни през летище на територията на Европейския съюз; 2) за всички 
полети (редовни, чартърни, нискотарифни) заминаващи от летище извън ЕС и пристигащи на 
летище на територията на ЕС, когато полетът се изпълнява от въздушен превозвач на Европейската 
общност. 

Правилата не се прилагат за полети заминаващи от летище извън територията на ЕС и 
пристигащи в страна извън ЕС, изпълнявани от въздушни превозвачи, които не са от европейския 
съюз. В тези случаи се прилагат и важат мерките за безопасност разписани в националното 
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законодателство и съобразно законодателството въз основа на което е сключен договора за превоз. 
Именно туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват 

предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на 
хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт. Когато предприетите мерки 
не са съобразени с този регламент, лицата с увреждания или с ограничена подвижност могат да 
претендират обезщетение за причинените им вреди. „Искът за обезщетение се предявява срещу 
туроператора или туристическия агент пред съответния съд”.1 

Не трябва да се забравя и факта, че в близко бъдеще броя на авиационните пасажери в 
„трета” възраст ще расте и ще представлява около  една трета от всички пътуващи. Независимо, че 
тези пасажери не са официално обявени за хора с увреждания или с ограничена подвижност, те ще 
имат допълнителни нужди и грижи по време на пътуванията си за своите хронични заболявания. 

Летищните власти са длъжни да осигурят придвижването със стол на колела или друг 
подходящ транспорт за хората с проблеми в движението, без да заплащат допълнителни такси, ако 
не пътуват със собствени средства за придвижване. В такъв случай летищните власти и превозвача 
трябва да бъдат уведомени при закупуване на билета и да бъдат упоменати характеристиките на 
собственото помощно средство за придвижване (модел, размери, движещ механизъм др.). 

При продължителни полети много авиокомпании предлагат стол на колела на борда с цел 
обслужване без придружител на пасажери със затруднено придвижване, както и улеснения за 
ползване на тоалетна. 

Слепи и глухи или с ограничени слухови и зрителни възможности пасажери се приемат на 
борда, като се осигурява безопасен и комфортен полет. Някой от водещите авиокомпании допускат 
и кучета водачи за слепи хора на борда при определени условия, с който трябва да бъдат запознати 
пасажерите при закупуване на билет. 

По отношение на имплантирани пейсмейкър или дефибрилатор при сърдечно болни в 
миналото имаше известна опасност от интерференция между медицинските средства и бордната 
апаратура. Новите модели изключват тази възможност. Остава въпросът за разминаване през 
зоните за сигурност, където тези медицински съоръжения могат да бъдат засечени от скенерите за 
метал. Това изисква представяне на съответна документация от лекар и описание на самото 
средство. 

Пасажери със заболявания изискващи дишане на кислород на борда трябва да заявят своите 
нужди пред превозвача, за да бъдат удовлетворени техните нужди от авиокомпанията или друг 
оторизиран орган, за да бъдат спазени изискванията за качване на борда на опасни товари. 

За диабетиците авиокомпаниите осигуряват диетично хранене, което е включено в цената на 
билета при предварителна заявка. Особено внимание трябва да се обръща при лечение с 
инсулинови помпи по отношение на състоянието на инсулина, начин на пренасяне през зоните за 
сигурност на самите инсулинови помпи и др. Средствата срещу хипогликемия, особено тези в 
разтворено състояние, също трябва предварително да бъдат оценени, като риск при преминаване 
през системата за сигурност. 

Някои аспекти от европейското законодателство и тяхното познаване ще бъдат в полза на 
хората пътуващи с въздушен транспорт и имащи увреждания или затруднена подвижност.  

В заключение може да се обобщи, че при взимане на решение за пътуване по въздуха на хора 
с увреждания или с ограничена подвижност е важно да се спазват принципите на 
равнопоставеността и равнодостъпността, като основно човешко право. Тези принципи засягат 
всички области на живота, включително и по отношение на ползването на авиационния транспорт. 
Направеният кратък преглед на европейската политика и специализираното законодателство и 
                                                
1 Закон за туризма, Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 
2.08.2013 г., доп., бр. 109 от 20.12.2013 г. 
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законодателни предложения относно лицата с увреждания в България показва стремежът на 
страната да не изостава от европейските тенденции в намирането на решения на проблемите на 
хората с увреждания. 
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REGARDING THE THEORY OF THE SOCIAL MARKET ECONOMY 
 

Abstract 
The purpose of the following work is to examine the possibilities of the social market economy for solving the social 

problems in the process of globalization and more precisely in the expanding European Community. 
The material is based on the works of Alfred Müller-Armack, Vilhelm Rjopke and other modern authors whose scientific 
interests are directed to the theory of the social market Economy. 

In this work is made an attempt to be argued the attitudes that the social market Economy could be the necessary base 
for overcoming the social problems in the modern world. For that purpose is analyzed the essence of the social market 
Economy and are examined its possibilities for overcoming the social problems. The content and the possibilities of the theory 
of the social market economy for setting up social consent are outlined in the process of revealing the views of Müller-
Armack and Vilhelm Rjopke for the social economic constitution on one hand and on the other through presenting the 
differences in the ordoliberal theory and the theory of the social market Economy in the economic and social sphere. As a 
result from the considerable analysis is made a conclusion that the fundamental conception for the interdependence of the 
economic and the social sphere playing a leading part in the theory of the social market Economy is the base which can be 
used in the process of successful solving the social problems in one socio-economic environment, based on the neoliberal 
principles. 
 

Целта на настоящата работа е да разгледа възможностите на социалното пазарно 
стопанство, за разрешаване на социалните проблеми в условията на глобализация и по-конкретно 
при разширяващата се европейска общност. 

Материалът е разработен като са използвани трудовете на Алфред Мюлер-Армарк, Вилхелм 
Рьопке и редица съвременни автори, чиито научни интереси са насочени към теорията на 
социалното пазарно стопанство. 

В работата е направен опит да се аргументират позициите, че социалното пазарно 
стопанство би могло да бъде необходимата база за преодоляването на социалните проблеми в 
съвременния свят. За целта е анализирана същността на социалното пазарно стопанство и са 
разгледани неговите възможности за преодоляване на социалните проблеми. Съдържанието и 
възможностите на теорията за социалното пазарно стопанство за формиране на социално съгласие 
са откроени в процеса на излагане възгледите на Мюлер-Армарк и Вилхелм Рьопке за социално 
икономическото устройство от една страна, а от друга чрез излагане на различията в 
ордолибералната теория и теорията на социалното пазарно стопанство в икономическата и 
социалната сфера. В резултат от осъществения анализ е направен извод, че фундаменталното 
разбиране за взаимозависимостта на стопанската и социалната сфера, играещо определяща роля в 
теорията за социалното пазарно стопанство, е оная база от която може да се подходи към успешно 
решаване на социалните проблеми в една социално-икономическа среда, формирана на 
неолибералните принципи. 

В съвременният свят проблемите на социалната политика все по-ясно се открояват със 
своята значимост и дълбочина. Намирането на пътища за разрешаване на социално-
икономическите проблеми и установяването на оптимален икономически ред се формира като 
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основна задача пред икономическата наука. В търсенето на отговор на въпроса кой е този 
икономически ред, дискусиите най-често стигат до една точка – ролята и мястото на държавата в 
социално-икономическата дейност на обществото. Възгледите в този аспект са многовариантни, 
единствено ограничени, от една страна от твърдението, че държавата е неспособна да осигури 
благоденствие, а от друга от разбирането за значимостта и възножностите на държавното 
регулиране. Критерият за значимостта им са постигнатите социално-икономически резултати от 
тяхното приложение. 

В условията на един трансформиращ се свят, каквато е нашата действителност, либералните 
принципи са оптималната база за протичащия процес на глобализация. Но от друга страна 
конкурентната среда доказано поражда напрежение в социалната сфера, което би могло да се 
формира като сериозна бариера. 

Проблемът изглежда разрешим, ако се обърнем към стопанската история, икономическата 
теория и практика от недалечното минало и по конкретно към теорията за социалното пазарно 
стопанство и натрупания опит от провежданата от Л. Ерхард, социално-икономическа политика. 
Аргументите за подобно твърдение могат да се открият, както в постигнатите резултати, така и в 
теоретичния модел на социалното пазарно стопанство. 

Началото, идеята за социалното пазарно стопанство е поставена от В. Рьопке и А. Рюстов. 
Вилхелм Рьопке (10.10.1899 – 12.02.1966), поставя обществено-философските основи на 

концепцията на социалното пазарно стопанство. Научните интереси на Рьопке, в областта на 
икономиката, са насочени основно в областта на международните икономически и валутни 
отношения към конюктурата и икономическите кризи. Икономическите му възгледи претърпяват 
твърде динамично развитие. В началото на 30-те години на ХХ век, Рьпке стои на позицията за 
активна намеса на държавата в стопанския живот. Диаметрално противоположни са неговите 
въгледи по проблема в края на 30-те години. Той преминава на позициите на неолиберализма. 
Неолибералните възгледи на Рьопке имат своеобразна съдържателна характеристика. В тях 
социалните ценности и моралните оценки играят важна роля. Икономическият неолиберализъм на 
Рьопке включва като своя неразделна част морално- хуманистичния подход. 

Рьопке за пръв път въвежда в употреба понятието „конформен”, превърнало се в основен 
елемент на категориалния апарат на ордолибералната методология и теория.  

Александър Рюстов (08.04.1885 – 30.06.1963), критикува капиталистическата конкуренция 
от края на ХХ век. В „лебералния интервенционализъм” вижда възможност за развитие на 
„свободното стопанство”. Възмовности за държавна намеса вижда в кредитната, валутната, 
данъчната и социалната политика. 

Свободата на личността, социалното равенство и социалната защита, определя като основни 
приоритети на силната държава в социалната сфера. Редица постановки на Рюстов в тази област са 
близки до католическите ценности.  

Алфред Мюлер-Армарк (1900-1978), поставя фундамента на теорията за социалното 
пазарно стопанство. Теорията на Мюлер-Армарк въплащава в себе си редица постановки на 
ордолиберализма, което дава основание тя да бъде разглеждана като негово развитие. Самият 
Мюлер-Армарк отхвърля тази възмовност като подчертава и факта, че теорията за социалното 
пазарно стопанство се различава и от неолибералната теория.[1] 

Различията с ордолиберализма могат да бъдат открити както в икономическите, така и в 
социалните възгледи на Мюлер-Армарк. 

Теорията за социалното пазарно стопанство не се „вмества” в пазарната идея, последната е 
нейна съставна част. Тя е значително по-мащабна и в нейния периметър като съставни елементи 
попадат заедно с конкурентния порядък, държавата и социалните групи. Основният пункт, в който 
се очертават различията между теорията за социалното пазарно стопанство от една страна, и 
неолибералната теория и ордолиберализма от друга, е в разбирането за ролята на държавата в 
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социално-икономическия живот. Мюлер-Армарк възлага на държавата значително по-мащабни 
функции в сравнение с ордолоберализма и неолибералите, за което е критикуван, че поставя под 
заплаха пазарните принципи.  

В икономическта сфера различието във възгледите за ролята на държавата най-ясно се 
откроява при третирането на конюктурните проблеми. Ордолиберализмът в лицето на Ойкен, 
разглежда решението на проблема в рамките на „механично” действащият конкурентен порядък, 
като се допуска, че държавата може да оказва влияние върху конюктурата чрез правото на 
собственост, облигационното право, правото на упражняване на занаяти и други. 

Мюлер-Армарк значително разширява ролята на държавата в провеждането на 
конюктурната политика. Той аргументира тази своя позиция: „В условията, когато при пълно 
развитие на производствените ресурси, ръста на деловата активност се явява вече не толкова 
обезпечена както по-рано, се налага по-активна институционална антициклична политика и 
разширяване на начините на нейното приложение.”[2] 

Мюлер-Армарк определя конкретните параметри, в които трябва да се осъществява 
институционалната антициклична политика и институцията, която трябва да я провежда. Тази 
дейност може да се осъществи в рамките на правителството от „постоянна институционална 
кооперация”. Конюктурата при социалното пазарно стопанство се регулира.  

Специфичният характер на социалното пазарно стопанство на този фон се откроява 
осезаемо и при определяне на функциите на собствеността. В теорията на конкурентния порядък, 
както и в теорията на социалното пазарно стопанство частната собственост играе фундаментална 
роля. Тя е източника на свобода и генерира нарастваща производителност, адаптира икономиката 
към потребностите на обществото в процеса на преодоляване на социалните проблеми. Тези 
функции на частната собственост присъстват като задължителни елементи и в двата модела. Но 
при Ойкен, частната собственост е твърде статична, тя е необходимият, задължителен фон. Докато 
при Мюлер-Армарк, тя получава динамичен характер, последиците, от който се проявяват както в 
икономическата, така и в социалната сфера. Бързо променящата се икономическа реалност, 
предизвикана от „безпрецедентното” ускорено развитие на производството, в резултат на 
внедряването на нови технологии налага да се вземат под внимание „всичките изменения на 
общата ситуация”. Тези изменения включват естествено и формите и мащабите на частната 
собственост, чието динамично развитие в тези условия е в пълна хармония със закодирания в нея 
стремеж към оптимално функциониране. 

В теорията на Мюлер-Армарк ролята на частната собственост в социален аспект все по-ясно 
се откроява, тя е необходимата база за формирането на независимата средна класа. Създаването на 
условия за генерирането на средна класа се очертава като задължителна функция на пазарното 
стопанство. Анализирайки тези възможности, които предоставя частната собственост за 
разрешаване на социалните проблеми в условията на социалното пазарно стопанство, Мюлер-
Армарк прави следната констатация: „неудобството, изпитвано от хората, независимо от 
икономическите достижения на нашето общество, не може да бъде ликвидирано изключително с 
помоща на собствеността.”[3] 

Този извод за възможностите на собствеността, както и фактът, че конкуренцията като 
„механичен процес” е неутрална към ценностите и целите на обществото са достатъчно 
убедителни доводи за аргументиране на необходимостта от провеждане на активна 
институционална политика при Мюлер-Армарк. Провеждана в рамките на пазарните правила, 
конформна, тя придава завършен вид на модела на социалното пазарно стопанство като социален 
порядък основан на базата на целенасочен организиран конкурентен порядък, съчетаващ 
възможностите на последния с редица обществено значими етични ценности и цели.  

Различията в теорията за конкурентния порядък и тази за социалното пазарно стопанство се 
открояват и при третирането на отговорността и свободата, които се очертават като основни 
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градивни елементи на двете концепции. Мюлер-Армарк разширява полето на тяхното действие. 
При социалното пазарно стопанство, отговорността наред с икономическата значимост придобива 
и социална такава. „Нито един социален порядък не може да съществува, ако не бъде основан на 
осъзнаването на ценностите, което се явява също предпоставка за отговорност пред ближния.”[4] 

Една от основните цели пред социалното пазарно стопанство е разширяване на хоризонтите 
на социалната отговорност. На личността трябва да се предоставят все по-големи възможности да 
поема и носи отговорност, което има две ясно очертани измерения – икономическо и етическо.  

Свободата освен юридическо, икономическо, получава и социално измерение в теорията на 
Мюлер-Армарк. Тя разпространява своето активно присъствие както в икономическата, така и в 
социалната сфера. Нейната значимост за социално-икономическия процес е с еднакво измерени в 
икономически и социален аспект.  

Посочените различия в теоритичните постановки на Ойкен и Мюлер-Армарк в значителна 
степен дават изчерпателна характеристика на социалното пазарно стопанство, те са неоходимата 
база въз основа, на която Мюлер-Армарк определя неговата същност. „Социалното пазарно 
стопанство не е изключителна теория на конкуренцията, това е по-скоро идеологическа концепция, 
в такъв смисъл, цел на социалното пазарно стопанство се явява координацията между сферите на 
живота, представлявани от пазара, държавата и социалните групи. Неговата база се явява както 
социологическа, така и икономическа, както статистическа, така и динамическа. Това е 
диалектическа концепция, в която социалните цели играят такава важна роля, както и 
икономическите цели, така че тя съчетава икономическата и социалната политика”.[5] – пише 
Мюлер-Армарк. 

Социалното пазарно стопанство търси възможност за диалектически синтез на свободното 
действие на пазарните сили и социалното равновение, разбиране което надхвърля далече рамките 
на ордолибералната теза за стопанския порядък като регулатор на социално-икономическия 
процес. „Това е, по-скоро концепция от миротворчески порядък, стратегическа идея в рамките на 
конфликта на различните целеви ситуации. Това е формула на начина на живот, в съответствие с 
която се прави опит да се приведат основните цели на нашето общество към нова практическа 
хармония, което по-рано никога не е постигано.”[6] – разкрива същността на социалното пазарно 
стопанство Мюлер-Армарк. 

Теорията за социално пазарно стопанство се основава на фундаменталното разбиране за 
диалектическото единство на стопанската и социалната сфера, които формират единно цяло, чиито 
две страни играят еднакво важна роля в развитието на социално-икономическия процес. 
Социалната сфера е активна страна в този процес, нейната роля в процеса е съпоставима и с 
еднаква значимост, с тази която изпълнява стопанската сфера. Процесите, протичащи в социалната 
сфера оказват непосредтвено въздействие върху стопанското развитие.  

Подобна позиция застъпва и В. Рьопке. Сложното диалектическо единство на 
икономическата и социалната сфера, той определя като „съвкупен стопански порядък”, който 
представлява „система от внасящи ред и стимулиращи сили.”[7] На съвкупния стопански порядък, 
Рьопке възлага двойна задача: „да се координират стопанските планове и действия (порядъка на 
стопанския процес в тесен смисъл), второ трябва да се погрижи за стимулите за резултатност.”[8] 

В предлагания от Рьобке модел ясно се откроява като основополагаща идеята за 
взаимозависимостта между икономическата и социалната сфера. Осъществявайки координиращи 
функции модела трябва да обезпечи оптимално протичане на стопанския процес. Стимулите за 
резултатност обезпечават възможностите за координация. „Задачата на стимулите към 
резултатност се заключава в създаването на условия, които могат да обезпечат координацията, чрез 
ценовия механизъм на максимално количествено и качествено ниво.”[9] – пише в тази връзка 
Рьопке 

Моделът на Рьопке получава целокупност, балансираност на базата на диалектическата 
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взаимовръзка между икономическата и социалната сфера. Рьопке определя задачите, които 
разрешава тази взаимозависимост и параметрите, в които се осъществява. „Двете задачи – да се 
удовлетворят метаикономическите постулати – трябва едновременно да се решават по такъв начин, 
че максималната икономическа продуктивност и отсъствието на сътресения да се постигат без 
нарушаване на елементарните правила на справедливостта и без давещото превъзходство, а , 
напротив, при съхраняване и укрепване на съществените основи на нашия западен държавен и 
обществен живот: граждански свободи с всички техни атрибути, правова и конституционна 
държава, истинска демокрация със свободно обществено мнение, структуритан партиен живот, 
регионално деление, зачитане правата на малцинствата и работоспособен парламент, ограничаване 
на държавната намеса за разрешаване на най-съществените задачи от обществения живот, 
неприкосновенност на личността и естествените семейни, църковни и професионални общности, 
достойно човешко съществуване и международна хармония. Следователно удовлетворителен може 
да се счита само такъв стопански порякък, който се включва в по-висок и желан от всеки в 
качеството на предпоставка съвкупен порядък, съдейства му, съхранява го и се намира в 
съответствие с неговата структура.”[10] 

Моделите на Рьопке за съвкупния порядък, и на Мюлер-Армарк, социалното пазарно 
стопанство се основават на отчитането значимостта на взаимната зависимост на стопанската и 
социалната сфера. Тази връзка, отразяваща реалността и която е продукт на системната природа на 
социално-икономическата дейност се разглежда като логическа, подлежаща на диалектическо 
развитие. Тя се постига на базата на либералните ценности и християнската етика, които са 
основни градивни елементи и при двата модела. Свободата на индивида – юридическа, 
икономическа, социална, реализираща се в конкурентна среда и конформната държавна намеса 
обезпечаваща социална справедливост и сигурност, съчетани с икономическа и социална 
отговорност на индивида, изпълват тяхното съдържание. Но концепцията, социално пазарно 
стопанство е значително по-детайлно разработена и с подчертана практическа насоченост, това се 
отнася най-вече за ролята и мястото на държавата. Нейните функции са най-отчетливо откроени в 
социалната сфера. Техните граници, мащаби са ограничени от тяхната конформност с пазарните 
условия. Освен това държавната намеса трябва да създаде възможности за съчетаване на 
либералните цености и християнските етични постановки, което е важна предпоставка за 
монолитността на модела. Той се консолидира и от факта, че концепцията се гради, основавайки се 
на възможностите на частната инициатива и правовия ред. Те се явяват едновременно гаранти на 
конкуренцията и съответно на социалното съгласие, ограничавайки икономическата свръхмощ и 
възпрепятствайки прекомерното разширяване на държавната регламентация. Целта пред 
социалното пазарно стопанство е постигането на социална хармония. 

Определянето от Мюлер-Армарк на основната цел на социалното пазарно стопанство на 
принципите, на които се гради, както и на силите, които го установяват позволява да се конструира 
един комплексен сбалансиран модел за осъществяване на ефективна социално-икономическа 
дейност и за преодоляване на социалните проблеми.  

Възможностите на този модел са тествани от Мюлер-Армарк в условията на развиващия се 
европейски пазар. Анализът осъществява с помоща на ордолибералната медодология. 
Разглеждайки конкретната ситуация в Европа, формулира въпроса: „каква трябва да бъде общата 
система на европейския пазар.”[11]  Констатира, че в резултат на формирането на Общия пазар, 
икономиката вече е претърпяла икономическа реорганизация и „простото продължение на 
конкурентната по форма система вече е недостатъчно.”[12] Конкурентната форма не може да 
разреши конфликта между елементите на свободната пазарна икономика и силите на вътрешната 
експанзия, нито проблемите в социалната сфера. „Затова за Европа ще бъде необходимо да се 
търси примирителна формула, която, аз съм убеден съставлява същността на социалното пазарно 
стопанство.”[13] –пише Мюлер-Армарк. 
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Той сочи и перспективите, стоящи пред Европа пред нейното социално-икономическо 
развитие: „като цяло, пред нея стой диалектическия проблем за насочване на икономическата 
политика към целите на социалното осигуряване и към целите на свободната инициатива.”[14]  

Очертаните от Мюлер-Армарк възможности за приложение на модела в рамките на 
европейската общност, както и неговата социална насоченост, дават основание да се приеме, че 
прилагането му може да  се окаже решаващо за преодоляване на социалното напрежение. При това 
в една специфична обстановка, сложила се при формирането на динамично разгръщащ се 
европейски пазар, моделът на социалното пазарно стопанство, който не е еклектична система, в 
която пазарните правила се съвместяват с редица етични принципи, а е системно организиран 
модел, в който е залегнало разбирането за системния характер на социално икономическата 
дейност, може да играе не само насочваща, но дори и основополагаща роля. 
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Abstract 
Interest in psychological science to extreme situations while traveling in the XXI century is increasing due to 

increasing prevalence of tourism all over the world, driven by technological progress. It is a fact that the highest probability of 
occurrence of crisis events (floods, earthquakes, acts of terrorism, wars, epidemics, riots, accidents, etc..) in any area has a 
negative impact on the psyche of employees in the tour operator as well as the users of the services of the sector. The search for 
answers and solutions in this area leads to a particular field in practical psychology, which is particularly relevant in the XXI 
century, namely the use of specific methods - BeON-01 and EMDR, to diagnosis and psychotherapy to survivors of traumatic 
events at tourism. 
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Интересът на психологичната наука към екстремните ситуации при пътуване в XXI век 
нараства, поради все по-широкото разпространение на туристическата дейност по целият свят, 
предизвикано от технологичния напредък.  

Безспорен факт е, че високата вероятност от възникване на кризисни събития (наводнения, 
земетресения, терористичен акт, войни, епидемии, бунтове, катастрофи и др.) в даден район се 
отразява негативно върху психиката на заетите в туроператорската дейност, както и върху 
ползващите услугите на сектора.  

Само през 2012 година според Националния статистически институт в България са 
настъпили 10 826 кризисни събития в страната, от които 22 земетресения, 692 наводнения, 528 
бури, 5 858 катастрофи, 312 аварии.  

Търсенето на отговори и решения в тази област води до една особена област в 
практическата психология, която е особено актуална в XXI век, а именно използването на 
апаратурни методи с цел диагностика и психотерапия на хора, преживели травматични събития 
включително в туризма. 

Новост в България е изследователският комплекс „BeOn-01”, представляващ удобен и 
перспективен метод за изследване на индивидуалния оперативен капацитет в комплексна и 
екстремална среда, както и за тренинг и възстановяване на хора преживели травмени събития. Той 
е въведен в употреба през 2013 г., след 2 годишно проучване във ВМА-София. Основно 
предимство на този метод е фактът, че той представлява съвременна компютъризирана система, за 
разлика от предишни бланкови методики, даваща обратна връзка за психо-емоционалното 
състояние на човека по време на работа. БеОн-1 дава възможност за събиране на огромна база 
данни, което от своя страна позволява разглеждането в динамика възстановяването на състоянието 
на човека след травмено преживяване. 
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Табл. 1. Описателна статистика на резултатите по три от субтестовете на БиОН-01 при 
лица без данни за повишени нива на тревожност и без данни за преживяни остри стресови 
събития в последните 3 години 

  
Средна аритметична 

стойност 
Стандартно 
отклонение 

Брой верни отговори "Пресмятане с 
превключване" 34,4706 21,40552 

Брой попадения в целта 8,7353 10,16920 
Брой верни "Индикатори" 102,2941 61,03627 

 
В таблица 2 се вижда, че е налице значима отрицателна голяма корелация (r=-0,734; p=0,000) 

между справянето с някои от тестовите задачи на БиОН-01 и нивото на тревожността. Нашият 
опит с прилагането на тази апаратурна система като тренажор ни показва, че при последващи 
изследвания на едно и също лице, тревожността започва да спада и лицето повишава самоконтрола 
върху емоционалното си състояние и подобрява когнитивните си функции. Изследванията в тази 
област обаче продължават. 

 
Табл. 2 Корелации между резултатите от БиОН-01 и скалата на Цунг – за тревожност 
 
 Цунг Брой верни 

отговори 
"Пресмятане с 
превключване" 

Брой „попадения 
в целта” 

Брой верни 
"Индикатори" 

Цунг  -,104 
,560 

-,734** 

,000 
-,198 
,261 

Брой верни 
отговори 
"Пресмятане с 
превключване" 

    

Брой „попадения в 
целта” 

    

Брой верни 
"Индикатори" 

    

 
 

Друг перспективен апаратурен метод е EMDR-психотерапията. Компютаризирана 
апаратурна система за EMDR психотерапия е разработена в България от ИКИТ-БАН. От времето 
на откриването на техниката Десенсибилизацията и преработката на травмите с помощта на 
движение на очите през 1987 г. до днес, тя е получила повсеместно признание у значителна част от 
медицинското1 и психологичното съобщества, включително и в България. Потвърждение намираме 
и на база на собствения клиничен практически опит - работата с хора, преживели травмени 
ситуации или изпитващи страх при пътуване. Продължаващото развитие на EMDR от проста 
техника към сложна методология е основано най-вече на клинични наблюдения. Ясно е, че 
организираните клинични изследвания, в които внимателно се регистрират получените резултати 
                                                
1 Шапиро Ф., Психотерапия эмоциональных травм с помощью движении глаз, М. 1998 
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(с помощта на компютърна конфигурация и специализиран софтуер), не могат да бъдат заменени с 
нищо. 

Днес съществуват достатъчно данни за това, че EMDR с успех се използва при справяне с 
позледствията от посттравматично стресово разстройство при хора, жертви на катастрофи, 
стихийни бедствия, фобии, паника, диссоциативни разстройства2 и др. Въпреки, че техниката 
EMDR е известна най-вече с движенията на очите, от което тя е получила наименованието си, 
съществен факт е, че ние се отнасяме към нея като към цялостна система. При това сами по себе си 
движенията на очите са само един от компонентите й.3 Ефективни се оказват не само движенията 
на очите, но инякои слухови, тактилни дразнители, както и определени зрителни стимули. 
Биологичната обратна също връзка е важен елемент в психотерапията на травмени преживявания 
от създадената в България система.  

Схващането, залегнало в основата на метода EMDR, гласи че при всички хора съществува 
особен психофизиологичен механизъм – информационна-преработваща система. При активация на 
тази система „се случва спонтанна преработка и неутрализация на всяка една травмираща 
информация, съпътствана от позитивни промени в когнитивната сфера, емоциите и поведението”4. 
По този начин преживелите остър или хроничен стрес хора заети в сферата на туризма или 
ползващи услугите на сектора, могат да получат адаптивно разрешаване на проблема си в рамките 
на 10-18 сеанса от 60 минути с апаратния метод, основан на EMDR-терапията. 

Нашият опит върху 63 българи (в периода 2012-2013) показва, че EMDR-терапията може 
да се използва и като самостоятелен метод за справяне с последствията от травмиращи събития, а 
също и в съчетание с други психотерапевтични методи и техники, като автогенната релаксация 
например. 

В заключение можем да кажем, че апаратурните методи са една актуална и намираща се в 
етап на развитие област в България. Тези системи могат да намерят приложение в диагностиката и 
психотерапията на хора, преживели травматични събития включително в туризма, с цел връщане 
на хората към обичайния им начин на живот преди психотравменните събития.  
 

 

                                                
2 Малкина-Пых, Психологическая помощь в кризисных ситуациях, М. 2009 стр. 283 
3 Шапиро Ф., Психотерапия эмоциональных травм с помощью движении глаз, М. 1998, ISBN 5-86375-102-9 (РФ), стр. 
15 
4 Малкина-Пых, Психологическая помощь в кризисных ситуациях, М. 2009 стр. 283 
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Abstract 
The tourism infrastructure network in the protected areas has a purpose to provide opportunities for visitors’ 

management, to inform and guide the visitors, also to contribute the provision of appropriate conditions for their stay. 
During the process of determining the locations for the construction and development of tourists’ and visitors’ 

infrastructure and facilities absorption areas with traditional human presence are preferred. Activities related to the creation 
of conditions for visitors, including creating and improving the infrastructure are concentrated exactly there. The lack of main 
and specialized infrastructure impact directly on the quality of tourism product offered in the tourism destinations in the 
protected areas. 

Some of the best practices in the development of tourism infrastructure in protected areas in Bulgaria are the three 
national parks "Central Balkan", "Rila", "Pirin" and the eleven nature parks. 

Key words: tourism infrastructure, development, protected areas, national parks, nature parks 
 
Въведение 
Общоизвестно е, че главната инфраструктура в населените места включва транспортното 

(въздушно, пътно, железопътно), градско планиране и строителство, архитектурата, 
водоснабдяване и електроснабдяване, опазването на околната среда, дейностите по озеленяването, 
чистотата и пр. В защитените територии у нас техническата инфраструктурата се разграничава с 
това, че е представена най-вече от обслужващи обекти като: сгради и хидротехнически съоръжения 
язовири с язовирни стени, тунели, канали, деривации с водохващания, електропроводи и кантони 
за обслужване на съоръженията, напорни тръбопроводи за централи, пунктове за контрол, охрана и 
поддръжка, здравни и спасителни пунктове, сгради и стационари и др. С особено важно значение 
за развитието на туризма в защитените територии стои въпроса относно планирането и 
изграждането на туристическата инфраструктура, целяща да обслужва посетителите, наричана още 
посетителска инфраструктура. 

Цел на изследването 
Основната цел на настоящото изследване е да се анализира ситуацията в регионите на 

националните и природни паркове във връзка със съществуващата туристическата 
инфраструктура, възможностите за нейното развитие, идентифициране на съществуващите 
проблеми и даване на препоръки и предложения за подобряване управлението на туризма в 
защитените територии. 

Материали и методи на изследването 
За извършване на настоящото изследване са използвани множество материали (нормативни, 

поднормативни и стратегически документи) като: Закон за туризма, Закон за защитените 
територии, Стратегии за устойчиво развитие на туризма в Р. България, Национални стратегии и 
Планове за действие за развитие на устойчиви видове туризъм, Планове за управление на 
защитените територии, изпълнявани проекти от администациите на защитените територии, 
финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, както и много други 
реализирани до момента в националните и природни паркове в България. Методическият подход, 
използван в изследването е извършване на обобщен анализ на споменатите документи, както и 
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отчитане на съществуващата реална ситуация в отделните региони на парковете. Използваните 
методи са: обработка и анализ на събраната информация от база данни; метод за изследване на 
състоянието на туристическата инфраструктура в защитените територии (SWOT анализи) и 
маршрутен метод (трансектни проучвания, извършвани на терен). 

Обект на изследване 
Обект на изследване са обширните защитени територии у нас, а именно националните 

паркове „Централен Балкан”, „Рила”, „Пирин” и природните паркове – „Витоша”, 
„Странджа”, „Сините камъни”, „Шуменско плато”, „Русенски лом”, „Персина”, „Българка”, 
„Врачански балкан”, „Златни пясъци”, „Рилски манастир” и „Беласица”. 

Анализ и обсъждане на резултатите от изследването 
Съществуващата изградена туристическа инфраструктура като цяло, както и тази планирана 

за развитие към настоящият момент в защитените територии е базирана на екологични 
(природощадящи) принципи и не води до увреждане на природната среда, или, ако има такова 
въздействие, то е минимално. При определяне местата за изграждане на туристическа и 
посетителска инфраструктура и обслужващи обекти се отчитат и предпочитат районите с 
традиционно човешко присъствие. Дейностите, свързани със създаване на условия за посетителите, 
включително създаване и подобряване на инфраструктурата, се концентрират именно там. 

Традиционно посетителите използват основно определените за целта маркирани пътеки и 
туристическа инфраструктура, местата за подслон и хранене, хижи, заслони, сгради и съоръжения, 
туристическа, информационна и интерпретативна инфраструктура. Съществуващата лека 
туристическа инфраструктура се състои от пейки, маси, места за палене на огън, погледни места и 
кътове за отдих с беседки и обозначени места за палаткуване и къмпингуване. Тя е изградена 
предимно от естествени материали и най-вече от материали, които са типични за района, в леко 
обработен до необработен вид (вкл. паднали дървета и камъни). Линейната туристическа 
инфраструктура се състои от международни, основни, второстепенни, третостепенни туристически 
маршрути, вкл. и републиканската пътна мрежа и тази извън нея, както и специализирани 
туристически маршрути, екопътеки, тематични маршрути – ботанически, дендрологични, 
геомаршрути, посветени на редки животински видове, както и такива предназначени за хора с 
увреждания. 

Масивната инфраструктура е представена от сгради и съоръженията като: хижи, заслони, 
почивни бази, вили, хотели и ресторанти, прилежащите съоръжения към тях, които са свързани с 
обслужване и предлагане на допълнителни туристически услуги – напр. ски писти, ски-влекове, 
лифтове (кабинкови и седалкови), велотрасета, маршрути за конна езда, катерачество, алпинизъм, 
делтапланеризъм, спортно-туристически съоръжения – кортове, басейни, игрища, различни видове 
трасета, стрелбища, атракциони и алеи. Обслужващата инфраструктура е представена от 
функциониращи сгради и съоръжения, които могат да бъдат вкл. изоставени, полуразрушени и 
разрушени. Такива са също сградите и хидротехнически съоръжения на НЕК, БАН, НСП, БТС, 
ПСС, ДГС, Общини, и други ведомства и частни лица. 

За информиране и управление на посетителите са изградени, изграждат се и са планирани за 
изграждане и въвеждане в експлоатация Информационни центрове, Посетителски центрове, 
Туристически центрове, Природозащитни центрове, Образователни центрове, Контролно–
информационни пунктове, Контролни пунктове, Информационни точки в населените места, както 
и в курортни и туристически комплекси и вилни селища в регионите на защитените територии, 
явяващи се подстъпи към парковете. 

Една от водещите перспективи за развитието на туристическата инфраструктура в 
националните и природни паркове е изпълнението на стратегически проекти, финансирани по 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване 
на биологичното разнообразие” и по-точно по процедурите за директно предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ - BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на национални паркове и резервати” и BG161PO005/11/3/3.2/06/27 
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”. С този ресурс се 
изпълняват много от предвидените мерки в плановете за управление на паркове, ще се осъществят 
мерки по опазване и възстановяване на местообитания и видове в националните и природни 
паркове и резерватите и като цяло ще допринесе за опазване предмета на защитените територии. 

Един от примерите е проект, изпълняван от ДПП „Странджа”, по който са извършени 
дейности като: Проектиране и създаване на 5 бр. интерпретативни туристически маршрути – 
прилепи, птици, хищници, реки, билки (М. Търново, Синеморец, Кости, Заберново, Бръшлян) и 5 
бр. туристически маршрути (т.м.) от брега на морето към планината (Резово, Варвара, Ахтопол); 
Маркиране границите на парка. Проектиране, изработване и монтиране на входни табла за ПП - 5 
бр. главни и 5 второстепенни. Проектиране и монтиране на рекламни пана за ПП - 5 бр. в гр. М. 
Търново, с. Граматиково, с. Звездец, с. Заберново, гр. Ахтопол; Маркиране, подновяване на 
маркировка и обезопасяване на съществуващите т.м. - 150 км, представящи основните 
местообитания в ПП; Проектиране и създаване на опознавателен маршрут „В царството на 
зелениката”; Проектиране и изграждане на горски образователен маршрут „По короните на 
дърветата”; Изграждане на веломаршрути по съществуващи черни и стабилизирани пътища в ПП. 
(М. Търново–Сливарово–Кости; Кости–Качул–Заберново–Младежко); Проектиране и създаване на 
информационни точки в 18 населени места в ПП; Ремонт на съществуваща запустяла сграда, 
оборудване и обслужване на офис за управление и за ИЦ на ПП в гр. Бургас; Изработване и 
монтиране на дървени информационни табели за ПП - 60 бр. и Изработване и монтиране на 
информационно–указателни табели за ЗМ, ПЗ - 40 бр.; Проектиране и изграждане на 3 бр. дървени 
наблюдателни кули за птици – ЗМ Устие на р. Велека, влажна зона край гр. М. Търново, ЗМ 
Силистар; Изработване и монтиране на паркова мебел – 40 бр. дървени маси с пейки; 50 бр. 
дървени пейки. Ремонт и възстановяване на 15 бр. чешми; Възстановяване на въжен мост - м. 
Ковач; Проектиране, създаване и оборудване на 3 къта за отдих, с цел намаляване на 
антропогенния натиск върху крайречни местообитания – р. Велека - м. Петрова нива, м. Качул и 
р.Мечи дол – край с. Стоилово; Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа 
инфраструктура – 8 бр. масивни заслони от камък и дърво; 10 бр. дървени малки заслони; 4 бр. 
огнища; 24 бр. пейки; 25 бр. дървени маси с пейки; 3 бр. дървени кули и 2 бр. дървени платформи; 
10 бр. информационни табели; Ремонт на сградата, изработване на концепция за ИПЦ и 
обновяване на експозициите в М. Търново; Ремонт, допълване на експозицията и обслужване на 
ИПЦ на ПП - Горска сбирка в с. Граматиково; Ремонт на помещения, оборудване на зала за 
образователни дейности с деца и доброволци и заседателна зала с библиотека в ЦО на ДПП 
Странджа, гр. М. Търново; Ремонт на съществуваща запустяла сграда в центъра на гр. Ахтопол, 
оборудване и интерпретация на ИПЦ „Приморска Странджа” в гр. Ахтопол; Ремонт на 
съществуваща запустяла сграда, бивше начално училище оборудване и обслужване на 
многофункционален обучителен център за ключови природозащитни дейности в с. Заберново. 

Друг пример, е проект изпълняван от Д „НП Рила”, по който се извършват дейности като: 
Изграждане на три Посетителски-информационни центрове (ПИЦ) в близост до територията на 
НП „Рила”: в гр. Благоевград, гр. Самоков, КК „Семково”; Изграждане на 1 бр. Контролно-
информационен пункт (КИП) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „Рила”: КИП 
Карталска поляна, Контролни пунктове (КП) при х. Добърско, м. Мандрата, м. Ибър 1200, под 
връх Джанка, в м. Мермера; Ремонт и обзавеждане на три КИП, на един Посетителски център 
(ПЦ) и прилежаща инфраструктура към тях: КИП Бели Искър, КИП Нехтеница, КИП Белмекен, 
ПЦ Паничище; Оценка и обосновка на необходимостта от премахване стар, безстопанствен и 
опасен за човешкото здраве сграден фонд: премахване на най-малко един обект, изоставен и 
опасен за човешкото здраве, до х. „Мусала” и рекултивация на терена; Обезопасяване на 
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туристически пътеки (ТП): Ремонт на ТП от засл. „Ледено езеро” до вр. Мусала: лятна и зимна 
пътеки; Обновяване и ремонт на съществуващи специализирани маршрути: Екопътека Бели Искър, 
Специализирани маршрути “Пътека на рилската иглика”, “Пътека на глухаря” „Пътека на 
балканската дива коза – символ на НП Рила”, Ботанически маршрут “Приятели на растенията” по 
долината на Урдина река, “Приятели на растенията” от х. Скакавица до водопад Скакавица; 
Проектиране и изграждане на нови специализирани маршрути, погледни места и атракциони на 
територията на НП „Рила” за специализиран туризъм: “Двете Ели” (Паничище); “Запазена 
Парангалица” (м. Карталска поляна), нови погледни места: “Пътя на орела”, “Цветовете на Ириса” 
и Атракцион: за конен и вело туризъм на територията на НП “Рила” І-ви етап (м. Картала – КК 
Семково); Ремонт на туристически маршрути (съгл. заповеди на Министъра на околната среда и 
водите) в резерватите с цел информационно обезпечаване на посетителите; Поставяне на 
информационни и указателни табели в НП “Рила”; Дейности по проектиране и ремонт на пътната 
инфраструктура (горски пътища, макадамов, почвени пътища и мостове) на територията на НП 
„Рила”; Маркиране на терен границите на НП “Рила” и 5 бр. резервати в НП “Рила” (4 бр. 
резервати) и резерват „Риломанастирска гора”; Актуализация на проект „Устройствен проект за 
извършване на алпийска дейност – катерене и алпинизъм на територията на НП „Рила”, разработен 
в съответствие с Проект “Обекти за специализиран туризъм и спорт”, заложен в Плана за 
управление на Национален парк “Рила” (2001 – 2010 г.), в т. 5.2 “Управление на посетителите” – с 
цел опазване на видове и техните местообитания, попадащи в или в непосредствена близост до 
катерачни обекти. 

Табл.1: Някои стратегически проекти, финансирани по ОПОС (2007 – 2013 г.), ПО 3 
„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” 

№ Проект Цел на проекта Основни дейности вкл. свързани с Посетителска инфраструктура 
1. Опазване и възстановяване 

на редки и защитени 
растителни видове на 
територията на Природен 
парк "Странджа" 

Опазване и възстановяване 
популациите на единадесет 
застрашени растителни вида на 
територията на Природен парк 
„Странджа”. 

Създаване на специализиран разсадник за посадъчен материал за редки 
и защитени видове от територията на ПП "Странджа"; Подобряване и 
информационно обезпечаване на посетителска инфраструктура 
(създаване на 7 посетителски маршрута); Оформяне на вековни дървета 
като ПЗ-атракции: ограждане, поставяне на информационни и 
насочващи табели (на място); Създаване на проектна експозиция "Редки 
и защитени видове на Странджа". 

2.  Информационно 
обезпечаване и 
подобряване на 
посетителската 
инфраструктура в 
Национален парк 
"Централен Балкан" 

Опазване естественото 
състояние, целостта и единството 
на природните елементи и 
екологичните процеси в парка 
чрез активно и позитивно 
управление на посетителския 
поток, развиване и утвърждаване 
на природозащитните нагласи 
сред посетителите. 

Туристическа карта с GPS координати; Информационно-
интерпретативна програма; Рехабилитация на осем туристически 
маршрута; Маркировка и обезопасяване на маршрути; Паркови входове 
и мебел. 

3 ВИ-ПП ”Златни Пясъци” - 
Варненски инициативи за 
опазване, поддържане и 
възстановяване на 
Природен парк ”Златни 
пясъци” 

Опазване, поддържане и 
възстановяване на 
биоразнообразието в ПП ”Златни 
пясъци” в рамките на одобрения 
план за управление на парка като 
част от националната екологична 
мрежа Натура 2000 и средище на 
ценни местообитания и видове. 

Ограничаване на силния урбанистичен натиск от всички посоки към 
Природен парк ”Златни пясъци”; Възстановяване на черната елша в 
лонгозните съобщества в ПП ”Златни пясъци”; Подобряване на 
информационно-туристическата инфраструктура в парка и 
възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието; 
Популяризиране на редките растителни и животински видове в парка и 
повишаване капацитета му за развитие на еко-туризъм; 

4 "Горски дом" създаване на 
многофункционален 
център за ключови 
консервационни дейности 
на територията на 
Природен парк "Врачански 
Балкан" 

Създаване на условия за опазване 
и възстановяване на приоритетни 
местообитания и видове от 
флората и фауната на 
територията на Природен парк 
„Врачански Балкан”. 

Изграждане и оборудване на Многофункционален център за ключови 
природозащитни дейности "Горски дом"; Реализиране на пилотни 
проекти за опазване и подобряване на състоянието на застрашени 
видове растения и животни и нарушени местообитания от европейска 
значимост на територията на парка; Реализиране на ПП "Neophron" за 
опазване на застрашени животински видове, "Plants" за опазване на 
застрашени растителни видове, "Habitiats" за опазване на застрашени 
местообитания; Работа със заинтересовани страни и местното 
население; Израбатване на рекламни м-ли и осигуряване на публичност 
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5 Ломовете - Център за 
опазване на 
скалогнездещите птици 
ДПП „Русенски Лом” 

Опазване и възстановяване на 
скалогнездещата орнитофауна в 
района на ЗЗ Ломовете и ПП 
Русенски Лом. Изгр. на полева 
екологична, многофункционална 
инфраструктура, подпомагаща 
работата на ДПП по опазване на 
видовете 

Маркиране и последващо проследяване на целевите видове; Изграждане 
на площадки за подхранване; Подхранване на египетския лешояд и 
другите мършоядни птици; Охрана на гнездата; 
Възстановяване на заливна ливада като местообитание на черен щъркел; 
Изграждане на полева орнитологична станция; Проучване влиянието на 
електрическите стълбове върху смъртността на птиците. Обезопасяване; 
Популяризиране на биоразнообразието; 

6 "Природен парк Шуменско 
плато - европейски парк за 
бъдещето" 
ДПП „Шуменско плато” 

Постигане на благоприятен 
природозащитен статус на 
целеви за опазване типове и 
местообитания и местообитания 
на видове чрез изпълнение на 
дейности по прилагане План за 
управление на ПП „Шуменско 
плато” 

Опазване, подържане и възстановяване на горски, тревни и храстови 
местообитания чрез постигане на БПС на територията на територията на 
ПП „Шуменско плато”; Подготовка и изграждане на тематични 
маршрути; Изготвяне и реализиране на проект за трансформиране на 
осветителни тела в публичните обекти на територията на парка, с цел 
опазване на целеви видове; Проектиране и изготвяне на ПУП за 
застрояване на информационен център(ИЦ) на ПП „Шуменско плато”; 
Изграждане на Информационен център на Природния парк 

7 „Мерки за подобряване 
условията за обитаване на 
четири редки и застрашени 
горски видa птици на 
територията на ПП 
„Българка”” 

Спиране загубата на 
биологичното разнообразие и в 
частност на четири вида редки и 
защитени птици – Лещарка, 
Полубеловрата мухоловка, 
Червеногуша мухоловка, Южен 
белогръб кълвач 

Провеждане на специал. проучвания на популациите на целевите видове 
и оценка на БПС; Идентификация на приоритетните за целевите видове 
местообитания; Поставяне на изкуств. гнездилки за мухоловки и кълвач; 
Създаване на изкуствени убежища за лещарката; Подхранване през 
зимния период; Подпомагане на местообитанията чрез обогатяване на 
подраста; Урегулиране на неблагоприятното антропогенно въздействие 
и туристопотока в целевите местообитания; Мониторинг на видовете и 
маркиране на птици със стандартни и цветни орнитологични пръстени; 
Разработване на обучителна платформа и обучение на служители от ГС 
и членове на ЛРД 

8 Устойчиво управление на 
НП "Пирин" и резерват 
"Тисата"  

„Устойчиво управление на НП 
„Пирин” и резерват „Тисата”” 

ПВД в гори, земи и водни площи; Посетителска инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП; Планиране и оптимизация на 
управлението 

9 Устойчиво управление на 
НП "Рила" I-ва фаза 

Устойчиво управление на НП 
"Рила" – I-ва фаза. 

ПВД в гори, земи и водни площи; Посетителска инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП; Планиране и оптимизация на 
управлението 

10 Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
ПП "Беласица" 

Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
Природен парк "Беласица" 

ПВД в гори, земи и водни площи; Туристическа инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП (различни от ЗД по ИП на проекта) 

11 Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
ПП "Българка" 

Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
природен парк "Българка" 

ПВД в гори, земи и водни площи; Посетителска инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП; Планиране и оптимизация на 
управлението 

12 Дейности по устойчиво 
управление на ПП 
"Витоша" 

Дейности по устойчиво 
управление на ПП "Витоша" 

ПВД в гори, земи и водни площи; Туристическа инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП; Планиране на управлението. 

13 Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
природен парк "Врачански 
Балкан" 
ДПП "Врачански Балкан" 

Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на 
Природен парк „Врачански 
Балкан” 

Дейности за опазване, възстановяване и поддържане на видове и 
местообитания; Възстановяване и поддържане на популацията на 
планински кеклик и европейски лалугер; Опазване и поддържане 
популациите на – Египетски лешояд; Възстановяване на местообитания 
на нарушени терени; Био и еко проучвания, консултации и експертна 
помощ; Реконструкция на съществуваща посетителска инфраструктура 
– центрове, пунктове, маршрути, кътове, зони; Изграждане на нова 
посетителска инфраструктура; Доставка на модулна пречиствателна 
станция на МЦ „Горски дом”; Изграждане на интегрирана 
комуникационна система за наблюдение, опазване и охрана на целеви 
територии и видове; ИОП; Планиране на управлението 

14 ИД - ПП "Изпълнение на 
дейности за устройство и 
управление на природен 
парк "Златни пясъци" 

Изпълнение на дейности за 
устройство и управление на ПП 
„Златни пясъци” 

ПВД в гори, земи и водни площи; Дейности за подобряване на 
информационно-туристическата инфраструктура в парка и капитално 
строителство; Дейности, свързани с ИОП; Дейности, свързани с 
планиране и оптимизация на управлението 

15 Устройство и управление 
на природен парк Персина 

Устойчиво управление и 
устройство на ПП „Персина” 

ПВД в гори, земи и водни площ; Туристическа инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП; Планиране на управлението 

16 Изпълнение на дейности 
включени в плана за 
управление на природен 
парк "Рилски манастир" 

Изпълнение на дейности, 
включени в Плана за управление 
на Природен парк „Рилски 
манастир” 

ПВД в гори, земи и водни площи; Туристическа инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП; Планиране на управлението 

17 Дейности по устойчиво 
управление на природен 
парк "Русенски Лом" 

Дейности по устойчиво 
управление на природен парк 
"Русенски Лом" 

ПВД в гори, земи и водни площи; Туристическа инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП; Планиране на управлението – 
Актуализация на Плана за управление на ПП Русенски Лом 

18 Устойчиво управление и 
устройство на природен 
парк "Сините камъни" 

Устойчиво управление и 
устройство на ПП "Сините 
камъни" 

ПВД; Изграждане и поддържане на посетителска инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП; Планиране и оптимизация на 
управлението 

19 Устойчиво управление и 
устройство на ПП 
Странджа 

Устойчиво управление и 
устройство на ПП Странджа 

ПВД в гори, земи и водни площи; Посетителска инфраструктура и 
капитално строителство; ИОП; Планиране на управлението 
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20 Устройство и управление 
на ПП "Шуменско плато" 

Устройство и управление на ПП 
„Шуменско плато“ 

ПВД в гори, земи и водни площи; Посетит. инфраструктура и капитално 
строителство; ИОП; Планиране и оптимизация на управлението 

 
Създаване и развитие на туристическата инфраструктура в защитените територии. С 

изграждането на туристическата инфраструктура е подобрено цялостното обслужване на 
посетителите в региона на националните и природни паркове. Поставени са указателни табели и 
знаци, оформени са входно-изходните пунктове на парковете, съобразени с туристопотока, 
маркирани са границите на парковете, монтирани са информационни табла, кътове за отдих, 
оборудвани с паркова архитектурна мебел. Изградени са и се изграждат ПИЦ и специализирани 
туристически маршрути. 

Перспективи за създаване на нови екотуристически продукти за националните и 
природни паркове. Същите се свеждат най-вече до: изграждане на нови специализирани 
маршрути: напр. ботанически маршрути, посветени на характерни за защитената територия 
растителни и животински видове, за конен и велотуризъм; изграждане на ПИЦ в околопарковите 
територии, къмпинги и места за отдих; подобряване на мониторинга на посетителите в защитените 
територии и районите около тях с оглед по-точното установяване на посетителските потоци и 
нуждите им; подобряване на информационната, рекламна и маркетингова обезпеченост за 
развитието на устойчиви форми на туризъм. 

Препоръки и предложения за решаване на основните проблеми в развитието на туризма 
в националните и природни паркове: Подобряване на условия на туристическите обекти 
(средства за подслон, места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения) на територията 
на всеки парк и района около него; Разработване и създаване на достатъчно маршрути за 
практикуване на специализиран туризъм – планинско колоездене, конна езда, маршрути за фото-
лов и др.; Разширяване на възможностите за предоставяне на посетителска информация, водачески 
услуги и природна и културна интерпретация; Разрешаване на проблема с наличието на остаряла 
база на територията на парковете – хижи, заслони, почивни бази и липса на пречиствателни 
съоръжения към тях за управление на отпадните води и на твърдите битови отпадъци; Разрешаване 
на проблема с премахване на наличната амортизирана и разрушена инфраструктура в парковете – 
сгради и съоръжения, вкл. извършване на рекултивация на терените; Създаване на туристически 
дестинации за всеки парк и общи туристически продукти, с които да се излезе на туристическия 
пазар като конкурентен екотуристически продукт. 

Изводи и заключение 
В резултат на проведеното проучване е анализирана ситуацията в националните и природни 

паркове във връзка с практикуването и възможностите за развитие на туристическата 
инфраструктура. Направени са препоръки и предложения за подобрения в управлението на 
туризма като цяло в регионите на защитените територии. На базата на проведените изследвания се 
установява, че: в парковете се практикува предимно пешеходен туризъм до близки известни обекти 
като натоварването на маршрутите е неравномерно и съществува ясно изразена сезонност на 
посетителите. Формите на специализиран туризъм все още остават ограничени, липсват 
достатъчни ресурси и особен интерес от местните общности, живеещи около и в парковете. 
Изградената посетителска инфраструктура е недостатъчна. Необходимо е да се изготвят и 
изпълняват планове за маркетинг и реклама за защитените територии като устойчиви туристически 
дестинации. 

Проучването на развитието на туристическата инфраструктура в парковете е част от 
интегрираната информационна база данни за прилагане на ефективни политики, свързани с 
развитието на устойчивите форми на туризъм в защитените територии. Идентифицирани са по-
важните моменти в развитието на туристическата инфраструктура в регионите на парковете у нас и 
са проучени основните проблеми в развитието й. Изследванията, свързани с анализирането на 
ситуацията в парковете за възможностите за развитие на туристическата инфраструктура не са 
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достатъчни и трябва да продължат. Трябва да се имат предвид направените препоръки и 
предложения за планирането на подобрения в управлението на туризма в изследваните региони. 
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Аbstract 
The report examines the role of professional organizations for the development of education. Importance of 

business and its relationship with universities is crucial for the development of staff. In the success of economic and 
development progress are staff. 
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1. Въведение: 
Правителствата и работодателите вече осъзнават и предприемат мерки срещу съществуващите 
тенденции на недостиг на работна ръка. Това включва подобряване на образователните 
програми и програмите за допълнителни обучения, развиване на стратегическа политика за 
миграцията, включване на икономически неактивните индивиди в един по-освободен трудов 
пазар и насърчаване на способните и опитни възрастни кадри да работят по-дълго. Но докато 
тези тенденции продължават да съществуват и да се изострят, има много повече мерки, които 
правителствата работодателите могат да предприемат предварително, за да облекчат ефекта от 
недостига на кадри. Много е вероятно да продължим да бъдем свидетели на голяма част от тези 
тенденции и през следващото десетилетие. Най - вероятно интересът към висшето образование 
ще се увеличава, защото хората ще искат да успяват в една икономика на знанието и можем да 
очакваме, че образованието, придобито в различен контекст, ще се цени особено много заради 
интернационализирането на продукцията и увеличаването на трансграничната търговия. 
- Подобряване на обществено частните инициативи 
Недостигът на кадри създава структурни промени в работната сила и работодателите. Днес 
много компании са толкова стегнати откъм персонал, че ако не са заети само няколко ключови 
позиции цялата организация може да се срути. Това означава, че вниманието трябва да се 
насочи не само към най- търсените 10 позиции, а към целия спектър от кадри Правителствата и 
работодателите могат да увеличат бъдещия трудово-пазарен ресурс, като поощрят създаването 
и ефективността на обществено - частните партньорства. 
 
2. Национални браншови организации. 
Специалистите, които се занимават с туризъм, формират национални браншови организации 
под формата на асоциации с идеална цел, които да насърчават развитието на професионалните 
им дейности и да защитават интересите на сектора. Съществуват толкова браншови 
организации, колкото професионални сфери има във вътрешния и международен туризъм 
(хотелиерство, туристически агенции, превозвачи, туристически информационни центрове и 
офиси, селски туризъм, санаториуми, конгресен и конферентен туризъм, зимни курорти и 
др.).Тези браншови организации имат за цел да работят в сътрудничество с националната 
туристическа администрация. В много страни най-големите организации са представени в 
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Консултативни съвети (например, Икономически и социален съвет и Висш съвет за туризъм) и 
в парламентите. В международен мащаб, те са групирани в неправителсвени специализирани 
организации, например Световна асоциация на пътническите агенции и туроператорите 
(WATA), Международна асоциация на екскурзоводите (IATM), Европейска федерация на 
конферентните градове, Съвет за тайм шеар и Европейска тайм шеар федерация. 
 
3. Публично-частно партньорство 
В модерната концепция за развитие на съвременното общество се извежда тезата за 
инвестиране в младото поколение, което е основа за създаване на устойчива икономика, 
базирана на знание и нови технологии. Процесът на създаване на успешни млади специалисти, 
добре образовани /теоретично и практически/ и готови да заемат своята ефективна позиция в 
пазара на труда е основна грижа както за образователните институции – училища, колежи и 
университети, така и на стопанските организации като техни бъдещи работодатели. 
В днешния динамичен пазар на труда компаниите изпитват все по-остра нужда от млади и 
добре квалифицирани специалисти, готови да заемат своите работни места на работните 
„площадки” веднага след завършване на образованието си. Недостигът на професионални кадри 
принуждава фирмите да насочват своето внимание все повече към професионалното 
образование и това се превръща в основен фактор за партньорство между образованието и 
стопанските организации. Моделът на ПЧП в професионалното образование се базира на 
четири ключови елемента, които са основен двигател за развитие на бъдещи кадри на 
компаниите. 
Като потребители на продукт, създаден от професионалните гимназии и университети – 
ученици, студенти, стопански организации първо трябва да участват активно в процеса на 
изготвяне на учебните планове и програми. Динамиката на развитие на новите технологии и 
променящият се интерес към различните видове професии определят вида на кадрите, нужни на 
една компания. За да бъдат актуални и адекватни към пазара на труда трябва да се акцентира на 
съвременни учебни планове и програми. 
Втори елемент при ПЧП са производствените практики. Те би следвало да са задължителни и 
трябва да бъдат провеждани в обекти – партньори на университетите. 
Основни участници в процеса на ПЧП са специалистите от стопанските организации и 
преподавателите в професионалните и висшите училища. Те са хората, които подпомагат 
дейността и правят целия процес на партньорство възможен, ефективен и осъществим. 
В центъра на внимание на двата ключови подсектора „Хотелиерство” и „Ресторантьорство” на 
отрасъла „Туризъм“ стои не само обновяването на материалната база и технико-технологичните 
иновации в производствения процес, но също така и повишаване на компетенциите на 
работната сила. По-добре квалифицирана работна сила би подобрила качеството на предлагане 
и би повишила конкурентоспособността на туристическия продукт. Задържането на кадрите и 
повишаване на тяхната квалификация ще е и занапред приоритет на работодателите в туризма. 
За решаването на този проблем се предлагат различни алтернативни решения, повечето от 
които се оказват неприемливи. В разработката се предлага да се заложи на два критерия: • на 
компетенциите на работната сила по места; • на качеството на квалификация и 
преквалификация на работното място.  
За количествено изразяване на първия критерий могат да се използват валидация на знанията на 
конкретната професия, овладени техники и правила на работа на конкретно работно място, 
качество и хигиенни изисквания на заеманата позиция. Вторият критерий поставя връзката с 
формата на обучение, надграждане на знания, трупане на умения и тяхното прилагане в 
практиката. 
 
4. Инвестиции в обучение и развитие 
Тъй като инициативите на образователната политика отнемат време преди да дадат резултати 
самите работодатели трябва да инвестират не само в основана на практиката професионална и 
техническа подготовка, а да отгледат свой собствен вътрешен резерв от подходящо 
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квалифицирани специалисти. Макар това да е скъп процес той ще се отплати като поддържа 
необходимия ресурс от кадри. Твърде много работодатели гледат на професионалната 
подготовка само като на „разкрасяване на фасадата. ”Въпреки че най -големите работодатели 
имат добри програми за квалификацияте не ги правят задължителни, защото не могат да 
отделят достатъчно време от деня предвид стегнатите им откъм персонал структури. Но в 
бедното откъм кадри бъдеще работодателите няма да могат повече да си позволяват подобно 
отношение.  
Улесняване на преквалификацията или нейното повишаване.  
Работодателите трябва да направят всичко възможно, за да задържат потенциално полезните и 
адаптивни кадри, независимо от настоящите им роли в организацията. Те вече не могат да си 
позволят лукса да уволнят временно 50 души, чиито умения днес са сметнали за остарели и на 
следващия ден да наемат нови 50 служители. Недостигът на кадри означава да се обмисли 
бавно и внимателно преквалификацията или повишаването й при индивиди с остарели умения 
или на съкратени позиции за да се запълнят новосъздадените работни места.  
5. Заключение:  
Динамизмът и жизнеността на икономиката зависят от способността на местните фирми да се 
адаптират към промените в пазара и технологиите като постоянно въвеждат успешни продукти, 
услуги и производствени процеси чрез иновация. Не всяка икономика успява да се адаптира 
към тези процеси. Резултатите са следствие на това дали фирмите са способни да впрегнат 
новото технологично и пазарно знание и да го използват ефикасно. В този процес 
университетите са дълбоко въвлечени и техният принос обуславя способността на местните 
фирми да поддържат жизнена и цъфтяща икономика. 
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 Abstract 

Целта на представения материал е да се направи кратко изложение на действащата в България 
неформална икономика в туристическия сектор. Авторът на материала представя и най-често използваните 
методи за изследване на неформалната икономика. Направени са съответните изводи и са дадени предложения 
за свиване на сивата икономика.  
 Key words: Неформална икономика; Сив сектор; Туристически сектор. 
 

1. Влияние на туризма върху неформалната икономика 
Английско изследване посочва [Tax Research UK], че България е с един от най-големите 

сиви сектори в Европейския съюз. Данните показват, че върху 1/3 от облагаемите суми у нас не 
се плащат данъци. След България по относителен дял на неформалната икономика се нареждат 
Румъния - с дял от 32.6% от брутния вътрешен продукт, и Литва - с 32%. Заради неформалната 
икономика около 12.7 млрд. евро, или 35.3%, от БВП у нас не са били обложени с данък. 
 Според оценките от националните изследвания, направени по проект "Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика", осъществен от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) [5] , след строителството, туризмът е вторият бранш с най-високи 
нива на "сивия" сектор. Така например, последните данни сочат, че неформалната икономика в 
туризма е между 26% и 50%, дори и някои експерти посочват до 70%. Наблюдава се желанието 
на работодателите от туристическия сектор да създадат видимо по-приемлив образ на бранша, с 
по-малко "сиви" елементи и повече външно привнесени проблеми. 

Типичното „сиво” лице на бранша се припознава в неплащането на пълен размер данъци 
върху печалбата и осигуровки, и плащането на пари на ръка. Споделената отговорност между 
работодатели и работници е част от „сивото” лице на бранша. Например, много хора, които 
работят по 12-14 часа, а са назначени на 4 часа и им се плащат осигуровки само за тези часове. 
Поради различни причини, неформалната икономика се развива главно в туризма, услугите, 
строителството и транспорта. В производството нещата са по-видими и е по-малък делът на 
укриване на доходи. Нормално е в условия на криза неформалната икономика да расте. 
Въпросът е с какви темпове се случва това и застрашено ли е цялостното развитие на 
икономиката на страната. 

За подобряването на икономиката сериозна заслуга има и свързването преди години на 
касовите апарати с данъчните. От Националната агенция по приходите (НАП) отчитат рекордно 
увеличение на търговските обороти - с близо 3 млрд. лв. се е увеличила декларираната данъчна 
основа на облагаемите с ДДС доставки за март в сравнение с февруари 2012 г. 
 

2. Основни методи за изследване на неформалната икономика в туристическия сектор 
Разграничават се преки и косвени методи за изследване на неформалната икономика. 

Всеки един от тях дава различни предимства и недостатъци, поради което е желателно 
количествената оценка да не се опира на резултатите от приложението само на един метод: 
• Преки методи - изразяват се в непосредствено измерване  с помощта на: 

o Статистически изучавания на туристическите фирми - анкетиране на 
ръководителите им относно причините и величината на недекларираните приходи, печалби, 
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наети лица за икономиката като цяло и отделните отрасли. Получените резултати са индикатор 
за неотчетените доходи по линия на неформалната икономика в туризма и отразяват личния 
опит на ръководителите на фирмите. Недостатък е слабото участие в подобни 
статистически изучавания, поради опасения от разкриване на данните пред данъчните 
власти; 

o Статистически изучавания на домакинствата и техните бюджети - на анкетираните 
лица се задават въпроси относно разходите им за туристически стоки и услуги за определен 
период от време и в какъв процент от случаите не са получили документ, осчетоводяващ 
плащането - фискален бон, фактура, от което се правят изводи за неформалната икономика в 
туризма. Допълнително в анкетите се включват въпроси за времето отделено за производствени 
и непроизводствени дейности, получаването на допълнителни (не)трудови доходи и други, 
съдействащи за идентифициране на величината на отделните компоненти на неформалната 
икономика в туризма. Слабост е, че се разчита на паметта на анкетираните лица; 

o Данъчни проверки - с тях се засичат несъответствия между декларирани приходи и 
разходи на отделните туристически фирми, между декларирани доходи и потребление на 
заетите в туризма лица и величината на укритите приходи, доходи, печалби, данъци. На първо 
място, извадката от проверяваните лица не е случайна, а включва субекти, които е най-вероятно 
да укриват данъци. Също така, данните от тях отразяват само част от неформалната 
икономика, без да отчитат другите форми на проявление. Не по-малко значение има и фактът, 
че укритите данъци не винаги са част от скритата икономика, доколкото не са следствие от 
производствени дейности (доходи от лихви).  
• Косвени методи - при тях неформалната икономика в туризма се явява резултативна 
величина от други променливи. В специализираната литература и практика се прилагат 
следните косвени методи: 

o Метод на отклонението на дохода от разхода - сравняват се количествените оценки 
на БВП, създаден от туризма, изчислени по метода на продуктопотока (производствен метод), 
метода на разходите за крайното използване и метода на доходите. Понеже доходите на едни 
лица се явяват разходи за други, то разликата между БВП изчислен по доходния и по разходния 
метод се приема като количествена оценка на неформалната икономика в туризма. Съществен 
недостатък на посочения метод е допускането за еквивалентност на резултатите при 
използване на разходния и доходния метод при изчисляване на БВП, което е неточно. 

В областта на туризма методът на отклонението може да се модифицира, като се 
изследват несъответствията между следните парични потоци: 

- приходите на туристическите фирми и разходите на посетителите; 
- разходите на туристическите фирми за покупка на стоки и услуги на продуктовите 

пазари и приходите на местните и чуждестранни фирми от тяхната продажба; 
- разходите на туристическите фирми за покупка на производствени фактори (без труд) 

на факторните пазари и приходите на местните и чуждестранни фирми от тяхната 
продажба; 

- разходите на туристическите фирми за възнаграждение на заетите лица и доходите на 
заетите в туризма лица; 

- доходите на заетите в туризма лица и тяхното потребление. 
o Метод на отклонението на официалната от реалната заетост - чрез статистически 

изучавания на 
домакинствата се получава информация за реалната заетост в туризма, която се сравнява с 
официално регистрираните заети лица в туризма. Недостатък на метода е, че заетите лица 
могат да участват едновременно и в наблюдавана и в ненаблюдавана стопанска дейност. 
 Освен това са налице още макроикономически методи, използвани за изследване на 
неформалната икономика като: 
1) Методи, оценяващи различията между декларирания и предполагаемия доход, отразяващ 
нивото на търсене на пари (monetary methods); 
2) Методи, оценяващи различията между съвкупните разходи и декларирания доход (income-
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expenditure discrepancy methods).  
3) Методи, оценяващи различията между търсенето и предлагането на труд (labor supply-
demand discrepancy methods). 
4) Методи, оценяващи различията между вложените производствени ресурси и официалния 
продукт (physical input methods). 
5) Методи, базирани на приложението на многомерен анализ на взаимо-връзките между 
множество променливи, считани за косвени индикатори за размера на СИ (multiple indicators – 
multiple causes). 

В литературата са известни и косвени методи, които изследват връзката между 
величината на неформалната икономика и паричното обръщение, които за нуждите на 
настоящето изследване са неприложими. 

Целта на методите и изследването като цяло е да осигури детайлизирани емпирични 
данни за характерните особености и различни ефекти, свързани с наличието и проявите на 
неформалната икономика в дейността на фирмите от туристическия сектор. 
 

 
Фиг.1 Видове методи за изследване на неформалната (скритата) икономика 

 
3. Фактори и предпоставки за развитието и участието в неформалната икономика 

Като специфично макроикономическо въздействие неформалната икономика в туризма 
може да се определи като част от съвкупната законна стопанска дейност в туризма, която не е 
обхваната от статистическите и/или данъчни служби на страната, върху която не са платени 
дължимите данъци и такси (ако се дължат), както и незаконната такава. Неформалната 
икономика може да се структурира както следва: 

• Неформална икономика в туризма - обхваща производството на пазарно реализирани 
туристически продукти от неинкорпорирани предприятия на домакинствата. Типични 
примери са предлагането на нерегистрирани частни квартири на посетители, както и 
част от уличната търговия на дребно в туристическите места; 

• Производство на туристически услуги и стоки за собствено крайно потребление от 
домакинствата - изразява се в изграждането, поддържането и пребиваването на 
членове от домакинството и/или техни близки и познати във втора резиденция 
собственост на домакинството, незаплащащи престоя си там. 

Скритата икономика в туризма има много измерения като: 
o укриване (изцяло или частично) на приходи, доходи и печалби на туристическите фирми; 
o завишаване на разходите на туристическите фирми чрез осчетоводяване на несвойствени 
за дейността им разходи;  
o   нерегистриране на наети лица и наемането им без трудови договори или обявяване на 



 110  

символично възнаграждение в трудовия договор, като останалата част се изплаща без върху 
нея да са платени осигурителни вноски и данъци;  
o   неспазване на санитарно-хигиенните условия и охраната на труда с оглед спестяване на 

разходи;  
o   неиздаване на фактури, фискални бонове, билети и други приходни документи от 
туристическите фирми, или издаването им на сума по-ниска от действителния приход; 
o   недеклариране или деклариране на по-ниска от действителната митническа облагаема 
стойност на вносни стоки и услуги за задоволяване потребностите на посетителите и/или 
производственото потребление на туристическите фирми, като се нанася вреда на бюджета 
чрез неплащане на мита и данъци върху вноса; 
o нерегистриране на леглова база и пренощували лица в заведенията за пребиваване, на 
извършени превози от транспортните фирми, на реализирани туристически пътувания с 
обща цена от туроператори и турагенти и др.  
 
4. Изводи и предложения за намаляване процента на неформалната икономика в 

туристическия сектор 
Неформалната икономика в България се оценява в един широк диапазон от над 10% до 

около 40% от БВП. Най-ниски са официалните оценки на Националния статистически институт 
(НСИ). Най-висока е оценката на бизнеса за страната като цяло - 42% от икономиката е оценена 
като скрита. Тази оценка е получена чрез извадково изследване сред бизнеса преди около 2 
години. Изследването на динамиката на неформалната икономика показва тенденция на 
намаляване, макар и незначително, през последните 2 години. Този извод се потвърждава от 
анализа на различни данни – както от официалните на НСИ, така и от данните на ЦИД и ЦСИ. 

Относителните дялове на трите компонента в общата оценка на неформалната икономика 
са: 

a. сива икономика – 74% - т.е. приблизително ¾ от скритата икономика е сива,  
b. неформална – 16%  
c. черна - 10%.  

Най-важните причини за съществуването на неформалната икономика, посочени от 
бизнеса са: 

- корупцията (посочена от 59% от анкетираните); 
- ненаказуемостта на незаконните действия (42%) 
- неефективната съдебна система (30%);  
- високото данъчно бреме (29%);  
- наличието на мафия (29%) 

Трите най-важни негативни последствия за бизнеса от съществуването на 
неформалната икономика са: 

- нелоялна конкуренция (66%); 
- завладяване на пазара от отделни фирми (39%);   
- загуба на клиенти, спад на продажбите (33%).  

Представители на стопанската сфера (345 собственици, мениджъри и експерти) бяха 
анкетирани чрез въпросник. Потърсено бе тяхното мнение по редица важни въпроси, като: 
1) как оценяват условията за развиване на стопанска дейност в нашата страна и как те влияят 
върху степента на разпространение на неформалната икономика; 
2) какви са формите на проявление на неформалната икономика в работата на фирмите от 
съответния бранш, и как оценяват степента на разпространението й в бранша и в страната като 
цяло; 
3) какви са главните причини и негативни последици от наличието на неформална 
икономика и кои са основните пътища за нейното ограничаване.  
 Въз основа на получените резултати от анкетното проучване и от изследването като цяло 
за неформалната икономика е необходимо да се направят някои по-радикални стъпки като: 

- Затягане контрола на обслужването на хора с неплатени здравни осигуровки за 
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овладяване на сивия сектор и последиците от намалелите приходи в хазната; 
- С помощта на специализиран софтуер да се извършва анализ, за да бъдат откривани 

компаниите, които не спазват данъчното законодателство 
- Неосъществяване туристическа дейност без лиценз, разрешителни и категоризиране  

(понижава се качеството на продукта и се влошава имиджът на отрасъла).  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТУРИЗМА И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯТА КАТО НАУКИ 
 

Венета Христова 
Колеж по туризъм - Благоевград 

 
 Abstract 

The report presents the object, the subject and the study of tourism and business administration as a science. 
Tourism as science develops much later than other basic sciences. Modern tourism is a complex socio-economic and 
cultural phenomenon with multilateral importance and interest to study the main lines of scientific knowledge - natural, 
social and technical sciences. Complex and heterogeneous nature of the phenomena associated with tourism, it became the 
subject of research by representatives of the various sciences. 
The object of the study of business administration as a science-oriented corporate management, innovation management, 
tourism, hospitality and European transport policies, institutional experience and persistent trends in developed countries. 
The main objective of this paper is to explore the characteristics of modern tourism and business administration as a 
science. Aktsentrira on approaches to research that are proven in various universal scientific fields. 
 

Съвременният туризъм е широка социално-икономическа система с множество 
елементи, които са във взаимодействие помежду си и с други системи. Туризмът се утвърждава 
като динамично, комплексно, многостранно и интегрално явление и това налага 
интердисциплинарния подход при неговото изучаване. Той се обуславя от факта, че туризмът 
влиза в тясна връзка с други науки. Туризмът в същото време се развива и като самостоятелна 
наука. Много автори разглеждат туризма като универсална наука, която се обслужва от много 
спомагателни науки и изследвания от тях. 

Методологичната си функция туризмът изпълнява чрез осъществяването на връзки, 
отношения и взаимодействия със специализираните научни направления на науки, основен 
предмет и обект на изследване на които не са проблеми за същността и закономерностите на 
туризма, а на отделни негови характологични качества на интер-дисциплинарен обект на 
познание като: 

•Икономика на туризма. Тя изследва икономическата ефективност на туристическите 
капиталовложения и дейности. Сравнява вложените средства и получените финансови и други 
икономически резултати. За да постигне своите задачи, икономиката на туризма изучава не само 
продажбите, но и търсенето, предлагането от другите участници на пазара, рекламата и т.н. В 
макроикономическите проучвания се прилага все по-често използването на теорията за 
мултипликатора, както и различни балансови методи. През последните години тази теория се 
свързва с метода на сателитната снимка. 

•География на туризма. Значимо място в изследването на туризма заемат методите на 
географската наука. Тя изучава основно териториалното разпределение на природните и 
културно-историческите ресурси, материалната база и туристопотоците, като обръща особено 
внимание на връзката им с другите елементи в територията и с качествата на жизнената среда. 

•Медицински и спортни науки. Влиянието на природните условия върху човешкия 
организъм по време на рекреационно-туристическите дейности може да се оцени и управлява 
компетентно само на базата на сериозни познания за тяхното лечебно и профилактично 
въздействие. 

•Териториално планиране и архитектура. Проектирането и изграждането на материалната 
база на туризма, транспортните съоръжения, крайпътните обекти и т.н. изискват участието на 
архитекти и други специалисти, с помощта на които се създават различни териториално-
устройствени планове. Тези специалисти участват и в екологичните експертизи при 
изграждането на туристически съоръжения. 

•Психология и социология на туризма. Тези две науки имат водещо значение за анализ и 
управление на туристическото търсене. Те изучават мотивацията на търсенето и поведението на 
различните участници в туризма – туристи, персонал, местно население. 

•Туристическо право. Чрез закони и подзаконови актове се определят отношенията на 
участниците в туризма, ролята на фирмите и държавата, техните права и задължения. 
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Взаимоотношенията се регулират чрез договори между туристически, транспортни и други 
фирми. 

•Инженерно-технически науки. Тези науки и приложни дейности са решаващи за 
изграждане на туристическата база и инфраструктурата. Техни представители участват в 
проектирането и териториално-устройственото планиране, в екологичните експертизи и в 
поддържането на вече построените съоръжения. 

•История, изкуствознание и културология. Те играят голяма роля за организацията на 
познавателния туризъм. Дават специализираните знания и методи за опознаване  и опазване на 
обектите на културата и изкуството, за адаптиране към нуждите на туризма и поддържане на 
културно-историческото наследство. 

Особено значение в развитието на знанията за туризма заема маркетинговата теория и 
използваните от нея методи за маркетингови анализи (анкети, сондажи, статистически, 
количествени методи и др.), прогнози и т.н. 

Туризмът се налага като сложно и стохастично (случайно) явление. Поради това се 
използват и методите на изследване на евристиката (наука за откривателството). Към нея се 
отнасят: портфейлния анализ, метод на алтернативните сценарии, SWOT анализ и др. Тези 
методи допринасят за приложение на: „мозъчна атака”, игрови ситуации и др.; анализ на 
вътрешна и външна среда; силни и слаби страни, шансове и рискове; управление на жизнения 
цикъл на туристическия продукт; пазарния дял на фирмата; съотношението цена – качество. 

Комплексното изучаване на туризма е интердисциплинарна научна задача, която налага 
използването на съвременни научни подходи като системния, функционалния, ситуационния и 
т.н. Подходите се конкретизират с помощта на традиционни и нови (математико – 
статистически) и други методи. 

В някои публикации интердисциплинарният подход се конкретизира в използването на 
методи от инструментариума на развитите вече научни направления. Все по-широко се прилагат 
постиженията на междинни научни области. Пример за това е медицината, здравеопазването и 
свързаните с тях климатология, балнеология, таласотерапия и различни лечебни профилактични 
и възстановителни методи като основа за развитие на медицинския туризъм (здравен туризъм). 
 Аналогичен е примерът с теорията за туристическия транспорт, кулинарната теория, 
икономическата дейност и др. 
 В туризма все по-често се използват подходи за изследване, които са се доказали в 
различните универсални научни области. Пример за такъв подход е системният подход (анализ 
или теория). В рамките на този подход явлението се изучава като динамична съвкупност от 
елементи със своя специфична структура, взаимовръзки и зависимости. 
 Бизнес администрацията е система от хора или структури, която управлява процесите 
във всяка комерсиална дейност, както и като наименование на самия процес. Тя е универсално 
организиране и управление на хора и ресурси, което търси най-ефективния път към постигането 
на конкретни бизнес цели. 
 Бизнес администрацията обслужва бизнеса, администрацията на стопанските 
предприятия, на търговските дружества. Едно търговско дружество може да е държавно, 
кооперативно или частно, но администрацията вътре в това дружество, която пряко има 
организационни и обслужващи функции по отношение на производствената или търговската 
дейност е бизнес администрация или частна администрация. 
 Обектът на изследване на бизнес администрацията като наука е базиран върху 
съвременните теоретични системи на институционалната икономика и управление и притежава 
амбиция да създава научни продукти в областта на бизнеса и администрацията, ангажирани с 
българските особености на институционалната среда и структура. 

Предмет на изследвания са проблемите на корпоративната социална отговорност, 
социалното и екологичното счетоводство и отчетността на устойчивото развитие, механизмите 
на взимане на управленски решения на базата на тези корпоративни практики, в принципиален 
план и адаптирани към туристическата фирма. 

Бизнес администрацията е обществена наука със специфичен характер. Макар и 
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самостоятелно обособена наука, бизнес администрацията използва голяма част от постиженията 
и методите на други обществени науки. Поради това тя може да бъде изследвана през тяхната 
призма. 

Бизнес администрацията е наука за управлението. Мениджърският подход е много важен 
за частното управление в бизнес организациите. Като управленска наука бизнес 
администрацията се занимава с проблемите на вземане на решения, избор на варианти, 
ефективност на управлението, контрол и т.н. При изпълнение на управленските си функции 
бизнес мениджърите работят с хора – индивидуални личности и колективи; разработват 
програми за действие, поставят цели, извършват избор на варианти, вземат решения и 
организират изпълнението на тези решения. Влизат във взаимоотношения с длъжностни лица, 
органи и други субекти с власт и авторитет вътре или извън организацията. 

Бизнес администрацията може да се разглежда и като обект на изследване на  
икономическата наука. Икономическите аспекти са много важни за някои сфери на бизнес 
администрацията – бюджет, такси, финанси, които са изцяло проблеми на икономическата 
наука. Икономическите разчети, информацията за приходите и разходите на организацията, 
инвестициите, заетостта на работната ръка са част от условията или информацията, която 
използва бизнес администрацията. 

Предмет и обект на изследване в бизнес администрацията е социологическата наука. 
Поведението в администрацията, контролиране на поведението, отношенията между 
администрация и общество, ценностите в обществото и ценностите в администрацията, 
социални групи, социални промени, семейни и други структури се изследват от социологията. 

Бизнес администрацията като наука изследва и организациите. Организационните теории 
са важна част от науката за бизнес администрацията. Тя е създадена и функционира в 
организационни рамки. В тях се разглеждат въпросите за организационно поведение, 
организационни структури, отношенията на субординация, ръководство, координация и т.н. 

В бизнес администрацията се използват резултатите от наблюдения върху хората 
(граждани, длъжностни лица, административни ръководители), с цел да се изследват 
проблемите на личната мотивация, ценностната ориентация, поведение, действия и т.н. От 
значение са психологическите портрети на редица категории служители и управленски кадри в 
туристическия бизнес. 

В туризма и бизнес администрацията като науки се включват нови фундаментални и 
приложни изследвания: информационни, професиологични, професиографични, евристични, 
социално-психологични и др. 

Все по-активно се включват методи за анализ и изследване от математиката и 
статистиката – матрични модели, корелационен, регресионен, многофакторен анализ и др. 
Използват се системи за изследване и изчисляване на модулността, базирана върху реалността и 
функционалността в дейностите на работещите в туризма и бизнес администрацията в 
различните професионални позиции. 

Повишаването на интелектуализацията на труда и културата в глобален мащаб се 
отразява многоаспектно на развитието на туризма и бизнес администрацията като науки. Те се 
надграждат и интегрират, съчетават в себе си елементи от природни, обществени и технически 
науки и са обект на тяхното изследване. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 

Мария Джупанова 
Колеж по туризъм - Благоевград 

 
Abstract 
Preservation and development of human capital is a key factor in developing and maintaining 

competitiveness. Human capital is closely linked to the plurality indicators. Sustainability of human 
capital is a prerequisite for economic growth and prosperity in the twenty-first century. 

The main objective is the development and study of the possibility of human capital 
development in Bulgaria through demographic and migration processes, social capital and education. 

Key words: human capital, education, demographic change. 
 
Човешкият капитал се разглежда като фактор за конкурентноспособността в национален и 

международен план. Основната задача на всяка държава е да създава условия и рамки за 
устойчиво бъдещо развитие на човешкия капитал, които да намират своето приложение чрез 
реализирането на индивидуални или колективни политики.  

Първоначалният човешки капитал се формира, когато дадена личност инвестира в себе си, 
плащайки за образование и за придобиване на професия. След постъпване на работа тази 
инвестиция се изплаща с течение на времето под формата на по-високи заплати или 
възможност да се извършва работа носеща по-голямо удовлетворение. От тази гледна тока 
можем да дадем следното определение на човешкия капитал: човешкият капитал е стойността 
на доходоносния потенциал въплътен в индивидите, включващ както таланта и способностите, 
които притежават по генетичен път така и образованието и придобитата квалификация.  

Съхраняването и развитието на човешкия капитал е ключов фактор за развитието и 
запазването на конкурентноспособността. Човешкият капитал е тясно свързан с множесто 
индикатори – демографските и миграционни процеси и социалния капитал.  

В България се наблюдава, че квалификационното равнище на работната сила бележи 
трайна тенденция на намаление. Една от съществените причини за това са демографските 
промени.  Застаряването и отрицателния естествен прираст са сред основните тенденции, 
характеризиращи демографската промяна. Друга причина е емигрирането през годините на 
прехода на повече от един милион образовани и квалифицирани млади хора, което е 
непоправимо бедствие за българската икономика. Към декември 2012 год. населението на 
България е 7 282  041 души с ясно изразена низходяща тенденция. Според Националния 
статистически институт приблизително 70 % от този спад се дължи на негативната тенденция в 
естествения прираст (повече смъртни случаи, отколкото раждаемост), а останалите 30%  се 
дължат на външната миграция. Половината от тях са на възраст 20-30 години, жените са повече 
от мъжете с 10%. Осван икономическите последици (изтичане на мозъци и отлив на работна 
ръка), емиграцията има дължосрочно негативно действие и върху възпроизводството на 
населението. Емиграцията на жени в детеродна възраст води до по-ниски нива на раждаемост в 
бъдеще.  

Като заключение може да се каже, че домографското развитие на българското население 
има нужда от поредица мерки, които трябва да имат за приоритет създаването на благоприятна 
за семействата среда и повишаването на качеството на човешките ресурси е приоритетен 
стратегически проблем на България.  

Най-важната промяна в професионалното обучение на заети лица е към възможността за 
валидиране на резултати придобити от практиката и признаване на всички постижения на 
ученето – знания, умения и компетентности. Това ще даде възможност на работниците да 
съчетават изпълнението на служебните си задължения с ученето. За съжаление се наблюдава 
тенденция – работодателите в България проявяват изключително слаб интерес към инвестиране 
в квалификацията на своите работници. Политиката в образованието и пазара на труда също 
както и начинът по-който държавата се справя с демографските предизвикателства ще бъдат 
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решаващи за обществото, в което живеем.  
Публичните разходи на България в образованието са 4,10% от брутния вътрешен продукт, 

а публичните средства водят до по-значителен принос на частния сектор. България демонстрира 
сравнително висок процент на частните разходи в регионална перспектива – 0,63% от брутния 
вътрешен продукт.  Въпреки всичко приносите на частния сектор към финансирене на 
образованието са много ниски, така че са необходими допълнителни усилия за съживяване на 
интереса на бизнеса към образованието. 

 
 
БЪЛГАРИЯ 

Общо публични 
разходи 
(процент от БВП) 

Публични разходи 
(процент от БВП) 

Частни разходи 
(процент от БВП) 

37,4 4,1 0,63 
 

 
 
 България трябва да се фокусира върху преразглеждането на подхода към образованието 

в сферата на информационните технологии (създаване на електронни презентации, на писване 
на компютърни програми и т.н.) и да се придвижи към умения свързани с насърчаване на 
иновационния капацитет. Владеенето на език е предимство поради глобализираното естество на 
международна търговия и бизнес. Емиграцията също допринадя за овладяването на чуждите 
езици. 

Устойчивостта на човешкия капитал е предпоставка за икономически растеж и 
благосъстояние през ХХІ век. В перспектива той може да бъде моделиран чрез образование. 
Предизвикателствата са насочени към:  

1. Балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез по-добро 
планиране, кариерно ориентиране и поправки на учебните планове според препоръките на 
потребителите. 

2. Подобряване на знанието, т.е. реформа на образователния процес около 
практически умения и компетентности.  

3. Ангажиране на всички заинтересовани страни по отношение развитието на 
човешкия капитал в резултат от публично-частното партньорство.  
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ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
 

Маргарита Владимирова 
Колеж по туризъм - Благоевград 

  
 Резюме 
 В българското законодателство са уредени начините и органите, чрез които държавата може да се 
намеси в създаване на организациите на гражданите. Всички туристически организации оказват голямо влияние 
върху държавната политика на България. Те са създадени с цел развитие на туристическата индустрия. 
 Ключови думи: туризъм, туристически сдружения, Закон за туризма, Закон за юридичиските лица с 
нестопанска цел 
  

Туризмът в Република България е един от основните отрасли с приоритетно значение за 
националната ни икономика. България е разположена на кръстопът, затова е толкова апетитна 
за отдих и развлечение от туристите. Съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за туризма туризмът може 
да бъде ваканционен, културно-исторически, екологичен, здравен, спортен, селски и други. 
Освен традиционните форми на туризъм, в България са развити морският, планинският и 
религиозният туризъм. Всички видове туризъм оказват голямо влияние върху политиката на 
България. Безспорна е важността на туризма в социалното и икономическото развитие на 
обществото. Затова благодарение на туристическите огранизации на гражданите в нашата 
страна има положително оживление на доходи. С успешното взаимодействие на органите на 
местното самоуправление и местната администрация и туристическите организации се създава 
конкурентноспособен туристически продукт. 
 Туристическите организации на гражданите са израз на конституционното право на 
сдружаване. В разпоредбите на чл. 44, ал. 1 от Конституцията на Република България 
българските граждани могат свободно да се сдружават. Но съгласно ал. 2 изрично забранява 
образуването на организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната 
цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа 
или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите. Както и 
организации, създавайки тайни или военизирани структури или пък се стремят да постигнат 
целите си чрез насилие. Законът определя туристическите организации, които подлежат на 
регистрация, реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата. 
Понятието туристически огранизиции на гражданите обхваща съюзи, сдружения, организации с 
нестопанска цел и други. В Република България могат да се създадат туристически сдружения, 
които се учредяват и регистрират като юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи 
дейност за общественополезна полза или частна полза. Съгласно чл. 19 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел туристическото сдружение се учредява от три или повече 
лица, които се обединяват за осъществяване на туристическа дейност с нестопанска цел за 
лична полза. А сдружението, което е определено за извършване на общественополезна дейност, 
се учредява от най-малко седем дееспособни физически лица или три юридически лица.  
 Първата характеристика на туристическото сдружение е доброволност. В тях могат да 
влизат само лица, които по свой начин и желание стават техни членове. Втората основна 
характеристика са целите, които преследват. Целите им трябва да са позволени от законите за 
гражданите на Република България, като те могат да бъдат най-различни в зависимост от 
предпочитанията и желанията на нейните членове. Следващата трета характеристика на 
сдружението е самоуправлението. Така те развиват самостоятелна дейност, която се извършва 
от избраните органи. Последната четвърта характеристика е тяхната съобразеност със закона. 
Всички туристически сдружения се подчиняват на закона като могат да извършват дейността си 
само при спазване на Конституцията на Република България и законите на нашата страна. 
 Туристическите сдружения се създават по желание на самите граждани. Но въпреки това 
желание възникването на ново сдружение не може да стане само с добро намерение. Трябва да 
се изпълнят условията на административноправните норми, които създават основата на 
възникване на тяхната административна правосубективност. Юридическото лице на 
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сдружението с нестопанска цел възниква с вписването си в регистъра за юридически лица с 
нестопанска цел в района на окръжен съд по седалище и адрес на юридическото лице като това 
подлежи на вписване в народен Централен регистър при Министерството на правосъдието. 
Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза не подлежат 
на вписване в регистър при министерството.  
 В едно туристическо сдружение, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел 
за осъществяване на общественополезна дейност, не могат да членуват едновременно 
юридически лица, които осъществяват общественополезна дейност и дейност в частна полза. 
Суверенно право на сдружението е изборът в каква полза ще е дейността на юридическото лице 
с нестопанска цел, но в съдържанието на устава или учредителния акт на туристическото 
сдружение изрично е написано какви физически и юридически лица могат да членуват. Т.е. 
всички членове в сдружението трябва да са регистрирани лица с общественополезна дейност 
или дейност в частна полза. Разликата идва от това, че юридическите лица с нестопанска цел в 
частна полза не се  ползват от специална подкрепа от държавата и следователно върху дейност 
си, която извършват. Независимо, че те също допринасят за туристическата индустрия в 
България. Но за разлика от тях, туристическото сдружение като юридическите лица с 
нестопанска цел с общественополезна дейност създават особени взаимоотношения с държавата, 
а именно данъчни облекчения за своите дарители, освобождаване на местен данък дарение и 
данък наследство. И не на последно място кандидатстване и получаване на държавна субсидия, 
която е вид мотивация за много туристически сдружения.  
 Туристическите сдружения в Република България подпомагат за взаимодействието на 
държавата с частния сектор. Тази връзка спомага за подобряване развитието на туризма от 
първо лице, тъй като проблемите се разглеждат и решават от компетентни лица, които се 
сблъскват с тях всеки ден. Мисията на туристическите сдружения е за по-добро управление на 
туризма в България, за прозрачност, отчетност, за адекватна работа с реални постигнати 
резултати. 
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УСПЕШНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В 
ТУРИЗМА 

 
Мариана Темелкова 

Колеж по туризъм - Благоевград 
 

Abstract 
The degree of economic development of a country determined very accurately place the different societies in the 

system of human – the organization the people management. The very essence of any organization is the people and the 
purposes whish organization want to achieve. Any decision on management of human resources is a derivative of this 
nature of the organization. The effectiveness of an economic activity depends on the regulation of the human mind behavior 
of the individual. Mike Armstlong analize the management process of employees as purposeful activity-“ To motivate 
people is to get them to move in the direction that you want and you undertake the necessary steps to reach the goal .” 
 

„Организация” е дума с гръцки произход и означава “средство”, “начин”, “инструмент”, 
т.е. хора, които са се „договорили” да постигнат определена обща цел и в името на постигането 
на целта, се координират помежду.   

Ключовите характеристики на всяка организация са три: (1) каква е целта на 
организацията; (2) какви са хората (например, от гледна точка на компетентност); (3) каква е 
структурата на отношения между хората по повод на работата и изпълнението на общата цел. 
Трите характеристики на организацията показват ясно, че хората са градивният елемент на 
организацията. 

Има различни теории за организацията. Една от най-популярните е теорията за 
организацията като „отворената система”. Основната идея на тази теория е, че организацията 
получава от външната среда своите ресурси и отдава обратно към нея продукта, който 
произвежда. В този смисъл организацията е зависима от външната среда и се нуждае от 
механизми за адаптиране. Един от тях е мениджмънтът, управлението.  

Концепцията за управление на човешките ресурси се основава на ключовите 
характеристики на организацията и на теорията за организацията като „отворена система.    

Има различни дефиниции за мениджмънта. Почти всички си приличат по това, че 
определят мениджмънта като процес на координиране и обединяване на дейността на други 
хора, от страна на мениджърите, но по такъв начин, че тази дейност да е ефективна и ефикасна 
(резултативна). 

Координирането е възможно, ако мениджърите: планират, организират, ръководят и 
контролират. Измерителите на управлението са ефективността и ефикасността.  
Мениджърите са служители в компанията със статут да обединяват и координират работата на 
други служители. Според една популярна класификация на видовете мениджъри, има: 
мениджъри на висше управленско ниво; мениджъри на средно управленско ниво; мениджъри 
на оперативно (техническо) ниво.   

Градивният елемент на организацията са хората е поведението на индивида. Това 
обяснява защо всички управленски решения и действия за човешките ресурси са свързани с 
поведението на служителите.  

Поведението е съвкупност от възприятия, нагласи, решения, крайни резултати, с чиято 
помощ индивидът се доближава до свои основни цели. То е функция от индивидуалните 
особености и средата на компанията.  

Не е застинало, а динамично.   
Хората приличат на компаниите, в които работят – те правят това, което правилата ги 

заставят да правят, независимо от своите индивидуални особености.  
Ако асоциираме поведението на индивида в работата с величествения айсберг,  ще 

открием нещо интересно. Виждаме само една част от айсберга – тази, която е над водата на 
океана и не виждаме тази част от айсберга, която е скрита във водата на океана. Обикновено 
съдим колко е голям айсберга само по неговата видима част, но експертите казват, че тя е само 
1/5 от невидимата част – тази, която е скрита от нашия поглед. 
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Същото е и с човешкото поведение. То има своите по-лесно забележими (по-видими) 
страни, но също така и по-трудно забележими (по-невидими страни). Например, можем да 
наблюдаваме начина, по който работи служителят, резултатите, които постига, реакциите му 
спрямо условията, правилата, културата, структурата, процесите, начините за управление.  

Основна теза в концепцията за управление на човешките ресурси е, че хората в 
организацията са различни помежду си, трябва да бъдат възприемани като индивиди със 
собствен профил на поведение, а справедливостта изисква нагласите, решенията и действията 
на мениджърите да бъдат персонализирани според индивидуалното поведение.  

Трите основните различия между хората, които работят в организацията са:  
(1) пригодността, или компетентността им; (2) мотивацията им;  
(3) удовлетвореността им от работа в компанията. 
Причините за различията между хората в работа са: качествата на тяхната личност; 

индивидуалният им свят на перцепция; индивидуалният им стил на атрибуция; индивидуалният 
им стил на заучаване (учене), ценностите. 

Групата е формация, която играе важна роля в живота на съвременната организация. 
Важна е както за компанията, така и за участници в групата. Там, в групата служителите се 
чувстват по-сигурни, могат да се развиват и учат от опита на другите, имат възможност за 
комуникация. Ето защо една от задачите на мениджърите е да работят с група от служители. 
Налага им се да знаят как да създадат група с присъщите й характеристики, както и да 
управляват резултатите, които групата може да създаде. 

За да може да се справи със задачата си, групата трябва да притежава няколко 
характеристики: да има правила за работа; висока степен на съгласие и уважение от страна на 
всички участници към груповата задача и норми (сплотеност); интеракции помежду 
участниците по повод изпълнението на задачата; да поддържа подходящи групови 
комуникации; да има изградена групова структура.  

Особено важно как ще бъде определена груповата задача. Тя е винаги различна от 
индивидуалната задача, защото е значително по-комплексна, по-обемна и естествено непосилна 
за изпълнение от един отделен служител. Груповата задача може да бъде разделена на по-малки 
части, които да бъдат изпълнени от отделни участници в групата. 

И така, не всяка съвкупност от хора е „група”. Не всеки отдел в компанията е „група”, 
въпреки че формално той съществува в структурата на компанията.  

От това какво и колко знаят мениджърите за поведението на група, зависи какви мерки 
предприемат мениджърите, за да управляват груповите резултати.    

Хората работят по три начина - индивидуално, в група и в екип. Екипът е група от хора, 
различна от традиционната група. Притежава две основни характеристики: (1) обща цел, която 
се поставя пред всички участници и те я изпълняват заедно (общо); (2) силна взаимна 
зависимост между участниците при изпълнение на общата цел. 

Всяко отъждествяване на двете различни думи „група” и „екип” означава пасивно 
очакване на някакви чудеса, които ще се случат от само себе си. Тази погрешна представа за 
екипа обрича наистина на пасивност от страна на мениджърите.  

По този начин групата от служители не може да придобие основните характеристики на 
екип, а се нагърбва с прекалено сложна задача, която не по нейните сили. За съжаление вярата 
на участниците, че ще се справят със задача, остава „на книга”, а доверието в тях и във 
възможностите на екипа като някаква по-добра форма на работа, постепенно отслабва, докато 
напълно изчезне.  

Ето кои са трите необичайни резултата, които екипът може да постигне, благодарение на 
своите характеристики и благодарение на компетентното управление: (1) екипът създава 
конкретен екипен продукт, който не може да бъде създаден нито от един отделен служител, 
нито от група от служители; (2) екипът генерира конкретен и измерим принос за цялата 
компания, който не е по силите на нито една функционална група в компанията; (3) екипът 
развива професионалния и личностен потенциал на участниците много по-ефективно в 
сравнение с други традиционни форми на обучение и развитие. 
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Доколко екипът ще се справи с постигането на тези три необичайни резултата, зависи от 
това как се управлява поведението на екипа. Най-добрите управленски действия за фокусиране 
на поведението на екипа към трите резултата са: (1) избор на вид екип според това има ли повод 
в компанията за формиране на екип; (2) определянето на цел на екипа; (3) избор на участници в 
екипа; (4) създаване на специална „вътрешна” среда на екипа; (5) създаване на подходяща 
„външна” среда на екипа; (6) управление на факторите за ефективност на екипната работа и др.  

Управлението на човешките ресурси е доминиращ подход в управлението на хора, както 
в САЩ, така и в Европа, Австралия и някои страни на Азия. Какво е било управлението на хора 
преди това? 

Според изследователите корените на управлението на хора са свързани с първото 
разделение на труда между хората, а по-късно и с необходимостта от ръководство и контрол на 
труда. Това е било авторитарно управление със строг контрол и много санкции при нарушаване 
на правилата. Преходът от занаятчийството към машинното производство през 14 век принудил 
собствениците на фабрики да поверят управлението на работниците в ръцете на специално 
наети хора с организаторски качества и опит - надзиратели, а впоследствие и в ръцете на 
професионално подготвени мениджъри в първите американски университети.    
Управлението на персонала е признато официално за важна функция на управлението на 
компаниите през 20-21 век. 

Функциите на традиционните отдели по управление на персонала по следния начин: 
 Набор на нови служители – отделите по управление на персонал рекламират 

вакантните места и поддържат връзка с бюрата по труда; 
 Подбор на служители – отделите по управление на персонал събират и анализират 

документи и препоръки на кандидатите и “отсяват” подходящите за работа в 
компанията кандидатури; 

 Заплащане – ролята на отделите по персонал в договарянето на заплатите е 
незначително, но отделите се занимават с изчисляване на заплатите; 

 Оценка на изпълнението – отделите по персонал координират работата на 
мениджърите в оценяването на индивидуалните резултати на техни служители; 

 Обучение и развитие – отделите по управление на персонал координират програмите 
за обучение; 

 Комуникация – отделите по управление на персонал осигуряват информация за 
живота във фирмата под формта на фирмени вестници, бюлетини, листовки, 
видеоматериал; 

 Администриране – отделите по управление на персонала поддържат база данни за 
персонала. 

 
Управлението на персонала е било замислено да подпомага постигането на целите на 

компанията, но разчита повече на психологията и социологията и много по-малко на 
потенциала на управлението да въздейства върху хората. Ето как иначе полезната дейност на 
отделите по персонал, оставала встрани от работата на други отдели - маркетинг, финанси, 
производство. Това отслабвало ролята на управлението на персонала.  

Концепцията на Ulrich и Brockbank за управлението на човешките ресурси, което добавя 
„стойност” (2000 г.), се различава от първоначалната концепция за управление на човешките 
ресурси, която вие вече познавате от двата модела. 

Основната теза на управлението на човешките ресурси, което доставя „стойност” е, че то 
(управлението) следва да е фокусирано върху генерирането на „стойност” (ползи) за 
служителите, мениджърите, клиентите и собствениците (инвеститорите).   

Според авторите на тази концепция „стойността” се генерира от пет основни пет 
елемента: (1) отличното познаване на бизнес реалностите, в които се развива компанията; (2) 
отличното познаване на потребностите на целевите групи (служители, мениджъри, 
потребители, инвеститори); (3) майсторски усвоените и прилагани управленски практики за 
човешките ресурси от страна на професионалистите по УЧР и от страна на всички мениджъри в 
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компанията; (4) обвързването на управленските практики с бизнес стратегията на компанията;  
(5) грижите за постоянно усъвършенстване на компетентността за управление на човешките 
ресурси на всички мениджъри в компанията.   

Основните управленските практики за човешките ресурси, които доставят „стойност” се 
групират в 4 основни групи:  

 Управленски практики за ЧР, насочени към движението на хора в организацията. В тази 
група се включват: практиките за „купуване” на компетентни /талантливи хора; 
практиките за „изграждане” на компетентност /талант; практиките за „вземане под наем” 
на компетентни /талантливи хора; практиките за „освобождаване” от недостатъчно 
компетентни / талантливи хора и др. 

 Управленски практики, насочени към изпълнението на задачите. В тази група се 
включват: практиките за установяване на стандарти за изпълнение; практиките за 
оценяване на изпълнението на задачите; практиките за възнаграждаване. 

 Управленски практики, насочени към труда. В тази група се включват: практиките за 
дизайн на структурата на организацията; практиките за дизайн на длъжности, 
практиките за анализ (одит) на длъжностите. 

 Управленски практики, насочени към информация (комуникацията). В тази група се 
включват: практики за изграждане на комуникационна стратегия на организацията; 
практики за управление на движението на информация в организацията.    

 
Мениджмънт - процес на координиране и обединяване на дейността на други хора, от страна 
на мениджърите, но по такъв начин, че тази дейност да е ефективна и ефикасна (резултативна). 
Координирането е възможно, ако мениджърите: планират, организират, ръководят и 
контролират. Измерителите на управлението са ефективността и ефикасността.  
Мениджъри - служители в компанията със статут да обединяват и координират работата на 
други служители. Според една популярна класификация на видовете мениджъри, има: 
мениджъри на висше управленско ниво; мениджъри на средно управленско ниво; мениджъри 
на оперативно (техническо) ниво.   
Поведение на индивида в работата - съвкупност от възприятия, нагласи, решения, крайни 
резултати, с чиято помощ индивидът се доближава до свои основни цели. То е функция от 
индивидуалните особености и средата на компанията. Поведението на индивида е динамична 
величана.    
Различията между хората в работата – основните разлики между хората - служители на една 
и съща организация, а именно пригодността или компетентността на хората, тяхната вътрешна 
мотивация да работят в организацията, чувството на удовлетвореност от работата им в 
организацията.  
Група – съвкупност от служители в организацията, които са обединени около изпълнението на 
конкретна групова задача (тя е различна от индивидуалната задача), работят по конкретни 
правила за работа, взаимодействат постоянно помежду си по повод изпълнението на задачата, 
поддържат подходящи групови комуникации.  
Екип - група от хора, различна от традиционната група. Притежава две основни 
характеристики: обща цел, която се поставя пред всички участници и те я изпълняват заедно 
(общо) и силна взаимна зависимост между участниците при изпълнение на общата цел. От 
екипа се очаква да създаде конкретен екипен продукт, (който не може да бъде създаден нито от 
отделен служител, нито от група от служители), да генерира конкретен и измерим принос за 
цялата компания, който не е по силите на нито една функционална група в компанията, да 
развие професионалния и личностен потенциал на участниците много по-ефективно в 
сравнение с други традиционни форми на обучение и развитие. 
Управление на персонала – официално призната функция за управление на хората още от 
1890 г. с няколко основни дейности – набор и подбор на нови служители, обучение на 
служителите, оценяване на работата, изчисляване на възнагражденията, административна 
дейност (договаряне, лични данни и др.) 
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Управление на човешките ресурси – концепция за управлението на хора от 1982 г., съгласно 
която хората са ценни и значими ресурси на организацията, а тяхното управление има важен 
принос за изпълнение на целите на организацията. Има два основни модела за управление на 
човешките ресурси, които се различават помежду си по, въпреки че имат много общи черти. 
Управление на човешките ресурси, което доставя „стойност” – концепция за управление на 
човешките ресурси от 2000 г., която акцентира на доставката на „стойност” от управлението на 
човешките ресурси. Тъй като основните целеви групи на управлението на човешките ресурси са 
служителите, мениджърите, инвеститорите и клиентите на организацията, то 
удовлетворяването на техните потребности е един от критериите доколко „стойностно” 
(полезно) е управлението на човешките ресурси. 

Служителите в компанията са с различна компетентност, мотивация и удовлетвореност 
от своя труд, затова и те работят различно (а не еднакво) и стигат до различни крайни 
резултати. Справедливостта изисква всеки да получава толкова, колкото е неговото изпълнение. 
Как може да се управлява този процес, така че да генерира „стойност” за служителите, 
клиентите, мениджърите и инвеститорите, престои да научите от тази тема.  

Какво е “изпълнение” и каква е стойността на неговото управление 
“Изпълнение” е специфично понятие в управлението. Отнася се до степента, в която са 
изпълнени конкретни задачи, работа, или предварително определени цели. Може да се 
разглежда на три нива: на ниво служител; на ниво отдел; на ниво организация.  

Друго специфично понятие в речника на управлението на човешките ресурси, е 
“управление на изпълнението”. Отнася се до процеса от управленски стъпки, с който се създава 
подходяща работна среда, за да бъдат постигнати желаните резултати – от всеки служител, 
отдел и от работата на организацията.  

Когато в компанията има управление на изпълнението, служителите се чувстват уверени 
в своите възможности и ги използват целенасочено в посока на постигане на резултатите. 
Когато липсва управление на изпълнението, по-компетентните работят повече, но получават 
възнаграждения, които са еднакви с тези на не дотам компетентните. Това поражда напрежение 
във взаимоотношенията между служителите и става повод за „лош” конфликт (деструктивен 
конфликт).  

Засега изследователите нямат особени различия как точно да изглежда процесът на 
управление на изпълнението. За разлика от традиционните разбирания за “оценка на 
изпълнението”, които са характерни за управлението на персонала и за по-старите концепции за 
управление на човешките ресурси, управлението на изпълнението е по-мащабно и по-полезно 
от гледна точка на устойчивия успех на организацията. Обвързано е с бизнес стратегията на 
организацията, с развитието на компетентността на служителите, с управлението на качеството 
на продукта. 

Тъй като изпълнението е свързващото звено между хората и техните работни места, 
(длъжности), то основните групи практики за управление на човешки ресурси, които движат 
изпълнението, са три: (1) определяне на стандарти;  
(2) определянето на възнаграждения; (3) даване и получаване на обратна връзка. 

Когато компанията използва трите управленски практики, това добавя стойност за 
служителите, мениджърите, потребителите и инвеститорите на бизнеса. Двупосочният характер 
на обратната връзка – “даване” и “получаване” –означава водене на диалог, в който 
мениджърът казва мнението си за изпълнението и научава какви са впечатленията и изводите на 
служителя, а служителят узнава какво е постигнал и какво му предстои, за да прогресира 
напред. 

Даването и получаването на обратна връзка е задължение на всеки мениджър. Помощта, 
която могат да дадат професионалистите по управление на човешките ресурси на мениджърите 
в компанията, е подходящи обучаващи програми за мениджърите как да дават и получават 
обратна връзка, как да инструктират как да дават съвети и наставления на своите служители. 

“Организацията на работа (на труд) е много важна за нас!” – това е реплика, която 
мениджърите използват винаги, когато става дума за качеството на продукта или за 
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изпълнението на целите на компанията.  
В някои компании организацията на работа е обект на добро управление. В други 

компании за организацията на работа се говори като “за проблем, който съществува”, но този 
проблем дълго време остава без компетентно мениджърско решение.  
“Организацията на работа” или “организацията на труд” е резултат от структурата на 
компанията, от длъжностите и начина, по който са устроени, от това дали в компанията се 
провежда годишен преглед (анализ, или одит) на структурата и длъжностите, за да бъдат 
разрешени своевременно възникнали проблеми.   

Има три групи управленски практики за човешките ресурси, които са насочени към 
организацията на труд: (1) дизайн на структурата на организацията; (2) дизайн на длъжности и 
анализ на длъжности; (3) създаване и поддържане на благоприятни физически условия за труд. 
И трите управленски практики добавят стойност както за потребителите, така и за служителите, 
мениджърите и инвеститорите. 
“Структура на организацията” е абстрактно понятие – никой не вижда структурата на 
компания, но вижда и усеща какво е “състоянието на нещата” там.   

Длъжностите и отделите са само един от аспектите на структурата. Други нейни аспекти 
са задачите, по които се работи, количеството служители в отделите, които се ръководят от 
един мениджър, интерактивните връзки между служителите и др.  

Структурата на организацията е устойчивата и постоянно възобновяващата се форма на 
дейност (на работа) на организацията. Тя е инструмент за постигането на целите на 
организацията. Една от причините да не бъдат изпълнени бизнес целите, е неподходящата 
структура.    

Процесът на вземане на решения, както и действията за изграждане на структура, се 
наричат “дизайн на структура”, или “проектиране на структура”. 

Ето какви са решенията, които се вземат, когато се проектира структурата на 
компанията: (1) Кой каква работа (задача) ще извършва? (2) Как точно ще се извършва работата 
(задачата)? (3) Къде, в какви конкретни условия да стане това ? 
Има няколко важни понятия, свързани с дизайна на длъжности – това са „длъжност”, и „роля”.  

Длъжността е мрежа от задачи, които имат някакво конкретно предназначение – да се 
създава постоянно един и същ краен резултат.  

Дизайнът на длъжност е процесът на вземане на решения за съдържанието на 
длъжността и организацията на присъщите за нея задачи. Първо, определяме защо (в името на 
какво) създаваме и поддържаме една длъжност в компанията и какво очакваме тя ни даде краен 
резултат. След това, определяме кои са дейностите (работите), които ще се изпълняват на тази 
длъжност. После, дефинираме задачите, като се стараем словесно те да са конкретни и ясни. 
Обмисляме какви ще са “взаимоотношенията с други длъжности (координация, йерархични 
връзки). Накрая, определяме и какъв следва да изпълнителят на тези задачи (служителят, който 
работи на тази длъжност), за да може успешно да се справя със задачите.  

Освен чрез длъжности и роли, компаниите организират трудовия процес и чрез “работа в 
група” и “работа в екип”.  

Когато служителят работи в група, това значи, че той изпълнява индивидуалните си 
задачи. Те обаче са моделирани според конкретна групова задача (цел), “спусната” пред целия 
отдел. Най-често това се случва в отделите по продажба. Всеки служител получава “късче” от 
общата задача, а именно да постигне конкретен обем продажби. Резултатите на всички 
служители, събрани заедно, дават общия обем продажби на целия отдел.  

Работата в екип е коренно различна от работата в група. Компаниите не са длъжни да 
работят по всяко време на екипен принцип. Трябва да има много ярки и силни поводи за 
въвеждането на работа в екип. Например, когато компанията има сериозно изоставяне в 
показателите на организационна ефективност (печалба, удовлетвореност на потребителите, 
удовлетвореност на служителите и др.), или когато се сблъсква със силен конкурентен натиск 
или резки промени в пазара. Екипът получава обща задача и всички участници изпълняват тази 
обща задача заедно, въпреки че всеки един участник има различен принос към нея. Работата в 
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екип не изключва работа по индивидуални задачи. В този случай е наложително да има яснота. 
Анализът на труда или одитът на длъжността е управленска практика, с която 

мениджърите правят “преглед” на длъжностите. Целта е да се събере достатъчно информация, 
която да разкрие доколко длъжностите са ефективни и “работещи”, т.е. доколко спомагат да 
постигане на бизнес целите на компанията.  

Събирането на информация за длъжността става с помощта на: (1) въпросници; 
(2) интервюта (със служителя, с негови колеги, с мениджъра, който пряко ръководи работата на 
служителя); (3) специално съставени списъци (чеклисти), по които се прави преглед на 
задачите, резултатите, технологията на изпълнение на задачите; наблюдение на работата; (4) 
описание на собствената длъжност от страна на служителя. 

Колкото повече техники за събиране на информация се използват, толкова по-лесно се 
откриват недостатъците на длъжността, както и възможностите за нейния нов дизайн. Ако се 
налага извършването на корекции в една длъжност, следва да се предвидят промените, които 
неизбежно ще възникнат в други длъжности в отдела и извън него. 

Накрая, след като приключи събирането на информация за длъжността и след като се 
направят съответните изводи, се пристъпва към „пренаписване” на длъжностната 
характеристика. 
Структура на организацията - устойчивата и постоянно възобновяващата се форма на 
дейност (на работа) на организацията. Служи като „инструмент” (средство) за постигането на 
целите на организацията. Една от причините да не бъдат изпълнени бизнес целите, е 
неподходящата структура.    
Дизайн на структура (проектиране на структура) - процесът на вземане на решения как ще 
функционира компанията, каква ще е организацията на работа, какви ще са връзките, как ще 
бъде използвана властта и т.н.   
Длъжност - мрежа от задачи, които имат някакво конкретно предназначение – да се създава 
постоянно един и същ краен резултат.  
Роля - част от общата дейност в компанията, която се възлага на конкретен служител. 
Обичайна практика е да се определят (посочат) очакванията или резултатите, които служителят 
трябва да постигне, вместо конкретни задачи, по които да работи. Ролята се отнася до 
индивида, а не до работата, която той ще свърши.  
Дизайн на длъжност - процесът на вземане на решения за съдържанието на длъжността и 
организацията на присъщите за нея задачи.  
Работа в група - когато служителят работи в група, това значи, че той изпълнява 
индивидуалните си задачи. Те обаче са моделирани според конкретна групова задача (цел), 
“спусната” пред целия отдел. Резултатите на всички служители, събрани заедно, дават общия 
обем продажби на целия отдел.  
Работата в екип - коренно различна по форма начин на работа в сравнение с работата в група. 
Въвежда се като организация на работа, когато компанията има сериозно изоставяне в бизнес 
целите си (печалба, удовлетвореност на потребителите, удовлетвореност на служителите и др.), 
или когато се сблъсква със силен конкурентен натиск или резки промени в пазара. Екипът 
получава обща задача и всички участници изпълняват тази обща задача заедно, въпреки че 
всеки един участник има различен принос към нея. Работата в екип не изключва работа по 
индивидуални задачи. В този случай е наложително да има яснота. 
Длъжностна характеристика - писмен документ, в който се описва длъжността – 
предназначението на длъжността (или нейния принос), основните задачи, тяхната организация, 
лични отговорности за крайни резултати, изисквания към изпълнителя. 
Анализът на труда - управленска практика, с която мениджърите правят “преглед” на 
длъжностите. Целта е да се събере достатъчно информация, която да разкрие доколко 
длъжностите са ефективни и “работещи”, т.е. доколко спомагат да постигане на бизнес целите 
на компанията.  
„Качеството” на информацията и комуникациите е част от управлението на човешките ресурси. 
В повечето български компании потоците на движение на информацията и видовете 
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комуникации (бизнес комуникации) са оставени на самотек, вместо да се управляват. Това води 
до сериозни недоразумения относно работата и нейното изпълнение. Има няколко управленски 
практики, с които те биха могли да се преодолеят.    

Целта на тези управленски практики е да създаде и утвърди доверието на клиентите в 
марката на продукта. 

Бизнес плана важен елемент от  корпоративна култура, организация на управлението на 
човешките ресурси, компетентност за управление на човешките ресурси. 

Бизнес планът е писмен документ на компанията за целите, които компанията си поставя 
да постигне за определено време (обикновено 1 календарна година), както и начинът, по който 
ще се работи.  

Връзката между бизнес плана и доставката на „стойност” от управлението на човешките 
ресурси е взаимна и много силна. От една страна, управлението на човешките ресурси не 
доставя никаква стойност, ако в компанията не знаят към какви цели се стремят. Например, 
каква печалба се очаква, какви ще са пазарите, какво ниво на удовлетвореност на клиентите и 
служителите „ще се гони”.  

Какви ще са приоритетните управленски практики за човешките ресурси, зависи от това 
какви ще са бизнес целите. Така например, ако компанията иска да увеличи с 20 % своята 
печалба, фокусът на управлението на човешките ресурси е в следните няколко насоки: (1) 
своевременен преглед на структурата на компанията и на длъжностите; (2) преглед на 
стандартите за работа; (3) преглед на компетентността /таланта на служителите и мениджърите; 
(4) обучение по актуализираните длъжностни характеристики и стандарти; (5) оценяване на 
резултатите; (6) възнаграждения, обвързани с резултатите. 
 

Заключение 
Корпоративна култура навлиза в управленито на човешкия капитал още в началото на 

80-те години на ХХ век. Откроени били две важни тези: (1) корпоративната култура играе 
ключова роля за изпълнението в компанията; (2) корпоративната култура може да бъде 
управлявана така че компанията да се превърне в конкурентоспособна.    
Едно от най-авторитетните съвременни и научно доказани определения за корпоративна 
култура е на Hofstede. Той счита, че корпоративната култура е „колективно програмиране на 
ума”, което различава една организация от друга”.  
Според Hofstede сърцевината на корпоративната култура са общите възприятия на ежедневните 
практики в компанията,. Нарича ги „измерения на корпоративната култура” която е основата на 
успешната стратегия при управлението на човешките ресурси.   

 
Използвана литература:   
1. Шопов, Д. и колектив., Наръчник по управление на човешките ресурси., Изд. ”Труд и 
право„ – София, 2009 г. 
2. Христова, Т. Мениджмънт на човешките ресурси, Princeps, София, 1996. 
3. Изграждане на ефективни екипи, „Класика и стил”, 2006 г. 
4. Кръстев, Л. Бизнеспсихология, УИ”Неофит Рилски”, 2002 г. 
5. Димитров, П. , Иновации в туризма,УИ”Н.Риски”,Благоевград, 2006г. 
6. Рибов, М. и колектив, Конкурентни стратегии в туризма, Изд.”Тракия-М”, София, 
2005 г. 



 128  

ЗА ЕДИН НЕДОСТАТЪЧНО ИЗПОЛЗВАН ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ В АЛТЕРНАТИВНИЯ 
ТУРИЗЪМ 

 
Камелия Г. Грънчарова 

Колеж по туризъм - Благоевград 
 

Резюме 
През последните години на туристическия пазар се появи нова форма на алтернативен туризъм, който се 

определя като автохтонен от мотивите, които го пораждат: пътуване към корените, към родната земя на 
деди и прадеди и изживяване на митичната връзка с родната земя.  

Какъв е пазарния сегмент за този вид туризъм, каква е неговата величина и къде трябва да се търси – на 
тези въпроси се търси отговор с оглед разкриване на огромната неизползвана пазарна ниша за развитието му. 

Ключови думи: алтернативен туризъм, автохтония, пазарен сегмент, пазарна ниша, бежанци, 
Егейска Македония, Западна и Източна Тракия, Северна Добруджа, Западни покрайнини, Банат, Зарово, Кукуш.  

 
 
Abstract 
In the course of the recent year a new form of alternative tourism has appeared on the tourism market that could be 

defined as autochthonous tourism based on the motives of its origination: travelling to the roots, to the native land of 
ancestors and experiencing a mythical relationship with the native land.  
What is the market segment for this type of tourism, what is its value, where is it to be searched for – these are question to 
which answers are to be found with a view to the exploration of the huge unused niche market for its development. 

Key words: alternative tourism, autochthony, market segment, market niche, refugees, Aegean Macedonia, West 
and East Thrace, North Dobruja, Western Outlands, Banat, Zarovo, Kukush (Kilkis). 

 
Встъпителни думи 
От шест години в България се развива туризъм, който беше почти невъзможен преди 

влизането на страната ни в Европейския съюз. Свободното придвижване между държавите – 
членки на Съюза, даде възможност на хората – наследници на бежанци от селища, които 
остават извън пределите на България след големите политически събития в края на ХІХ –ти и 
началото на ХХ–ти в., да поставят основите на нов вид туризъм, определен като автохтонен. 
Потомци на преселници от градовете Кукуш и Дойран, селата Зарово, Горен и Долен Порой, 
Крушево и други в Егейска Македония, както и от редица селища в Източна и Западна Тракия, 
поемат пътя към местата, където са родени техните бащи, майки и деди, за да изживеят 
митичната връзка с родната земя – земята от която са произлезли, земята от която са родени, 
с автохтонията. 

През 2009 г. туристическа агенция „Хрис Травел” осъществи първото организирано 
пътуване до с. Зарово /дн. Никополис, дем Лъгадина, Северна Гърция/ през Валовища /дн. 
Сидерокостро/ и Серес, в Р Гърция. През 2010 г. дестинацията бе разширена до Солун, родно 
място на десетки хиляди българи. И така всяка следващата година – до сега – 2014 г., се 
разширяваше обхватът от селища, останали в пределите на Р Гърция, включвайки в 
дестинациите: Негован /дн. Ксилополи, дем Лъгадина/, Висока /Оса, дем Лъгадина/, Сухо 
/Сохос, дем Лъгадина/, до Кавала – български град за големи периоди от време: 1912-13; 1916-
18; 1941-44 г.. Този вид туризъм е един своеобразен ритуал за заровци и поредно, шесто 
пътуване към корените. Осъществява се не само от тях, но и от други наследници на бежанци от 
селища, останали извън пределите на България. Множеството блогове в интернет 
пространството показват, че самостоятелно или семейно наследници на бежански фамилии 
пътуват до Гърция и Македония търсейки местата, от които произхождат родовете им /1/. 
Вероятно такъв туризъм се развива и до други селища, останали извън пределите на България 
като Северна Добруджа, например. Целта е да се опознаят родните места на деди и прадеди, 
земите и селищата, от които идват корените им. Да запалят свещ в храмовете и вземат шепа 
„родна” пръст – заръка и завет към наследниците – това в крайна сметка е целта на този вид 
туризъм.  
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Мотивацията 
Тук не си поставям за задача да изложа мотивацията за автохтонен туризъм като вид 

алтернативен туризъм, която в други публикации е обоснована подробно чрез усещанията и 
изживяванията на потомците на заровци /2/. Ще посоча само кратката формулировка на Мирча 
Елиаде, според който “в днешните европейци все още живее неясното чувство за мистичната 
връзка с родната земя. Това не е светската любов към родината или към родното място, не е 
възхищението от познатия пейзаж или преклонението пред прадедите, заравяни от поколения 
пред селските черкви, а съвсем друго нещо. Това е мистичното изживяване на коренячеството 
/автохтонията/, дълбокото чувство, че сме изплували от пръста, че сме били родени от земята, 
както тя, с непресъхващата си плодовитост е родила скалите, реките, дърветата, цветята. В този 
смисъл трябва да се схваща автохтонията: чувстваме се местни хора, а това е чувство с 
космическа структура, което далеч надхвърля семейната или праотческа връзка” /3/.  

 
Пазарен сегмент 
Автохтонният туризъм е най-силно изявен сред бежанците, които принудително са 

изселени от родните им места в края на ХІХ и началото на ХХ в. след политическите събития и 
промените след тях на Балканите, засягащи и българската държава. Те пораждат мощните 
миграционни процеси, преминаващи през няколко етапа. 

 Първият силен миграционен процес се наблюдава след Освободителната война от 1877- 
1878 г. и изтеглянето на руските войски от южните български земи, потушаването на 
Кресненско-Разложкото въстание от 1878-1879 г. и сключването на Берлинския договор, по 
силата на който Източна и Западна Тракия остават в рамките на Османската империя. Тогава в 
установените български територии се заселват около 15 000 души. 

Изселническият процес продължава и след Съединението на Княжество България и 
Източна Румелия през 1885 г. След него рязко се променя отношението на османското 
правителство към българското население, живеещо в Източна и Западна Тракия. Жестокият 
терор, на който е подложено, принуждава голяма част от него да потърси спасение и убежище в 
България… 

Малко по-късно, след неуспешния завършек на Илинденско-Преображенското въстание 
от 1903 г., бежанската вълна към свободното вече Отечество достига 120 000 души. 

Най-мощната миграционна вълна през двайсетото столетие се свързва с настъпилите 
териториални промени след Балканската и Междусъюзническата война /1912 -1913 г./, както и 
Първата световна война /1914-1918 г./ – резултат от военния погром на България. Огромният 
приток от българи, които се стичат предимно в южните предели на България, е следствие на 
провежданата от турското правителство особено твърда и последователна политика на 
насилствено обезбългаряване на тракийския регион, съпроводена с жестокости и изстъпления, 
породени от икономически причини, както и такива от духовно-културно естество /4/. Да 
изоставят имуществото си – къщи и покъщнина, ниви, добитък – всичко, което притежават и да 
тръгнат с вързоп дрехи и малко храна – не е спокойно избран път, а вътрешна борба, 
съпроводена със страх за живота на семействата, на децата, на близките…  

Бежанците са не само от Източна и Западна Тракия и Егейска Македония, но и от други 
краища на България, които по силата на сключените споразумения остават извън пределите на 
България – Южна Добруджа, Моравско и Западните покрайнини, Банат. 

За да определя пазарния сегмент частично – за българите, които се изселват от родните си 
места в началото на ХХ в. от териториите на България, останали извън новите държавни 
граници, установени след големите исторически събития в началото на века, ще се позова на 
статистическите годишници от този период. Те дават приблизителна информация, тъй като 
отчитат само броя на тези бежанци, които се регистрират в Агенциите за настаняване. 

Данните са от двата годишника на Дирекцията по статистика – от 1920 г. и 1926 г. Те не 
претендират за точност на цифрите, защото не всички бежанци се регистрират, а една част от 
тях заминават към по-далечни страни. В годишника на Дирекцията по статистика за 
преброяване на населението през 1920 г. те са 142 307 души, а през 1926 г. бежанците са 234 
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771 /5/. 
Дирекцията за настаняване на бежанците е регистрирала преминали в страната 253 067 

души – само българи до 1926 г. Според нея от Гръцка Македония /Берско, Воденско, 
Гевгелийско, Демирхисарско, Дойранско, Драмско, Ениджевардарско, Костурско, Кукушко, 
Леринско, Битолско, Неврокопско, Солунско, Серско те са 79 369 души. 62 998 българи 
прииждат от Източна Тракия /Бабаескийско, Бунархисарско, Визийско, Еноско, Решанско, 
Лозенградско, Люлебургаско, Мидийско, Одринско, Суфлийско, Чорлийско, Узункюприйско, 
което представлява 41% от общия бежански поток. От Западна Тракия /Гюмюрджинско, 
Дедеагачко, Ортанкьойско, Суфлийско, Димотишко, Ксантийско, Свиленградско/ бежанците са 
42 308. От Добруджа прииждат 27 912 , а от Сръбска Македония – 20 323 бежанци. От 
Западните покрайнини бежанците са 11 104, а от Мала Азия – 7 296 души /6/. 

Прави впечатление, че най-много бежанци идват от Егейска  Македония, следвани от 
Източна и Западна Тракия и по-малко от Добруджа и Западните покрайнини. 

От 1912 г. до 1930 г., когато Дирекцията за настаняване на бежанците извършва 
регистриране по години, те се разпределят така: 

1912 - 88 919 
1914 - 17 597     
1915 -   3 759 
1916 -   6 723 
1917 -   2 386 
1918 - 13 454 
1919 - 14 786 
1920 - 24 557 
19 21 -  5 495 
1922 -   6 877 
1923 - 11 962 
1924 - 27 577 
1925 - 21 123 
1926 -   3 062 
1927 -      594 
1928 -     154  
1929 -       49 
1930 -  ------ 
 
Общо между 1912 и 1930 г. бежанците са 253 067 души. В този период от 6-милионна 

България една шеста от населението са българи-бежанци. 
Разпространението им на територията на цяла България по окръзи се сочи така: 
 

Окръг Дирекция по статистика Дирекция на бежанците 
   
Бургаски в градовете – 24 299  
 в селата – 29 882  
 Общо – 54 181 65 604 
   
Варненски в градовете – 10 234  
 в селата – 6 257  
 Общо – 16 491 11 185 
   
Видински в градовете – 1 491  
 в селата – 1 948  
 Общо – 3 439 2 345 
   
Врачански в градовете - 931  
 в селата – 2 898  
 Общо – 3 829 3 313 
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Кюстендилски в градовете – 2 107  
 в селата – 1 395  
 Общо – 3 502 431 
   
Момчилградски в градовете – 2 564  
 в селата – 8 003  
 Общо – 10 567 10 586 
   
Петрички в градовете – 9 938  
 в селата – 13 603  
 Общо – 23 541 27 540 
   
Плевенски в градовете – 1 440  
 в селата – 2 409  
 Общо – 3 849 2 825 
   
Пловдивска   в градовете – 23 671  
 в селата – 8 524  
 Общо – 32 195 13 033 
   
Русенски в градовете – 4 838  
 в селата – 4 396  
 Общо – 9 234 6 582 
   
Софийски в градовете – 27 966  
 в селата – 5 314  
 Общо – 33 280 2 213 
   
Старозагорски в градовете – 4 464  
 в селата – 2 669  
 Общо – 7 133 5 012 
   
Търновски  в градовете – 1 995  
 в селата – 2 740  
 Общо – 4 735 2 776 
   
Хасковски в градовете – 9 547  
 в селата – 12 193  
 Общо – 21 193 18 564 
   
Шуменски в градовете – 2 416  
 в селата – 3 961  
 Общо – 6 377 7 062 

 
В градовете се настаняват 128 062 бежанци, в селата – 106 709 бежанци, а общо в 

Царството – 234 771 бежанци, според Дирекцията по статистика. Според Дирекция на 
бежанците те са общо 179 136 души /7/. 

Според Дирекция по статистика, бежанци се настаняват в 85 околии. Най-много бежанци 
има в Софийска околия – 32 138. На второ място е Пловдивска околия с 19 587 бежанци; на 
трето –Варненска с 14 056 бежанци; на четвърто е Елховска околия с 13 995 бежанци; на пето – 
Бургаска – с 12 822 бежанци. 

Пак според нея, в градовете се настаняват 94 570 бежанци. /с.45/ 
Прави впечатление, че най-много бежанци намират своето място за живот в Южна 

България – 126 494 души, като само в Югозападна България те са 60 323. Значително по-малко 
са в Северна България – 47 954 души. Това отново показва, че най-много бежанци идват от 
Беломорска Тракия и Македония, като се настаняват в близост до родните си места, а 
значително по-малък е броят на бежанците от другите части на България, останали извън 
нейните предели след  войните от 1912-13 и 1915 г. 
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Дирекцията на бежанците сочи най-много бежанци в Бургаски окръг – 65 640 души, 
следван от Петрички с 27 540 бежанци, Хасковски – 18 564 бежанци и Пловдивски – 13 033 
бежанци, което показва преимуществено заселване в пограничните райони и в Южна България. 
В нея се настаняват 113 164 души. Разпределението им в останалите части на България е: в 
Северна България – 36 088 души, а в Югозападна – 30 184 /8/.  

Във всички статистически годишници се отбелязва, че броят на влезлите в страната 
бежанци е много по-голям от посочените цифри, тъй като част от пристигащите не търсят 
съдействие и помощ от тази служба и не получават статут на бежанци. 

Заслужава внимание още една статистика на бежанците, дадена от Съюз „Отец Паисий”. 
Според негов Южна и Югозападна България има 1050 000 бежанци, а в Северна България – 120 
000 бежанци /9/. 

Последната значителна вълна от бежанци идва в България след връщането на Южна 
Добруджа през 1940 г. По силата на последвалия Крайовски договор през есента на същата 
година от Северна Добруджа са изселени принудително около 70 000 души. 

 
Вместо заключение 
Потенциални туристи за автохтонен туризъм в България са всички бежанци от онези 

краища на страната, които след политическите събития и териториалните промени в края на 
ХІХ-то и началото на ХХ –то столетие остават извън нейните предели. В този период се 
развиват най-силните миграционни процеси, осъществени на няколко етапа: след 
Освободителната война от 1877- 1878 г. и изтеглянето на руските войски от южните български 
земи; потушаването на Кресненско-Разложкото въстание от 1878-1879 г. и сключването на 
Берлинския договор, по силата на който Източна и Западна Тракия остават в рамките на 
Османската империя; Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г., 
когато голяма част от българското население търси спасение и убежище в България; след 
неуспешния завършек на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., когато 
подложеното на репресии население търси политическо убежище в свободното вече Отечество. 
Но най-мощната миграционна вълна през двайсетото столетие се свързва с настъпилите 
териториални промени след Балканската и Междусъюзническата война /1912 -1913 г./, както и 
Първата световна война /1914-1918 г./ – резултат от военния погром на България и 
последвалите политически спогодби.  

Статистическите данни показват, че почти няма български град, в който да не се 
настаняват бежанци. Огромно е числото им не само в градовете, но и в селата. Изборът на 
мястото за настаняване се определя от професията или заниманието на хората  – земеделци, 
занаятчии или търговци, както и от региона, от който се изселват. Почти всички избират места, 
които са в близост до регионите на изселване, живеейки с надеждата, че отново ще се върнат, 
ако границите се променят.  

Всички тези българи-бежанци от останалите извън установените политически граници на 
България земи, които се изселват в края на ХІХ и началото на ХХ в., определят пазарния 
сегмент за автохтонен туризъм. А той е от порядъка не на хиляди, а на милиони. Защото всеки 
от тези 250 хиляди изселници /приблизително/ има поне четири членно семейство, потенциални 
потребители на една нова туристическа оферта. Важен е и фактът, че след тях има още поне 
едно поколение наследници, а дори и следващо, което трябва да знае и помни произхода си. 
Към всички тях следва да се прибави и фактът, че браковете са изключително смесени и почти 
във всички семейства в страната има наследници на бежанци. Това увеличава цифрата 
многократно. 

Ще завърша с констатацията, че „да се разработи една специална услуга, която да 
удовлетворява потребителите и желанията на този пазарен сегмент, който до момента не работи 
– това е златна мина. Въпросът е този пазарен прозорец да се превърне във вашата пазарна 
ниша” /10/. 
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