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КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО НА КОМПАНИЯТА 

 

Мария Кичева-Кирова, Стоян Киров 

Колеж по туризъм - Благоевград 

 

РЕЗЮМЕ: Настоящата разработка е фокусирана към управлението на 

компетентностите, развитието на икономиката, управлението на човешките ресурси и 

въздействието им върху практиката. През последните години бизнес средата става все по-

конкурентна. Това принуждава висшите мениджъри от цял свят да създават конкурентни бизнес 

стратегии за справяне с това предизвикателство. Целта им е да осигурят устойчиво конкурентно 

предимство за своята компания. Една от областите, към която те се насочват като средство за 

осигуряване на такова предимство, е управлението на компетентностите и значителният им принос 

към работата на цялата компания. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: човешки ресурси, управление, компетентности, конкуренция 

 

COMPETENCE MANAGEMENT - A FACTOR FOR SUSTAINABLE 

COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE COMPANY 

 

Maria Kicheva-Kirova, Stoyan Kirov 

College of Tourism - Blagoevgrad 

 

ABSTRACT: The present development is focused on the management of competencies, the 

development of the economy, human resources management and their impact on the practice. In the recent 

years, the business environment has become increasingly competitive. This force senior executives around the 

world to create competitive business strategies to meet this challenge. Their goal is to provide a sustainable 

competitive advantage for their company. One of the areas they focus on as a means of providing such an 

advantage is the management of competencies and their significant contribution to the work of the whole 

company. 

 

KEY WORDS: human resources, management, competence, competition 
 

Въведение 

Динамичната външна среда и растящите изисквания на заинтересованите 

страни налагат извършването на промени във функционирането на компаниите. 

Нарастващата глобална конкуренция и увеличаващите се разходи за придобиване на 

знания, необходими за покриване на стандартите на най-добрите практики за 

управление, водят до необходимостта от постоянно подобряване на стратегиите на 

компаниите. Функционирането им също изисква нови компетенции, необходими за 

постигане на успех на пазара. Съвременните компании все повече оценяват ролята на 

нематериалните ресурси. А интелектуалният капитал става определящ фактор. 

Конкурентоспособността на компаниите се определя от човешкия капитал - знания, 

умения, личностни черти, поведение, нагласи, иновативност на работниците и 

служителите, както и способността да разпознават, създават и използват техните 

потенциали. Следвайки тези тенденции и опитвайки да се адаптират към 

съвременните изисквания на пазара, много компании извършват мащабни промени, 

които водят до необходимостта от преразглеждане на сегашния подход към 

управлението на човешкия капитал и въвеждането на нови качествени действия по 

отношение на персонала. Отговорът на тези предизвикателства трябва да бъде 

подходящ подход към компетентността на служителите на ръководни длъжности, 

като естествен начин за изграждане на гъвкава и адаптивна организация по 

отношение на променящите се външни условия. Диагностиката на компетенциите на 

мениджърите и техните сътрудници е сложен процес, за което се използват 
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разнообразни методи, подходи и мерки за идентификация на всички проблемни 

ситуации в компаниите и техния личен състав. Поради все по-голямото и растящо 

значение на системата на управление на човешките ресурси в цялостния процес на 

управление на дадена компания, анализът и диагностиката на компетентността на 

управленския персонал става процес с особена важност. В съвременното „общество 

на знанието“ ключово значение за конкурентоспособността на компаниите са 

компетентностите на нейните сътрудници и служителите. В тази връзка, съществен 

въпрос е постоянният мониторинг на нагласите на управленския персонал за 

повишаване на своите квалификации и системен анализ на неговата структура. 

Резултатите от тези проучвания и анализи могат да бъдат използвани като инструмент 

за ранно предупреждение за проблеми и като база за разработка на програми за 

въвеждане на промени и посочване на насоки за бъдещото развитие. Заключенията, 

получени от тези проучвания могат да оптимизират функционирането на компанията 

в нейните разнообразните дейности, а не само по отношение на човешките ресурси. 

Необходимостта от адаптация към постоянно настъпващите промени в 

икономическите явления неизбежно води до въвеждане на промени. Затова, бързо 

растящият обхват и темпо на тяхната поява изисква систематична адаптация на 

управленските кадри с цел осигуряване на тяхната подходяща реакция на външните 

сигнали под формата на нови концепции и форми на действия. За да бъде 

осъществена тази цел се появява необходимостта от развитие на съответен начин на 

мислене за компетенциите на управленския персонал, който ще бъде решаващ за 

качеството на потенциала на персонала на фирмите. Както се изказва по въпроса П. 

Дракър, управленските кадри трябва да анализират своята компетентност. 

 

Постановка на проблема 

В последните десетилетия настъпват значителни размествания в акцентите на 

работата с персонала/човешките ресурси. Ако през 50-те години на преден план е 

стояло администрирането на персонала, то днес, от една страна поради 

продължаващата глобализация, динамиката на пазарите, технологиите и ценностите 

като макро обкръжаваща среда, а от друга – от стратегията, организацията и 

културата на компанията като микро обкръжаваща среда, се пораждат нови 

изисквания към работата с персонала/човешките ресурси. 

Способността на сътрудниците за развитие и постижения е стратегически 

конкурентен фактор и трябва да се измерва, да се обхващат промените му и да е 

стратегически ориентиран точно така, както и другите производствени фактори. 

Работата с персонала, която не изостава трайно зад промените, а се формира 

перспективно в посока на бъдещето, ефективно се подкрепя от стратегическото 

управление на компетентностите. 

То подпомага планирането и ефективното използване на сътрудниците и 

осигурява тяхната ефикасна, ориентирана към целите на компанията квалификация. В 

крайна сметка една система за управление на компетентностите е базата за 

систематично развитие на компетентностите и по този начин в значителна степен 

подпомага работата с персонала в компанията. Пример за добра практика в тази 

насока може да бъде посочена компания „Тева Фармасютикълс Индъстрийс LTD“. 

Компания: „Тева Фармасютикълс Индъстрийс LTD“(NYSE и TASE) TEVA е 

глобален лидер в геричната индустрия с иновативни терапии в избрани области. 

Предлага висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка 

терапевтична група, за посрещне и отговори на нуждите на пациентите. Актавис е 

част от Тева. В България обединената компания работи с името Актавис и е най-

големия работодател във фармацевтичната индустрия. Актавис-компания на Тева - 
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управлява два фармацевтични завода, търговска организация и множество глобални 

корпоративни функции. 

Отрасъл: фармацефтична промшленост 

„Тева Фармасютикълс Индъстрийс LTD“е водещ производител и доставчик на 

генерични и иновативни продукти. Глобално ориентираното, с напълно интегрирана 

система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база, глобална 

инфраструктура и мащаб. Разполага с произвоствени и разработващи съоръжения в 

целия свят. Има 40 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони 

пациенти. 

Бизнес единицата „Тренинг и консултации“ има дългогодишен опит в областта 

на професионалното обучение и оптимизирането на процеси. В страната и в чужбина 

заедно с клиентите успешно се формират и въвеждат в практиката процеси на 

промяна. Всички концепции и методи, които се използват в проектите за 

консултиране и квалификация, са въведени и изпробвани във Тева Фармасютикълс 

Индъстрийс LTD и непрекъснато се развиват. Опитни референти и консултанти 

допринасят устойчиво и доказуемо със специфични за всеки случай решения за 

успеха на клиентите. 

Управление на компетентностите 

Много предприятия трябва днес да се изправят пред изискването да реализират 

високи дялове на иновации при същевременно висока производителност. Много 

бързата промяна на пазарите и свързаните с това дълбоки промени могат да се 

преодолеят само с високо мотивирани и квалифицирани хора. Едно изследване на 

Университета в Стандфорд показва, че печалбата и растежа на едно предприятие 

вървят паралелно с неговата интелигентност и компетентност (по Норт/Райнхард 

2005). 

Стратегическото управление на компетентностите дава възможност на 

мениджърите да получат представа за портфолиото на компетентностите в тяхното 

звено или в цялото предприятие. Прозрачността на наличните компетентности 

позволява надеждна прогноза за бъдещи потребности от персонал и за възможни 

празноти или рискове, които могат да се покрият чрез набиране на персонал или чрез 

развитието му. Заемането на щатни бройки, кариерното развитие, планирането на 

заместници се формират целенасочено с помощта на управлението на 

компетентностите. Мероприятия за обучение / повишаване на квалификацията могат 

да се пригодят точно към нивото на компетентност на сътрудника. Стратегически 

важни компетентности могат да се развиват в съответствие с актуалните и бъдещите 

изисквания. Всеобхватността на една стратегическа система за управление на 

компетентностите води освен това до синергични ефекти при персоналните процеси и 

така пести разходи в областта на човешките ресурси. 

Стратегическа системата за управление на компетентностите на Тева 

Фармасютикълс Индъстрийс LTD 

В специалната литература има многообразие от модели и концепции за 

компетентностите и клъстерите от компетентности. На базата на дългогодишния опит 

„Тева“ взема решение за използване на модел на компетентности, който обхваща 

следните категории: 

• базова компетентност 

 • професионална компетентност  

• компетентности, надхвърлящи професионалната рамка с клъстерите: – 

методична компетентност – социална компетентност – собствена / личностна 

компетентност 

Моделът е гъвкаво адаптируем към налични системи и понятия в други 

предприятия. Така например в някои консултантски проекти се спестява описанието 
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на базови компетентности. Социалната компетентност може да се разбира и дефинира 

също и като интерактивна компетентност. Важно е да се разработи обоснована 

система, която е адаптирана към структурите и процесите на съответното 

предприятие.  

Компетентността се разбира като изискване, което е необходимо, за да може 

успешно да се извършва специфична дейност самостоятелно, т.е. способността и 

диспозицията да се действа адекватно на ситуацията. Компетентността обвързва 

знания, умения и поведение и има винаги отношение към действия и резултати. 

Сложността при дефиницията на компетентности е улучването на правилната 

„кройка“. Ако компетентността се определи много детайлно, системата за управление 

на компетентности ще се претовари и ще е трудно използваема. Ако компетентността 

се избере твърде общо, ще липсва специфичната изразителност.  

Базова компетентност 

Базовата компетентност е дефинирана като компетентност, която трябва да 

има един наемен работник, за да получи достъп до пазара на труда (ключова дума: 

employability – годност за работа). В някои случаи базовите компетентности могат да 

се получат в училище, например владеене на английски език. В други случаи базовата 

компетентност е способност, която работодателите очакват от един наемен работник, 

като например компютърна грамотност или шофьорска книжка. 

Професионална  компетентност 

Като професионална компетентност се разбира способността и готовността за 

професионално, самостоятелно и с чувство за лична отговорност справяне с типични 

за професията задачи и обстоятелства в съответствие с дадените изисквания. Към 

професионалните компетентности спадат: професионални умения и знания, опит, 

разбиране на специфични за специалността въпроси и зависимости, както и 

способността структурирано да се решават професионални проблеми. 

Компетентности, надхвърлящи професионалната рамка 

Към компетентности, излизащи извън професионалната рамка спадат 

клъстерите методична компетентност, социална компетентност и личностна 

компетентност. 

• Методичната компетентност е дефинирана като способността и готовността 

за целенасочено и планирано действие при обработване на професионални 

проблеми и задачи. Научени мисловни методи и работни процедури се 

избират, използват и евентуално доразвиват самостоятелно. Този клъстер 

съдържа компетентности като способност за решаване на проблеми и 

планиране на работата. 

• Клъстерът социална компетентност обхваща компетентности като способност 

за работа в екип, за поведение при конфликти. Тези компетентности се отнасят 

до способността и готовността за комуникация с другите, за делови и  

кооперативен спор и разбирателство, както и за отговорно отсъждане. Това 

включва способността за открито и конструктивно държание с колегите, както 

и за интегриране на различни мнения и за намиране на тази база на нови 

решения в един творчески процес с инакомислещите. 

• Клъстерът собствена компетентност наричан също личностна компетентност 

или Аз-компетентност се състои от компетентности като управление на стреса 

и способност за налагане. Тези компетентности описват способността на 

индивида да се самореализира, да се оценява, да генерира положителни 

нагласи/ възгледи, ценности и представи за себе си, да развива собствените си 

таланти, мотивации и работни намерения, както и да се разгръща творчески и 

да учи. 
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Градивни елементи на стратегическа система за управление на 

компетентностите 

За въвеждането на система за управление на компетентностите Тева 

Фармасютикълс Индъстрийс LTD използва единен набор със следните 5 елемента: 

картографиране на компетентности (Kompetenzmapping), дефиниране на 

компетентности, регистриране на компетентности, развитие на компетентности, както 

и оценка и устойчивост.  

1. Картографиране на компетентности 

Картографирането / описването на компетентностите е важна стъпка за 

успешното им управление. То дава отговор на въпроса от какви компетентности се 

нуждае предприятието, за да достигне своите цели. На работна среща с ръководството 

на предприятието и с избрани специалисти и ръководни кадри се анализират 

стратегията на компанията, централните бизнес полета, избрани процеси на създаване 

на добавена стойност, продуктите, услугите и технологиите с оглед на значими 

компетентности. Освен това се наблюдават най-добрите изпълнения / практики като 

на база за сравнение. От резултатите на този анализ се извеждат стратегически 

значимите ключови компетентности. 

Като ключова компетентност се дефинира компетентност с трайна значимост 

за конкурентното предимство на компанията. Тя е в състояние да предаде на крайния 

продукт неповторима ключова характеристика, която води до осезаема полза за 

клиента и до дългосрочното му обвързване. Дадено предприятие например иска да 

повиши своята процесна ориентация. Тогава компетентността „процесна 

ориентираност“ би могла да се интегрира като надхвърляща професионалната рамка 

ключова компетентност за всички важни профили на длъжностите и работните места. 

Резултатът е една карта на стратегическите ключови компетентности за цялото 

предприятие и/или негови подразделения. 

2. Дефиниране на компетентности 

След като в стъпката на картографиране на компетентности е създадена схема 

на ключовите компетентности, сега за всяка функция/длъжност се разработва един 

базиран на компетентности планов профил, който е съставен от професионални и 

надхвърлящи професионалната рамка компетентности. „Мениджър на 

компетентности“, един разработен от Тева Фармасютикълс Индъстрийс LTD 

софтуерен продукт, подпомага тази дейност чрез достъп до база данни с над 250 

компетентностни профила и компетентности, и с визуализиране на профилите.  

Предпоставка за изграждане на система за управление на компетентности е 

системата за измерване и оценка на компетентности. Софтуерът „Мениджър на 

компетентности“ съдържа като стандартна функция диференцирано скалиране според 

компетентностите. Базисните компетентности се обхващат бинарно, т.е. като 

изражение „налична“ или „неналична“. Компетентности, излизащи извън 

професионалната рамка, могат да се степенуват по четири - или шестстепенна 

оценъчна скала. За професионалните компетентности се предприема и допълнително 

различаване на теоретични (знания) и практични. 

В един специфичен за компанията каталог на компетентности се групират 

планови компетентности и планови профили, и се разделят по процеси на създаване 

на добавена стойност, по бизнес полета или по други критерии. 

3. Регистриране на компетентности 

Колко компетентни са нашите сътрудници по отношение на изискванията на 

тяхното работно място? За да се отговори на този въпрос посредством самооценка и 

чужда оценка от началниците и/или колегите, онлайн се регистрират, визуализират и 

анализират на базата на плановите профили настоящите компетентности на 

сътрудниците. Лесно могат да бъдат включени и други методи за оценка на 
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компетентностите, като например „360° – система за обратна връзка“ или 

стандартизирани тестове. През WEB-базиран интерфейс потребителят може по всяко 

време да разгледа статуса на оценъчния процес. 

4. Развитие на компетентности 

За идентифицираните липсващи компетентности в последствие целенасочено 

се дефинират мероприятия за развитие на персонала и се представят за всеки 

сътрудник в „Карта с резултати от компетентности (Competence Score Card). Тя 

показва кога даден сътрудник, какви мероприятия и с какъв успех е завършил. Чрез 

кликване с мишката могат да се получат и разпечатат справки/отчети. 

Администраторът на „Мениджър на компетентности“ има възможност да 

администрира сътрудниците и ръководните кадри специфично по групи. На всяка 

потребителска група могат да се дадат индивидуални права. 

5. Оценка и устойчивост 

Истинско придобиване на компетентности е налице тогава, когато новите 

способности се докажат в работата. За да се измери приносът на управлението на 

компетентностите към успеха на предприятието, трябва да се идентифицират 

характеристики, които да регистрират новата способност за действие. 

Идентифицирането на подходящи показатели не е просто, тъй като едно подобряване 

на изпълнението рядко може да се обясни с един единствен влияещ фактор като 

повишаване на компетентността. Затова е важно, преди дадено мероприятие за 

развитие на персонала, да се определят характеристиките и постоянно да се поставят 

критични контролни въпроси за смисъла и целта, като например: За какво е 

необходима тази компетентност? Какво трябва да се постигне чрез повишаване на 

компетентността? Какъв дефицит трябва да се отстрани и съответно какъв потенциал 

да се развие? От къде става видно, че компетентността е създадена/придобита. Тези 

въпроси са и един полезен коректив, за да се избегнат „Nice-to-have“ (хубаво е да го 

има)-мероприятия или модни теми на развитието на персонала. Обвързването на 

компетентностите със система от показатели прави възможен целенасочен 

контролинг на базата на визията и стратегията на компанията. 

Ползите от стратегическо управление на компетентностите 

Стратегическото управление на компетентностите допринася наред със 

стратегическото си значение също и непосредствено за по-ефикасна и ефективна 

работа в ключовите процеси на дейността по персонала. Прозрачността на наличните 

компетентности прави възможен един целенасочен трансфер на компетентности 

между сътрудниците. Изолираните досега наличности на компетентност могат да се 

свържат в мрежа в рамките на цялото предприятие. Компетентността се проявява в 

действията и по такъв начин е измерима като свършена работа. Поради това 

управлението на компетентностите може да се свърже непосредствено със система за 

договаряне на цели и оценка на свършената работа и подпомага ръководителите при 

провеждане на разговори за обратна връзка. 

Стратегическото управление на компетентностите прави възможен ефективния 

процес на сваляне на изискванията от стратегическото равнище до нивото на 

сътрудниците и на постигането на прозрачност. По този начин се повишава 

значително прецизността на развитието на персонала. 

 

Заключение 

В заключение обобщаващо може да се каже, че стратегическото управление на 

компетентностите в компанията предлага отлична възможност за идентифициране и 

моделиране на ключови компетентности. По този начин то позволява стратегически 

да се насочи най-важният производствен фактор – компетентността на сътрудниците. 
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Компаниите, които се базират на знания създават своето устойчиво 

конкурентно предимство с помощта на непрекъснато обучение - индивидуално и 

колективно. При тези организации, в които системата за управление на 

компетенциите е развита, в самия процес на обучение на служителите се осъществява 

и обучение на самата компания. Промените в отношенията между хората в 

компанията водят и до промени както във формалните така и в неформалните 

правила, определящи поведението на цялата компания. По този начин се постига 

едновременно повишаване на потребителската ценност, създавана от бизнес 

дейността, подобрява се процеса на обучение и се оптимизира управлението на 

организационното развитие. 
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Въведение 

Разпространението на коронавируса от началото на 2020 г. предизвика 

сериозен икономически шок в световен план. Икономиката на България също бе 

засегната, но реалният спад на БВП към днешна дата не е толкова значителен, 

колкото средния за ЕС. С цел ограничение на разпространението на Ковид-19 от 

пролетта на 2020 г. до момента България въвежда поредица от мерки, в т.ч. 

извънредно положение – частичен или пълен локдаун, забрани за пътувания, зелени 

сертификати и др.  

Показателят за бизнес климат започна бавно се подобрява през летните месеци 

въпреки продължаващата несигурност, но увеличението на броя на новите случаи 

през есенните месеци налага въвеждането на допълнителни мерки с цел ограничаване 

на заразата. Най-сериозно отражение пандемията оказва на туристическият сектор в 

предвид спецификата на организация на тази дейност. 

 

Изложение 

1. Антикризисни мерки 

С появяването на Covid-19 се внасят много промени в начина на живот на 

хората по целия свят. Започва да се използва “дистанционна форма на работа и 

обучение”, където ученици и работещи изпълняват задълженията си дистанционно 

чрез компютъра си у дома. Обаче възможностите за дистанционна работа в 

туристическия сектор са силно ограничени, което поставя в сериозен риск доходите 

на заетите в него лица. Поради това Правителството на Република България внася 
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пакет от мерки наречен “Заетост х 3”, който е по-специално насочен към 

юридическите лица, работещи в сферата на туризма. Основната цел на програмата е 

подкрепа за реинтеграция на безработни лица останали без работа вследствие от 

възникналата пандемия. Процедурата дава възможност за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ до края на 2020г. в общ размер до 160 милиона лева, 

по която конкретен бенефициент бива Агенцията по заетостта. Бюджетът е 

разпределен на квотен принцип по общини, в зависимост от равнището на 

безработица и броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г., като 50 млн. 

лв. приоритетно са предвидени за двата сектора - „Хотелиерство и ресторантьорство” 

и „Туроператорска дейност“1. 

Втората мярка от пакета „Заетост х 3“ е продължение на Държавната схема за 

подпомагане на заетостта (финансирана по ОПРЧР), добила популярност като 60/40. 

Чрез Националния осигурителен институт тя превежда 60 на сто от размера на 

осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя. От 

мярката могат да се възползват и работодатели, които наемат сезонни работници, 

наети след 1 юни 2020г. в сектори Хотелиерство и ресторантьорство. Работодателят 

изплаща трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния 

осигурителен доход за длъжността и внася дължимите осигурителни вноски за 

съответния месец2. 

Третата мярка от пакета "Заетост х 3" е така нареченият „допълнителен 

вариант на мярката 60/40“, който цели чрез изплащане на компенсации на 

работодателите, да подпомогне секторите туризъм и транспорт. Работодателят ще 

може да изплаща на всеки служител от целевата група нетна сума от 189 лв. 

Определеният бюджет е 40 милиона лева3. През 2021г. към бюджета са вложени 

допълнителни 40 милиона лева  в подкрепа на туризма и транспорта, така че да може 

да продължава прилагането й до края на март 2021г. Само по мярката за посочените 

най-засегнати сектори правителството е помогнало до момента на 1785 работодатели 

и самоосигуряващи се лица. Запазени са над 26 хиляди работни места. 

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение дава 

възможност за облекчаване на негативните последици от забавянето на длъжниците 

по договори за кредити и лизинг като не се начисляват наказателни лихви и 

неустойки. От това облекчение могат да се възползват всички фирми от 

туристическия сектор. 

Друг начин за подпомагане на останалите без работа по време на кризата са 

възможностите за финансово подпомагане чрез потребителски безлихвени кредити, 

чиито максимален размер за отделно лице, отговарящо на изискванията, е 4 500 лева. 

Срокът на връщане на сумата е до 5 години като от тази мярка могат да се възползват 

работници и служители от туристическия бранш, които са в неплатен отпуск заради 

прекратяване дейността на работодателя (хотелиер, ресторантьор и др.). Може да 

бъде предоставен такъв безлихвен кредит и на самоосигуряващите се лица като 

екскурзоводи, планински водачи и др. В Националния туристически регистър са 

вписани 1497 екскурзоводи и 351 планински водачи. По данни на сдруженията на 

екскурзоводите около 40% от тях са самоосигуряващи се, което се равнява на 

приблизително 598 екскурзоводи, които биха могли да се възползват от мярката. 

Около 60% от екскурзоводите работят по срочни или безсрочни трудови договори и 

                                                 
1 Министерство на туризма, Съобщение на Министерството на туризма – Нов пакет от мерки “Заетост 

х 3”, 02.07.2020г., <https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/suobshtenie-na-

ministerstvoto-na-turizma-nov-paket-ot-merki-zaetost-h-3> 
2 Пак там., с. 2 
3 Пак там., с. 2 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/suobshtenie-na-ministerstvoto-na-turizma-nov-paket-ot-merki-zaetost-h-3
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/suobshtenie-na-ministerstvoto-na-turizma-nov-paket-ot-merki-zaetost-h-3
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тези от тях, които са в неплатен отпуск, също могат да се възползват от 

предложението. 

На 29 юни 2020 г, Националната Агенция по Приходите прие въвеждането на 

временна намалена ставка на ДДС от 9 % в сила от 1 юли 2020 г. до 31.12.2021 г. Тя 

засяга пряко туризма и по-конкретно настаняване, предоставяно в хотели и подобни 

заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под 

наем на места за площадки за къмпинг или каравани, както и за ресторантьорски и 

кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна 

(това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка 

на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128)4. 

С цел възстановяване на силите на хората, работещи на първа линия в борбата 

с COVID-19 и запазването на заетостта във вътрешния туризъм на страната, 

Министерският съвет предложи ползване на помощ за основни туристически услуги. 

Помощта, която се предоставя е на стойност 210 лева и за не по-малко от 7 нощувки в 

обекти или категоризирани или регистрирани места за настаняване, като ще се 

изплаща авансово в 14-дневен срок преди ползването ѝ въз основа на издадената 

заповед. Средствата за помощта ще се изплащат чрез бюджетите на Министерството 

на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и други. 

Помощта не се включва в облагаемия доход на лицето и за нея не се дължат данъци и 

задължителни осигурителни вноски и може да бъде използвана еднократно от 

определените групи лица в срок до 30 ноември 2021г.5. 

Друг начин за подпомагане на туризма чрез запазване на вече направените 

резервации преди наложилата се пандемия е възможността туроператорите съгласно 

чл. 25 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на 

последиците, да предлагат на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ваучерите могат 

да бъдат надеждна алтернатива на връщането на платените суми при отмяна на 

пакетни туристически пътувания и транспортни услуги в условията на 

коронавирусната пандемия, предлагайки много привлекателни условия като “защита 

при неплатежоспособност” и други. Но ако пътуващият не приеме ваучера и при 

липса на друго споразумение за туристически пакет - заместител, между туроператора 

и пътуващия, туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на 

отмяната на пътуването, всички плащания, които е получил от пътуващия или от 

негово име6. 

2. Устойчив туризъм 

Сблъсъкът с кризата породена от разпространението на корона вируса освен, 

че има своите последици, то той дава и поуки, които да бъдат взети под внимание и 

предвидени за напред с цел да се запази туризма, а именно чрез "устойчив туризъм", с 

който ще се създаде един по-стабилен и устойчив сектор. Според Световната 

организация по туризъм (UNWTO), устойчивият туризъм е "Туризъм, който взима 

предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и околната 

среда и задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните 

общности". Когато е правилно управляван, туризмът може да има положителна роля в 

                                                 
4 Национална агенция за приходите – ЦУ, Приложение на намалената ставка на данъка върху 

добавената стойност от девет процента,<https://f6491d35-30e4-466a-a897-

ec55e98de714.usrfiles.com/ugd/f6491d_56c88262522f4f92baa9a178c5f3a352.pdf> 
5 Единен информационен портал относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в 

България, Ползване на помощ за основни туристически услуги за вътрешен туризъм, 

<https://coronavirus.bg/bg/475> 
6 Единен информационен портал относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в 

България, Обща информация - министерство на туризма във връзка с COVID-19, 

<https://coronavirus.bg/bg/213> 

https://f6491d35-30e4-466a-a897-ec55e98de714.usrfiles.com/ugd/f6491d_56c88262522f4f92baa9a178c5f3a352.pdf
https://f6491d35-30e4-466a-a897-ec55e98de714.usrfiles.com/ugd/f6491d_56c88262522f4f92baa9a178c5f3a352.pdf
https://coronavirus.bg/bg/475
https://coronavirus.bg/bg/213
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социалното, културното, икономическото, природното и политическото развитие на 

дестинацията и в този вид представлява важна възможност за развитие за много 

страни и общности, но както монетата има две страни така и неправилното 

управляване на туризма може да има пагубни и необратими последствия като 

например върху природните ресурси. 

По същия начин туризмът може да спечели от прехода към цифрови 

технологии, като предостави нови начини за управление на пътническите и 

туристическите потоци, нови възможности и по-голям избор, както и по-ефективно 

използване на ограничените ресурси. Цифровите инструменти могат да бъдат също 

средство, чрез което да се вдъхне увереност на хората, че пътуването и туризмът 

могат да бъдат безопасни7. 

Графиките по-долу представят сравнителен анализ на икономическата 

ситуация в България с тази в останалите европейски страни, към настоящия момент. 

Икономическото развитие зависи от динамиката на епидемичната обстановка 

както в страната, така и в глобален план, като в зависимост на това могат да се 

развият алтернативни сценарии. 

Затова и перспективата е еволюираща. 

3. Глобално отражение на пандемията върху икономиката като цяло. 

Статистически данни 
 

Фиг. 1. Брутен вътрешен продукт на България 
 

 
 

Според обновените отчетни данни, публикувани в края на октомври 2020 г. от 

НСИ, БНБ, МФ, Евростат, ръстът на номиналната стойност на БВП е бил с малко над 

1 млрд. лева в сравнение с очакванията за първото полугодие8. 

През третото тримесечие на 2020 г. БВП се понижи с 5% на годишна база, в 

сравнение със спад от 8% през второто тримесечие. 

Потреблението нарасна значително, а свиването при инвестициите остана 

сравнително ограничено. Въпреки това, поради несигурната среда очакванията за 

инвестициите са те да останат потиснати в близко бъдеще. 

                                                 
7 ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, Туризъм и транспорт през 2020 година и след това, Брюксел, 13.05.2020 

г. COM(2020) 550 final, с. 10 <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-commission-

tourism-transport-2020-and-beyond_bg.pdf> 
8 https://www.linkedin.com/pulse 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_bg.pdf
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Възстановяването на вътрешното търсене доведе до забавяне на спада на 

вноса, но износът намаля драстично. 

Догодина се очаква растежът на БВП да достигне 2-3%. Икономиката ще се 

възстанови, но не се очертава да възвърне предкризисните си нива поне до 2022 г. 
 

Фиг. 2. Пазар на труда 
 

 
 

Динамиката на пазара на труда в България през първата половина на 2020 г. бе 

силно повлияна от кризата, свързана с разпространението на вируса и наложените 

мерки за неговото ограничение. 

Броят на заетите лица към октомври 2020 г. достигна близо 3 200 000 души, 

като спадът е с около 120 000 души спрямо същия период през 2019 г. 

На годишна база спадът на заетостта продължава, но със съществено по-

умерен темп. Очакванията са, че средногодишна стойност на коефициента на 

безработица за 2020 г. ще бъде около 6%.  

Според прогнозата през следващите 2 години заетостта ще започне постепенно 

да се възстановява до предкризисните нива от 2019 г., а паралелно с това ще се ускори 

и растежът на заплатите. 
 

Фиг. 3. Инфлация 

 



19 

 

Общата инфлация за октомври 2020 спрямо същия месец на предходната 

година остана непроменена в България за трети пореден път – около 0.5%. 

През октомври 2020 инфлацията, измерена с Хармонизирания индекс на 

потребителските цени, остана непроменена и спрямо предходния месец. 

Инфлацията при храните продължи да се забавя и достигна 3.5%. 

Спадът в цените на енергийните стоки се увеличи незначително от 8 до 8.5%, 

Базисната инфлация остана под 2%, а тази при услугите се увеличи до 3%. 
 

Заключение 

Представената прогноза е силно зависима от развитието на епидемиологичната 

обстановка, както в България, така и в целия свят.  

При увеличаване на мерките, целящи ограничение на пандемията и имащи 

задържащ ефект върху икономическата активност, както например в момента, може 

да се очакват отрицателни шокове по отношение на всеки един компонент. 

Тези шокове биха имали негативен ефект върху БВП особено в края на тази 

година и началото на следващата.  

При така създалата се рекордна несигурност почти всички икономически 

агенти неимоверно биха белязали ниски нива на растеж в средносрочен план, което 

респективно ще забави темпа на икономическо възстановяване. 

Освен риска за по-бавно овладяването на вируса, съществуват и политически 

негативни рискове, свързани с Брекзит и търговската война между САЩ и Китай. 

Ако все пак се наложи разглеждане на алтернативни сценарии с по-

неблагоприятна динамика, това би довело до фундаментални въпроси, свързани с 

европейската и световната икономика в дългосрочен план. 

Разбира се съществуват и рискове в положителна насока. 

При по-бързо овладяване на пандемията в глобален аспект може да се 

наблюдава много по-плавно и равномерно излизане от кризата. 

Средствата по Европейския план за възстановяване определено ще окажат 

положителен ефект върху икономиката на страните, смекчавайки негативния шок. 

Очаква се България да има около 10 милиарда евро по линия на новия 

Механизъм за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОЗАРО-ВИНАРСКАТА ИНДУСТРИЯ КАТО 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ COVID-19 И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ 

/резултати от едно изследване/ 

 

Стоян Киров 

Колеж по туризъм – Благоевград 

 

РЕЗЮМЕ: Глобалната криза предизвикана от пандемията Covid-19 постави редица 

проблеми за разрешаване в различните сектори на националните стопанства на всички държави в 

света. Пандемията Covid-19 и произтичащия от нея спад на икономическата реалност са най-

сериозните предизвикателства за лозаро-винарската индустрия, които са изправени и пред редица 

други като, изменението на климата, международната търговска война и др. Целта на доклада е да 

представи и популяризира резултатите от едно проучване, първо по рода си, което определя 

глобалното въздействие на Covid-19 върху различните области на лозаро-винарския сектор и измерва 

очакванията за необходимата ориентация на индустрията в бъдеще. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лозаро-винарска индустрия, Covid-19, развитие 

 

CHALLENGES FOR THE WINE INDUSTRY AS CONSEQUENCES OF COVID-19 

AND TRENDS OF DEVELOPMENT 
/results of a research/ 

 

Stoyan Kirov 

College of Tourism - Blagoevgrad 

 

ABSTRACT: The global crisis caused by the Covid-19 pandemic has posed number of problems 

to solve in the various sectors of the national economies of all countries in the world. The Covid-19 pandemic 

and the resulting decline in economic reality due to it are the most serious challenges for the wine industry, 

which face a number of other challenges such as climate change, international trade war, etc. The purpose of 

the report is to present and promote the results of a first-of-its-kind study that identifies the global impact of 

Covid-19 on different areas of the wine sector and measures expectations for the industry's future orientation. 

 

KEY WORDS: wine industry, Covid-19, development 

 

Въведение 

Въздействието на кризата Covid-19 върху производителите на вино варира в 

зависимост от фокуса им върху продажбите. Едновременното глобално въздействие 

на пандемията също доведе до глобален спад в износа на вино, особено в страни с 

висок дял на консумация на вино. Факт е, че повечето от тези страните, (Съединените 

щати, Великобритания, Испания, Италия, Франция и др.), преживяват най-тежките 

въздействия на пандемията на COVID-19. И те вероятно ще са сред най-засегнатите 

от пандемията. Следователно глобалното въздействие върху лозаро-винарския сектор 

ще бъде много по-сериозно, отколкото ако някой или един-два от тези пазари бяха 

засегнати. Всички, чиито продажби са свързани с тези пазари, ще бъдат сериозно 

засегнати. В световен мащаб са налични вече две важни промени: промяна в каналите 

за продажби и спад в търсенето. 

Икономическият спад със сигурност ще се отрази на винената индустрия. В 

крайна сметка виното не е продукт от първа необходимост и е въпрос на личен избор 

за повечето потребители. Хората не спират да пият вино по време на икономическа 

несигурност, но купуват по-малко и много внимателно изследват предложенията, 

търсейки по-ниски цени. Задълбочаването на кризата вече остави много хора на 

улицата без работа, което неминуемо ще доведе да свиване на доходите им и 
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намаляване на продуктите в потребителската кошницата, като в повечето случаи 

виното ще бъде извадено от нея. 

 

Данни за проучването 

Много страни, производителки на вино провеждат проучвания по темата за 

преодоляване  предизвикателствата породени от пандемията Covid-19. 

Особен интерес представлява едно такова проучване проведено за ProWein от 

Института за изследвания на виното и напитките към университета в Гайзенхайм 

(Райнгау, Германия), под ръководството на проф. д-р Симоне Лозе, заедно с нейния 

екип. Въз основа на това проучване е изготвен бизнес доклад на ProWein за 2021 

година, който е първият в световен мащаб, който количествено определя глобалното 

въздействие на Covid-19 върху различните области на лозаро-винарския сектор и 

измерва очакванията за необходимата ориентация на индустрията в бъдеще.  

Този доклад ProWein предлага един барометър на световния винен пазар в 

дългосрочен план.  

Изключителното значение на темата Covid-19 за лозаро-винарския бранш може 

да се оцени и от големия брой анкетирани експерти от 49 държави в края на 2020 г. и 

високия процент на участие на международни експерти, чиито брой е удвоен в 

сравнение с предходните години и достигна до почти 3500 участници, като е 

обхваната цялата верига на стойността в лозаро-винарската индустрия. Това 

подчертава високата информативна стойност на бизнес доклада. Всеки в бранша има 

голям интерес да сравнява ефектите върху своя бизнес с последствията при 

останалите. Освен това всички компании търсят отправни точки за възможни 

стратегии и изход от кризата. 

Проучването се фокусира върху ефектите от Covid-19 отразили се на 

глобалния винарски сектор. 

Обобщени резултати от проведеното проучване са представени както 

следва: 

1. Закриването на хотели и ресторанти, причинено от пандемията, доведоха до 

глобално нарушаване на каналите за дистрибуция на вино. Търговията на дребно и 

онлайн търговията, а до известна степен и специализираната търговия с вино, се 

възползваха от тези промени в много страни. Липсата на чуждестранни туристи 

обаче, причинена от пандемията, доведе до рязък спад в местната консумация на вино 

в много винарски страни. 

2. Въздействието на кризата Covid-19 върху производителите на вино варира в 

зависимост от фокуса им върху продажбите. Особено засегнати от затварянето на 

ресторанти и хотели и липсата на туристи са по-малките винарни. 

3. Едновременното въздействие на пандемията в целия свят доведе до глобален 

спад на износа на вино, особено в страни с висок дял на консумация на вино по време 

на социални събития и в ресторантите. Индустрията очаква много бавно 

възстановяване на туризма и износа, като очаква и по-нататъшно влошаване на 

икономическата ситуация през 2021 г. За повечето производители на вино в Испания, 

Франция и Италия някои от най-силните им канали на продажби по отношение на 

стойност и обем бяха засегнати едновременно. Тези ефекти далеч не биха могли да 

бъдат компенсирани от увеличаване на онлайн продажбите. 

4. В отговор на пандемията както търговците на дребно, така и 

производителите засилиха своята онлайн комуникация, отвориха онлайн магазини, 

провеждат онлайн дегустации и предлагат услуги за доставка. Тази дигитална 

трансформация на лозаро-винарската индустрия, която беше значително ускорена от 

Covid-19, ще продължи и в бъдеще, според експертите. 
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5. Намаляването на разходите и правителствените програми за помощ досега 

са успели да предотвратят големи съкращения и затваряне на индустриални 

производство. Експертите обаче очакват индустрията да се консолидира и да стане 

все по-концентрирана, ако с напредването на пандемията някои фирми са принудени 

да затворят. В бъдеще компаниите ще се стремят и към по-голяма диверсификация на 

различните канали за продажба и пазари, за да понижат риска по-ефективно. 

Например, производителите ще се опитват да преминат главно към директен бизнес с 

клиенти и да избягват търговските обекти за хранителни стоки на дребно, което 

допълнително ще засили конкуренцията в тези канали в бъдеще. Съществува 

опасение, че намаляването на разходите и отложените инвестиции също ще забавят 

адаптацията на лозаро-винарския сектор към изменението на климата и 

подобряването на екологичната устойчивост. 

6. Експертите очакват, че икономическите последици от Covid-19 ще доведат 

до повишена чувствителност към цените и до по-ниски продажби на вина от високата 

категория в бъдеще. За разлика от тях, глобалните продажби на вино като цяло се 

очаква да се възстановят в по-голямата си част след Covid-19. 

 

Предизвикателства за лозаро-винарската индустрия 
Covid-19 и икономическата ситуация в момента са основните заплахи за 

лозаро-винарския сектор 

Ефектите от кризата Covid-19 и очакваното отрицателно въздействие върху 

глобалната икономическа ситуация са най-важните предизвикателства пред винената 

индустрия тази година. В сравнение с миналата година заплахата от изменението на 

климата и здравната политика се оттеглиха на заден план поради острата заплаха от 

пандемията, но все още се считат за важни. 

Covid-19 причинява проблеми в каналите за продажби на вино 
Ограниченията, наложени от пандемията, променят продажбите на вино. 

В резултат на глобалните ограничения кризата с Covid-19 доведе до внезапна 

промяна в покупателното поведение на потребителите. В много страни има 

затваряния и ограничения в ресторантьорството и хотелиерството. Международният 

туризъм, който е от огромно значение за продажбите в страни като Испания, Франция 

и Италия, също изпадна в застой. В замяна на това потребителите станаха по-

зависими от това да купуват виното си в магазините за хранителни стоки или онлайн. 

Закриване и ограничаване на HoReCa сектора 

Ограниченията, наложени от Covid-19, засягат главно ресторанти и хотели, 

77% от които, според резултатите от проучването, трябва да бъдат затворени поне 

временно. Наложените хигиенни мерки довеждат до по-високи оперативни разходи, 

ограничения в предлаганите услуги, по-ниска степен на заетост и спад на оборота за 

повече от 60% от ресторантите и хотелите. Целият сектор пострада и все още страда 

от почти пълната отмяна на частни и публични събития и тържества. 

В сравнение с ресторантите и хотелите, търговията с вино беше много по-

малко засегната, като само 25% от фирмите е трябвало да затворят и/или да претърпят 

загуба на оборот. От друга страна 38% от търговците на вино отчитат увеличени 

продажби от март 2020 г. насам. 

Икономически последици за HoReCa сектора 

Хотелите и ресторантите са най-силно засегнати от затварянето, хигиенните 

мерки и колапса на туризма. За около 80% от бизнеса икономическото положение се е 

влошило поради Covid-19, а за 30% - влошаването е много сериозно. Започвайки от 

положително ниво през 2019 г., икономическата ситуация на хотелите и ресторантите 

е паднала драстично до най-отрицателното ниво от всички изследвани подсектори 
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(брънки от веригата на стойността) в лозаро-винарската индустрия. За разлика от тях, 

настоящото икономическо състояние на специализираните търговци на вино е най-

положителното от всички сектори, дори ако е по-лошо в сравнение с предходната 

година. Търговците на едро и вносителите са между двете крайности със значителен 

спад, но до голяма степен задоволителна икономическа ситуация. 

Икономически последици за винопроизводителите 

Като цяло по-голямата част от винопроизводителите по света имат 

отрицателни последствия от  промените в обема на продажбите, свързани с Covid-19. 

Чрез включването им в търговията на дребно с хранителни стоки, особено по-

големите производители – винарни и кооперации, са успели да компенсират част от 

загубите си. Независимо от това, почти 60% от бизнеса отчита икономически загуби 

поради Covid-19. 70% от по-малките винарни, които са още по-зависими от винения 

туризъм и гастрономията, са почувствали влошаване на икономическото им 

състояние поради Covid-19. Въпреки че винопроизводителите са увеличили 

продажбите си чрез онлайн каналите, стартовото ниво е било много ниско и повечето 

винарни досега не са могли да компенсират загубите от важните канали за продажби, 

свързани с ресторантите, износа и винения туризъм. Винопроизводителите от 

Средиземноморските страни, по-специално, нямат лесен достъп до потребителите в 

Централна и Северна Европа поради регулирането на вътрешно-европейската онлайн 

търговия с вино. 

Износът намалява поради глобалното въздействие на пандемията. 

Поради глобалния мащаб на пандемията, каналите за продажба на вино се 

изместиха почти едновременно на всички световни пазари. В резултат на това се 

наблюдава значителен спад на износа от трите основни страни производителки на 

вино, като Франция и Испания вече бяха засегнати от допълнителни мита за внос в 

САЩ от октомври 2019 г. Загубата на износ за Италия е по-малка поради 

освобождаването от това допълнително бреме. 

Освен САЩ, пазари като Китай и Хонконг също са особено засегнати от 

кризата. Там частното потребление все още е относително ниско и виното се 

консумира главно при специални социални поводи, които вече не се провеждат 

поради Covid-19. Износът за страни като Холандия или Швейцария, където виното 

играе важна роля в сектора на гастрономията, също е намалял през 2020 г. 

Перспективите за възстановяване на износа през 2021 г. са скромни. 

Икономическият спад със сигурност ще се отрази на винената индустрия. В 

крайна сметка виното не е продукт от първа необходимост и е въпрос на личен избор 

за повечето потребители. Хората не спират да пият вино по време на икономическа 

несигурност, но купуват по-малко и много внимателно изследват предложенията, 

търсейки по-ниски цени. Задълбочаването на кризата вече остави много хора на 

улицата без работа, което неминуемо ще доведе да свиване на доходите им и 

намаляване на продуктите в потребителската кошницата, като в повечето случаи 

виното ще бъде извадено от нея. 

В отговор на наспъпилата кризата в лозаро-винарската индустрия като 

последствие от пандемията Covid-19, бранша предприема редица действия с цел 

преодоляване на породилите се проблеми и възможности за бъдещо развитие. 

Предприемане на адекватни действия на създалата се ситуацията. 

Пандемията предизвиква процъфтяване на Онлайн комуникацията. В резултат 

на Covid-19 кризата както производителите, така и търговците на дребно напълно са 

пренастроили своя маркетинг с много силен фокус върху всички онлайн канали. 60% 

от винопроизводителите и около 50% от търговците на дребно, както и хотели и 

ресторанти са засилили комуникацията със своите клиенти чрез социалните медии 
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(Facebook, Instagram и др.). Всеки трети търговец на вино пуска онлайн реклами. 

Почти всяка четвърта винарна и всеки пети търговец на вино са провеждали онлайн 

дегустации, за да достигнат до своите клиенти по време на т. нар. локдаун. По същия 

начин всяка четвърта винарна и всеки десети търговец на вина са отворили нов 

онлайн магазин, собственост на компанията. 

Винопроизводителите са се фокусирали върху преките потребители и търсят 

нови канали за продажба. 

Продажбите на директни клиенти могат да бъдат увеличени за 44% от 

винопроизводителите – най-вече чрез специални оферти с отстъпки (46%) и 

активизиране на клиентите чрез бюлетини (40%). Всеки четвърти винопроизводител 

се е опитал да се възползва от увеличаването на продажбите в търговията с 

хранителни продукти и онлайн търговията, като е договарял нови листвания. 

Услугата за доставка като безопасното средство в ситуацията. 

Според мотото, което гласи, че ако потребителят не може да дойде при виното, 

тогава виното ще отиде при потребителя, всеки втори търговец на дребно, всеки трети 

ресторант и всеки четвърти производител на вино предлагат услуга за доставка на 

своите продукти. Това позволява безконтактно и безопасно получаване на стоките, 

без потребителите на вино да напускат домовете си. За ресторантите обаче тази 

услуга за доставка успява да компенсира само част от приходите, тъй като 

атмосферата, услугите и преживяването при посещение в ресторант не могат да бъдат 

доставени в дома на клиента. 

Намаляване на разходите и използване на програми за държавни помощи. 

80% от фирмите, засегнати от кризата, са били принудени да намалят 

разходите си, за да оцелеят икономически. Половината от бизнеса е трябвало да 

отложи планираните иновации и инвестиции. Четири от десет компании са 

използвали програми за помощи, за да могат да продължат да плащат на служителите. 

Всеки пети производител е бил принуден да съкрати служители. Един на всеки десет 

анкетирани производители участва в кризисна дестилация, чиято цел е да премахне 

излишните количества вино от пазара в много страни (с изключение на страни като 

Германия, където кризисната дестилация не беше разрешена). В цяла Европа около 10 

милиона хектолитра (повече от една годишна реколта в Германия) са били 

съхранявани или дестилирани като част от кризисните мерки, предприети от 

Европейския съюз. 

Реакция на бранша относно промяна в поведението на потребителите 
По време на локдауна търговците наблюдават по-голяма готовност у 

потребителите да харчат пари, за да се поглезят и утешат със специално вино като 

компенсация за отмененото си пътуване в чужбина. Също така поради факта, че тази 

година много потребители прекарват почивката си у дома, те се обръщат по-често 

към местни и регионални вина. Търсенето на пенливо вино страда особено от липсата 

на социални поводи и тържества, на които то обикновено се пие. 

В бъдеще се очаква клиентите да станат по-чувствителни към цените. 

Очакваните отрицателни икономически ефекти от корона кризата ще се 

отразят и върху доходите, с които потребителите ще разполагат в бъдеще. 

Следователно търговците на вино очакват купувачите да бъдат по-чувствителни към 

цените в бъдеще, но в същото време се надяват да се увеличи търсенето на 

регионални и устойчиво произведени вина. 

Очаква се много бавно възстановяване на ресторантьорството и износа. 

Експертите единодушно очакват бавно възстановяване на ресторантьорството 

и хотелиерството. Мнозинството очакват по-нататъшна сдържаност и предпазливост 

от страна на туристите дори след кризата и само всеки трети се надява на бързо и 
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мощно подобрение. Следователно от хотелите, ресторантите и техните доставчици на 

вино се изисква да устоят, за да преодолеят тази фаза и да оцелеят икономически. 

Всеки трети експерт е оптимист и очаква пълно възстановяване на продажбите на 

вино в ХоРеКа сектора след Covid-19, което също предлага възможности за нови 

иновативни бизнес концепции. 

Търсенето в търговията с вино е малко по-ниско. Едва четири от всеки десет 

купувачи сред специализираните доставчици във винения сектор, ресторантьорството 

и хотелиерството възнамеряват да включат и закупят нови вина от нови 

производители през 2021 г. Същевременно всеки трети доставчик ще бъде принуден 

да купува по-малко вино през следващата година поради необходимост от 

съкращаване на разходите и намаляване на обвързания капитал. 

Тенденции за развитие след кризата от пандемията. 
Очаква се устойчив ефект от промяна в каналите за продажба. 

Експертите са единодушни, че онлайн търговията с вино ще продължи да играе 

много важна роля след пандемията. По същия начин анкетираните смятат, че 

продажбите на вино чрез търговци на дребно ще излязат по-силни от кризата. Всеки 

трети очаква също така в бъдеще да продължат да се продават първокласни вина от 

търговците на дребно. 

Очаква се в бъдеще търсенето на вино да е малко под нивото от преди 

пандемията. 

За периода непосредствено след Covid-19 едва един от седем експерти очаква 

търсенето на вино да се възстанови до предишното ниво. Делът на анкетираните, 

които очакват частично възстановяване, е малко по-висок от дела на онези експерти, 

които очакват търсенето на вино да се увеличи. Хората от винения бранш, чието поле 

на действие е съсредоточено в Централна Европа, са малко по-оптимистично 

настроени от винопроизводителите с фокус в Южна Европа. Производителите на 

вино от Германия и Новия свят, както и търговците на вино, очакват търсенето на 

вина от високата категория да бъде по-голямо след кризата, отколкото преди нея. 

Очакванията на винопроизводителите от Южна Европа за търсенето на премиум вина 

са доста по-скромни. 

Стратегическо пренастройване на лозаро-винарския индустрия. 
Ускорява се дигиталната трансформация на лозаро-винарската индустрия. 

Компании от всички звена на веригата на стойността на виното са съгласни, че 

дигитализацията ще играе много по-голяма роля във винарската индустрия. Въпреки 

че все още има правни пречки при трансграничните онлайн продажби между страните 

от ЕС, двама от трима експерти са съгласни, че в бъдеще производителите ще се 

съсредоточат повече върху своя пряк дигитален маркетинг. Също така 56% от 

търговците на дребно планират да увеличат разходите си за дигитален маркетинг и 

повече от един на всеки трима иска да инвестира в нови начини за достигане до 

клиенти си по-ефективно (цифрово). Освен това внедряването на дигитализацията в 

производството на вино ще продължи да се ускорява и експертите са съгласни, че е 

малко вероятно Covid-19 кризата да забави този процес. 

Covid-19 ускорява структурните промени и диверсификацията. 

Според мнението на анкетираните експерти внезапният срив на важни канали 

за продажба и на пазари за износ вероятно ще доведе до по-голяма диверсификация за 

винопроизводителите, за да се понижи зависимостта им и рискът при отделните 

канали и пазари. Това ще бъде възможно само чрез по-нататъшно развитие на бизнеса 

или чрез партньорства, които да гарантират допълнително специализиране и да 

осигуряват необходимия обем продажби. Двама от трима анкетирани производители 

очакват кризата Covid-19 да има толкова негативно въздействие върху индустрията, 
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че някои от производителите да не оцелеят икономически. Това би означавало по-

нататъшно ускоряване на текущата структурна промяна, което ще доведе до по-малко 

на брой, но по-големи производители. 

Covid-19 забавя движението за устойчивост във винения бранш. 

Ескалиращите климатични промени са довели до нарастващ ангажимент за 

устойчивост в лозаро-винарския сектор. Повечето мерки за опазване на околната 

среда обаче изискват инвестиции. Covid-19 вече доведе до отлагане на инвестициите 

и атакува икономическото състояние на много компании, което е пречка пред 

необходимите мерки за повишаване на устойчивостта. Поради това, трима от десет 

експерти се опасяват, че производителите няма да могат да увеличат своята 

екологична устойчивост и да се адаптират към изменението на климата толкова 

бързо, колкото е необходимо. 

 

Заключение 

Ефектът на Covid-19 върху лозаро-винарската индустрия ще бъде широко 

разпространен и може да стане очевиден по начини, които все още не могат да бъдат 

предвидени. Като индустрия, която съществува от векове, няма съмнение, че ще 

намери начини да оцелее и да се адаптира; това обаче вероятно ще има трайно 

въздействие върху работната сила, веригите за доставки и поведението на 

потребителите. 

Това е реалността, пред която са изправени много винопроизводители и лозя, 

докато Covid-19 посяга на техния свят. Това е международна индустрия във всяко 

качество - от работниците, които обикалят света за реколтите в различни страни всеки 

сезон, до глобалното разпространение на продукта. 

 

Използвана литература 

1. https://www.prowein.com/ 

2. https://www.hs-geisenheim.de/en/# 

3. https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/05/20/ra388-

vinewine2020.pdf 

4. https://www.economic.bg/bg/a/view/francija-se-gotvi-istoricheski-sriv-na-vinenata-

rekolta 

 

 

https://www.prowein.com/
https://www.economic.bg/bg/a/view/francija-se-gotvi-istoricheski-sriv-na-vinenata-rekolta
https://www.economic.bg/bg/a/view/francija-se-gotvi-istoricheski-sriv-na-vinenata-rekolta


27 

 

ОСОБЕНОСТИ НА КРУИЗНИЯ ТУРИЗЪМ 

 

Стефан Й. Кирилов 

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ БЛАГОЕВГРАД, 2700 БЛАГОЕВГРАД, УЛ. „БРЕГАЛНИЦА” 

2, e-mail: skirilov@abv.bg 

 

РЕЗЮМЕ: Статията разглежда практикуването на разнообразни и привлекателни 

туристически програми, в частност круизния туризъм. На базата на изследвания авторът предлага 

дефиниция за круизен туризъм „Вид специализиран туризъм, предлагащ съчетание от многообразни 

туристически услуги и грижа за клиентите, в рамките на пребиваването на кораба, така и в 

организирани програми извън него“. Представени са някои характерни особености при организиране и 

провеждане на круизен туризъм в условията на пандемия. 
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ABSTRACT: The article examines the practice of diverse and attractive tourism programs, in 

particular cruise tourism. Based on research, the author proposes a definition of cruise tourism "A type of 

specialized tourism, offering a combination of diverse tourist services and customer care, within the stay of the 

ship and in organized programs outside it". Some characteristic features of organizing and conducting cruise 

tourism in a pandemic are presented. 
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Въведение 

Все повече туристи от цял свят се интересуват от практикуването на 

разнообразни и привлекателни туристически програми. През последните години, един 

такъв атрактивен продукт се явява круизния туризъм. По своята специфика, круизният 

туризъм може да се причисли към съвременните /модерни/ видове туризъм. Той 

предлага едно незабравимо преживяване, съчетаващо в себе си многообразие от лукс, 

развлечения, високо ниво на обслужване /на борда на туристическия кораб или лайнер/ 

и посещения на прецизно подбрани акостирания на популярни портове - дестинации, 

разположени в острови, по бреговете на територията на континенталната част, както и 

такива в крайречните зони. 

В тази връзка, едно предложение за дефиниция за круизен туризъм уместно 

може да бъде „Вид специализиран туризъм, предлагащ съчетание от многообразни 

туристически услуги и грижа за клиентите, в рамките на пребиваването на кораба, 

така и в организирани програми извън него.“1. 

 

Някои характерни особености на круизния туризъм 

Една разновидност на туризма, свързана с пътувания с кораб всъщност е 

„круизът“. Думата круиз (cruise) е английска и на български означава най-общо 

„пътуване, кръстосване по море“. Етимологичният произход на думата е от латински 

език и по-точно от термина crux - кръст (Енев 1987). 

                                                 
1 Определение за круизен туризъм, Кирилов, Ст., 2021 г. 
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В края на ХХ век крузната индустрия се превърна в най-бързо развиващия се 

сектор на туристическата индустрия. Круизният туризъм се отнася до специализираните 

видове туризъм, тъй като при планирането му се изисква доста време, капиталоемък е, 

съчетава в себе си няколко вида туризъм, както и развлекателни дейности, спорт, здраве 

и релакс и пр. Под круиз, трябва да разбираме пътуването с водни превозни средства, 

включително крайбрежни обиколки, разглеждане на пристанищни градове, както и 

потребление на разнообразие от развлечения на борда на морски и речни лайнери.2. 

Круизните пътувания се извършват преди всичко по затворен кръг и по 

предварително разработени маршрути и програми. По време на круиза на туристите 

обикновено се осигуряват нощувки, храна, артистични програми, ползване на басейни, 

детски кътове, фитнес центрове, спортни площадки, фризьорски и козметични салони, 

стъклени панорамни асансьори, множество пауби, прожекции на филми, посещение на 

театър, опера, казино и др. 

Круизният туризъм е много специфичен вид туризъм, който е изправен пред 

феноменално бързо развитие в туристическата индустрия (Dowling, 2006)3. Несъмнено 

това личи и от очакванията на Световната организация по туризъм /WTO/, която още 

преди десет години изчислява, че до 2030 г. пристигащите международни туристи ще 

достигнат 1,8 милиарда туристи годишно. През последните 50 години круизният 

туризъм е сравнително младо явление. През този период средният годишен темп на 

прираст е приблизително 8%, което надвишава този на туризма като цяло.  

Круизите по своята същност могат да бъдат различни по времетраене – от 

няколкочасови, полудневни, вечерни, целодневни, няколкодневни, седмични, 

двуседмични4, едномесечни, двумесечни и дори повече. Един от най-дългите круизи в 

света е 245 дни, с посещение на 53 страни в 6 континента5. Най-дългият и “най-

изчерпателен” круиз в света бе обявен от американската круизна компания Royal 

Caribbean. Пътуването е наистина мащабно, обхваща всички седем континента, спира в 

общо 65 държави и е с продължителност девет месеца. Разбира се, че за такова 

незабравимо приключенско преживяване е необходим сериозен финансов ресурс6. Тази 

особеност, свързана с по-голямото пребиваване на кораб е в непрекъснато съревнование 

на отделните фирмите от бранша и е достойна за рекорд на Гинес. 

Круизните пътувания могат да бъдат организирани на яхта7, малко туристическо 

корабче, голям луксозен круизен караб или лайнер. На борда им, както споменахме се 

предлага храна /обикновено обяд, вечеря/, напитки /алкохолни и безалкохолни/, 

сувенири, фотографски услуги, игри, томболи и пр. Различно от това, обаче 

висококатегорийните круизни кораби предлагат все повече екстри, а именно басейни, 4D 

кино, огромни СПА центрове, салон за красота /маникюр, педикюр, фризьор/, 

мултифункционално спортно игрище, мини-голф, сърф-симулатор, стени за катерене, 

казина, изложби на произведения на изкуството, дискотека, театър, пиано бар, анимация 

/занималня и детска градина за деца/, различни тематични ресторанти с всякакви 

кулинарни специалитети и пр. 

                                                 
2 https://zooterra-msk.ru/bg/rodents/osobennosti-organizacii-kruiznyh-puteshestvii-chto-takoe-kruiznye/ 
3 Dowling, R. (2006). Cruise Ship Tourism. Wallingford: CABI p. 3 
4 Пример за такъв един популярен круиз е 14 дни - Италия, Турция, Гърция, Испания, Франция 
5 https://www.economic.bg/bg/a/view/naj-dalgiyat-kruiz-v-sveta-tragna-na-pateshestvie-108409 
6 https://gospodari.com/nay-dalgiyat-kruiz-v-sveta-shte-prodalzhi-tseli-9-mesetsa.  
7 Круизният туризъм трябва ясно да се разграничава от яхтения туризъм, който през последните години се 

практикува в елитните ни морски комплекси и курортни градчета с яхтени пристанища. Със сериозни 

възможности за яхтинг по Северното Черноморие са портовете в курорт „Русалка”, Тюленово, Балчик, 

„Златни пясъци“ и Варна. Възможности за яхтен туризъм по южното Черноморско крайбрежие има в 

Бургас, курорта Св. Влас, Несебър, Созопол, Дюни, https://bulgariatravel.org/bg/видове-туризъм/морски-

туризъм/. 

https://gospodari.com/nay-dalgiyat-kruiz-v-sveta-shte-prodalzhi-tseli-9-mesetsa
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Настаняването на круизните кораби е в каюти, като цените са най-разнообразни и 

зависят от тава дали клиента предпочита определен тип каюта, като стандартна 

вътрешна, външна с прозорец или илюминатор, с балкон или най-високия клас 

апартамент. Всяка каюта е оборудвана с всички необходими удобства и разнообразие от 

допълнителни привилегии. 

Друга особеност е, че при неблагоприятни метеорологични условия, 

организаторите си запазват правото да променят датата на плаване, като в този случай се 

свързват с клиентите за уточняване на друга удобна дата. 

Определяни като „гигантите на морето“ или като същински „плаващи градове“, 

круизните кораби в днешно време ежегодно пренасят милиони туристи от едно 

пристанище на следващото, до някои от най-красивите дестинации по света. Круизната 

индустрия е във възход през последните години. Това довежда до постоянната нужда от 

нови и все по-големи кораби, които се надпреварват да предлагат все повече удобства и 

атракции, които до преди 10-15 години са били в сферата на фантазията.  

При избор на кораб и дестинация, потребителя може да се запознае не само с 

маршрутната информация, но и с техническите характеристики. Информацията включва: 

брой пътници на борда, брой екипаж, година на пускане на вода, последна година на 

реновация, тонаж, ширина, дължина, скорост, флаг, рейтинг8. Рейтингът на круизните 

кораби се обозначава с котви, като те варират от 1 /най-нисък/ до 5 /най-висок/. 

 

 
Celestyal Olympia, брой пътници: 1664, брой екипаж: 540, последна година на реновация: 2014, 

година на пускане на вода: 1982, тонаж: 37584.00, ширина: 28.40, дължина: 214.88, скорост: 19.00, 

флаг: Малта, рейтинг: три котви. 

 

Така например, Celestyal Olympia е последният и един от най-големите кораби, 

присъединили се към флотилията на Celestyal Cruises. Очароваща със своята свободна, 

сърдечна и весела атмосфера, Olympia е пригоден на накара посетителите да се 

отпуснат и заредят с позитивна енергия, разкривайки магнетични дестинации. Корабът 

е изцяло реновиран през 2005 г. и отново през 2014 година. Едни от последните 

                                                 
8 https://crusit.bg/kruizni-korabi 
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подобрения по кораба са възможностите за настаняване на трети и четвърти човек в по-

голяма част от вътрешните и външните каюти. На борда му са на разположение 

разнообразни опции както за максимален релакс, така и за безкрайни забавления: 3 

ресторанта, 5 бара, 2 салона, кино, 2 басейна, джакузи, фитнес и СПА център, салон за 

красота, безмитен магазин, бутици, библиотека, конферентен център, медицински 

център и др. Celestyal Olympia разполага с 724 каюти за настаняване. Изборът от каюти 

на борда на кораба включва стандартните вътрешни, външни каюти с прозорец и 

апартаменти с балкон. Вътрешните и външни каюти са общо 694 на брой и са 

разположени между втора и шеста палуба, апартаментите се помещават между седма и 

девета палуба и предоставят на пасажерите повече удобства и екстри9. 

Има нещо изключително специално в огромните кораби, тези „полегнали 

плаващи небостъргачи“, което ни пленява и разпалва въображението ни. С безброй 

ресторанти, барове и вълнуващи атракции като огромни водни пързалки, сърф 

симулатори, въжени тролеи и много други, круизите отдавна не привличат единствено 

възрастни пасажери, а дори напротив - насочени са предимно към по-младите хора и 

семейства. С толкова удобства и възможности за забавление, новите кораби гарантират, 

че пасажерите няма да прекарат и минута на борда им, в която да ги обземе скука. 

Секторът на круизния туризъм се разраства и в двата му подраздела 

/спецификации/: речни и морски /вкл. океански/ круизи.  

Така например, най-популярните дестинации за речен круиз в Европа са свързани 

с исторически места около големи реки като Дунав, Рейн, Волга и други. Един круизен 

маршрут се състои от няколко туристически дестинации, част от които добре познати за 

круизния турист, но и от други, не толкова познати като се създава обща туристическа 

дестинация, комбинираща различни пристанища за посещения. Най-известните сред тях 

като Париж, Виена, Санкт Петербург са именно основната атракция за туристите. 

Круизните пътувания включват и пристанища, с които туристът не е запознат, преди да 

ги посети. Така, речните круизни туристи имат възможност да открият по-малки градове 

в държавата, през който преминава маршрута или да посетят нова страна като 

туристическа дестинация. За районите, в които речния круизен туризъм е в много ранен 

етап на развитие, е изключително важно да се създаде уникален образ на дестинацията, 

който да повлияе на бъдещия избор на туристите и да ги върне обратно10. 

Речните круизи са разнообразни по дължината, продължителността на 

маршрутите, темата. Като правило, круизите се предлагат от 7 до 15 дни. Има 

образователни, спортни, гастрономически круизи, места за вино и др. 

Туроператорите в условията на световна пандемия със своите оферти 

гарантират, че разходката с кораби и круизни пътувания се осъществява при 

спазването на всички действащи към текущия момент противоепидемични 

правила и разпоредби. 

За горното е необходимо ефективно прилагане на стратегии с осигуряване на 

безопасно и здравословно пребиваване на гостите в туристическите обекти. Това е 

свързано с оформяне на безопасни зони за пристигане на гостите и настаняването им, 

правила за ползването на обособените общи зони и прилежащата туристическа 

инфраструктура11. 

                                                 
9 https://crusit.bg/kruizni-korabi?page=4 
10 Dimitrov, M. & M. Stankova (2019). ENHANCING THE DESTINATION IMAGE THROUGH PROMOTING 

POPULAR RIVER CRUISE DESTINATIONS, Vol 7 (2019): CBU International Conference Proceedings 2019 / 

Economics and Business, DOI: https://doi.org/10.12955/cbup.v7.1340, р. 49. 
11 Батуров, Д., Русева, Б. Психология на работещите в сферата на туризма в условията на пандемия. 

Практически наръчник за психологични изследвания и консултиране. Изд. „ЧВУ „Колеж по туризъм“, 

Благоевград, 2021, стр. 34. 
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В круизния туризъм, по време на пандемична обстановка, Италия реши 

окончателно да забрани влизането на круизни кораби във Венецианската лагуна. От 1 

август 2021 г. плавателните съдове с тегло над 25 000 тона губят правото си да влизат 

във водите на Венеция, реши италианското правителство, като обяви лагуната на града 

за национален паметник и я постави под по-строга държавна защита, съобщават 

информационните агенции. През юни 2021 г. ЮНЕСКО призова за незабавна забрана за 

влизане на големи круизни кораби в лагуната и предложи Венеция да бъде включена в 

списъка на застрашените обекти на световното културно наследство12. 

Въпреки пандемичната обстановка речният круизен туризъм в Европа е в подем, 

тъй като предлага на своите гости голямо разнообразие от атракции, предимно свързани 

с исторически забележителности, изкуство и култура, природни ресурси и гастрономия. 

Трябва да споменем също, че през последните няколко години броя на активните 

круизни кораби се увеличава непрекъснато. 

Не е за пренебрегване създадените на много места условия за успешното 

развитие на тази специализирана форма на туризъм от местните предприемачи и 

общинските власти. Съществуват редица примери за осигуряване на превоз на 

пътниците с корабчета до и от пристанищата на дадената туристическа дестинация, 

наличие на информационни точки за предоставяне на полезна информация на 

посетителите, предлагане на широка гама от организирани дневни и нощни круизи, 

джетове и подводни атракции, заведения за храна и напитки, търговски центрове и 

улици, обекти за продажба на различни видове сувенири на сравнително добри цени13. 

Връщайки си с поглед на темата в нашата страна, трябва да посочим, че сред 

основните видове туризъм в България се откроява круизния туризъм. Според 

Концепцията за туристическо райониране на България14 този специализиран вид 

туризъм е разделен на два подвида: морски круизен туризъм – пътуване на кораб по 

море до различни дестинации по маршрут с определена продължителност, с цел отдих и 

с обща цена и речен круизен туризъм – пътуване на кораб по река до различни 

дестинации по маршрут с определена продължителност, с цел отдих и с обща цена. 

Първият може успешно да се развива в Районите Варненско Черноморие и Бургаско 

Черноморие, наред с т. нар. морски рекреативен туризъм и всичките видове културен 

туризъм, а вторият съгласно концепцията се практикува в Район Дунав. 

От друга страна, насочвайки вниманието пак към България, добре е да посочим, 

че от 2014 г. все-повече българи предпочитат да се възползват от ексклузивни оферти да 

си почиват, като пътешестват с туристически кораб. Не случайно многото екстри и лукс, 

предлагани на пасажерите, по време на тяхното пътуване експертите в бранша наричат 

„пътуващ хотел“. 

Преди десетина години, когато започва в България все повече да се говори за 

круизния туризъм, никой не е знаел за предстоящите предизвикателства пред бранша. 

Днешно време, налагането на изолация, обявяването на пандемия, въвеждане на строги 

мерки, карантиниране, изисквания за различни видове тествания, дезинфекции, 

дистанция, ваксинации, удостоверения, зелени сертификати и пр., са регламенти, без 

който неминуемо преминава едно такова пътуване, което от своя страна е сериозен 

                                                 
12 ttps://www.expert.bg/amp/macroview/tourism/okonchatelno-zabraniha-kruizni-korabi-vyv-venecija-

1619361.html 
13 Удачен пример е Old Port Souvenir Center – Limassol, Кипър, където се продават широка гама от морски 

сувенири /морски гъби, раковини, корали/, козметични продукти, ароматни сапуни, кремове и масла, ръчно 

изработени сувенири от керамика, дърво и метал, местни напитки и деликатеси /вино, зехтин, мед, билки, 

подправки/, брандирани текстилни облекла и продукти, икони и пр. 
14 Концепция за туристическо райониране на България, Министерство на туризма, София, 2015 г., стр. 29-

30, https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/koncepcia.pdf 
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„събирач“ на спомени от пребиваването на кораба и прецизно подбраните посещавани 

места. 

 

Някои съществуващи практики и примери за круизен туризъм 

По света, този вид туризъм е популярен при организирани пътешествия с 

луксозни круизни кораби по определени маршрути15. Едни от най-популярните круизи 

през тазгодишния сезон 2021 г., в условията на пандемия за Европа са „7 дни Италия и 

Испания“ /с посещение на Рим, Валенсия, Барселона, Генуа, Ла Специя/ или „7 дни 

Испания и Италия“ по същия маршрут от любимия град на милиони туристи 

Барселона /Сърцето на Каталуния/. Други подобни, предлагани предимно на 

българските и европейски туристи са „7 дни Италия, Хърватска, Гърция“, „7 дни 

Адриатически круиз с о. Корфу, о. Миконос и Дубровник“ и „7 дни източно 

средиземноморие от Атина“, както и „7 дни Германия, Швеция и Естония“, „5 дни 

Португалия, Испания и Италия“ и значително по-краткия „2 дни Италия, Франция и 

Испания“16. 

Също така, някои по-далечни дестинации за круизен туризъм са: „6 дни САЩ, 

Мексико, Хондурас“ /с отплаване от Порт Евърглейдс, голямо пристанище, намиращо 

се във Флорида, и посещение на остров Козумел, до североизточния бряг на Мексико, 

Роатан - най-големият остров в Хондурас, най-посещаваната дестинация от круизите и 

от хората, които обичат гмуркането и Коста Мая - пристанище развило се основно, за 

да посреща туристи от круизните кораби/, „7 дни САЩ, Бахамските острови, 

Мексико“ / с отплаване от Орландо (Port Canaveral), с посещение на Оушън Кей - частен 

резерват, Бахамските острови, Коста Мая и Козумел/, „7 дни Обединени арабски 

емирства, Саудитска Арабия, Катар“ /от Дубай, до Абу Даби, Сир Бани Яс - малък 

остров, едва 87 кв.км, отстоящ на около 230 км западно от столицата на Обединени 

арабски емирства Абу Даби, Дамам - шестият по големина в Саудитска Арабия и Доха - 

столицата на емирство Катар, основен търговски и туристически център на страната/17 и 

много други. 

Като трудности при практикуването на круизн туризъм са наличните 

възможности за влизане на български граждани в страни в чужбина са свързани с 

необходимостта от сертификат за ваксина срещу COVID-19 (издава се след 

поставянето на втората доза от ваксината, след минимум 14 дни), Отрицателен PCR 

тест, направен до 72 часа преди пътуването, Документ за преболедуване или уверение 

за положителна диагноза [за коронавирус], поставена чрез метода PCR или чрез бърз 

антигенен тест, с валидност от два до шест месеца от посочената в уверението дата на 

диагностициране на заболяването. Също така, отрицателен антигенен тест, направен в 

лаборатория, на хартиен носител, на английски език, с подпис и печат от 

лабораторията, важащ до 48 часа от направата на теста. 

Особен интерес представлява и въпросът свързан с търсенето на изгодни и 

удобни самолетни полети и трансфери за осъществяването на определен избран от 

потребителя круиз. 

Така например, при пътуване и COVID-19 обстановка съществуват определени 

правила с ограничения. Властите призовават за да се осигури безопасно пътуване с 

автомобилен, железопътен, въздушен или морски транспорт по време на пандемията от 

                                                 
15 Кирилов, Ст. Алтернативни форми на туризма, учебник, Издание на ЧВУ – „Колеж по туризъм” – 

Благоевград, Благоевград, 2015 г., стр. 143 
16 https://crusit.bg/kruizi-vidove/promotsionalni-kruizi 
17 

https://crusit.bg/?gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25MR3K0SLEagzEk9nSzjzdEZfRZVhTrbpsRK5sskrP0t

m5BETEuPzuLhoCJVcQAvD_BwE 
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коронавирус. В тази връзка, ЕС въведе система, при която се използват цветовете на 

светофара за класифициране на държавите от ЕС (ЕС-27 + Исландия, Лихтенщайн, 

Норвегия и Швейцария) според процента на заразяване с COVID-19. Може да намери 

информация за изискванията за влизане, както и за всички въведени ограничения и 

специални правила (например за карантина и тестване). Тъй като някои държави може 

да имат по-строги правила, е необходимо да се проверят конкретните мерки, които се 

прилагат в държавата, която се планира да посети или през чиято територия трябва да 

премине18. 

Така например, насочвайки вниманието отново към нашата страна, трябва да 

отбележим, че все пак българското черноморие е привлекателно място за круизен 

туризъм, от пристанищата във Варна, Бургас и Несебър19, а по река Дунав е уместно да 

отбележим, че най-посещавани от всички български речни пристанища Видин и Русе. 

Също така, данни на ИАМА отчитат круизните туристи, които са на борда на всички 

кораби, преминали през дунавските ни пристанища. Най-голям дял се пада на 

пристанищата в градовете Видин, Свищов и Русе. Дунавските пристанища обслужват 

пътници от фериботните линии между съседните български и румънски градове, както 

и туристи от круизните линии по реката20.  

За круизите, свързани с българското черноморие, предимно месеците април и 

май са определят като „старта на сезона“, като продължават обикновено до късна есен. 

Пример за еднодневна разходка с кораб през октомври, един от най-хубавите 

есенни месеци, когато слънцето все още грее щедро, а морето е спокойно и 

изключително подходящо за морски приключения. Go to Burgas предлага разходка с 

кораб до остров Света Анастасия, посещение на музейна експозиция и дегустация на 

рибена чорба, в различни варианти. Офертата включва отплаване от "Магазия 1", 

Пристанище Бургас, посрещане, беседа и посещение на музейната експозиция на 

остров Света Анастасия, дегустация на рибена чорба в ресторант "100 години назад", 

отплаване за КТК "Ченгене скеле", посрещане, беседа и посещение на музейната 

експозиция в Ченгене скеле. Предвидено е също свободно време, след което отплаване 

към Пристанище Бургас и акостиране на "Магазия 1"21. 

Големите круизни кораб-гиганти в света са десетки. Интересно е да се 

отбележи, че най-известният круизен кораб на всички времена - Титаник е бил със 

скромни размери в сравнение с днешните първенци и не би намерил място в нашата 

класация. Най-прочутият кораб на всички времена е бил 46 328 GRT*, над 120 000 GRT 

по-малко от кораба, който се намира на 10-то място в класация на crusit.bg. Друг 

пример за размерите на днешните кораби - по време на своето единствено пътуване, на 

борда на Титаник е имало 908 души екипаж, докато при цялата си автоматизация и 

връх в технологиите, най-големият кораб на света в момента разполага с повече от 2 

пъти по-голям екипаж – 2 100 души22. 

                                                 
18 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/index_bg.htm 
19 Има се предвид Пристанище за обществен транспорт Бургас, Пристанищен терминал „Несебър”, 

съгласно https://www.marad.bg/sites/default/files/upload/documents/2021-

06/WEB_registar%20ports_pril.9_DMA%20Burgas_SPO_Sozopol_22.06.2021.pdf 
20 Димитрова, М., Белев, Б. АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА ЗА РЕЧЕН КРУИЗЕН ТУРИЗЪМ В 

БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК НА РЕКА ДУНАВ, Годишник на Висше училище по мениджмънт, Варна, том 

XIV, стр. 133, 135. 
21 https://www.gotoburgas.com/bg/news/view/53/4633 
22https://crusit.bg/statii/10-te-nay-golemi-kruizni-korabi-na-

sveta?gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612yzc8TJM6230ekquon7dd_Ek3SAOitpih5Il2aCnS5-

CUz9m2IeGffBoCO9AQAvD_BwE 
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Най-продаваните круизи са широко популярни сред потребителите и бранша, 

изгодни са и с удобна начална и крайна точка. Маршрутите им пък са интересни, 

разнообразни и много любими на многото клиенти23. 

 

Заключение 

Несъмнено круизният туризъм е във възход, въпреки ограниченията и 

предизвикателствата пред които сектора е изправен. Могат да се очертаят някои 

трудности пред круизния туризъм и те не са свързани само със съществуващата 

пандемична обстановка, но и с повишаване цените на горивата и най-вече на 

пристанищните такси. Като удобство на притежателите на кораби, различните видове 

лодки, ветроходна яхта, моторна яхта, кабини, открити лодки, включително плавателни 

съдове и много други е използването на малтийски флаг. Той дава редица предимства, 

но основното в този бранш е добре известна юрисдикция, и безпроблемното 

акостиране на пристанищата. 

От друга страна, круизният туризъм може да бъде панацея за превенция и борба 

с тревожност, депресия, тъга и други отрицателни емоции, което оказва негативно 

влияние върху психичното здраве на хората, особено базирана на съществуващата 

пандемията от COVID-19, която промени радикално начина ни на живот и доведе до 

социална изолация, нарушен трудов и учебен процес, както и да безпокойство за 

семейните доходи и здравето. 

Като предизвикателство към бранша е въвеждането на все повече иновации 

/напр. бионичен бар с роботи/, ефикасно и ефективно използване на вътрешното и 

външно пространство, подобряване на лошата и скъпа Wi-Fi връзка и на отделните 

GSM-оператори, увеличаване на широката гама от атракции, както и въвеждането на 

екологично гориво, на примера на LNG (втечнен природен газ) – най-чистата горивна 

системи на света. 
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ФРАГМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО МИНАЛО НА ЦАРИГРАД 

 

Дария Николиева 

Колеж по туризъм – Благоевград, България 

 

„Държавата е фикцията, чрез която  

всеки иска да живее за сметка на всички 

останали.“ 

Клод Фредерик Бастиа  

 

РЕЗЮМЕ: Представени са отделни елементи от пъзела на историята на българите в 

Цариград през 50-60-те години на ХIХ век. Без да се претендира за всеобхватност и задълбоченост са 

маркирани т.нар. гурбетлък и формирането на българска общност в османската столица, както и 

пораженията, нанесени от холерната епидемия през 1865 година.  
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Цариград, „Балкапан хан“, холера, епидемия, българска общност, 

възрожденци. 

 

Дали думите на френския политически философ и публицист от ХIХ в., един 

от теоретиците на либерализма са кънтели в ушите и съзнанието на нашите 

възрожденски будители и на множеството български търговци и занаятчии, 

установили се в Цариград и дали всичко от себе си за църковна самостоятелност и 

независима българска държава? Вероятно не, но дори някои да са били запознати с 

„тезата“ на Бастиа, то подобно твърдение не би могло да се отнася за повечето от тях. 

Сред цариградските ни възрожденски първенци, духовни водачи, търговци, 

занаятчии, младоци – търсещи добро образование в османската столица, са 

съществували противоречия, препирни, крамоли, ежби, но винаги идеята „България“ 

е надделявала. Различни били пътищата за решаване на проблемите, различни били 

средствата, но идеята оставала една и тя ги обединявала, тя им помагала да се 

изправят след загуби и погроми. 

Градът, основан от Константин Велики, известен като Византион, 

Константинопол, Цариград, Истанбул, градът, който е бил столица на няколко 

империи, винаги е привличал българите. Още през ХVIII в. в резултат на военни 

загуби и унизителни мирни договори, бунтове и въстания, начало на разложение на 

турското стопанство настъпват промени, „които текат зад витрината на османския 

традиционен ред в икономиката неудържимо избиват на повърхността  на публичния 

живот. И в европейските, и в азиатските провинции броят на чифлишките стопанства 

непрекъснато расте, поглъщайки както тимарските владения, така и една значителна 

част  от  поземлените  вакъфи.“1 Войните, водени от Османската империя „покрай 

нещастието, което са носили на българския народ, особено руските походи, които са 

били насочвани винаги, през българските земи, към Цариград, имат и своята 

положителна страна. Една от тези положителни страни е намалението на стопанската 

мощ на турския елемент в страната, защото войните и съпровождащите ги болести са 

унищожавали значителна част от турското население, заето в земеделието, 

промишлеността и търговията. Тази празнота по-силата на нещата е бивала запълвана 

от българите.“2. Всичко това предизвиква движение сред населението в търсене на по-

добър и по-спокоен живот. „Селското население, раята, започва да напуска 

спахийските земи, особено мъжкото неженено население, и да отива към градовете и 

                                                 
1 Георгиева, Цв. Кратък съвременен прочит на историята на Османската империя  (1300-1923 г.). 

http://ebox.nbu.bg/hist/ne3/01%20Zv.%20Georgieva.pdf  
2 Юрданов, Ю. История на българската търговия до Освобождението. С., 1938, с. 188. 

http://ebox.nbu.bg/hist/ne3/01%20Zv.%20Georgieva.pdf
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към Цариград. Това бягство от селата се усилва до толкова в началото на XVIII в. 

щото турското правителство се принуждава да издаде специален ферман против това. 

В 1740 г. се издава заповед за проверка на жителите в Цариград и да се изпъдят 

всички, които не са живели повече от 6 месеци в града.“3 Христо Бръзицов в своята 

изключително занимателна книга „Някога в Цариград“ пише: „Първите български 

заселници в Цариградско били бегълци от кърджалийските зулуми, развихрили се 

най-яростно около средата на осемнадесетия век. На няколко десетки километра от 

Цариград, покрай Анастасиевата стена, се наредили като венец – от Черно до 

Мраморно море – тридесет и едно български села.“4 

Днес Цариград е известен като мегаполиса Истанбул, стъпил на два 

континента, с красиви сгради и множество хора, но и в който търговията и пазарлъкът 

са превърнати ритуална форма на общуване. Но какъв е бил през ХIХ в. и с какво е 

привличал българите?  

Никола Начов – писател и историк, пише: „Твърде естествено до 

Освобождението (1877) многолюдната столица на обширната тогаз турска империя 

беше за българите, както и за всички отомански поданици, най-важният търговски 

център. Цариград беше огромно сборище на разни племена, народи и вери – всички 

подвластни на силния някога турски султан…. Като у всички многолюдни градове и в 

Цариград имало условия за добър поминък за трудолюбиви работници. Турците, 

владетелно племе, изобщо не се занимавали с по-голяма търговия: това те считали 

дори унизително за тяхната национална гордост; те предпочитали по-малка или по-

голяма държавна служба – нещо по-лесно, по-износно и не спрегнато  с някакъв риск 

на материални загуби, пък и в търговията се изисквало дълга опитност, 

предвидливост и предприемчивост, още – и капитал. Затова в Цариград и навред в 

държавата търговията минала в ръцете на гърци, арменци и евреи, а после и на 

българи. “5 

Описанието на Н. Начов се допълва от Юрдан Юрданов в неговата „История 

на българската търговия до Освобождението“: „Турската държава е гледала изобщо 

на търговията, както и на целия стопански живот, не като на една обществена и 

държавна необходимост, а като на частно дело, което интересува повече 

участвующите в него, отколкото обществото и държавата. Това положение на нещата 

в Турция е идело от религиозната на самата нейна държавна организация. Затова и 

нейният стопански живот се е движел повече от традициите и обичаите на покорените 

от нея народи, отколкото от разпоредбите  на централната власт, на самата държава. 

Същото е било и с търговията.“6 

Българската колония в Цариград през ХIХ в. била многобройна, макар 

сведенията за числеността ѝ да се разминават. Димитър Шишманов в книгата си „Зад 

Високата порта“ посочва, че броят на българите в османската столица през ХIХ в 

„били не по-малко от 50-60 000“, въпреки че някои като д-р Селимински и П. Р. 

Славейков пишат, че възлизат „на повече от 100 000. Според турския годишник 

(салнаме) от 1863 г. в Цариград е имало 32 500 българи занаятчии. В околностите на 

града живеели около 12 000 българи в 40 села.“7 „Вън от отечествените земи това бил 

градът с най-многочислено българско градско население. В османската столица имало 

                                                 
3 Пак там. 
4 Бръзицов, Хр. Някога в Цариград. С., 1966, с. 5. 
5 Начов, Н. Цариград като културен център на българите до 1877. В: Сборник на БАН, кн. ХIХ, 1925, с. 

2-4. 
6 Юрданов, Ю. Цит. съч., с. 185-186. 
7 Шишманов, Д. Зад Високата порта. Електронна библиотека по архивистика и документалистика. 

София, 2011, https://electronic-library.org/books/Book_0029.html). 

https://electronic-library.org/books/Book_0029.html
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24 български еснафа на терзии, кожари, абаджии, хлебари, млекари, градинари и 

много търговци.“8 

Занаятчии и търговци се насочили към Цариград и оформили многолюдната 

българска колония, изиграла важна роля в борбите ни за духовно освобождение. В 

„Абаджилар сокак, където работели предимно кожухари, българските абаджии 

изпълвали и просторния Хамбар във фанатично турската част на Цариград – Стамбол. 

Хамбарът се намирал на Атмегдан – гробницата на еничарите. Той напомнял 

манастир с многобройните си килии, с високия си купол и изтърканите от времето 

каменни стълби…. Из тия многобройни килии хиляди български абаджии от съмнало 

до мръкнало извивали игли над грубата аба…“9 Освен абаджийте постепенно се 

оформили и други съсловия – джелепи, хлебари, зидари, градинари, колари и др. „Но 

най-много се стреснали цариградлии, когато българите образували и риболовно 

дружество по Босфора. Месари, градинари, млекари – как да е, но рибари? Та нали 

подигравчии казваха, че българите смятали морето за рибя-чорба? На което българите 

отговаряли: „Ще вадим рибата от морето, а чорбата ще даваме на вас…“10 

 Българските търговци и занаятчии, за да развиват своята дейност се настанили 

в различни ханове – „Сюлейман паша хан“, „Кумру хан“, „Елчи хан“ и др., но най-

голяма популярност придобил „Балкапан хан“. Той се превърнал в основно средище 

за цариградските българи, а и всеки новопристигнал първо се отбивал там. „По това 

време българите, идващи в Истанбул, смятали за един вид хаджилък да посетят 

„Балкапан хан.“11 Впечатляващо живописно описание на „Балкапан хан“, изпълнено с 

подробности дава Иван Богоров – създателят на „Цариградски вестник“, чиято 

„редакция“ също се намирала в този хан: „Ако има в Цариград некое место по-мило и 

по-любопитно за едного българина, то е Балкапан хан. Той е едно каменно и твърде 

здраво здание, четвъртито околовръст, извътре с маази и над тех ред одаи, на брой 

около шестдесят, всякоя от които си има пред вратата, над нея и по една камарка, 

стаичка. Долу в маазите и в двора, наречен Капан, продават ся всичките ониз стоки, 

които летем докарват на чловека неприятен дъх, както червиш12, лой, масло, сирене, 

кашкавал, лояни свещи, пастърма и соджуци, чер хайвер, масло от маслини, биволски 

сурови кожи и др. т. Балкапан е избран за подобни стоки според големий и широкий в 

него зимник, който и в еничерско время е бил полог на техните таинати, от което е 

останало и до днес обичай да не влазя жена в тоя хан. … Тук нашенец сам си готви, 

сам ся пере, сам си мете камарката, докле стигне некоя парица, за да може донесе 

неколко топа гайтан и сетне некой ден и сливненски аби. Това е начало на търговията 

му. А след некоя година, ако му даде ръка да донесе нечто червиш за продан, той 

става съвершен търговец и тъй постигва големото добрутро. Така чловек може 

раздели работите на балкапанските българи на три времена: 1) да избада хидядо игли 

на ден и да ся храни със сиренце и хлебец; 2) да продава аби и 3) да бъде червишар. 

… Балкапанци повече състаляват съдружества, не по-много от двама, за което ги е 

накарала нуждата, за да могат едно по друго да ся разменяват всякоя година, т. е. 

единий като си отиде на село, другий да дохожда в Цариград. Неколко от тех 

изпращат и колониални стоки за в Румели, ал търговските им познания изобще ся 

определят само верху търговията, която ся върти в Балкапан хан.“13 

                                                 
8 Пак там. 
9 Бръзицов, Хр. Цит. съч., с. 22. 
10 Бръзицов, Хр. Цит. съч., с. 25. 
11 Шишманов, Д. Цит. съч. 
12 Червиш – топена лой (Бел. авт.) 
13 Богоров, Ив. Неколко дена разходка по българските места. Пътувал през 1865-1866 лето. Букурещ, 

1868, с. 50-51.  
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В описанието на Богоров, пламенният радетел за чистота на българския език, 

се съдържа тъга и упрек, че българите се простират само в собствения си ограничен 

„микрокосмос“, трудно се развиват и не приемат световните стопански новости. „А 

пък балкапанци, както спекуланти, вместо да съставят търговски дружества за 

вапори14, за железни пътища и за фабрики, от които са ся обогатили и просветили 

цели Европи и Америки, и с такъв начин да разтворят търговията и индустрията 

навсекъде по местата ни, да ся обогатят тие същите и цел българский народ, тие ся 

мъчат да основават книжевни общини и да гонят черковни работи!“15 

„Балкапан хан“ е сборището, където се събира и българската интелигенция, 

там Богоров полага началото на списването на „Цариградски вестник“, излизал от 

1848 до 1862 г., там възрожденският енциклопедист и убеден български пурист 

вероятно изковава някои от думите, използвани и днес в ежедневието като: вестник 

вместо газета; часовник вместо сахат; отговорник вместо ответник; разноски вместо 

харчове и др, а след Освобождението на България основава сп. „Чистобългарска 

наковалня за сладкодумство“ и поставя мотото: „Докле езика живее, един народ не 

загива“16. 

Цариград се превръща в основен културно-просветен и духовен център извън 

българските земи, в който са живели, учили, работили много видни български 

просветители, църковни, а и дори и революционни дейци. Цариград е бил и градът 

преди Освобождението с „най-много български училища. Първото българско 

училище в столицата на Османската империя било открито през 1857 г. и било 

наречено „Св. Св. Кирил и Методий“. Помещавало се в историческия български 

Метох в квартал „Фенер“, на брега на Златния рог.“17 „В Метоха, в който се 

помещавали и българското читалище и печатницата на П. Р. Славейков, се е състоял 

първият български църковен събор през 1871 г. за учредяване на Българската 

екзархия.“18 

По сведения на Димитър Шишманов в „Цариград е имало около 50 културни, 

архитектурни и други исторически паметници, признати официално от турското 

правителство за българска държавна собственост“19. За съжаление днес повечето са 

безвъзвратно изгубени като българска болница, създадена със солидната материална 

подкрепа от големия благодетел и меценат Евлоги Георгиев или къщата, в която е 

подписан Санстефанския прелиминарен договор, други съществуват, но са абсолютно 

непознати за българите, удивляващи се на Фестивала на лалетата или на изобилието в 

„Капалъ чарши“, но безхаберни към „Балкапан хан“ или към бившето селище Сан 

Стефано, сега квартал Йешилкьой на Истанбул. Интересът и на екскурзоводи и на 

туристи стига най-много до Желязната черква „Св. Стефан“, по-рядко до 

екзархийската сграда в квартала „Шишли“ и може би „Метоха“. А преди 

Освобождението Цариград е в окото на бурята за църковна независимост и 

цариградските българи водят епични битки за духовна независимост, в Цариград 

действала самостоятелна българска община, макар и самозвана,  Цариград е и главния 

„център на българския периодичен печат и книгоиздаване. От всичко 86 периодични 

издания на български език преди Освобождението 25 излизали в Цариград“ и „до 

1877 г. тук са били издадени 509 български книги.“20 Сякаш паметта ни избирателно 

                                                 
14 Вапор – Параход (Бел. авт.) 
15 Богоров Ив. Цит. съч. 
16 https://bg.wikipedia.org 
17 Шишманов, Д. Цит. съч. 
18 Пак там. 
19 Пак там. 
20 Пак там. 

https://bg.wikipedia.org/
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помни лица и събития и не „позволява“ да отдадем дължимото на предците си, което 

влияе на формирането на ценностната ни система. 

Кримската война (1853-1856 г.) е своеобразен катализатор за преселване на 

българи в Цариград и в османската столица „се явяват още повече българи търговци, 

по-заможни, по-интелигентни и веч с по-развито национално чувство – дотогаз 

българският народ се бил доста окопитил. Тези трезви и енергични българи във 

всичко подражавали на по-образованите инородци, главно на гърците. В търговските 

си сношения те, петимни за голяма наука и главно търговски знания, допълняли 

онова, което не били честити да придобият в училище…. Българите търговци от 

разните еснафи – повече от 25 в Цариград, много спомогнали и материално ва 

черкови и училища, главно в родните си места.“21  

Но превръщайки се в притегателен център за българите от вътрешността, 

Цариград се оказва и рисков. „Мястото – и заради климата, и заради обичайната 

ориенталска нечистотия – не е много здравословно. Обичайни са треската, 

стомашните и белодробните болести. Влагата е причина за чести ставни 

заболявания.“22. „Повечето цариградски улици са тесни и без настилка, няма 

канализация и водопровод. Вековните купчини боклук са толкова характерни, 

колкото продавачите на вода и бездомните кучета“23. Но страшното се разгръща през 

40-те и 60-те години на ХIХ в., както и по време и след Кримската война – страховити 

вълни на холерна епидемия. Холерната епидемия, върлуваща през 1847-1848 г. в 

османската столица, взема първоначално приблизително 5275 жертви24. Но през 1865 

г. холерната епидемия е жестока, отнемайки живота на много хора, живеещи в 

Цариград, включително и на много българи. Българските вестници, издавани в 

османската столица отделят голямо внимание на епидемия, поместват и посмъртни 

материали, свързани с кончината на известни българи или техни родственици като 

съпругата на д-р Захари Струмски, втората съпруга Марийка (Мариола) на 

някогашния търновския представител и борец за църковна независимост хаджи 

Николи и др. 

Основаният през същата година от видния български възрожденец и 

политически деец Тодор Бурмов вестник „Время“ посвещава няколко поредни броеве 

със съвети за предпазване и лечение на страховитото заболяване, както и мерките, 

които се предприемат от централната власт за ограничаване на разпространението на 

болестта. В бр. 3 е поместено следното съобщение: „Въсточната медицинска газета 

казва, че тази годишната холера е била много по-силна от онази, която е била на 1847 

и 1854 и че в силния огън на болестта трябва да са умирали всеки ден по 1300 души, а 

не по 650, както считаше извънредната комисия, защото тя не е могла да ся научи за 

всичките умрели. Курие д’Ориен казва такожде, чи за много хора, които били умрели 

от холера в Стамбол помежду турците, било казвано, чи са умрели от други 

болести.“25 

Още в първия си брой вестникът описва ужаса на жителите и разкрива 

страшна и трагична картина: „Карантините бяха безсилни да спрат разпространението 

на холерата…. Има повече от един месец и половина откак тая страшна болест ся е 

появила в Цариград. От най-напред тя ся забележи само в една част от града, в оная, 

която е най-благоприятна за развитието ѝ по нечистотите си, по ниското си 

                                                 
21 Начов, Н. Цит. съч., с. 9. 
22 Тодев. И. Д-р Стоян Чомаков (1819-1893). Живот, дело потомци. Ч. 1, С., 2003 г., с. 136. 
23 Пак там, с. 137-138. 
24 Манолова-Николова, Н. За холерата в Османската империя през 60-те години на ХIХ век. – В: 

Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева. С., 2016, с.235. 
25 В-к Время, 21 август 1865, год.I, бр.3. 



41 

 

положение и подкачи от най-долните хора, които не могат по сиромашията си да се 

хранят добре, нито да ся държат чисто, нито пък да ся не съсипват от работа. Но след 

няколко дни хвана да щъка и по други части на града и най-после обгърна всичката 

обширна столица със селата по Босфора и по бреговете на Мермерното (Мраморно – 

Бел. авт.) море.  

Впечатлението, което произведе този път холерата на цариградските жители, е 

от най-тягостните и най-мъчителните. Не е ново нещо, без съмнение, за жителите на 

Цариград холерата. 

Едвам десет години са ся минали от последното ѝ дохождане в този град по 

1855 л. Но никога тя не им вдъхвала такъв страх, каквото сега. Ний не сме ся 

улучвали друг път по-холерно време в Цариград, но хора, които са били в столицата 

по 1848 и 1855 ни разказват, чи тогава немало това извънредно настръхване, това 

презмерно грижене за предопазване от болестта, което ся забележва сега. Тогава и 

особено по 1855 хората не само не бегали, каквото сега, но и си следвали работите, 

като сяка чи съвсем няма болест. Сега, напротив, цариградските жители не само ся 

разбегаха по околните села, гдето болестта или йоще не беше се появила или беше 

слаба, но и мнозина ся съвсем отдалечиха в други страни и градове. Мнозина от 

онези, които са по селата ся боят да отидат в града да нагледат канторите си, гдето им 

ся и касите с парите; които пък ся решават да направят това малко пътешествие, щом 

отидат в Цариград, тутакси гледат да ся върнат, особено като почуят, чи болеста не ся 

е умалила, или пък им ся докара да срещнат мрътвеци. 

Негли този особит страх произлезе от това, защото ся пусна мнение чи 

болестта е прилепчива; негли хората ся изпоплашиха йоще повече като видеха да ся 

земат от правителството особити мерки против болестта, това което другий път не е 

ставало и не ся е виждало тука; негли боязливостта за такива размери йоще, защото 

столичните жители от некое время значително разбогатеха, та им стана по-мил 

животът.  

Както и да, такова малодушие е достойно за оплакване, особено като гледаш, 

чи ударените от болестта ся не поглеждат вече, по причини на страха и от най-

близките им роднини. Те се предават в ръцете на наемници и тия последните им 

предстояват в лечението, те ги изпращат в случай на смърт в черното сърце на земята. 

……… 

Патриаршията, откак ся е усилила болестта, си е съвсем затворила вратата. 

Патриархът, владиците, които требваше да съразделят страданията на стадото си и да 

внесат утешение и успокоение в сърцата, обладани от егоизъм и постиден (срамен, 

позорен – Бел. Д.К.) страх, ся разбегали, кой накъдето можел.“26. 

Едновременно с това османската власт предприема и действия за ограничаване 

разпространението на заразата: „Първото дело на царското правителство, когато ся 

разнесоха слухове за появането на холерата в Александрия, беше да тури под 

карантина корабите и вапорите, които идеха от заразените места… Когато болестта ся 

разви и в Цариград, то прибърза да нареди една извънредна комисия от доктори под 

председателството на министъра на полицията (заптие мюшюру) и ѝ даде пълна власт 

да взема и да изпълнева всичките мерки, които са необходими да ся приварди 

здравето на жителите в тия обстоятелства…. 

Тая комисия щом ся състави тутакси разпореди първо да ся назначат две други 

комисии от доктори и от полицейски человеци да наглеждат следните (за едене) неща 

по всичките части на града, за да не са от (… не се чете) и да вредят на здравето; 

второ, да ся очисте на всъде града от сметове и други разни нечистотии, понеже ся е 

                                                 
26 В. Время, 7 август 1865 г., год. I, бр.1. 
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доказало най-ясно, чи холерата прави най-много жертви помежду хората, които ся не 

хранят с добра и чиста пища (храна – бел. Д.К.) и в ония места най-много 

свирепствува, гдето нема чистота. 

След това комисията зе мерки да ся разреди населението там, гдето то е много 

натъпкано, защото гдето живеят много хора, там болестта бива по-люта и прави по-

много опустошения.“27 

По-нататък статията продължава: „За да ся изпълнят всички тия мерки по-

добре и по-точно и да ся подава на жителите на всъде помощ с успех, комисията 

прибърза да раздели всичкия град на трийсет и пет окружности, от които за всяка 

назначи по един врач (хекимин) надзирател, по един врач пребивающ в окружността с 

неколко врачи помагачи, по един спецерий, болници и проч., и обнародва 

поставленията си, които им е дала. Тия наставления заповедват например на 

пребивающите окружни врачи да внимават за поддържанието на чистотата в 

окружността си ….., да тичат на всъде гдето ги повикат без да вземат пари от когото и 

да е и които от болните е потребно да ся турят в болница, или по-сиромашите или чи 

не могат да ся гледат на къщата си без да заразят и другите, да дават тутакси 

потребните заповеди за пренасянето им, а кога умре некой от болестта, тутакси да ся 

разпореждат за заравянето му и да земат мерки за предопазването на домочадието му, 

да раздават на бедните без пари ядене и цярове, да ся намира пред къщата им една 

дъска, която да показва на различни езици мястото им гдето живеят и особито им 

назначение, а нощта да е окачен фенер с цветни стъкла, за да ги намерва и разпознава 

всекий, и други подобни поставления, които ся касаят до помагачите им, до 

спецерийте, до болниците и проч. 

В истото время комисията обнародва в знание на всичките жители наставления 

за предопазвание от болестта и за нейното посрещание, като ги извещава за 

откриването на болници и нарежданието на церителна служба. 

Понеже в Цариград има тук-там гробища в сред града, а изпаренията от 

заровените тела особено във времето на холерата са много пагубни, правителството 

издаде заповеди, по съвета на комисията, да ся затворят таквизи гробища. А гдето по 

тия гробища, догде да ся затворят, ся заравяха холерици, комисията ся разпореди да 

ся насипе вар (киреч) и отгоре земя. 

За да ся очистяват по-точно от заразата къщята, гдето е имало умрели от 

холера, комисията нареди едни особите хора, които да ходят от къща в къща да кадят 

с назначени за тая цел вещества.“28. 

Във вестниците по интересен и любопитен начин се обяснява и термина 

епидемия: „тази дума е дума на науката и е заета от гръцкия язик. Тя означава болест, 

която дохожда връх народа отвън, без да зависи от телосложението и от обичаите на 

населението“29. Не могат да се пропуснат и наставленията, които се дават за 

предпазване и лечение на страховитата болест: „Императорското правителство в 

отеческата си грижа не чака да ся развие епидемията напълно. Като желаеша да я 

удуши в самото ѝ поченване, то нареди една извънредна комисия за увардюването на 

народното здраве, на която даде пълна власт да зема всичките мерки, които ся 

изискуват от обстоятелствата. 

Комисията като познава важността на назначението си и като желае да 

оправдае доверието, което ся възложи връх нея ся притече на помощ на столичното 

население, на сиромашкия клас най-паче.  

                                                 
27 Пак там. 
28 Пак там. 
29 Пак там. 
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Императорското правителство като потвърди мерките, които предложи 

комисията изпълни вече с най-голяма бързина главните от показаните разпореждания, 

а именно: 

1. Откриването на привременни болници и нареждането на врачебна служба. 

Комисията откри привременни болници по много части на града, наареди 

доктори надзиратели, доктори пребивающи във всякоя окружност с по неколко 

ученици от Императорската медицинска школа в разположението на всякого. Тези 

доктори ще са винаги под ръка на жителите, както и спецарийте, които ся означени 

във всяка част от града, за да дават цярове на сиромасите по заповед на окружния 

доктор.“30. 

Както се вижда от публикацията на възрожденския вестник „Время“ мерките, 

взети от султанската власт за ограничаване на епидемията наподобяват мерките, 

прилагани в съвременните пандемични времена. Прави впечатление и наличието на 

елементи на социална ангажираност към най-бедните: „Комисията даде заповед на 

нарочно определените за това дейци да дават храна на най-бедните от помежду 

сиромасите на столицата. За тази цел тя тури под ръката на тези дейци ориз, кравешко 

масло и проч. да ся раздават на най-сиромасите според показанията и …… на 

докторите.“31. 

В овладяването на епидемията в османската столица се включват и български 

лекари, учили във Военното медицинското училище в Цариград или по други страни 

като доктор Христо Стамболски и доктор Стоян Чомаков, които работят в 

медицинските пунктове или пишат наставления за предпазване и лечение на 

смъртоносното тогава заболяване. В бр. 2 от 1865 г. на в. „Время“ редакцията 

помества съобщението: „Г. доктор Чомаков ни съобщи такожде некои наставления 

за предопазвание и церене от холерата. Той ги е направил таквизи, каквито ся 

изискуват от живота и нравите на българете, които господство му добре познава. 

Но понеже ни ся подадоха късно, принудихми ся да ги оставим за идущия брой.“32 И в 

следващите броеве са отпечатани големи материали – на д-р Чомаков и на д-р 

Каракоковский, с които се стремят да внесат спокойствие в душите на цариградските 

българите, завладени от страха и ужаса от разпространението на холерата, както и да 

дадат практически съвети за предпазване и лечение – с какво да се хранят, с какви 

помади да се мажат, как да поддържат хигиена и задължително да запазят душевното 

си спокойствие. 

„През лятото и есента на 1865 г. Цариград и българските земи са обхванати от 

поредната холерна епидемия в региона. Несравнимо по-опустошителна от 

предходните, тя остава в народната памет с определението Голямата холера.“33 

Централната власт предприема мерки за ограничаване на епидемията и тези мерки 

оказват своето ползотворно влияние, но въпреки това отпечатъкът, оставен от 

„синята смърт“34 остава дълго време болезнен. 

Освен човешките жертви, отнесени от развилнялата се епидемия, са нанесени 

поражения и върху стопанско-търговската дейност на българската общност в 

Цариград, изоставяйки кантори и дюкяни и търсейки убежище в селата, замира, макар 

и не за дълго и обществено-политическата активност, за да се възроди с нова сила. 

 

 

                                                 
30 Пак там. 
31 Пак там. 
32 В. Время. 14 август 1865, бр.2, год.I. 
33 Събев, О. Танцът на холерата. С., 2021, с.18. 
34 Пак там, с. 13. 
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РЕЗЮМЕ: Условията, в която съществуват организациите налага динамични промени в 

начина на управление. Мениджърските екипи са принудени да търсят усъвършенстване на процесите, 

оптимизиране на дейността и мотивиране на персонала. Управлението на качеството в 

организациите е основен фактор за оцеляване, като водещи са изискванията на клиента, спрямо 

които следва да се вземат и управленските решения. Качеството на предлаганите стоки или 

извършвани услуги е от съществено значение за позиционирането на фирмите на пазара. В днешно 

време клиентите стават все по-взискателни и все по-капризни, което поставя организациите в среда 

на ожесточена конкуренция и стремеж към постоянно подобрение. 
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ABSTRACT: The conditions in which organizations exist require dynamic changes in 

management. Management teams are forced to seek to improve processes, optimize operations and motivate 

staff. Quality management in organizations is a major factor for survival, as leading are the requirements of 

the client, against which management decisions should be made. The quality of the offered goods or performed 

services is essential for the positioning of the companies on the market. Nowadays, customers are becoming 

more demanding and more capricious, which puts organizations in an environment of fierce competition and 

strive for continuous improvement. 
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Управлението на успешна организация е процес, изискващ специфични умения 

и организаторски качества. Експертизата на служителите и липсата на текучество на 

персонала са в основата на устойчивото развитие на всяко предприятие.  

Ръководството на търговското предприятие трябва да се стреми към 

определени резултати. Резултатите от своя страна не винаги са свързани с постигане 

на печалба, тъй като не всеки от мениджърите има пряк ангажимент към приходите и 

разходите в организацията. Някои от тях са отговорни за доброто качество, други за 

цените, трети за дизайна на продукта, четвърти за набирането и обучението на 

персонала и т.н. В тази връзка резултатите биха могли да имат различно измерение, 

като всички те са част от управлението на процесите в търговското дружество. 

Управлението на процесите в една организация се случва с помощта на екипи, които 

биват направлявани и координирани от мениджъри на различни нива. Практиката е 

показала, че мениджърите, които правят опит да управляват сами, не постигат 

резултатите, които биха довели до търсеното от потребителите качество на стоките 

mailto:ggeorgiev.h@gmail.com
mailto:g.stanev@abv.bg
mailto:ggeorgiev.h@gmail.com
mailto:g.stanev@abv.bg
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или услугите. Управлението на предприятия, респ. на процеси, е екипна работа, като 

мениджърите следва да разполагат с правилните хора, притежаващи експертиза, която 

подпомага процесите и ги направлява в подходящата посока. 

Изискванията за успех, т.е. за постигане на желаното качество, което да 

удовлетвори желанията на клиентите, се изменят и развиват във времето. В 

стратегически план, мениджърите могат да използват изменящите се модели, 

свързвайки ги с различни етапи в развитието на процесите, като рамка за 

идентифициране и оценка на силните и слабите страни в дружеството. 

Типичните изменения в етапите на жизнения цикъл на продукта, съчетани с 

функционалните способности на фирмата на всеки един от тях, често се свързва с 

успеха на бизнеса. В тази връзка, конкурентното предимство на продукта се изразява 

в характеристики и свойства, които могат да са от различно естество. Някои от тях се 

отнасят до самия продукт, други до необходимите или добавяни услуги, които 

придружават продукта, до разнообразието на производството, разпределението и 

личните продажби и не на последно място до фирмата. Превъзходството над 

конкурента може да е резултат от множество фактори. Конкурентоспособността на 

продукта, т.е. на произвежданата стока или предлаганата услуга, може да се определи 

чрез сравнение със предлагания от конкурента продукт и/или чрез измерване на 

удовлетвореността на клиента. За да оцени предимствата на предлагания продукт, 

ръководството на търговското предприятие следва да оцени предимствата и 

недостатъците на същия продукт, предлаган от конкурентните на пазара фирми. Като 

част от факторите, които имат съществено влияние върху анализите са (1) 

особеностите, на които потребителите наблягат при избора на съответния продукт, (2) 

цена на продукта, (3) следпродажбено обслужане на продукта, (4) насоки на 

изследователска и развойна дейност, (5) подготовка на търговски персонал и др. 

Обединяващото между изброените фактори, влияещи върху създаването на продукта, 

е постигането на качество, което ще удовлетвори очакванията на потенциалния 

клиент. 

 

Управлението на качеството от своя страна е свързано с множество фактори, 

които имат първостепенно или второстепенно значение при определянето на 

критериите, които трябва да бъдат покрити.  

Към първостепенните фоктори може да се причислят тези, които имат пряко 

отношение към покриване на определените изисквания, които влияят на качеството. 

Второстепенните фактори са по-скоро тези, които са повлияни от 

първостепенните или биха били значими при изпълнение на други изисквания, 

непряко свързани с предприемането на действия, пряко свързани с покриване на 

изискванията за качество. 

 

По отношение на термина „качество“ може да се направят различни 

трактовки, които да дадат определение на това каква е целта за постигане. На този 

етап няма точно определение, което да покрие схващането на всички изследователи 

на проблематиката. Според стандарта ISO 9000, качество е възможността на 

съвкупност от присъщи характеристики на система, процес, продукт или услуга да 

изпълнява изисквания на потребителя или на други заинтересовани страни.  

Управлението на качеството е възможността всички методи и дейности, 

осигуряващи изпълнение на политиката по качество: планиране, ръководство, и 

координация на дейностите, превантивен и текущ контрол на качеството, представяне 

на резултатите от подобряване на качеството, периодичен одит на системите на 

качество.  
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Управлението на качеството изисква системен контрол и извършване на 

оценка на неговото равнище. За определяне на равнището на качеството следва да са 

ясни базовите стойности на съответните показатели. В зависимост от резултатите от 

направените сравнения между базовите и постигнатите нива на качество, същото 

може да бъде по-високо, равно или по-ниско. Контролът на качеството е процес, 

който съпътства целия процес по производство на продукта, съответно предоставяне 

на услугата. Всеки етап от процеса по производство/предоставяне на услуга, се 

наблюдава, като резултатите се документират, за да може да се направи анализ и ако е 

необходимо – подобрение в проблемните етапи. 

 

Управлението на качеството е процес, при който клиента е от съществено 

значение за постигане на желаните цели от страна на организацията. Определяне на 

изискванията по отношение на входните елементи играе ключова роля при 

начертаване и разработване на последващите етапи от процеса по създаване на 

съответния продукт. Наблюдението на удовлетвореността на клиентите изисква 

оценяване на информацията, свързана с възприемането от клиентите на степента, в 

която организацията е отговорила на техните изисквания. Накратко процесът може да 

бъде показан в следната последователност: 

 

 

 

 
 

 

Граф. 1 – Представяне на етапите по удовлетворяване на очакванията на клиента 

 

Основата, на която стъпва разработването на системите за управелние на 

качеството е т.нар. Цикъл на Деминг (PDCA или Plan-Do-Check-Act). Накратко PDCA 

може да се опише по следния начин: 

 

Планиране (Plan) – определяне на целите и на необходимите процеси за 

постигане на резултатите, съответстващи на клиентите и на политиката на 

организацията; 

 

Изпълнение (Do) – внедряване на процесите; 

 

Проверка (Check) – наблюдение и измерване на процесите и на продукта по 

отношение на политиката, целите и изискванията за постигане и отчитане на 

резултатите; 

 

Действие (Act) – предприемане на действия за постоянно подобряване на 

изпълнението на процесите. 

 

Цикълът на Деминг или известен още като „Колело на Деминг“ е процес, 

показващ четирите стъпки, с помощта на които организациите могат да постигнат по-

високо качество и непрекъснато усъвършенстване в опитите си за постигане на 

набелязаните цели. 
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Фиг. 1 – Цикъл на Деминг 

Цикълът постоянно се повтаря, а резултатите се анализират с цел подобряване 

на дейността и избягване повторението на установените грешки и пропуски. 

Ако разгледаме подробно процеса, всеки от етапите може да се разпише като 

самостоятелен процес. В подобен случай следва да се установят и съществуващите 

връзки между етапите от отделните процеси и подпроцеси. Оптимизирането на 

процесите и взаимодействието между отделните етапи в един или повече подпроцеси, 

води до постигане на високо качество на произвеждания продукт и цели поишаване 

на печалбата, чрез намаляване на вложените в производството на продукта ресурси.  

 

Въз основа на опита от приложение на идеите за тотално качеството в Япония, 

през 70-те години на ХХ век Деминг формулира концепция за тотално управление на 

качеството в 14 точки: 

1. Формирайте постоянен стремеж към подобрение на стоките и услугите с цел 

да бъдете конкурентоспособни, за да останете в бизнеса и да осигурявате работни 

места. 

2. Възприемете новата философия за управление на качеството. 

3. Прекратете зависимостта от масов контрол за проверка на качество. 

4. Прекратете практиката за избор на доставчик на база на най-ниската цена за 

сметка на партньорство с постоянни доставчици. 

5. Усъвършенствайте постоянно всяка дейност във фирмата, за да подобрите 

качеството и производителността и по този начин да намалите трайно разходите. 

6. Въведете обучение на работното място за работниците и мениджърите. 

7. Прилагайте лидерство с цел да помогнете на хората да работят по-добре. 

8. Изгонете страха, така че всеки да може да работи ефективно за компанията. 

9. Разрушете бариерите между отделите. 

10. Премахнете лозунгите, призивите и целите, изискващи от работниците да 

работят с нулев брак и нова производителност. 

Plan 

Do Check 

Act 
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11. Премахнете стандартите за работа (квоти) и управлението чрез цели, числа 

и други стойности, които предписват количествени норми в производствената 

единица. Заменете ги с лидерство. 

12. Премахнете бариерите, които пречат на работниците да се гордеят с 

майсторството си. Отговорността на преките ръководители трябва да се промени от 

постигане на цифри към постигане на качество. 

13. Въведете енергична програма за образование и самоусъвършенстване. 

14. Накарайте всички в компанията да работят за осъществяване на промяна и 

подобрение. Това е отговорност на всеки. 

 

Определянето на критериите за качеството не може да бъде унифицирано за 

всички организации. Вътреки опитите да се намери единна формула за подобряване 

на качеството, спецификата на дейността, вида на предлагания продукт (предоставяне 

на услуга или доставка на стока или производство на продукт), влаганите ресурси, 

спецификите на пазара и др., не позволяват прилагането на единни критерии за 

измерване на степента на постигане на качество. Тези организации, които предлагат 

услуги, следва да се подчиняват на критерии за определянето на качеството, които 

включват предимно ясно измерими показатели, съобразно вида на предлаганите 

услуги. От своя страна организациите, чийто продукт представлява производство на 

стоки следва да определят китерии, които са подчинени на производствените 

процеси, които са внедрени при изпълнение на дейността. Ако разгледаме по-

задълбочено двата вида организации – предлагащи услуги и произвеждащи стоки, ще 

трябва да направим още по-детайлен разрез на методите за оценка на качеството, 

критериите и показателите. 

В свят на постоянно развиващи се технологии и агресивно навлизане на пазара 

на нови участници в търговията, проследяването на процесите и стремежа към 

подобряване на качеството следва да бъде ежедневна работа на мениджърските 

екипи. Всяко отклонение от начертаните стратегически програми и поставени цели, 

може да доведе организациите до срив в доверието на клиентите, а от там като 

естествени последици до фалит. По тази причина контролирането на процесите в 

организациите следва да бъде процес, който се осъществява от квалифицирани кадри 

и по отношение на всички действащи процеси. Стремежът към постоянно 

подобрение, осъзнатостта и ангажираността на персонала по отношение на 

постоянното повишаване на качеството, са ключови фактори в утвърждаването и 

задържането на пазара на организацията. 
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ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

 

Силвена Йорданова 

Колеж по туризъм-Благоевград 

 

РЕЗЮМЕ. Изкуственият интелект навлезе във всички области на нашия живот. 

Статията се фокусира върху значението на ИИ. Нещо повече, тя представя как ИИ може да бъде 

успешно използван и приложен в образованието. Представено е приложението на ИИ, както и най-

добрите практики. И двете гледни точки бяха обсъдени от учители и от гледна точка на учениците. 

В статията са разгледани и моделите и предпоставките за внедряване на ИИ в образователната 

сфери. 
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ABSTRACT. Artificial intelligence has entered in all areas of our live. The paper focuses on the 

importance of AI. What is more, it presents how AI can be successfully used and applied in education. 

Application of AI is presented as well as best practices. Both perspectives have been discussed from teachers 

and from student’s point of view. Models and prerequisites for the adoption of AI in educational sphere have 

also been discussed in the paper. 
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Въведение 

Свидетели сме на широкото назлизане и огромното влияние на изкуствения 

интелект във всички сфери на живота. Статията разглежда същността на ИИ, неговите 

предимства и недостатъци за образователната сфера. Представено е приложението на 

ИИ, както и най-добрите практики. И двете гледни точки бяха обсъдени от учители и 

от гледна точка на учениците. 

Появата на интернет технологии, роботи, социални медии повлия на начина, 

по който се осъществява комуникацията. Както Xing и Marwala, 2019 обсъждат, 4-та 

индустриална революция, причинена от роботи и ИИ, изисква определени умения, 

които не са точно същите като уменията, необходими за третата индустриална 

революция, като критично мислене, управление на хората, емоционална 

интелигентност, преценка, преговори, когнитивна гъвкавост. Има промяна и в 

отношението и възприятията към образованието. Ако образованието е било 

ограничено през 20-ти век и не всички хора могат да си го позволят, в днешно време 

има масово предлагане на образователен продукт (Xing and Marwala, 2019). Това се 

дължи на лесния достъп до университети днес. От друга страна, това изостря 

конкуренцията между тях. Едно от средствата за открояване на университета като 

бранд е на база на новите технологии, които използва. Ето защо, ИИ може да е в 

полза при брандиране на университета и изграждане на конкурентното им 

предимство(Yordanova& Kamenova, 2021). 

В хода на изложението ще представим както е ИИ, какви предимства дава и 

как заплашва образователния процес. 
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Изложение  

Изкуственият интелект се превърна в гореща тема в днешно време. Първо ще 

обясним какво разбираме под изкуствен интелект и как той може да бъде полезен за 

академиците, студентите. 

Изкуственият интелект (ИИ) е клон в областта на компютърните и 

информационните науки. Той се фокусира върху разработването на хардуерни и 

софтуерни системи, които решават проблеми и изпълняват задачи, които – ако бъдат 

изпълнени от хора – биха се считали за проява на интелигентност. Областта на ИИ 

включва изучаване и разработване на машини като роботи, автоматични пилоти за 

самолети и космически кораби и „умни“ военни оръжия.“(Zanetti et al. 2020). 

ИИ, разбиран като способност на компютър или софтуер да възпроизвежда 

умения, считани за типични за човешкото същество, става все по-разпространен в 

ежедневието. Това се основава на различни технологии, като машинно обучение, 

дълбоко обучение, невронни мрежи и обработка на естествен език (Zanetti et al.2020). 

Важно е да сте наясно с предимствата и недостатъците на ИИ, тъй като те ще 

бъдат представени по-долу. 

ИИ предоставя ползи за всички страни в образователния процес. Изкуственият 

интелект може да помогне на учителите да подобрят персонализираното образование 

за своите ученици. Може да се фокусира върху отделния ученик, което е съществено 

предимство. С други думи, посредство ИИ се преминава от масово образование към 

персонализация на обучението и адаптиране на образователния процес, според 

индивидуалните потребности на всеки ученика. Чрез персонализиране на учебната 

програма за ученика, тя може да помогне за стимулиране на креативността, уменията 

за решаване на проблеми. Нещо повече, използването на образователни платформи 

може да осигури достъп до подходящи и по-добри възможности за обучение за 

изключени хора и общности, хора с увреждания, бежанци, хора извън училище и 

тези, които живеят в изолирани общности (Gocen, A. and Aydemir, F. (2020). 

От друга страна, чрез интелигентните системи се подобрява качеството на 

образованието на всички нива, особено чрез осигуряване на персонализация. AI може 

да подкрепи учителите, като им помогне да спестят време при оперативни задачи като 

често повтаряне, отговаряне на въпроси по много теми, но асистентите, поддържани 

от изкуствен интелект в класа (средни учители), ще намалят времето, прекарано в 

рутинни процедури, което ще помогне учителите се фокусират върху ръководството 

на учениците и комуникацията един към един (Gocen and Aydemir, 2020). 

Предимствата за всички участници в процеса са (Kamenova& Yordanova(2020): 

• персонална помощ на всеки ученик или студент според темпа му; 

• Правилно дефиниране на неговите специфични образователни потребности 

 • Предоставяне на практически решения на стари проблеми 

 • Спестяване на хартия 

 • Правилно използване на времето  

• Подобряване на качеството на образованието  

• Леснота при употреба  

• Подпомагане на процеса на вземане на решения чрез бърз анализ на данни  

• Съобразяване на преподаването с индивидуалния капацитет и темп на всеки 

учащ  

• Използване или избор на ефективни методи за обучение 

 • Обучение в малки групи  

 • По-ефективен индивидуален образователен процес (Yordanova&Kamenova, 

2020). 
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Според Yordanova&Kamenova, 2021, ИИ може да се използва за предоставяне 

на информация за това колко активни са учениците и как се справят с конкретни 

задачи. По такъв начин, чрез ИИ става по-лесно адаптирането на съдържанието към 

нивото на знания на учениците, както и предоставчне на персонализирани препоръки 

за учебни материали, които отговарят на специфичните нужди на учениците, както е 

предложено от А Angelica, I. and Bardone, E., Raudsep, M. (2020). 

Приемане на ИИ в образованието 

Ролята на учителя се промени в ситуацията с пандемията. Преподавателите, 

учителите в гимназията трябва да се адаптират към новия начин на дистанционно 

обучение чрез използване на различни електронни платформи. 

Въпреки че лекторът има решаваща роля и е лидер в класната стая, 

възможността за персонализиране на съдържанието въз основа на образователните 

нужди, които всеки студент има, е доста трудна. С навлизането на дигиталните 

технологии, ИИ, се наблюдава преминаване от масово образование към 

персонализирано. Пандемичната ситуация изисква бързи технологични иновации от 

университети, гимназии. Те преминаха към онлайн среда много бързо, за да отговорят 

на новите изисквания. 

По този начин ИИ е много полезен и приложим за образователните 

институции. Всеки университет популяризира своята марка, поставя студентите в 

центъра на своята корпоративна култура. 

От друга страна ИИ предоставя възможност да се определи нивото на знания, 

което всеки ученик има. За да се постигне това, могат да се използват няколко модела. 

Един от най-популярните модели на ИИ се нарича скаларен модел (Liu, Zh. & 

Cercone, N, 2016). През 1994 г. Брусиловски е първият, който дефинира видовете 

модели на студенти и тяхната класификация за интелигентни системи за обучение 

(Brusilovskiy 1994). Моделът на студента може да бъде разделен на две големи групи: 

модели на курсови знания и модели на индивиди. (Liu, Zh. & Cercone, N, 2016). 

Избраният модел трябва да отговаря на целта, която преподавателите искат да 

постигнат. Съществуват различни модели за извличане на данни, които могат да 

бъдат приложени в контекста на образованието. 

Някои от най-популярните модели за взаимодействие на учениците чрез 

използване на извличане на данни, според (Liu, Zh. & Cercone, N, 2016) са: 

1. Стереотипният модел: потребителският модел е набор от често срещани 

характеристики на потребителя. 

2. Модел на наслагване: потребителският модел е подмножеството на модела 

на домейна. 

3. Диференциалният модел: потребителският модел също е модел на 

наслагване, но се основава на очакваните знания. 

4. Моделът на смущението: подобен е и с модела на наслагване; 

потребителският модел е подмножество от знания на експерта и тяхното 

неправилно познаване. 

5. Модел на плана: това е последователността от действия на обучаемите за 

постигане на желаните цели. 

 

Приложение на ИИ в образованието 

ИИ може да се приложи по няколко начина. Може да помогне за изграждането 

на по-добри взаимоотношения между ученик и учител. Например в Китай се използва 

лицево разпознаване за присъствие на ученици, има инсталирани камери в класната 

стая, която показва колко пъти учениците използват телефона си.  
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Една от новите системи, които са започнали, е, че са инсталирали чипове в 

униформите на учениците, за да ги запазят проследяване на тяхното местоположение 

(Билал, Б., Крупабен, БХ. 2020). 

Изкуственият интелект, използван в училищата в Китай може да помогне на 

учителите да бъдат уведомени за поведението на учениците по отношение на тяхното 

обучение. От друга страна, ИИ може да предостави на лектори за предпочитания 

предмет, целите, за които студентите са използвали своите смартфони, тяхното 

местоположение и т.н. Нещо повече, благодарение на ИИ лекторите могат да разберат 

кога студентите не обръщат внимание на лекцията и какво е най-интересно за тях. 

Предложената система за управление на интелигентни занимални се състои от 

три подсистеми, прилагани в училищата в Китай, както е описано от Krupaben et al. 

2020 г.: 

1) Устройството за управление на околната среда регулира класната стая до 

подходящо обстоятелство за преподаване и учене; 

2) Устройството за управление на режима на подготовка помага на учителите 

да превключват режимите на практика бързо и лесно, за да не губят време; 

3) Машината за управление на учебното поведение предупреждава студентите, 

когато са невнимателни или уморени. 

 

Най-добри практики от страни, използшащи ИИ в процеса на обучението 

Ще обсъдим най-добрите практики при прилагането му. Например в Китай 

има популярен начин за прилагане на AI чрез AI система за изучаване на език за 

учители: 

Софтуерът, поддържан от изкуствен интелект, предоставя образование на 

децата в Китай има софтуер, който помага на учениците да научат мандарски или 

друг език в класната стая, този софтуер се нарича „система за изучаване на езици за 

учители с AI“, те основно използват карикатури и други интерактивни функции, за да 

го направят по-забавно и предизвикателно за децата. Той също има различни нива 

според възрастта, използва технология за разпознаване на реч и измерване на реч. 

Училищата също използват ленти за глава за изчисляване на нивото на концентрация. 

Учителите могат да наблюдават интереса на децата чрез компютър, който получава 

статистика от лентите за глава. Светлините на фасадата на приспособленията също 

показват отлични нюанси за променливи нива на фокусиране, съобщавайки за тялото 

на учениците, ако учениците не им обръщат внимание (Krupaben et al. 2021). 

- Друг пример как ИИ може да бъде възприет в образованието е предложен от 

моделите и платформите, използвани в Естония. Повечето академици се 

фокусират върху разнообразието от платформи, които използват. Като една от 

най-популярните платформи в Естония са представени от Chounta et al.2021): 

- - E-kool Платформа за обучение, която събира и предоставя информация за 

учебни разписания, описания на уроците, задачи, представяне и участие, 

учебни ресурси. Платформата може да се използва и като платформа за 

съобщения между учители, училищна администрация, ученици и родители. E-

koolikott.  

- - Stuudium Stuudium се използва за планиране на академичен календар, както и 

уроци под формата на дневници. Той предоставя обратна връзка на учениците 

за тяхното ниво на напредък като личности и като част от конкретна работна 

група. Той помага на администрацията на училищата да следи академичния 

напредък, посещаемостта и да предоставя оценки за официалната 

документация. Също така предоставя възможност за качване на учебни 



53 

 

материали и домашни и позволява комуникацията между учители, ученици и 

родители. 

- Opiq Онлайн хранилище за обучение, което позволява достъп и публикуване на 

учебни материали, които са в съответствие с националната учебна програма 

- Moodle. Основното предимство е възможността за персонализиране на 

учебните среди и компютърно поддържани учебни проекти. Той предоставя решения 

за управление на дигитални учебни материали и ресурси, както и комуникационни 

канали в подкрепа на социалните аспекти на обучението. 

ИИ може да се използва още за проследяване на поведението на учащите в 

процеса на обученито.  

Например, в училищата и университетите в Китай е въведена система за 

управление на поведението, която позволява да се изследва изражението на лицето на 

всеки ученик. Училището в Китай също има система за лицево разпознаване. който 

проверява поведението на студентите в занималнята, той разглежда седем различни 

израза като:-- 

1) Невронна 

2) Щастлив 

3) Уплашен 

4) Разочарован 

5) Ядосан 

6) Изненадан( Krupaben et al. 2021) 

 

Прилагането и приемането на ИИ във всяко училище и университет зависят от 

държавната подкрепа и политика, свързана с ИИ. В тази връзка стратегията за ИИ е 

разработена на национално ниво за България. Той обхваща период от 2020 до 2030 

година. Той предлага цялостна политическа визия за развитието и използването на 

ИИ в България и идентифицира основни области на въздействие като инфраструктура 

и достъпност на данни, капацитет за научни изследвания и иновации, знания и умения 

и изграждане на доверие в обществото. Целите са: 

• Подхранване на солидна база от знания и умения в областта на ИИ; 

• Развитие на силен изследователски капацитет за научни постижения; 

• Подкрепа на иновациите за насърчаване на прилагането на ИИ на практика; 

• Изграждане на надеждна инфраструктура за развитие на ИИ; 

• Осигуряване на устойчиви условия за финансиране на разработките на ИИ; 

• Повишаване на информираността и изграждане на доверие в обществото; 

• Създаване на регулаторна рамка за разработване и използване на надежден 

ИИ в съответствие с международните регулаторни и етични стандарти 

(стратегия за AI, 2020 г.) Въвеждането на ИИ в училищните образователни 

програми ще има дълбок ефект върху уменията, необходими до 2030 г. Ще се 

появят нови професии, изискващи специфичен набор от дигитални умения. 

Студентите, притежаващи дигитални умения, ще се адаптират много бързо към 

новите изисквания на пазара на труда. Програмите за високотехнологични 

професионални гимназии трябва да се изготвят и постоянно адаптират с 

помощта на висшите училища и научните организации, както и в тясна връзка 

с водещите български компании в областта на ИИ. Интеграцията по оста 

„училище-университет-бизнес” е ключова както за качеството и актуалните 

учебни програми в областта на ИИ, така и за запълване на критичните 

дефицити на учителите и https://www.elementsofai.com. 

 

https://www.elementsofai.com/
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Тъй като в момента има недостиг на квалифицирани кадри, особено в България 

с регистрирано ниско ниво на дигитални умения на голяма част от българското 

население. Стратегията за AI се фокусира върху важността на STEM дисциплините 

(естествени науки, технологии, инженерство и особено математика), както и 

изграждането на така наречените „меки“ умения, значително повишава развитието на 

качествен човешки потенциал, способен да развива и прилагане на AI, заедно с 

дигитални умения. (организационни качества, умения за работа в екип, (стратегия за 

AI, 2020). 

Образованието е приоритизирано като област с бързо нахлуване на AI. Вече не 

става дума само за материали за електронно обучение и онлайн комуникационни 

среди, които да придружават основните дейности в класната стая30, а за изцяло 

дистанционно обучение и оценяване. Инструментите за изкуствен интелект могат да 

се използват за подобряване на редица аспекти на дистанционното обучение и за 

извличане на ползи от събраната информация, стига да са внимателно проектирани и 

обучени върху представителни данни (стратегия за изкуствен интелект, 2020 г.). 

Дигитализацията на България е добре описана от DESI (индексът на цифровата 

икономика и обществото). Според него България се нарежда на 28-о място от 28-те 

държави-членки на ЕС в Индекса за цифрова икономика и общество на Европейската 

комисия (DESI) за 2019 г. 

Въпреки това, България има много под средните резултати по човешки 

капитал, като общото й ниво на дигитални умения е сред най-ниските в ЕС. Хората с 

поне основни дигитални умения представляват 29 % от общото българско население 

при средно за ЕС 57 %. Само 11 % от хората имат умения, които са над основните, 

което се равнява на почти една трета от средното за ЕС. 

България също се представя доста под средното в интегрирането на цифрови 

технологии (DESI, 2019). По отношение на човешкия капитал България се нарежда на 

28-мо място сред страните от ЕС, което я поставя доста под средното за ЕС. Общото 

ниво на дигитални умения е сред най-ниските в ЕС: хората с поне основни дигитални 

умения представляват 29 % от общия брой, при средно за ЕС от 57 %. Тази тенденция 

се потвърждава сред младите хора: 54 % от 16-24-годишните имат поне основни 

дигитални умения (при средно за ЕС от 81 %) (DESI, 2019). Хората с по-напреднали 

потребителски умения (над основните дигитални умения) представляват 11 % от 

общия брой, малко по-малко от една трета от средното за ЕС. Според DES, 2019 г., 

делът на ИКТ специалистите е бил 2,3 % от общата заетост през 2017 г. Добрата 

тенденция е, че жените ИКТ специалисти са добре представени, с 1,3 % от общата 

заетост на жените, в съответствие със средното за ЕС (DESI, 2019 г.). 

 

Заключение 

ИИ навлезе във всички сфери. Той предоставя огромни възможности за 

персонализиране и улеснява административния дял на образователния процес. В 

същото време това крие много рискове за учители и ученици. Емоционалната част от 

взаимодействието между студент и преподавател не може да бъде заменена нито от 

извличане на данни, нито от интелигентни системи в класната стая. 
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СИСТЕМАТА „ALL INCLUSIVE” - ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА 
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РЕЗЮМЕ: Туристическата индустрия се развива необратимо, независимо от пандемията 

от Ковид 19, и ограниченията свързани с придвижването на туристите в световен и регионален 

мащаби. Продължава преструктурирането на настанителната база и обслужването на гостите в 

новите реалности, и при нови правила. Паралелно, един от основните стълбове на масовия 

ваканционен туризъм - системата „ALL INCLUSIVE” - /ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА/, привлича 

туристите и продължава да е актуална и търсена на световните туристически пазари и 

дестинации, за да се осъществят потребностите на милионите потребители за бюджетно 

настаняване, приятно и съдържателно пребиваване, отдих и възстановяване.  
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: туризъм, туристическа индустрия, туристи, гости, потребители, 

туристически пазари, дестинации, отдих, възстановяване  
 

THE SYSTEM "ALL INCLUSIVE" - ALL INCLUSIVE IN THE PRICE 
 

Dimcho T. Todorov 

College of Tourism, Blagoevgrad 

Е-mail: d_todorov_@abv.bg / тel. 0895 706540;    

 

ABSTRACT: The tourism industry is growing irreversibly, despite the COVID-19 pandemic and 

restrictions on the movement of tourists globally and regionally. The restructuring of the accommodation base 

and the service of the guests in the new realities and under new rules continues. In parallel, one of the main 

pillars of mass holiday tourism - the system "ALL INCLUSIVE" - /ALL INCLUSIVE IN THE PRICE/, attracts 

tourists and continues to be relevant and demanded in global tourism markets and destinations in orded to 

meet the needs of millions of consumers for budget accommodation, pleasant and meaningful stay, rest and 

recovery. 
 

KEYWORDS: tourism, tourism industry, tourists, guests, consumers, tourist markets, 

destinations, relaxation, recreation. 

 

СИСТЕМАТА „ALL INCLUSIVE” - ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА  
 

Възникване и развитие  

Системата „ALL INCLUSIVE” (ОЛ ИНКЛУЗИВ), възниква като „лагерна 

почивка“ в Германия и някои други западно европейски страни, през 40-те г. на ХХ в., 

където на почиващите се осигурявали нощувка, няколко хранения и развлекателни 

дейности с възможности за практикуване на различни видове спорт и спортни 

занимания.  

Съвременната концепция „ALL INCLUSIVE” води начало си от 50 те г. на ХХ 

век и се свързва с Френската верига „Клуб Мед“, която организира първите почивки в 

къмпинг, сред природата, определени като „бягство от цивилизацията“. През 1952 г. 

на гръцкия остров Корфу, французина Ж. Биц открива „село от сламени колиби” в 

полинезийски стил на компанията „Клуб Мед”, където се предлагат пакет от услуги 

свързани с настаняване, хранене и развлекателни дейности предимно с морски 

характер. По-късно през 60-70 г. на ХХ в., идеята е възприета и от други туристически 

компании в Западна Европа, САЩ и Канада, и се развива бързо. Предлагат се пакети 

с настаняване, няколко хранения и допълнителни услуги с обща цена, като броя на 

услугите нараства, а обслужването се подобрява и разширява. До средата на 80 г. на 
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ХХ в., концепцията „ALL INCLUSIVE” се предлага от ограничен брой туроператори, 

като „патентована, запазена марка”. 

В Европа акцента на системата „ALL INCLUSIVE” е върху масовият потребител 

(турист), на който се предлагат „туристически пакети” на достъпни цени, и които 

стават много популярни в Скандинавските и северните европейски страни. 

Дестинациите са предимно континенталните и островните Средиземноморски 

курорти на Франция, Испания и Италия.  

През 80те и 90те г. на ХХ век, системата „ALL INCLUSIVE” е в апогея си, 

поради отличното съотношение между цена и качество, които предлагат хотелите 

включени в нея, и където сигурността се гарантира от затвореният характер на 

дейността, ограничена и запазена единствено за почиващите в хотелите от системата. 

Системата е популярна и предпочитана, най-много от семействата с деца, тъй като в 

пакетната цена е включено всичко и родителите не се грижат за детските развлечения 

и капризи по време на почивката. Хотелите предлагащи почивки от този тип, 

принципно, разполагат с басейн, който се ползва безплатно с чадърите и шезлонгите 

край него. В общата цена стандартно са включени трите основни хранения на блок 

маса, местни безалкохолни и алкохолни напитки през целия ден, междинни хранения 

(във вид на сладоледи, сандвичи, сладки и пр.). На пакетите „ALL INCLUSIVE” 

потребителите гледат като на перфектния вариант, по който могат да си организират 

една удовлетворителна, ефективна и финансово добре планирана почивка - било то 

групова или индивидуална. 

Системата „ALL INCLUSIVE” (ОЛ ИНКЛУЗИВ), е изключително печеливша и 

доходоносна за турооператорите, туристическите платформи и сайтове, и 

хотелиерите, защото първите (посредниците) реализират добри, понякога и големи / 

свръх/ печалби от мащабите на дейността, а вторите (хотелиерите), поради 

гарантираната почти 100% заетост на хотелите, високите приходи и печалби. 
 

Определение и характеристика  

Системата „ALL INCLUSIVE” в Хотелиерството (всичко включено в цената), е 

многостранна концепция за почивка в основата на която са включени най-често, 

транспортните разходи до и от предпочитаната дестинация, настаняване в хотел или 

хотелски комплекс, едно или няколко хранения, пакет от допълнителни услуги. 

В световната практика системата „ALL INCLUSIVE” се практикува в три основни 

разновидности: 

Почивка „ALL INCLUSIVE” (ОЛ ИНКЛУЗИВ) 

Представлява обикновено туристически пакет, който е предварително предплатен и 

включва – обобщено, транспортните разходи до и от мястото (дестинацията) за 

почивка, трансфер до и от летището, настаняване в хотел или друг вид настанително 

заведение. Най-често това е хотел от затворен тип в състава на курортен комплекс или 

туристическо селище, който по силата на договор с туроператор (или с друг вид 

договор, с посредник) предлага този тип почивка. В цената на почивката „ОЛ 

ИНКЛУЗИВ” се предлага стандартно: 

 Настаняване (нощувки) 

 Ограничен или неограничен брой хранения 

 Ограничен асортимент от напитки 

 Ползване на спортни площадки и съоръжения 

 Допълнителни услуги и анимация 

Курорт „ALL INCLUSIVE” (ОЛ ИНКЛУЗИВ) 
Представлява предварително заплатен туристически пакет, който обикновено 

включва настаняване в курортен комплекс или група хотели от затворен тип 
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обособени като самостоятелна настанителна леглова база с подходяща инженерна и 

туристическа инфраструктура, множество заведения за хранене и развлечения, 

спортни съоръжения и др. Курорта от този тип, предлага възможност за повече и по 

разнообразни развлечения и начини за почивка, отмора, възстановяване и 

емоционални преживявания, както и за разнообразяване на допълнителните 

туристически услуги предлагани в комплекса и включва стандартно: 

  Транспорт до и от мястото за настаняване 

  Настаняване във високо-категориен хотел 

  Ограничен или неограничен брой хранения 

  Ограничен или неограничен асортимент от напитки 

  Ползване на различни спортни уреди, площадки и съоръжения 

  Голям брой допълнителни услуги и анимация 

Супер, Ултра „ALL INCLUSIVE” (ОЛ ИНКЛУЗИВ) 

Предполага предварително заплатен туристически пакет, който включва 

настаняване на/в изолиран (самостоятелен) курорт или курортен комплекс от висока 

категория на екзотично или уединено място, съчетаващо уникална природа с отлична 

туристическа инфраструктура. В офертата са включени най-малко; 

- Транспорт (въздушен, морски, наземен) и трансфер, до дестинацията 

(курорта, туристическия комплекс) и обратно. 

- Настаняване в еднофамилни вили, бунгала или малки хотели сред 

екзотична и/или „уникална” природа.  

- Хранене в многобройни и/или луксозни заведения с разнообразна кухня, 

предимно по меню (а ла карт), със сервитьорско обслужване.  

- Предлагане на високо качествени напитки (марков алкохол) и тютюневи 

изделия (цигари, пури и пурети) и др. 

- Богат набор от допълнителни туристически услуги и атракции: курсове и 

инструктажи по различни видове спорт (голф, плуване, сърф, подводни 

спортове и др.). 

Обслужване по системата Супер, Ултра „ALL INCLUSIVE” (ОЛ ИНКЛУЗИВ) се 

развива успешно на Карибските и Балеарски острови, Ямайка и др. 
 

Предимства и недостатъци на системата  

Както всяка стопанско-икономическа дейност, така и системата „ALL 

INCLUSIVE“, не се възприема еднозначно от потребителите на хотелиерски услуги и 

хотелиерите по света. Много често се изразяват разнопосочни мнения и становища от 

потребители, експерти и специалисти, в зависимост от гледната точка, която основно 

изразява и отразява, очакванията, нагласите и удовлетвореността на потребителите от 

една страна, а от друга, интересите на хотелиерите и хотелските компании.  

С течение на времето и най-вече, след първото десетилетие на ХХІ в., 

концепцията „ALL INCLUSIVE” (ОЛ ИНКЛУЗИВ), бавно и поетапно отстъпва 

територии, но все още е много популярна и предпочитана в световен мащаб в т. ч. и в 

нашата страна. 

 Положителни аспекти (предимства) на системата 

1. За потребителите - туристи, гости 

- Всички услуги са включени в общ пакет (обща цена)  

- Предварително познаване на всички аспекти от почивката – транспорт, 

настаняване, брой ястия, допълнителни услуги и развлечения 

- Възможност за предварително планиране на общата (тотална) цена (сума) 

на разходите за почивката. 

- Възможност за предварително заплащане на цялата сума. 
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- Спокойствие и сигурност, отсъствие на разплащания от различен характер 

по време на почивката. Не се носят пари в брой. 

- Спокойствие и сигурност за децата, поради затворения и относително 

изолиран достъп до хотелите.  

- Голям асортимент от ястия и напитки включени в общата пакетна цена. 

- Богатата и разнообразна развлекателна програма и атракции включени в 

общата пакетна цена (оферта). 

- Гарантиран контрол и качество на храните, напитките и допълните услуги 

от туроператора и хотелите. 

2. За хотелиерите - собственици и инвеститори 

- Възможност за предварително планиране на разходите за храни, напитки, 

допълнителни дейности и атракции. 

- Възможност за предварително планиране на строително ремонтни и други 

дейности по поддръжка на МТБ. 

- Възможност за планиране и наемане на необходимият хотелски обслужващ 

персонал (изпълнителски и управленски). 

- Спестява разходи за персонал, защото обслужването на блок маси не 

изисква персонално обслужване. 

- Възможност за планиране и доставка на суровини, материали и 

консумативи, според мащабите на дейността. 

- Гарантирани приходи и печалба в съответствие със заетостта и 

предварително сключените договори. 
 

Отрицателни аспекти (недостатъци) на системата 

Независимо от многото видими и осезаеми причини системата „ALL 

INCLUSIVE“ да се ползва с доверие и да бъде търсена от потребителите на 

международния и вътрешен туристически пазар, в процеса на развитието и 

прилагането и в практиката, се констатират редица негативни последствия, които са 

подложени на критика и които категорично показват, че почивките тип „ОЛ 

ИНКЛУЗИВ” оказват крайно отрицателно въздействие върху икономическото, 

социално и екологическо състояние и развитие на финансите, обществата и 

природната среда.  

Пример: Големите туроператори развиват масово своята дейност предимно в 

големи затворени комплекси, където се стремят да удовлетворят по всякакъв начин 

потребностите на туристите. По този начин, обаче местните общности и другите 

туристически предприятия са изключени от дейността и печалбата в хотелиерството, 

и са принудени да търсят други начини да оцелеят. 

Хотелите по системата „Ол инклузив” печелят от една стая 80-85% повече в 

сравнение с другите туристически предприятия, по данни от множество изследвания 

на наши и чуждестранни учени. Туристическата организация на САЩ съобщава, че 

„ALL INCLUSIVE“ хотелите привличат по-голяма печалба, но тяхното влияние върху 

икономиката, е с „долар печалба по-малко” от другите възможности за настаняване. 

По този начин печалбите отиват единствено за туроператорите, а за туристическите 

страни „Ол инклузив” курортите се превръщат в неизчерпаем източник на загуби. За 

съжаление до момента официални мнения, дебати и становища по въпроса в България 

няма. 

Което на практика означава, че икономическите ползи от системата се 

насочват към малък брой големи туроператори, а местните предприемачи и особено 

малките хотели и другите места за настаняване са лишени от възможността да се 
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конкурират успешно с възможностите на големите туроператори и са обречени на 

загуби и фалити.  

 Друг отрицателен аспект на системата „ALL INCLUSIVE“, е породен от 

дискриминирането на местното население, което при някои форми на системата, е 

изолирано от процеса на управление и експлоатация, от затвореният характер на 

комплексите.  

 Възникват и проблеми от организационен и финансов характер, когато в един 

и същ хотел трябва да се настанят гости ползващи системата „ALL INCLUSIVE“ и 

гости, които се настаняват на място от Рецепцията, без предварителни резервации. 

Тук проблемите са с заплащането, начините на хранене и ползването на общи 

съоръжения и атракции при различен статут. 

 Не на последно място е и проблемът с екологията и замърсяването на околната 

среда в местата с множество големи хотели и хотелски комплекси работещи по 

системата „ALL INCLUSIVE“, където замърсяването и изхвърлянето на отпадъци от 

различно естество са в десетки пъти по-големи количества над допустимите 

екологични норми, при което водите, въздуха и почвите се замърсяват системно, а в 

някои случаи необратимо. 
 

 Фактори влияещи върху развитието на системата „ALL INCLUSIVE“ 

 Основните фактори влияещи върху развитието и разрастването на системата 

„ОЛ ИНКЛУЗИВ”, без да претендираме за пълна изчерпателност, поради 

променливият характер на някои от тях, са следните: 

- Ограничени финансови възможности и наличие на свободно време 

- По-големи и големи финансови възможности и липса на свободно време 

- Страх от престъпления и посегателства върху личността 

- Валутни и парични измами и посегателства 

- Финансова и времева предвидимост и управление 

- Пълна релаксация 
 

Системата „ALL INCLUSIVE“ в България 

В България по системата „ОЛ ИНКЛУЗИВ” почиват масово, неплатежоспособни 

или ниско платежоспособни туристи, което изгради на страната ни имидж на 

предимно евтина дестинация от която се ползват много чуждестранни туристи, дошли 

едва ли не на „алкохолна“ ваканция. Презастрояването на морските и планинските ни 

курорти и ниското качество на предлаганите туристически услуги, особено след 

появата на пандемията с Ковит 19, кара хотелиерите по-всякакъв начин да се опитват 

да привлекат туристи, за да оцелеят. От друга страна, големите хотели и хотелски 

вериги през 2020г., не отвориха врати, или работиха с намален капацитет и понякога с 

ниска печалба, дори на загуба. 

От няколко десетилетия България е предпочитана лятна дестинация за ученици 

и младежи от западните страни, както и за туристи с ограничен бюджет предимно по 

системата „ОЛ ИНКЛУЗИВ”, и поради факта, че обслужването не е на необходимата 

висока, което от своя страна напомня за нерешените проблеми с кадрите и тяхната 

квалификация. 

Най-често „ОЛ ИНКЛУЗИВ” комплексите са от затворен тип, ограничаващи 

външния достъп и предлагащи множество и разнообразни услуги за гостите си. Тук 

бихме могли да избираме между хотели в зависимост от нашите предпочитания. По-

голям или по-малък комплекс, в близост до плажната ивица, или да разполага с по-

голям асортимент от допълнителни услуги включени в цената. 

Ниските и средно категорийни хотели в страната предимно 2* и 3* предлагат 

основен кулинарен вариант (асортимент). В повечето случаи на туристите се 
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предоставя избор от 5 вида салати, с 5-6 вида ястия и плодове на шведска маса и 

няколко други десерти. Броя на услугите, в по-евтините хотели не са много. 

Безплатно се ползват шезлонги и чадъри около басейните. Предимството на този вид 

хотели е по непретенциозната и отпускаща обстановка и изключително ниските цени. 

На Северното Черноморие има хотели 3* които принципно предлагат за пакет 

„ол инклузив” приемливи, не високи цени. В района на Св.Св. „Константин и 

Елена” има оферти на хотелите Глория*** и хотел Русалка *** работещи на УЛТРА 

„ОЛ ИНКЛУЗИВ”, които не се покриват с международната представата и практика за 

предлагане на почивка УЛТРА „ОЛ ИНКЛУЗИВ”. 

По-високо категорийните хотели 4* и 5*, по системата „ол инклузив” 

предоставят и по добри условия относно големини на стаи, обзавеждане и 

оборудване, както и хранене по четири, пет пъти дневно, от по-голям и разнообразен 

асортимент ястия. Безалкохолни и алкохолни напитки местно производство се 

предлагат от 10 часа сутринта, до полунощ. Лоби-бар и бар-басейните осигуряват 

напитки и леки закуски. Към пакета услуги се включват анимация и забавления по 

тематични програми, конкурси, музикални вечери, детски празненства и т.н. Почти 

винаги на разположение има боулинг, фитнес зала и сауна.  

Националната туристическата индустрия е силно зависима от големите 

курорти, които привличат голяма част от туристите по системата „ол инклузив”, 

която обаче се оказва печеливша предимно за големите туроператори /посредници/ и 

собствениците на хотелски комплекси. Много от гостите никога не се връщат в 

България, заради лошите инфраструктура и обслужване, както и поради факта, че 

оцеляването на хотелите кара по-дребните собственици да занижават „изкуствено” 

цените на нощувките и храната, от което се компрометира качеството на предлагане и 

услугите. За добрите и платежоспособни туристи системата „ОЛ ИНКЛУЗИВ” се счита 

за компрометирана и непрестижна. 

В България дебати за негативните ефекти на системата „ол инклузив” върху 

местната и националната икономика отсъстват. Масово е предлагането на „пакетни 

почивки“ в големите ни курорти и то ще продължи, въпреки загубите на много 

наематели и собственици на заведения за хранене и дребни хотелски предприемачи. В 

крайна сметка търсенето определя предлагането и пазарът сам решава дали и колко 

ще бъдат хотелите по системата „ол инклузив”, за сега.  
 

Системата „ALL INCLUSIVE“ в Гърция и Турция 
Двете ни южни съседки са наши основни партньори и конкуренти на 

регионалния туристическия пазар, поради което правим едни кратък сравнителен 

анализ на системата „ОЛ ИНКЛУЗИВ” там. 

В Турция системата „ол инклузив”, е изключително популярна и се ползва в 

много по-големи мащаби от нашите (както на обектите, така и на инфраструктурата), 

поради разположението на хотелите и туристическите комплекси, извън големите 

населени места и градове, и далеч от забавленията за туристите, при което 

хотелиерите са принудени да намират такива места за гостите си. И въпреки, че 

Турция реализира в пъти по големи обеми и приходи в страната се води остра 

полемика, за и против системата „ОЛ ИНКЛУЗИВ”. След кризата през 2014г., между 

Украйна и Русия, през следващите туристически сезони до 2021г. посещенията на 

руски и други туристи, след ограниченията свързани с пандемията, рязко намаляха, а 

полемиката се изостри, но направени капиталовложения в хотелски комплекси и 

инфраструктура са огромни и системата „ОЛ ИНКЛУЗИВ” ще продължи да се използва 

масово, макар и с някои ограничения. Турски бюджет, и работна сила, са силно 

http://www.tripclub.org/index.php?page=hotel&hot_id=52&name=
http://www.tripclub.org/index.php?page=hotel&hot_id=55&name=


62 

 

зависими от посещенията на руски туристи /около 5 млн., годишно/, поради което и 

въпреки разногласията с Русия, по въпросите за Крим и Сирия, страните намират общ 

език, в интерес на туризма и взаимоизгодния обмен на стоки и услуги. 

В Гърция срещу системата „ол инклузив” са болшинството собственици на 

настанителни заведения, поради националните особености на гръцкото хотелиерство, 

предимно дребно и разпокъсано, където хотелите преобладаващо разчитат на 

индивидуални посещения. Болшинството места за настаняване, в страната, са в 

самите населени места и силното предлагане на „общи пакети“ подкопава пазара за 

по-дребните собственици, основно заведения за хранене и малки таверни. 

В приоритетите на гръцката държава, е законодателното  ограничаване на  

предлагането по системата „ол инклузив” в новите хотели, като им се предлагат 

различни стимули да не приемат гости по „общи пакетни цени“. Гръцката национална 

туристическа камара подкрепя категорично тези промени в интерес на собствениците 

на заведения за хранене и малките хотели. 

Ефективното управление на дейността по съставяне на пакетите „ОЛ ИНКЛУЗИВ“ 

включва проучване на потребителските нагласи и очакванията на отделните целеви 

групи и пазари, като извежда на преден план удовлетвореността на гостите от 

предишни техни посещения на хотели от системата чрез анкети и различни видове 

проучвания на общественото мнение. 

Кризата след появата на пандемията от Ковид 19, силно засегна гръцкия 

туризъм и приходите от него в държавния бюджет на страната, където делът е около 

40%. И въпреки, че Гърция предлага предимно индивидуално настаняване, системата 

„ол инклузив”, нараства, в условията на пандемия и санитарни мерки, 

ограничаващи индивидуалното обслужване, за сметка на груповите настанявания с 

обща пакетна цена. 

Принципно, очакванията и нагласите на потребителите относно отделните 

елементи на пакетите се свеждат до следното: 

- Удобен хотел или хотелски комплекс от затворен тип с гарантирана 

сигурност.  

- Множество допълнителни услуги и атракции включени в общата цена: 

басейн, сауна, фитнес, волейболни и/или футболни площадки, съоръжения за 

спорт и отмора. 

- Неограничено или частично ограничено предлагане на храни от бюфети и 

шведски маси. 

- Допълнителни заведения за хранен и развлечения, когато основният 

ресторант не работи. 

- Възможност за ограничен или неограничен достъп до безалкохолни и 

алкохолни напитки.  

- Възможност за провеждане на екскурзии и пътувания до атрактивни и 

други интересни дестинации и места от хотела. 

- Организиране на анимационни услуги: викторини, конкурси, състезания, 

игри, гастроли на оркестри и солови изпълнители, програми и др. 

- Детски кътове и занимални за деца с квалифициран персонал за работа с 

деца /детегледачи, детски аниматори и др./ 

 Тук става въпрос за пакетите „ОЛ ИНКЛУЗИВ“ от типа „почивка и курорт“ „ОЛ 

ИНКЛУЗИВ“, а не за луксозните „супер и ултра“, при които изискванията на целевите 

групи са съвсем различни, както и цените на които се предлагат пакетите. По-

характерните определящи на които са: 

- Индивидуални места за настаняване – луксозни бунгала, вили и/или малки 

хотели, изградени на плажа или в непосредствена близост до морето. 
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- Липса на движение в района, градски шум, презастроеност и гъста 

населеност на месността и зградния фонд. 

- Околната среда изобилства от зеленина, растения, цветя, дървета, вода, 

изкуствени езера, басейни, фонтани и др. 

- Местата за хранене /заведенията/ са малки, като площ и екзотично 

луксозни като интериор, с преобладаващо местни, национални мотиви. 

- Храната е подбрана и много качествена, предимно от местни и световни 

ястия и специалитети. 

- Обслужването се извършва от квалифициран обслужващ персонал „а ла 

карт“ /по меню/, със сервитьори. 

- Развлеченията и атракциите включват практикуването на скъпи водни 

спортове и забавления: подводно гмукане, подводно пещернячество, подводна 

археология, лов на риба с харпуни, каране на лодки, кану, джетове, водни ски, 

сърфинг, разходки с яхта и корабчета до екзотични места и др. 

 В пазара на системата „ОЛ ИНКЛУЗИВ“ текат две взаимно изключващи се 

тенденции, едната, свиване на пазара на пакети по системата, поради отрицателните 

аспекти и практики, които тя поражда и които ние изложихме по-горе, а другата 

разширяване на пазара, поради все по-ниските цени, които предлагат и налагат 

туроператорите и специализираните платформи и сайтове, в някои сегменти и/или 

разнообразяване на предлаганите услуги в рамките на съществуващите ценови нива, в 

резултат от което клиентите са облагодетелствани при покупката на стандартните 

пакети тип „ОЛ ИНКЛУЗИВ“, предимно в ниския и среден сегмент на предлагане (две, 

три и някои четири звездни хотели и хотелски комплекси). 
 

 Сегментиране на пазара „ALL INCLUSIVE“ 

 Пазарът на почивки „ОЛ ИНКЛУЗИВ” е много популярен в световен и 

национален мащаб. Ваканциите от този тип са разпространени и се търсят еднакво 

добре от заможни и хора с ограничени индивидуални и семейни бюджети. Развитието 

и растежа на индустрията с обща пакетна цена, ще зависят все повече от 

епидемиологична обстановка и възможностите за пътуване, продуктите които ще 

предложат производителите и доставчиците на „ОЛ ИНКЛУЗИВ” ваканциите. Тук 

трябва да се имат предвид следните елементи: сигурности и безопасност при 

пребиваване, разнообразие на дестинациите, добра и отлична материална база, много 

добър вътрешен дизайн и екстериор на сградния фонд и помещенията, подобрен 

асортимент от кулинарна продукция, много добро и перфектно обслужване, разширен 

пакет от допълнителни услуги, анимация, спортни съоръжения и интересни атракции, 

подобрени възможности за релаксация и смислено прекарване на свободното време. 

Конкуренцията между големите компании в индустрията „ОЛ ИНКЛУЗИВ” ще се 

задълбочава и разширява и ще обхваща все повече форми и сегменти, като круизните 

почивки, бизнес и здравните пакети и др. 

 Към момента основните сегменти на пазара в индустрията „ОЛ ИНКЛУЗИВ, 

може да разграничим по следните характеристики: 

 Семейства с деца 

 Този сегмент от индустрията „ОЛ ИНКЛУЗИВ” е най-перспективният и 

постоянно разширяващ се, поради изгодните условия, които предоставят почивките и 

ваканциите от този вид, с предварително заплатени разходи за цялото семейство, 

разнообразният и богат асортимент от предлагани храни и напитки включени в 

пакетните цени, сигурността гарантирана от ограниченият достъп и многобройните 

атракции и развлечения за децата и цялото семейство. Освен това за семействата с не 

големи доходи, разходите за осигуряване почивката на цялото семейство с обща 
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пакетна цена тип „ОЛ ИНКЛУЗИВ” са значително по-малки отколкото биха били при 

почивки по отделно, поради това, че децата имат непрекъснати изисквания и правят 

покупки на сладкарски изделия, сладоледи, закуски, напитки и др., които повишават 

стойността на самостоятелната почивка, а в случая, те са част от общата пакетна цена 

на почивката. Също така почивките от типа „всичко включено в цената” предоставят 

големи възможности за ползване на спортни уреди, съоръжения и атракции (басейни, 

фитнес, водни, пързалки, спортни площадки, игрища, анимация и др.), които децата и 

възрастните ползват в общата пакетна цена и които „намаляват” стойността на 

почивката. 

 Семейни двойки без деца  

 Пазарът на семейни двойки без деца или двойки от млади дядовци и баби на 

възраст около 50-те, без ангажименти по гледане на деца, които имат работа и добри 

доходи, непрекъснато се увеличава. За тях производителите и доставчиците на 

ваканции и почивки „ОЛ ИНКЛУЗИВ” са обособили определени места (хотелски 

комплекси от затворен тип в някои курорти, в различни туристически дестинации), 

само за „неангажирани двойки”, които предлагат специфичен продукт, според 

потребителските нагласи и очаквания в този сегмент, с акценти върху уединението, 

спокойствието и уютната атмосфера, с добра организация по настаняване, обслужване 

и предлагане на разширен пакет от развлекателни програми и продукти. 

 Индивидуални туристи  

 Не голям но „перспективен” и постоянен сегмент от пазара, поради големият 

брой самотни хора във всички възрасти: млади (все още не обвързани), на средна 

възраст (ергени и разведени), както и самотни възрастни (овдовели), за които обаче 

стаята трябва да се доплаща или да се заплати цялата при положение, че хотела не 

разполага с единични стаи. Търсенето на почивки от хора в този сегмент е 

целогодишно, поради отсъствието на семейни ангажименти и високата мобилност на 

индивидуалните туристи, които предпочитат организирани почивки, активен начин на 

живот с пътувания включващи обучения, курсове и семинари, както и разнообразие, 

промяна извън местата на постоянното местоживеене и работа. 

 Сватби и меден месец 

 Един постоянен и не голям, но перспективен сегмент, който с разширяване 

пакета от услуги и разнообразяване на възможностите би могъл да повиши своята 

популярност. В момента сватбени двойки от Европа, Северна Америка, Азия, Япония 

и Китай все по-често съчетават почивка или ваканция от типа „ОЛ ИНКЛУЗИВ”, която 

струва по-евтино от традиционна в страната и населеното място където живеят, и 

която предоставя много повече възможности за разнообразен и нетрадиционен начин 

за ознаменуване на сватбеното тържество с последващ „меден месец” на екзотично и 

ново място или „непозната” дестинация. Изборът е разнообразен, според нагласите и 

очакванията, за които големите туроператори са изработили специализирани пакети с 

пребиваване на нетрадиционни, екзотични или известни места и дестинации, на 

отдалечен остров, популярен летен или зимен курорт. 

 Балнеоложки, СПА и терапевтични курорти, места и дестинации 

 Търсенето на почивки с обща цена с включен пакет от балнеоложки, СПА или 

други видове услуги, с лекуване, долекуване, превенция на заболявания, съпътстващи 

терапии или такива с възстановяващи и укрепващи здравословния статус, както и 

разкрасяващи процедури и терапии за хора от всички възрасти, са изключително 

перспективен и непрекъснато разширяващ се сегмент от „ОЛ ИНКЛУЗИВ” 

индустрията. За целта туроператорите сключват договори със самостоятелни хотели 

или наемат хотели и хотелски комплекси, които имат добра специализирана 

медицинско-рехабилитационна материално техническа база, където гости и 
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посетители могат да съчетаят активна или пасивна почивка с лекуване, долекуване 

и/или възстановяване във ваканционен пакет или в пакет от услуги за определени дни. 

 Бизнес и корпоративни туристи 

 Специализирани пакети от типа „ОЛ ИНКЛУЗИВ”, предлагат на бизнесмени и 

компании, възможности за провеждане на корпоративни мероприятия и събития с 

обща цена, където последните ще могат да проведат семинари, обучения, тренинги 

или други дейности, и съоръжения за отмора, релакс или спортни занимания. Честа 

практика, включително и по нашето Черноморие, както и във вътрешността на 

страната, е провеждането на конференции, конгреси или семинари в хотели и 

хотелски комплекси при предварително закупен пакет от услуги с „всичко включено в 

цената” за няколко дни или седмица, при което на гостите се предоставят места за 

провеждане на мероприятията предвидени в бизнес програмата (конферентни зали и 

помещения) и съпътстваща развлекателна програма, както и възможности за ползване 

на игрища, басейни, фитнес, сауна, масажи и др. 

 Голфъри, нудисти, гейове 

 Самостоятелни сегменти от пазара на почивки тип „ОЛ ИНКЛУЗИВ”, където 

според спецификата на търсенето, се предоставят на клубен принцип възможности за 

почивки и ваканции, свързани със задоволяване потребностите на гостите, с 

необходимата материална база и съоръжения, игрища, площадки, басейни, плажове, 

СПА зони, фитнес, сауна масажи и др. 
 

 Заключение 

 В Заключение по темата предлагам на Вашето внимание някои съвети към 

хотелиери и мениджъри на хотели от В. Леонов, дългогодишен главен мениджър и 

директор на редица високо категорийни хотели и хотелски комплекси у нас и в 

чужбина, за елементите и важните акценти при съставяне на пакети от типа „ОЛ 

ИНКЛУЗИВ. 

 Какво трябва да предлага добрият „All inclusive” пакет 

Всеки добър хотелиер от родното Черноморие и не само знае, че пакетите „All 

inclusive” са едно от най-силните му оръжия за привличане на клиенти. На хората се 

харесва най-вече идеята, че плащат всичко предварително и очакват след това по 

време на цялата си почивка да не се тревожат повече за пари. За това трябва да 

изградите пакета си интелигентно - така, че в никой момент гостите ви да не 

почувстват чувството на дискомфорт. Помислете за всичко. 

Храната 

Първото и най-важното нещо, което трябва да запомните, е, че храната е 

основната притегателна сила. Тя може лесно да ви провали и да обезцени вашите 

усилия за успех и щастливи туристи. За това я използвайте пълноценно – пример: 

освен трите задължителни хранения за деня - закуска, обяд и вечеря, бихте могли да 

привлечете вниманието към своя хотел, като предложите и късна и следобедна 

закуска, както и неограничена консумация на богат асортимент от безалкохолни и 

алкохолни напитки през целия ден. Но количеството е само едната половина на 

монетата – другата, и по-важната, разбира се, е качеството. Подбирайте качествени 

продукти и се старайте да предлагате разнообразно меню. Разнообразието не винаги е 

равносилно на много разходи, но без съмнение е гаранция за успех, ако е направено 

добре и с мисъл. 

Услугите 

Добрият „All inclusive” пакет задължително включва безплатно ползване на 

всички съоръжения и услуги, които предлага хотелът. В това число влизат басейн с 

шезлонг гарантирани за всеки гост, SPA зона, парна баня, сауна, джакузи, фитнес 
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зала, игрална зала и др. Обикновено тук не са включени единствено масажите, но това 

е добре известно на гостите, стига да ги има. 

Анимация 

Помислете сериозно и върху изграждането на ежедневна, качествена и 

разнообразна аниматорска програма, с която да се погрижите за доброто настроение, 

комфорта и забавлението на своите гости по време на цялата им почивка. Анимацията 

започва рано сутрин и завършва с шоу програми и забави вечер. Тук важно е да 

успеете да откриете и да привлечете на своя страна специализирани служители и 

аниматори, които да имат богат опит в сферата. Освен това „All inclusive” пакетът 

може да включва и организиране на ежедневни дейности като спорт, разходки сред 

природата, кратки екскурзии, викторини, забавни игри, а за най-малките си гости 

пригответе и специални изненади, приятелско отношение и безопасни зони за игра.  

Помислете за детайлите 

При създаването на добър „All inclusive” пакет трябва да вземете предвид дори 

и най-дребните детайли и да предвидите всичко онова, което би могло да накара 

гостите ви да се почувстват разочаровани. Задължително е да бъде включено 

ползването на безплатен паркинг, безплатен безжичен интернет, безплатен детски 

кът, дори и малки награди при провеждането на игри, викторини и др. 
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РЕЗЮМЕ: Предизвикателството за развитие кризата изкристализира значението на 

туризма като път за развитие за много страни, за намаляване на бедността и подобряване на 

икономиката им. Твърде рано е да се определи дали кризата представлява траен шок. По целия свят 

икономиките, зависими от туризма, работят за финансиране на широк спектър от политически 

мерки за смекчаване на въздействието на намаляването на приходите от туризъм върху 

домакинствата и бизнеса. Постъпленията от туризъм в световен мащаб не се очаква да се 

възстановят до нивата на 2019 г. чак до 2023 г. 
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ABSTRACT: The challenge for development The crisis has crystallized the importance of tourism 

as a development path for many countries, for reducing poverty and improving their economies. It is too early 

to determine whether the crisis is a lasting shock. Worldwide, tourism-dependent economies are working to 

fund a wide range of policy measures to mitigate the impact of declining tourism revenues on households and 

businesses. Revenues from global tourism are not expected to recover until the levels of 2019 until 2023. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Твърде рано е да се определи дали кризата представлява траен шок. По целия 

свят икономиките, зависими от туризма, работят за финансиране на широк спектър от 

политически мерки за смекчаване на въздействието на намаляването на приходите от 

туризъм върху домакинствата и бизнеса. Разположени са парични трансфери, 

безвъзмездни средства, данъчни облекчения, издръжка на заплати и гаранции по 

заеми. Банките също са спрели погасяването на заеми в някои случаи. Някои държави 

са съсредоточили подкрепата си върху неформални работници, които обикновено са 

концентрирани в туристическия сектор и са силно уязвими. Анализ на туристическата 

индустрия от McKinsey & Company казва, че многогодишното възстановяване на 

търсенето на туризъм до нивата от 2019 г. ще изисква експериментиране с нови 

механизми за финансиране. Консултантската фирма анализира пакети стимули в 24 

икономики на обща стойност 100 млрд. Долара директна помощ за туристическата 

индустрия и 300 млрд. Долара помощ в други сектори със значително участие в 

туризма. Най-прекият стимул беше под формата на безвъзмездни средства, 

облекчаване на дългове и помощ за малки и средни предприятия и авиокомпании. 

Фирмата препоръчва нови начини за подпомагане на индустрията, включително 

механизми за разпределение на приходите между хотелите, които се конкурират за 

един и същ пазарен сегмент, като например участък от първа линия, и държавни 

фондове за собствения капитал за свързани с туризма бизнеси. 
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„Няма начин да излезем от тази дупка, в която се намираме“, каза Ървин 

ЛаРок, генерален секретар на Карибската общност (CARICOM), на виртуално 

събитие през септември. От плажовете с бял пясък на Карибите, Сейшелите, 

Мавриций и Тихия океан до задните улици на Банкок, до обширните национални 

паркове в Африка, страните се борят с това как да привлекат посетителите, като 

избягват нови огнища на инфекция. Решенията варират от привличане на 

свръхбогатите, които могат да поставят карантина на своите яхти, до покана на хора 

да останат за периоди до една година и да работят на практика, докато се наслаждават 

на тропическа гледка. 

 

1. Световни тенденции 

Предизвикателството за развитие кризата изкристализира значението на 

туризма като път за развитие за много страни, за намаляване на бедността и 

подобряване на икономиката им.  

В Африка, на юг от Сахара развитието на туризма е ключов двигател за 

преодоляване на разликата между бедните и богатите страни, като зависимите от 

туризма страни осредняват реално растежа на БВП на глава от населението от 2,4 % 

между 1990 и 2019 г. - значително по-бързо от нетуризма - зависими държави в 

региона, според служителите на МВФ. По-малките, зависими от туризма нации са в 

много отношения заключени в своите икономически съдби. Сред малките островни 

държави има малко, разбирасе ако въобще има такива, алтернативни сектори, в които 

те могат да прехвърлят труда и капитала. Сейшелите например са се възползвали от 

увеличаването на износа на риба тон през периода на COVID-19, което донякъде 

компенсира загубите от туризъм, но тези допълнителни приходи остават част от 

приходите от туризъм. Правителството също така изпълнява план за изплащане на 

заплати на разселените работници от туристическия сектор, като същевременно 

предлага възможности за преквалификация. Междувременно правителството в 

Барбадос се опитва да запази социалните разходи и да преориентира капиталовите 

разходи, за да създаде работни места, поне временно, в нетуристически сектори като 

селското стопанство и развитието на инфраструктурата. Карибската хотелиерска и 

туристическа асоциация прогнозира, че цели 60 % от 30 000 нови хотелски стаи, 

които са били във фазата на планиране или строителство в целия регион на Карибите, 

няма да бъдат завършени в резултат на кризата. Все пак кризата се разглежда като 

възможност за подобряване на индустрията в средносрочен и дългосрочен план чрез 

по-голяма дигитализация и екологична устойчивост. UNWTO насърчава подкрепата 

за обучение на работници с цел изграждане на цифрови умения за използване на 

стойността на големите данни, анализи на данни и изкуствен интелект. 

Възстановяването трябва да се използва за подобряване на ефективното използване на 

промишлеността на енергия и вода, управление на отпадъците и устойчиво 

снабдяване с храни. „В сектор, в който работят 1 на 10 души в световен мащаб, 

използването на иновациите и дигитализацията, възприемайки местните ценности и 

създавайки достойни работни места за всички - особено за младежта, жените и най -

уязвимите групи в нашите общества - може да бъде в челните редици на туризма и 

възстановяванета “, казва генералният секретар на ЮНВТО Зураб Пололикашвили. 

 

2. Приспособяване към нова норма  

Тъй като непосредственото въздействие на блокирането и мерките за 

ограничаване намаляха през втората половина на 2020 г., страните започнаха да 

търсят баланс. 
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Тайланд, Сейшелските острови и други държави одобряват програми, които ще 

приемат туристи от страни с „по-нисък риск“ със специални изисквания за карантина. 

Фиджи е създал „сини платна“, които ще позволят на морските посетители да 

пристигат на яхти и да поставят карантина в морето, преди да отприщят „огромното 

икономическо въздействие, което носят на борда“, заяви премиерът Франк 

Байнимарама в Twitter. Сейнт Лусия изисква отрицателен тест за COVID-19 не повече 

от седем дни преди пристигането. Австралия създаде „балон за пътуване“, който ще 

премахне изискванията за карантина за пътуващите от Нова Зеландия. Страните от 

КАРИКОМ също създадоха „регионален балон за пътуване“, който премахва 

тестването и карантината за хора, пътуващи от страни в балона. В нова ера на 

отдалечена работа, държави и територии като Барбадос, Естония, Грузия, Антигуа и 

Барбуда, Аруба и Каймановите острови предлагат нови дългосрочни разрешителни, с 

продължителност до 12 месеца на някои места, за да примамват чуждестранните 

посетители носете виртуалните си офиси със себе си, докато харчите в местните 

икономики. Япония, която бе отбелязала трите си международни пристигания от 2013 

до 2018 г., започна да премахва затварянето на границите за пътници от определени 

страни в края на октомври. За да се компенсира възстановяването на туризма след 

пандемия, Работен документ на МВФ препоръчва на правителството да продължи 

тенденцията за облекчаване на визовите изисквания, да отвлече посетителите от 

градските центрове в по-слабо населените райони на страната и да допълни 

връщането на туризма с подобрения в трудовите ресурси и туристическа 

инфраструктура. Световният съвет по туризъм и пътувания в доклад за бъдещето на 

индустрията казва, че пандемията е изместила фокуса на пътуващите към вътрешни 

пътувания или към природни и външни дестинации. Пътуването до голяма степен ще 

бъде „стартирано от по -малко склонните към риск пътници и първите осиновители, 

от пътешественици с приключения и туристи, до сърфисти и планинари“, се казва в 

доклада. Пътуването в свободното време ще доведе до завръщането в сектора на 

туризма и пътуванията. Бизнес пътуванията, важен източник на приходи за хотели и 

авиокомпании, могат да видят постоянна промяна или може да се върнат само на 

етапи въз основа на близост, причина за пътуване и сектор. В крайна сметка 

завръщането на туризма вероятно ще зависи от това, което ще бъде дълбоко лично 

решение за много хора, тъй като те преценяват риска от разболяване спрямо 

необходимостта от пътуване. Частният сектор, подкрепен от някои зависими от 

туризма държави, разработва глобални протоколи за различни туристически 

индустрии, включително призив за по-бързо тестване на летищата, за да се повиши 

доверието в пътуванията. „Факт е, че хората не се чувстват комфортно да пътуват. Не 

сме въвели необходимите протоколи, за да им осигурим този комфорт “, каза 

премиерът на Сейнт Лусия Алън Частане на виртуално събитие през септември. 

„След 11 септември TSA [Администрацията по сигурността на транспорта] и други 

агенции по сигурността по света свършиха фантастична работа по разработването на 

протоколи, които възвърнаха доверието на обществото в пътуванията и за съжаление 

с тази пандемия не направихме това.“ 

Постъпленията от туризъм в световен мащаб не се очаква да се възстановят до 

нивата на 2019 г. чак до 2023 г. През първата половина на тази година туристическите 

пристигания са спаднали в световен мащаб с повече от 65 процента, с почти спиране 

от април - в сравнение с 8 процента по време на световната финансова криза и 17 

процента на фона на епидемията от ТОРС от 2003 г., според текущите изследвания на 

МВФ за туризма в пост-пандемичен свят. Октомврийската прогноза за световната 

икономика прогнозира, че глобалната икономика ще се свие с 4,4 % през 2020 г. 

Шокът в икономиките, зависими от туризма, ще бъде много по-лош. Реалният БВП 
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сред африканските страни, зависими от туризма, ще се свие с 12 %. Сред зависимите 

от туризма карибски държави спадът също ще достигне 12 процента. Тихоокеанските 

островни държави като Фиджи биха могли да видят реалния БВП да се свие със 

смайващите 21 процента през 2020 г. Икономическият удар също не е ограничен до 

най-зависимите от туризма страни. В Съединените щати Хавай видя, че една на всеки 

шест работни места изчезва до август. Във Флорида, където туризмът представлява до 

15 % от приходите на държавата, служители заявиха, че ще са необходими до три 

години за възстановяването на индустрията. Сред страните от Г -20 секторите на 

хотелиерството и пътуванията съставляват средно 10 процента от заетостта и средно 

9,5 процента от БВП, като делът на БВП достига 14 или повече процента в Италия, 

Мексико и Испания. Шестмесечно прекъсване на дейността би могло директно да 

намали БВП между 2,5 % и 3,5 % във всички страни от Г-20, според скорошен доклад 

на МВФ. 

Управление на разликата в приходите В Барбадос и Сейшелските острови, 

както и в много други зависими от туризма нации, пандемията доведе индустрията до 

виртуална застоя. След като успешно спряха местното предаване на вируса, властите 

отвориха отново островните си страни за чуждестранни туристи през юли. И все пак 

пристиганията през август са намалели с почти 90 процента спрямо предходните 

години, което пресушава жизненоважен поток от държавни приходи. Барбадос беше 

влязъл в кризата с добри икономически основи в резултат на подкрепената от МВФ 

програма за икономически реформи, която помогна за стабилизиране на дълга, 

изграждане на резерви и консолидиране на фискалната си позиция точно преди 

настъпването на кризата. МВФ увеличи програмата си за разширени фондове за 

финансиране с около 90 милиона долара, или около 2 процента от БВП, за да 

подпомогне финансирането на възникващия фискален дефицит в резултат на 

намаляване на приходите от свързана с туризма дейност и увеличаване на разходите, 

свързани с COVID. „Колкото по -дълго трае това, толкова по-трудно се поддържа“, 

казва Кевин Гринидж, старши технически съветник на премиера на Барбадос Миа 

Мотли. „Това, което не искаме да правим, е да действаме разумно в политиката по 

начин, който ще застраши печалбите по отношение на основите, които сме 

направили.“ От другата страна на света, Сейшелите, държава, която навлезе в кризата 

от подобна позиция на сила, все още ще бъде изправена пред предизвикателството да 

се върне към средносрочната фискална устойчивост без значителна подкрепа. Точно 

преди да настъпи кризата, правителството възстанови международните резерви и 

консолидира своите фискални позиции. Въпреки това продължаващата пандемия 

удари островната държава в Индийския океан много силно, тъй като приходите от 

туризъм спаднаха, докато разходите, свързани с COVID, се увеличиха. „Твърде рано е 

да се определи дали кризата представлява постоянен шок и как тя ще оформи 

туристическата индустрия занапред“, казва Бориана Йончева, шеф на мисията на 

МВФ за Сейшелските острови. „Предвид големите несигурности около 

възстановяването на сектора, ще бъдат необходими иновативни структурни политики, 

за да се адаптират към новите нормални условия.“ 

Туристическата индустрия създава значителни икономически ползи както за 

държавите, които приемат туристите, така и страните, от които идват. Особено в 

развиващите се страни, една от главните мотивации за даден регион да се рекламира 

като туристическа дестинация е очакваният икономически растеж. Благодарение на 

туризма, човешкото здраве и трудоспособността се стабилизират и се разкриват 

работни места, които са основен източник на доходи за някои райони и подобряват 

жизнения стандарт в него.  
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Светът е изправен пред безпрецедентна глобална здравна, социална и 

икономическа извънредна ситуация в резултат на пандемията от COVID-19. Появата 

и разпространението на коронавируса безспорно указва най – силно въздействие 

върху туризма. Секторът е четвъртата по големина категория на Европейския съюз 

при износа и носи допълнителни ползи за европейската икономика като цяло - всяко 

евро добавена стойност, генерирано в туризма, носи допълнителни 56 цента добавена 

стойност под формата на непряко въздействие върху други промишлени сектори.66 

Мерките за социална изолация включват временно преустановяване на дейността на 

всички места за настаняване и затварянето на ресторанти, нощни клубове и спа 

центровете. Поради непрекъснато променящите се епидемиологични ситуации, 

реализираните загуби от недостиг на ликвидност за някои предприятия от малък и 

среден вид повлияват пагубно в първите месеци от възникването на пандемията в 

глобален мащаб, и след това. Респективно, работните места също са застрашени - в 

туризма се разчита до голяма степен на сезонни и временни работници (23 %), много 

от които са млади (37 % от работниците в туризма са на възраст под 35 години), жени 

(59 %) и от други държави (15 % от Европейския съюз или държави извън него). 

В туризма е включена също така важна част от участниците в социалната 

икономика, допринасящи за социалното приобщаване. Без нужните действия в 

подкрепа на заетостта, кризата би могла да доведе до загуба на около 6 милиона 

работни места в Европа и да окаже отрицателно въздействие върху поминъка на 

много повече хора в различни държави членки, които често са сред икономически 

най-уязвимите.67 

Обектът на изследването е туристическият сектор, а като предмет е 

въздействието на пандемията върху него. 

Целта на този реферат е да бъдат разгледани икономическите трудности, пред 

които коронавирусът е подложил туризма и да се разгледат възможните методи за 

справянето с кризата. 

 

3. Въздействие на пандемията върху сектора 

3.1. Нанесените щети от затварянето на границите 

Ограниченията за пътуване във връзка със здравната криза нанасят тежки щети 

на туризма, който има важен принос за всяка икономика. Предприетите мерки за 

затварянето на границите и социалното дистанциране с цел намаляване 

разпространението на вируса оставят многобройни туристически предприятия без 

приходи за неопределен период от време.  

Пряко и косвено туристическата екосистема създава близо 10 % от БВП на 

Европейския съюз и го е превърнала във водещата туристическа дестинация в света с 

563 милиона чуждестранни туристи и 30 % от световните постъпления през 2018 г.68 

Туризмът имаше ключова роля за икономиката на България. Това е секторът, който 

осигурява 14% от БВП и хиляди работни места. След появата на пандемията и 

наложените мерки, много чуждестранни туристи се въздържат от предприемането на 

почивка на територията на страната ни. Затварянето на границите ни, подтикна 

българските туристи към традиционните почивки в рамките на България, което от 

своя страна допринесе за раздвижването на вътрешния туризъм и подкрепянето на 

                                                 
66 ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, Туризъм и транспорт през 2020 година и след това, Брюксел, 13.05.2020 

г. 

COM(2020) 550 final, с. 10 <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-commission-tourism-

transport-2020-and-beyond_bg.pdf> 
67 Пак там., с.13 
68 ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, Цит.съч, с. 2 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_bg.pdf
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малките и средни предприятия в условията на пандемия, но въпреки това, този 

“спасителен пояс” не постигна нужното за да компенсира вече реализираните загуби 

за отделните предприятия. През 2020г. месецът с ръст на българските туристи в 

родните хотели е септември – “Общият брой на нощувките във всички места за 

настаняване, регистрирани през септември 2020г. е 1 787,2 хил., или с 42,3% по-малко 

в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувките през 

септември 2020г.  достигат 88,1 млн.лв., или с 47,1% по – малко в сравнение с тези от 

2019 година. Данните сочат срив при посещенията на чужди туристи през месеца, но 

ръст – при българските.”69. По отношение на наетия персонал през последния месец 

анкетата регистрира увеличение на ръководителите, предприели основните мерки: 

„освобождаване/съкращаване“, „платен отпуск“, „преминаване на непълно работно 

време“ и „неплатен отпуск“.70 

Като предпочитани места за настаняване за българските туристи биват 

самостоятелните къщи за гости,апартхотели и малки семейни хотели където могат да 

бъдат социално-дистанцирани от околните и все пак да осъществяват своите желани 

почивки за отдих и развлечение. По думи на Румен Драганов, председател на 

Конфедерацията на българския туристически бизнес семейният туризъм се е доказал 

като устойчив в условията на криза, докато големият индустриален туризъм е показал 

точно обратното – неустойчивост. 

Потърпевши от последствията от пандемията бяха и турооператорите, които 

поради ограничаване на полети, затваряне на хотели и туристически обекти, бяха 

принудени да отменят или да не осъществят редица от планираните им преди 

пандемията туристически пътувания. Тенденцията показва, че малките туристически 

групи и индивидуалния семеен туризъм ще бъдат предпочитани пред масовия.  

 

3.2. Статистически данни 2020 г. и сравнения с предходна година 

Разгледани са туристическите пътувания и разходите за туризъм на 

населението за отделните тримесечия на 2020г. и е направен сравнителен анализ по 

показателите за “реализирани туристически пътувания (с лични и професионални 

цели)”. 

През първото тримесечие на 2020 г. 490.7 хил. български граждани са 

реализирали туристически пътувания (с лични и професионални цели). 

Преобладаващата част от тях - 83.3%, са пътували само в страната, 14.2% - само в 

чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със 

същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече 

навършени години намалява с 47.2%. През първото тримесечие на 2020 г. средният 

разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени 

години е 151.75 лв. в страната и 674.37 лв. в чужбина. Същевременно разходите на 

едно лице за професионално пътуване са средно 155.45 лв. в страната и 1 237.85 лв. в 

чужбина. 71 

През второто тримесечие на 2020 г. по време на извънредното положение и 

последвалата епидемична обстановка в страната 447.2 хил. български граждани са 

                                                 
69 Националният борд по туризъм, Ръст на българските туристи в родните хотели през септември 2020 

година, 10.11.2020, <https://tourismboard.bg/news/rast-na-balgarski-turisti-v-rodnite-hoteli-prez-septemvri-

2020-godina/> 
70 Национален статистически институт, Дейност и състояние на местата за настаняване при условията 

на епидемична обстановка през септември 2020 година, 

<https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Accommodation2020-09_covid.pdf> 
71 Национален статистически институт, Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 

през първото тримесечие на 2020 година (предварителни данни), 24.06.2020г., 

<https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Trips2020q1_NV50V8F.pdf> 

https://tourismboard.bg/news/rast-na-balgarski-turisti-v-rodnite-hoteli-prez-septemvri-2020-godina/
https://tourismboard.bg/news/rast-na-balgarski-turisti-v-rodnite-hoteli-prez-septemvri-2020-godina/
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Accommodation2020-09_covid.pdf
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Trips2020q1_NV50V8F.pdf
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реализирали туристически пътувания (с лични и професионални цели). 

Преобладаващата част от тях - 92.7%, са пътували само в страната, 6.8% - само в 

чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със 

същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече 

навършени години намалява с 63.3%. През второто тримесечие на 2020 г. средният 

разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени 

години е 176.46 лв. в страната и 497.95 лв. в чужбина. Същевременно разходите на 

едно лице за професионално пътуване са средно 132.34 лв. в страната и 949.46 лв. в 

чужбина.72 

През третото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична 

обстановка в страната 1 324.4 хил. български граждани са реализирали туристически 

пътувания (с лични и професионални цели). Преобладаващата част от тях - 94.1%, са 

пътували само в страната, 3.2% - само в чужбина, а 2.7% са пътували както в 

страната, така и в чужбина. Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече 

навършени години е с 23.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., 

като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 5.0%, така и в 

броя на пътувалите в чужбина - с 88.0%. При броя на пътувалите както в страната, 

така и чужбина спадът е с 47.9%. През третото тримесечие на 2020 г. средният разход 

при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 

308.80 лв. в страната и 786.20 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице 

за професионално пътуване са средно 135.96 лв. в страната и 1 052.57 в чужбина.73 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата 

епидемична обстановка в страната 471.8 хил. български граждани са реализирали 

туристически пътувания (с лични и професионални цели). Преобладаващата част от 

тях - 95.4%, са пътували само в страната, 3.9% - само в чужбина, а 0.7% са пътували 

както в страната, така и в чужбина. Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и 

повече навършени години е с 63.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 

2019 г., като срив се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 57.4%, така 

и в броя на пътувалите в чужбина - с 91.7%. При броя на пътувалите както в страната, 

така и в чужбина спадът е с 86.5%. През четвъртото тримесечие на 2020 г. средният 

разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени 

години е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чужбина. Същевременно разходите на 

едно лице за професионално пътуване са средно 196.88 лв. в страната и 1 040.74 лв. в 

чужбина.74 

При измененията, изобразяващи промяната в броя на туристическите 

пътувания спрямо това дали пътуването се е осъществило в рамките на страната или 

извън нея първоначално се наблюдава плавно отслабване на пътуващите, след което в 

периода на третото тримесечие на 2020г. има рязък спад на българските туристи в 

страна и извън нея поради разрастналата се пандемична криза. Също така се 

наблюдава увеличение на интереса към реализирането на почивки в рамките на 

страната поради възникналите ограничения по границите в резултат от 

разпространението на вируса. (вж.: фиг. 1). 

                                                 
72 Национален статистически институт, Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 

през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни), 21.08.2020г., 

<https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Trips2020q2_6IRZUJN.pdf> 
73 Национален статистически институт, Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 

през третото тримесечие на 2020 година (предварителни данни), 20.11.2020г.,  

<https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Trips2020q3_NI1PJHU.pdf> 
74 Национален статистически институт, Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 

през четвъртото тримесечие на 2020 година (предварителни данни), 22.02.2021г. 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Trips2020q2_6IRZUJN.pdf
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Trips2020q3_NI1PJHU.pdf
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Фиг. 1. Обобщение на данните за реализирани пътувания в страната и чужбина 

по период за 2020г. 

 

По данни от Министерството на туризма за периода януари – април 2020 г. 

приходите от входящ туризъм възлизат на над 386 млн. евро. Спадът спрямо същия 

период предходната година е -34,4%.  За периода януари – април 2020г. е направено 

статистическо изследване за българските граждани, които са реализирали пътувания в 

чужбина по всички видове цели равняващо се на общия брой от 1 252 946 пътувания. 

Намалението спрямо предходната година е -52,9%. 75  

 

Заключение 

След направения анализ в научната разработка могат да се направят следните 

изводи: 

1. Имайки се предвид, че кризата е с “отворен край” бъдещото развитие на 

ситуацията с вируса е непредвидимо, но на първо време е много важно да се 

фокусираме върху възможните краткосрочни мерки.  

2. Нужно е да се изготви стратегия, с която да бъде осъществен рестарт на 

сектора в най-скоро време.  

3. Трябва да се обмисли рекламирането на българските туристически дестинации 

като “сигурна туристическа дестинация”, за целта трябва да бъдат внедрени 

специални мерки за осигуряване на максимално най-безопасен престой на 

отделния турист включително и провеждането на системни проверки за 

контрол. Да се осигури сертифициране с хигиенен сертификат на Европейския 

съюз, който удостоверява, че фирмите в отрасъла спазват стандарти за 

профилактика и контрол на случаи на COVID-19. Това би укрепило доверието 

на българските и чуждестранни туристи и би насърчило пътуванията. 

4. Насърчаване на местния туризъм. Българските туристи не само ще 

подпомогнат туризма на страната, но и ще бъде добра възможност да посетят 

нови, непознати или позабравени природни или културно-ценностни кътчета в 

рамките на България. 

5. Планиране на дългосрочни начини за справяне с кризата. 

                                                 
75 Министерство на туризма, Международен туризъм - България (януари - май 2020г.) 

<https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/statisticheski-danni/statisticheski-danni-za-mezhdunaroden-

turizum-v-bulgariya-za-2020-g> 
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6. Според експерти от UNWTO от цял свят вътрешното търсене ще се възстанови 

по – бързо от международното. Предвижда се най – уяизвимите от корона 

вируса групи, а именно по – възрастните туристи да се въздържат от пътувания 

отново в идните години. 
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РЕЗЮМЕ: Настоящата статия има за цел да оцени материалното и нематериалното 

въздействие на дигиталния туризъм, както върху крайния потребител, така и върху икономическите 

субекти, предлагащи туристически услуги. Това е сложна задача, която трябва да бъде разработена 

като концепция във все по-големи детайли с течение на времето. Тук се прави опит за нова подялба 

на феномена „дигитален туризъм“ според типа на организация и заплащането. Да се оцени 

въздействието на дигиталния туризъм като самопрактикуващ се или асистиран заместител на 

традиционния туризъм е изключително важно във времена на локдаун поради пандемия или друга 

причина. Тук ще бъдат разгледани четири основни положения, на които в бъдещи изследвания ще се 

търсят методи за квантифициране посредством математически формули, предложени от автора, 

със съответните показатели. Това са: самопрактикуващ се (платен или безплатен) дигитален 

туризъм, както и асистиран (платен или безплатен) дигитален туризъм. 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дигитален туризъм, алтернативен туризъм, измерване, локдаун, 

пандемия 
 

DIGITAL TOURISM - WINNERS AND LOSERS DURING LOCKDOWN 
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ABSTRACT: This article aims to evaluate the tangible and intangible impact of digital tourism, 

both on the end user and on economic operators offering tourism services. This is a complicated task, which 

needs to be developed as a concept in in ever-increasing detail over time. Here an attempt is made for a new 

division of the phenomenon of "digital tourism" according to the type of organization and payment. For the 

first time, mathematical formulas for measurement are proposed. Assessing the impact of digital tourism as a 

self-practicing or assisted activity that substitutes the traditional tourism is of great importance in times of 

lockdown (due to pandemic or other reasons). Here we will consider four main positions, which require 

development of methods for quantification using mathematical formulas. These will be developed and 

proposed by the author in future research, along with with their relevant indicators. These are: self-practiced 

(paid or free) digital tourism, as well as assisted (paid or free) digital tourism. 
 

KEYWORDS: digital tourism, alternative tourism, evaluation, lockdown, pandemic 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В динамичната и тревожна глобална обстановка на 2020-2021 година туризмът 

се очерта като един от най-тежко засегнатите отрасли от Ковид 19 пандемията. 

Големи и традиционни отрасли от него бяха блокирани за цели месеци и сезони. 

Ограниченията за пътуване поради рисковете за здравето и живота на хората 

доведоха до фалити на многобройни фирми в бранша – от най-малките до гиганти – 

авиокомпании и туроператори76. Други бяха спасени на ръба на фалита с милиардни 

държавни помощи, като например водещата немска авиокомпания Lufthansa, спасена 

с публична помощ от 6 милиарда евро77. 

                                                 
76 Bloom, L. B., Forbes magazine “You Won’t Believe How Many Airlines Haven’t Survived Coronavirus. 

How Does It Affect You?”, June, 2020. 
77 European Comission, “State aid: Commission approves €6 billion German measure to recapitalise 

Lufthansa”, June, 2020, Brussels. 
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Туризмът се оказа практически най-губещият икономически отрасъл в света по 

време на локдаун, наложен от пандемията от Ковид 19 през 2020 и 2021 година, с над 

70% глобален спад на оборотите и печалбите на годишна база. Според някои 

източници общите туристически загуби по време на Ковид 19 пандемията могат да 

достигнат  немислимите 4 трилиона долара в световен мащаб78. 

На фона на всичко изброено дигиталният туризъм представлява нова, 

алтернативна форма на туризъм. Има различни видове дигитален туризъм79, но 

общото между всички тях е, че потребителят осъществява виртуални пътувания чрез 

компютър или мобилно устройство, със или без допълнителни приспособления за 

звук и образ, като очила за виртуална реалност и аудио оборудване за подсилване на 

реалистичния ефект от пътешествието. Това се случва от дома на потребителя, той не 

пътува физически, не ползва транспортни услуги и настаняване, не замърсява 

природата, не оставя въглероден отпечатък върху планетата Земя, за разлика от 

традиционния туризъм, особено в случаите с използване на самолетен транспорт.  
 

В настоящия труд се предлага ново разграничаване на дигиталния 

туризъм на два основни типа: самопрактикуващ се и асистиран; безплатен и 

платен. 
 

При самопрактикуващият се дигитален туризъм потребителят провежда своите 

дигитални пътешествия сам, без да заплаща допълнителни такси на посредници, 

туристически гидове и консултанти.  

При асистираният дигитален туризъм потребителят се включва към онлайн 

туристически събития, организирани от фирми, туроператори, музеи, музикални 

компании, общини и други икономически и нестопански субекти, които го водят в 

преживяването му, а той е в пасивна роля. В този случай може да има заплащане на 

услугата на посредника.  

Заплащането може да бъде директно – чрез заплащане или превеждане на 

определена такса онлайн. Обикновено такива такси са много ниски или направо 

символични – в рамките на няколко долара до няколко десетки долара.  

Заплащането за услугите на посредника може да бъде и пасивно или 

индиректно - под формата на гледането на реклами по време на пътешествието, нужда 

от регистрация за получаване на бъдещи рекламни съобщения и пр. В този случай 

може да се приеме, че услугите на посредника са практически отново безплатни за 

крайния потребител. Той заплаща единствено с малка част от времето и вниманието 

си, но не и с финансови средства. 

Може да се обобщи, че дигиталният туризъм в по-голямата си част е напълно 

безплатен, а в случаите, които потребителят заплаща такса на туристическият 

посредник или организатор на събитието – сумите са незначителни и достъпни за 

всички.  

Повече подробности относно тези два типа дигитален туризъм са представени 

по-нататък в настоящия труд. 
 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

В настоящия труд приоритетно използваният метод е математическият анализ 

– посредством който са изведени формули за калкулация влиянието на дигиталния 

туризъм върху потребителя и върху икономическите субекти, предлагащи 

туристически услуги. 

                                                 
78 Deutsche Welle, “COVID: Global tourism losses 'could top $4 trillion”, June, 2021. 
79 Vaisz, C., “Digital Tourism: Four Ways of Visiting Cities Without Leaving Your Home”, Arch Daily, 

September, 2021. 
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Тъй като това въздействие не е само материално измеримо – финансово или по 

друг начин, а е свързано с много субективни оценки като – удовлетвореност на 

потребителя, задоволяване на потребителското търсене и любопитство, създаване на 

навици и бъдещи потребителски нагласи и емоционални реакции, то не е възможно 

показателите за оценка да са само количествени. Трябва да присъстват и качествени 

показатели. Те се измерват трудно, поради субективността на получените резултати и 

оценката им е в голяма степен условна. Въпреки това те трябва задължително да 

присъстват в процеса на цялостна оценка. 

Използваните тук методи за оценка са: количествени (математически) и 

качествени (субективни). Те включват: математически анализ, оценка на 

психологическата удовлетвореност, парична оценка на ефекта на дигиталния туризъм 

и други. Използван е и метода на сравнителния анализ. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Дигиталният туризъм може да се подели на четири основни типа, според 

техниката на осъществяване, която потребителят е избрал. 

 

1. Пътешествия по маршрути на интерактивни карти 

Потребителят зарежда на устройството си интерактивна, дигитална карта, с 3D 

визуализации. Най-често това е Google Street View или Google Maps, или Google 

Earth.  

Можем да се разходим по плажната ивица на Рио де Жанейро или в центъра на 

Париж, да видим пирамидите в Египет и Мексико и практически да обиколим целия 

свят. Ден след ден можем да избираме нов маршрут от нова точка на света.  

В състояние сме да подсилим осезателно въздействието на нашето 

пътешествие, ако по време на виртуалното ни пътешествие си пуснем традиционна 

местна музика и си подсигурим за закуска образци от местната кухня, закупени от 

близкия хипермаркет или бутиков гастроном, с които да прекараме времето си още 

по-приятно и още по-дълбоко потопени в местния дух и култура (Фигура 1). 

Така пътешествието няма да бъде само двуизмерно - върху плоския екран, или 

триизмерно, ако разполагаме с 3D очила, а може да бъде 4D, 5D или 6D преживяване, 

с добавени съответно звук, вкус, аромати и др. 

 
Фиг. 1. Виртуална разходка из Копакабана, Рио де Жанейро 
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2. Разглеждане на природни и културни забележителности 

Музеи, църкви, дворци и исторически паметници. Разнообразието от културни 

атракции, достъпни онлайн, е безкрайно! Струва си да откриете тези завладяващи и 

задължителни изложби безплатно: 

Метрополитън музей на изкуствата, Ню Йорк; 

Музей Лувър, Париж80; 

Дворецът на Версай, Версай; 

Пинакотека, Сао Пауло; 

Национален музей по антропология, Мексико Сити; 

Музей на изкуствата Охара, Курашики и безброй други по целия свят 

Можете да разгледате и безброй природни и културни забележителности със 

специализирани уебсайтове, като Air Pano, който предлага динамични 360-градусови 

гледки на природни феномени и антропогенни обекти от различна надморска 

височина по цялото земно кълбо (Фигура 2). 

 

3. Включване към камери, които предават на живо 

Във всички световни туристически дестинации, във всички малки, 

средноголеми и големи градове по света има стотици и хиляди улични камери, които 

предават на живо в реално време видеострийминг от най-различни места и точки на 

града (live street cams).  

 

 
Фиг. 2. Виртуално посещение водопада Анхел, Венецуела, с помощта на сайта Air Pano, 

съпроводено с музика и динамична 360 градусова 3D ротация на различни височини. 

 

Можем да гледаме забележителностите, хората, които се движат по улиците, 

трафика, заря, фестивали, карнавали и всички други събития, които се случват. При 

това на живо, директно, без цензура и от напълно безопасното място – от нашия дом. 

При това безплатно.  

Това е една страхотна възможност за опознаване на нови туристически 

дестинации, особено за места и държави, в които трудно бихме се решили да отидем – 

например много отдалечени и скъпи места, опасни места с висока престъпност и риск 

за туристите или в държави във военни конфликти и т.н.  

                                                 
80 Le Louvre, VIRTUAL TOURS, “Enjoy the Louvre at home!”, Paris, 2021. 
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4. Гледане на организирани виртуални турове 

Този тип дигитален туризъм почти винаги спада към т.нар асистиран 

дигитален туризъм. Той е и единственият, който практически попада в графата на 

платените дигитални туристически услуги, макар това да е по-скоро изключение, 

отколкото правило. 

Такива организирани турове, в които потребителят може да участва следвайки 

виртуалния водач, или избирайки собствен маршрут, се предлагат от музеи, 

туристически оператори, министерства, образователни институции и много други. 

Като примери ще посочим Музеят за природни науки на Северна Каролина81, 

Националният музей по естествена история Смитсониън82 и много други. 

В настоящият труд за първи път авторът предлага една нова подялба на 

дигиталния туризъм. Според нея: 

Тук ще въведем една нова, авторска подялба на дигиталния туризъм, 

обусловена от формата му на организация и заплащане. Според тази подялба: 

 

Дигиталният туризъм може да се подели на два основни типа – 

самопрактикуващ се и асистиран. Също и вторично поделяне на безплатен и 

платен дигитален туризъм. 

 

Така получените групи дигитален туризъм според авторската подялба, 

предложена в настоящия труд, могат да бъдат: 

 Самопрактикуващ се, безплатен 

 Самопрактикуващ се, платен 

 Асистиран, безплатен 

 Асистиран, платен 

 

I. Самопрактикуващ се от крайния потребител дигитален туризъм без 

посредничеството на туроператор или друг професионален и/или доброволен 

субект, който да спомага извършването на дейността. 

По принцип този тип дигитален туризъм е винаги безплатен. 

Потребителят разглежда виртуални интерактивни карти с 360 градуса 

панорамна улична гледка и върви по избран от самия себе си свободен маршрут. По 

този начин може да се посети всяка точка на света за броени минути, да се обиколи 

един голям град и то не само в района на популярните туристически 

забележителности, а да се посетят и крайните квартали, гетата и други интересни и 

дори опасни места, които дори традиционния присъствен и организиран от 

туроператор или самоорганизиран туризъм не може да предложи. В този смисъл 

дигиталният туризъм е революционен продукт и не е единствено заместващ субстрат 

на традиционния туризъм. Той има своята уникална познавателна и социална роля за 

потребителя и обществото като цяло. Социалната роля се изразява най-вече в това, че 

той е практически достъпен за всекиго, тъй като почти няма потребител на 

туристически услуги или обикновен жител на планетата, който в днешно време да 

няма достъп до интернет и мобилно устройство. А самопрактикуващият се дигитален 

туризъм е безплатен. 

 

                                                 
81 North Carolina Museum of Natural Sciences, Virtual and self-guided tours 
82 Smithsonian National Museum of Natural History - Virtual Tours 
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II. Асистиран дигитален туризъм – с участието на туроператори, 

екскурзоводи, музеи и/или други професионални или доброволни субекти, 

занимаващи се с туризъм, които влизат в ролята на асистенти и водачи на 

обикновения потребител. Тяхното участие, естествено, повишава нивото на 

предлаганата услуга и дигиталният туризъм придобива някои предимства, 

характерни за класическия организиран туризъм. 

Тук в редки случаи може да се прилага директно заплащане за подпомагащите 

услуги на асистентите, но по-често те са безплатни, доброволни или заплатени 

индиректно чрез гледането на реклами от потребителя, увеличения трафик към 

сайтовете на подпомагащите субекти и други алтернативни форми на печалба, за 

които крайният потребител не заплаща нищо от своя собствен джоб. 

Макар и в известна степен субективно, оценяването ще допринесе за 

коректното разбиране и оценка ролята на дигиталния туризъм като заместител и 

алтернатива на традиционните видове туризъм по време на локдаун и други 

рестрикции над придвижването и участието на хората в организирани туристически 

дейности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дигиталният туризъм е частичен заместител на традиционния туризъм по 

време на мерки, ограничаващи свободното придвижване на хората – локдаун. 

Дигиталният туризъм е привлекателен и конкурентен с множество свои 

предимства, които могат да го направят предпочитан и в нормални условия на живот.  

Дигиталният туризъм е интересен, забавен, случва се мигновено и почти 

винаги без никаква предварителна подготовка, може да те заведе до всяка една точка 

на света за секунди, може да се обогатява с допълнителни сетивни възприятия като 

звук, аромати и вкусове, ако направим минимално усилие да си подсигурим 

подходящите атрибути. 

Дигиталният туризъм може да се практикува индивидуално или семейно, без 

да напускаме дома. 

Дигиталният туризъм може да се практикува самостоятелно или да се ползват 

услугите на виртуален асистент – туроператор, гид, музей, екскурзовод и др. 

Дигиталният туризъм в почти всички случаи е безплатен, а в ограничени 

случаи включва символични такси за виртуален асистент.  

Дигиталният туризъм е достъпен за всеки човек, от всяка една точка на света. 

Достатъчно е само да има компютър или мобилно устройство и достъп до интернет. 

Дигиталният туризъм е 100% екологичен, не оставя въглероден отпечатък 

върху планетата, не замърсява околната среда и намалява парниковите емисии и 

влиянието им върху глобалните климатични изменения. 

Прогнозирам, че дигиталният туризъм ще се превърне в устойчив тип 

туристически продукт занапред и ще има своята перманентна роля в бъдещето на 

туристическия бизнес. Ролята на дигиталния туризъм ще нараства неимоверно по 

време на локдаун и пандемии, и ще намалява в периоди на свободно придвижване на 

хората. Но никога няма да изчезне напълно. Бъдещето пред дигиталния туризъм е 

светло и устойчиво. Причините за това се крият в неговите предимства, най-ярките от 

които са, че е безплатен, мигновен и леснодостъпен.  

 

 

 

 

 



82 

 

Използвана литература 

1. Benyon, D. et al., “Presence and digital tourism”, AI and Society magazine, 

Springer-Verlag, London, 2013 

https://www.researchgate.net/publication/251051913_Presence_and_digital_tourism 

2. Bloom, L. B., Forbes magazine “You Won’t Believe How Many Airlines Haven’t 

Survived Coronavirus. How Does It Affect You?”, June, 2020. 

https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2020/06/27/airlines-coronavirus-

travel-bankruptcy/?sh=2e11e52e5f69 

3. Deutsche Welle, “COVID: Global tourism losses 'could top $4 trillion”, June, 2021. 

https://www.dw.com/en/covid-global-tourism-losses-could-top-4-trillion/a-

58104873 

4. European Comission, “State aid: Commission approves €6 billion German measure 

to recapitalise Lufthansa”, June, 2020, Brussels. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1179 

5. Le Louvre, Virtual Tours, “Enjoy the Louvre at home!”, Paris, 2021. 

https://www.louvre.fr/en/online-tours 

6. North Carolina Museum of Natural Sciences, „Virtual and self-guided tours“ 

https://naturalsciences.org/exhibits/virtual-tours 

7. Smithsonian National Museum of Natural History - Virtual Tours 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

8. Vaisz, C., “Digital Tourism: Four Ways of Visiting Cities Without Leaving Your 

Home”, Arch Daily, September, 2021. 

https://www.archdaily.com/967182/digital-tourism-four-ways-of-visiting-cities-

without-leaving-your-home 

 

https://www.researchgate.net/publication/251051913_Presence_and_digital_tourism
https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2020/06/27/airlines-coronavirus-travel-bankruptcy/?sh=2e11e52e5f69
https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2020/06/27/airlines-coronavirus-travel-bankruptcy/?sh=2e11e52e5f69
https://www.dw.com/en/covid-global-tourism-losses-could-top-4-trillion/a-58104873
https://www.dw.com/en/covid-global-tourism-losses-could-top-4-trillion/a-58104873
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1179
https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://naturalsciences.org/exhibits/virtual-tours
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://www.archdaily.com/967182/digital-tourism-four-ways-of-visiting-cities-without-leaving-your-home
https://www.archdaily.com/967182/digital-tourism-four-ways-of-visiting-cities-without-leaving-your-home


83 

 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ 

 

Валентин Бошкилов 

ЧВУ „Колеж по туризъм“ - Благоевград 

 

РЕЗЮМЕ: след реалното членство на България в ЕС се откри възможност за сектор 

земеделие да усвои млрд. лв. външно подпомагане по линия на ОСП. Въпреки този финансов ресурс, 

функционирането на земеделските стопанства в България е поставено пред сериозни 

предизвикателства, които оказват влияние върху тяхното устойчиво развитие и успешно управление. 

Малките и средни ферми са неустойчиви и икономически нежизнеспособни, за сметка на големите 

стопанства, които формират жизнеспособност, икономическо развитие и възможности за 

внедряване на инвестиции, иновации.  

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: земеделски стопанства, устойчиво развитие, управление, анализ 

 

 

CHALLENGES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 

MANAGEMENT OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN BULGARIA 

 

Valentin Boshkilov 

"College of Tourism"-Blagoevgrad 
 

ABSTRACT: after Bulgaria's real membership of the EU, there was an opportunity for the 

agriculture sector to absorb billions of BGN lv. external support under the CAP. Despite this financial 

resource, the functioning of farms in Bulgaria faces serious challenges that affect their sustainable 

development and successful management. Small and medium-sized farms are unsustainable and economically 

unviable, at the expense of large farms, which form viability, economic development and opportunities for 

investment deployment, innovation. 

 

KEY WORDS: farms, sustainable development, management, analysis 

 

Въведение  

Основната цел на научната разработка е да се проследи, изследва и анализира 

кои са предизвикателствата и какво влияние оказват върху устойчивото развитието и 

успешното управление на земеделските стопанства в България, на база на официална 

селскостопанска статистическа и административна информация.  

Обект на изследване са земеделските стопанства в България, а предмет на 

разработката са управлението и някои основни характеристики на фермите, като 

брой, структура и големина, използвана земеделска площ, възможности за усвояване 

на европейски средства по линия на ОСП, и как се променят тези характеристики. 

Изследваният научен период е от 2010 г. до 2020 г. Официалните източници на 

селскостопанска информация са статистическите данни от проведените преброявания 

на земеделските стопанства в България от Министерството на земеделието, храните и 

горите през 2010 г. и 2020 г., както и извадковите структурни анкети, реализирани 

през 2013 г. и 2016 г., а административните данни са от МЗХГ и ДФ „Земеделие“ – 

РА. 

Съгласно законодателството на ЕС изчерпателни данни за земеделските 

стопанства се събират на всеки 10 години чрез провеждане на преброяване на 

земеделските стопанства, като последното е проведено през 2010 година. Между две 
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преброявания данните се актуализират чрез извадкови статистически изследвания 

(2013 и 2016 г.)1 

Във връзка с направеното научно-практическо  изследване  е направен опит да 

се дефинират някои основни тенденции и изводи за степента на  устойчиво развитие и 

управление, състоянието и структурата на земеделските стопанства в България, както 

и възможности  за подобряване на състоянието на агро сектора в бъдещ период от 

време.  

 

1. Характеристики на земеделските стопанства 

1.1.  Преброяване на земеделските стопанства 

Таблица 1 - общ брой на преброените земеделските стопанства в България 

Година Брой 

2010 г 370 200 

2013 г 254 100 

2016 г 201 000 

2020 г 132 400 
Източник: Бюлетин № 390 – април 2021 на МЗХГ, преброяване на земеделските стопанства 

през 2020 г, споразумение № 2019.0191, предварителни резултати2 

 

Анализът на резултатите от таблицата показва, че общият брой на преброените 

земеделски стопанства в България през годините чувствително намалява (особено 

малките и средни такива), като през 2020 г. той е почти три пъти по-малък от този, 

установен през 2010 г.  

Това е една неблагоприятна тенденция, която през изследвания научен период 

последователно се запазва и оказва  негативно влияние върху устойчивото развитие 

на фермите и на селскостопанския сектор в България като цяло. 

Съгласно чл. 5. от Закона за преброяване на земеделските стопанства в 

Република България3, обект на изследване при преброяването са земеделски 

стопанства, отговарящи най-малко на един от критериите, посочени в Приложение № 

2. 

Обхватът на преброяването съгласно Приложение №2 включва земеделски 

стопанства, обработващи (стопанисващи) най-малко 5 дка ИЗП или 3 дка 

обработваема земя, както и стопанисва и обработва минимум 1 дка земеделски 

култури – картофи, плодове, зеленчуци, трайни насаждения, лозя, постоянно 

затревени площи, специализирани култури, ароматни и медицински култури, 

декоративни растения, посадъчен материал, 3 дка общо овощни, ягодоплодни, 

черупкови и други трайни насаждания, без лозя, 5 дка постоянно затревени площи, 

100 кв. м. оранжерии, 100 кв. м. култивирани гъби и др. Анкетират се и стопани, 

отглеждащи най-малко 1 крава, 1 биволица, 2 говеда, 2 бивола, 5 прасета, 1 свиня 

майка, 5 овце майки, 2 кози майки, 50 кокошки носачки, 100 пилета, 10 пчелни 

семейства, 10 зайкини и др. 

Критериите за праг за преброяване на земеделските стопанства, които са 

дефинирани в Закона за преброяване на земеделските стопанства, включват от най-

                                                 
1 Бюлетин № 348 – юни 2018 на МЗХГ, Структура на земеделските стопанства в България през 2016 г. 

Основни данни 
2 Бюлетин № 390 – април 2021 на МЗХГ, преброяване на земеделските стопанства през 2020 г, 

споразумение № 2019.0191, предварителни резултати 
3 Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. Oбн., ДВ, бр. 22 

от 15.03.2019 г 
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малките до най-големите ферми, а обхвата на преброяването е разнообразен и 

съдържа както обработваема и използвана земя и прилежащи селскостопански 

култури, така и отглеждани селскостопански животни. По този начин се анкетират от 

най-малките до най-големите ферми, с прилежащите им характеристики, което 

спомага за постигане на актуалност и легитимност на селскостопанските 

статистически данни. 

 

1.2.  Използвана земеделска площ от земеделските стопанства 

Таблица 2 – използвана земеделска площ на земеделските стопанства със 

земя 

Година ИЗП, ха Средна ИЗП, ха  

2010 г 3 616 964 10, 13 

2013 г 3 794 910 15, 52 

2016 г 3 795 534 20, 58 

2020 г 3 957 000 33, 00 
Източник: МЗХГ, отдел „Агростатистика“, ГДЗРП, Структура  на  земеделските стопанства4 

 

Резултатите от приложената таблица показват, че през разглеждания период 

използваната земеделска площ от фермите нараства плавно през годините. 

Средната използвана земеделска площ на стопанствата със земя нараства в по-

големи размери от общата ИЗП, като през 2020 г. достига до  33, 00 ха, в сравнение с 

2010 г., когато е 10, 13 ха. 

Използваната земеделска площ (ИЗП) на стопанствата включва обработваемата 

им земя, трайните насаждания, постоянно затревените площи и семейните градини. В 

ИЗП на стопанствата не се включват колективно ползваните от няколко стопанства 

общи площи за паша на животните.5  

Формира се тенденцията, че стопанствата увеличават декларираната 

използвана земеделска площ, а от там нараства и средната използвана земеделска 

площ, въпреки чувствителното намаляване на общият им брой през годините. 

Вероятно става на въпрос за обединение (комасиране) на използваната земеделска 

площ, като площта от малките и средни стопанства по един или друг начин попада в 

ръцете на големите ферми – чрез покупко – продажба на земята, чрез временно 

краткосрочно отдаване под наем (до 1, 2 или 3 стопански години), чрез подписване  

на дългосрочни  договори за наем (от 5 до 10 стопански години), и други форми на 

стопанисване през стопанската година.  

Стопанска година е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври 

на следващата година.6 

Налага се и изводът, че при сегашната структура на собствеността на 

земеделските земи в България, начинът на подпомагане не отговаря на основната си 

цел – подкрепа доходите на земеделските производители, а в голяма степен „изтича“ 

към арентодателите.7 

Анализът на резултатите показва, че малките и средни стопанства драстично 

намаляват през годините, не са устойчиви и жизнеспособни и губят площите си и 

                                                 
4 МЗХГ, отдел „Агростатистика“, ГДЗРП, Структура  на  земеделските стопанства 
5 Бюлетин № 198-октомври 2012 г. на МЗХГ, преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. 

Основни резултати  и анализи. 
6 Закон на арендата в земеделието, изм. и доп., бр. 55 от 3.07.2018 г. 
7„Пазарът на земеделска земя в България и ролята на директните плащания“, Вълканов, Н., 

Гребеничарски, Ст., ИнтелиАгро, София, май 2017 г. 
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капацитета, за сметка на големите такива, които са икономически устойчиви, плавно 

увеличават бройката си, капацитета и използваната земеделска площ.  

 

1.3.  Структура на земеделските стопанства 

Таблица 3 – структура на земеделските стопанства в България 
Годи

на 

Общ брой 

стопанства 

с 0 ха, 

без ИЗП 

до 1 ха, 

използвани 

ха 

до 2 ха, 

използвани 

ха 

до 10 ха, 

използвани 

ха 

до 50 ха, 

използвани 

ха 

над 50 ха, 

използвани 

ха 

2010 г 370 222 13 148 248 015 

81 628 ха 

46 944 

62 550 ха 

41 124 

163 142 ха 

12 828 

278 611 ха 

8 163 

3 031 032 ха 

2013 г 254 142 9 548 143 502 

48 035 ха 

41 141 

52 951 ха 

38 689 

156 204 ха 

13 402 

299 557 ха 

8 860 

3 238 161 ха 

2016 г 201 014 16 566 102 608 

33 709 ха 

27 304 

35 884 ха 

29 741 

129 059 ха 

15 343 

362 492 ха 

9 452 

3 234 388 ха 

2020 г 132 400 13 400  

 

49 900 

16 300 ха 

15 400 

21 100 ха 

25 100 

115 500 ха 

18 100 

438 100 ха 

10 500 

3 336 200 ха 

Източник: МЗХГ, отдел „Агростатистика“, ГДЗРП, Структура  на  земеделските стопанства8 
 

Данните от приложената таблица показват, че структурата на земеделските 

стопанства в България се променя чувствително през анализирания период от 2010 до 

2020 г. и то в една неблагоприятна тенденция по отношение на брой ферми и ИЗП. 

През 2010 г. общият брой стопанства е малко над 372 000, като фермите без 

ИЗП са 13 148. Огромен брой са малките и средни ферми с ИЗП (до 1 ха и 2 ха), като 

са установени около 295 000. Много по-малко са стопанствата до 10 ха – 163 000, а 

фермите до 50 ха и над 50 ха – около 21 000. Използваната декларирана земеделска 

площ от стопанствата е разпределена по следния начин – малките и средни 

стопанства използват около 144 000 ха, фермите до 10 ха – 163 000 ха, и големите 

стопанства използват огромната част от декларираната земя, около 3 310 000 ха. 

През годините се наблюдава намаляване на общият брой земеделски 

стопанства, които през 2020 г. са едва 132 400, като около 13 000 се ферми без 

използвана земеделска площ. Отново малките и  средни стопанства са повече от 

големите такива, но те вече са намалели драстично. Намаление се наблюдава и в броя 

на стопанствата до 10 ха. Големите стопанства бележат последователен и постоянен 

слаб растеж и през 2020 г. са около 28 600, за сравнение  с 2010 г., когато са били 

около 21 000.  

Запазва се тенденцията и през 2020 г. малките и средни стопанства да 

притежават малка част от използваната земеделска площ, като тя е около 37 400 ха, 

фермите до 10 ха – 115 500 ха, а големите стопанства (до и над 50 ха ) декларират и 

използват огромната част от земеделската земя – 3 774 300 ха. 

Фермите, които не декларират използване на земеделска земя остават 

относително постоянни, като само през 2013 г. се наблюдава лек спад в техния брой. 

Тези стопанства са специализирани в отглеждането на селскостопански животни, 

което е една интензивна и трудоемка дейност, и запазват тази дейност през годините. 

Изводът, който се налага е, че малките и  средни земеделски стопанства са 

много голям брой от общата част, но притежават много малка част от използваната 

земеделска площ за осъществяване на своята текуща селскостопанска дейност. Те 

притежават малък производствен капацитет и не са устойчиви в своето развитие през 

годините. 

Големите земеделски  стопанства са малко на брой, но притежават огромната 

част от земеделската площ за целите на своята земеделска дейност. Те притежават 

                                                 
8 МЗХГ, отдел „Агростатистика“, ГДЗРП, Структура на  земеделските стопанства 
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много голям производствен капацитет и са устойчиви в своето развитие през 

годините. 

Общата тенденция е броят на най-дребните ниско ефективни земеделски 

стопанства да намалява за сметка на нарастване на големите и най-едри стопанства. 

Този процес в страната е изключително бавен и води до застой в развитието на 

българското земеделие.9 
 

1.4. Подпомагане на земеделските стопанства по ОСП 

Таблица 4 – получено финансиране по линия на ОСП от 2010 до 2020 г. 

Вид подпомагане по ОСП млрд. лв. общо, млрд. лв. 

1.Външно подпомагане 2010-2015 г 

- по първи стълб на ОСП-ДПП 

- по втори стълб на ОСП-ПРСР 

 

6 325 703 805 

5 533 600 000 

 

11 859 303 805 

2. Външно подпомагане 2015-2020 г 

- по първи стълб на ОСП - ДПП 

- по втори стълб на ОСП-ПРСР  

 

9 181 192 138 

3 918 084 760 

 

13 099 276 898 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция10 

Забележка: данните  са представени обобщено от няколко текущи публикации от ДФЗ-РА 

 

Резултатите от приложените административни финансови данни сочат, че 

размерът на външно подпомагане по линия на ОСП се увеличава за периода 2015-

2020 г. спрямо 2010-2015 г. И през двата цитирани периода обаче средствата, 

предназначени за усвояване от земеделските стопани в сектор земеделие, са в 

немалък размер. 

Основният въпрос, който следва да бъде изследван и анализиран е дали този 

немалък външен финансов ресурс по линия на ОСП е правилно разпределен между 

земеделските стопани (малки, средни и големи), и какво влияние ще укаже върху 

управлението им и формирането на устойчивост на фермите и конкурентоспособност 

на сектор селско стопанство в България през разглеждания 10 годишен период. 

Според Вълканов (2014): „Най-добрият гарант за доходите на земеделските 

производители е ефективното и ефикасното управление на собствените им ресурси, а 

не на директна финансова подкрепа, която ги прави зависими и слабо продуктивни“11 

По отношение на подпомагането по първи стълб на ОСП се формира 

тенденцията, че по-големите земеделски стопанства управляват ефективно своите 

ферми, защото усвояват по-голямата част от този финансов ресурс от основната схема 

на директните плащания СЕПП. Те притежават огромния дял от земеделската земя, 

която е основен източник на директното подпомагане чрез заявяването й и 

поддържането й в добро земеделско и екологично състояние. Големите ферми 

притежават техника и прикачен инвентар, с които да обработват площите, наличен 

административен капацитет, улеснен достъп до външно финансиране и възможност за 

прилагане на иновации и технологично обновление. Обикновено отглеждат култури, 

които изискват по-лесна, механизирана обработка, като зърнено-житни култури, 

мери, пасища, ливади. 

СЕПП е основната схема за подпомагане с директни плащания.12 

                                                 
9 Икова, Й., „Анализ на специализацията на земеделските стопанства в България в условията на ОСП 

на ЕС“,  Икономика и управление на селското стопанство, 58, 5-6/2013, Аграрен университет, Пловдив. 
10 www.dfz.bg – Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция 
11 ИПИ, Вълканов, Н„ Развитие на производителността в българското селско стопанство след 

приемането на страната в ЕС, 2014 г. 

http://www.dfz.bg/
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Малките и средни земеделски стопанства срещат сериозни проблеми при 

управлението на фермите си, защото усвояват малката част от средствата в предвид 

на това, че притежават и заявяват по-малко земеделска земя. Те притежават остаряла 

земеделска техника и инвентар, липса на административен капацитет, почти нулеви 

възможности  за иновации и технологично обновление, поради затруднен достъп до 

финансиране. Културите, които отглеждат изискват интензивна и/или ръчна 

обработка, като плодове, зеленчуци, трайни насаждения, семейни градини, и трябва 

да поддържат земята и в добро земеделско, екологично състояние като условие за 

подпомагане. 

За да бъде определена една стопанска единица като стопанство, трябва да 

поддържа земите си в добро земеделско и екологично състояние, съгласно член 2 от 

Регламент (ЕО) №73/2009.13 

По отношение на подпомагането по втори стълб на ОСП – ПРСР отново 

огромната част от отпуснатия финансов ресурс се усвоява от големите земеделски 

стопанства. Те са икономически жизнеспособни и устойчиви, притежават голям 

производствен капацитет, имат улеснен достъп до финансиране и по-лесно биха 

реализирали инвестиционен проект от ПРСР, в големи размери, където се изисква и 

само участие, което може да достигне и до 50 % от стойността на проекта. 

Малките и средни земеделски стопанства реализират много по-трудно проект 

от ПРСР, защото те са слабо ефективни, неустойчиви и не притежават производствен 

капацитет. Достъпът им до финансиране за осигуряване на само участието по 

инвестиционния проект е ограничен, което формира и слаба усвояемост по втори 

стълб. Предприемачеството в малкия бизнес трябва да се стимулира чрез създаването 

на подходяща нормативна база14. Практиката и натрупаният опит в дадена област 

винаги ни дават увереност на знаещи и можещи хора. Все пак, има теми, които 

изискват известна теоретическа подготовка, която да ни даде увереност в нашата 

компетентност, а също така да ни помогнат да обмислим и развием нови идеи.15. 

 

2. Основни изводи и тенденции от проведеното научно изследване 

Направеният научен анализ показва, че предизвикателствата, които 

оказват влияние върху устойчивото развитие и управление на земеделските 

стопанства, формират и налагат проявлението на няколко основни  извода и 

тенденции. 

След реалното ни членство в ЕС се наблюдава оживление във възможностите 

за финансиране, ефективно управление и устойчиво развитие на селското  стопанство 

в България, като основният двигател за това е огромния и не получаван до момента 

външен финансов ресурс по линия на ОСП. 

Европейското финансиране обаче е разпределено нехармонично между двата 

стълба на ОСП, и несправедливо спрямо земеделските стопани в България. 

                                                                                                                                                      
12 МЗХ, Дирекция „Директни плащания и схеми за качество, Наръчник за кандидатстване директни 

плащания, кампания 2016 г. 
13 Бюлетин № 284 – декември 2015 на МЗХ, отдел „Агростатистика“. Структура на земеделските 

стопанства в България през стопанската 2012/2013 г. Окончателни резултати. 
14 Вергиев Д., Вергиева М., Малкият туристически бизнес като част от модерната икономика, сп. 

„Пирински книжовни листи”, Изд. ЧВУ „Колеж по туризъм”  Благоевград, год. XI, бр. XI, 2020, стр. 10. 
15 Вергиев Д., Устойчиво развитие на туризма – европейски програми и българския опит, сп. 

„Пирински книжовни листи”, Изд. ЧВУ „Колеж по туризъм” – Благоевград, год. X, бр. X, 2019 г., стр. 

16. 
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Наблюдава се един траен и бавен процес при който големите стопанства 

нарастват плавно през годините и притежават огромния дял земеделска земя и 

подпомагане.  

Големите земеделски стопанства се развиват устойчиво през годините, 

увеличавайки своя производствен и административен капацитет, нови технологични 

мощности. Те имат по-облекчен достъп до финансиране и средства за извършване на 

инвестиции, иновации и биологични и екологични практики във фермите си. 

Големите земеделски стопанства са икономически жизнеспособни и с голям 

потенциал на развитие, въпреки трудностите и предизвикателствата в сектора през 

изследвания 10 годишен период – финансова криза, природни бедствия, пандемия и 

др. 

Около 9 % от големите земеделски стопанства (над 50 ха) от общия брой 

стопанства, притежават 80 % от ИЗП, декларирана при преброяването им през 2020 г. 

Малките и средни стопанства намаляват драстично през годините и 

притежават много по-малко земеделска земя и възможности за устойчиво развитие и 

подпомагане. 

Малките и средни ферми са по-неустойчиви и икономически 

нежизнеспособни, в предвид намаления производствен и административен капацитет 

и липса на мощности. Те имат ограничен достъп до финансиране и проблем с 

внедряване на нови технологични и екологични практики, инвестиции и иновации във 

фермите си. 

По-голямата част от фермерите придобиха опит в управление на стопанствата 

си и работа с административните документи при кандидатстването по различните 

схеми и мерки за подпомагане през годините – вътрешно (по линия на националния 

бюджет, банкови институции) и външно финансиране (по линия на ОСП). 

Големите стопанства управляват ефективно своята текуща селскостопанска 

дейност и активи, за сметка на  малките и средни такива, които изпитват сериозни 

затруднения при управлението на фермите и активите си. 

Малките и средни земеделски стопанства са уязвими и с нисък потенциал на 

развитие и трудно посрещат предизвикателствата и неблагоприятните тенденции в 

сектора – финансовата-икономическата криза, болестите и чума по животните, 

настъпилата суша и други природни бедствия, пандемията от COVID-19 и др. 

Формирането на тези неблагоприятни тенденциите през разглеждания 

научен период от 2010 до 2020 г. са нещо нетрадиционно за страна-членка на ЕС, 

и това тяхно проявление е нелогично и няма да доведе до устойчивото развитие 

и управление на земеделския сектор в България, вкл. и през бъдещ период от 

време. 

 

Заключение  

През 2007 г. България стана равноправен член на ЕС, като земеделските 

стопанства се превърнаха в основен ползвател на финансовите средства, отпускани по 

линия на ОСП. Това външно финансово подпомагане, освен, че е насочено към 

земеделските стопани, следва да бъде и основния двигател за управлението и 

развитието на устойчиво и жизнеспособно земеделие в страната ни. Въпреки това е 

спорен въпросът дали тези млрд. лв. Европейско финансиране спомагат за 

ефективното управление и посрещане на предизвикателствата, които формират 

устойчивото развитие на фермерите, успешното осъществявана на текуща дейност и 

преодоляване на кризите в агро сектора – световната финансово-икономическа криза, 
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засушаването, градушки и други природни бедствия, болестите  по животните, 

пандемията Covid-19 и др. 

За разглеждания научен период от 2010 г. до 2020 г. са отпуснати общо около 

25 000 000 000 лв., но тези финансови средства са разпределени неправилно, 

небалансирано и несправедливо. Най-голям потенциал за ефективно управление и 

устойчиво развитие се формира в големите стопанства, за сметка на малките и средни 

такива, които са слабо ефективни в управлението си и са икономически неустойчиви.  

За същите е целесъобразно разработването на модели за устойчиво 

управление, на базата на широки обществени дискусии и съвместно планиране и 

изпълнение на управлението им16. 

Необходимо е изграждането и прилагането на научно-практически модели за 

устойчиво развитие и успешно управление на малките и средни земеделски 

стопанства в бъдещ период от време, базирани на конкретните селскостопански 

статистически данни от изминалия период и реалната действителност в сектор 

земеделие в страната ни. 

Официалните данни, придобити по време на преброяванията, извадковите 

структурни анкети и административни данни на МЗХГ и Фонд „Земеделие“-РА, 

следва да отразяват тенденциите на развитие на селското стопанство през 

изследвания 10 годишен научен период, чрез правилният им анализ и интерпретация. 

Тези резултати трябва да служат и като основа за формиране на адекватни 

управленчески и политически  решения и за бъдещ период от време, например новият 

програмен период от 2021 – 2027 г., съобразени  с перспективите на развитие пред 

фермерите, опазване на компонентите на околната среда, реалната действителност и 

специфика на агро сектора в България. 
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CENTURY 
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ABSTRACT: The energy problem and the politics of the leading factors in the Balkans in the 

beginning of the XXI in the Global Crisis, which shook the world finances at the end of the first decade of the 

XXI century, raised many questions about the future of the world economy. The situation is very well 

understood both in Russia and in the countries of the so-called "Old Europe". That is why there is real 

opportunity for the EU and Russia to expand their partnership. The EU seeks to secure new sources of gas 

supply to meet growing demand and reduce geopolitical risk through pipeline diversification. 

Building a mega-project of such strategic importance is a very difficult and expensive task that 

requires an agreement between European countries, but ensuring the energy security of the Old Continent is a 

factor that can make that happen. The gas crises between Russia and Ukraine since the beginning of 2009 

have stimulated the search for new sources and routes of gas supplies to the EU. The European Union's 

energy needs are a factor that attracts the attention of politicians in Brussels to the Balkans. Projects such as 

Nabucco, South Stream, Turkish Stream, Balkan Stream, AMBO, etc. are of particular importance and will not 

lose their geopolitical value in the near future. 

 

KEY WORDS: energy problems, the Balkans, the beginning of the XXI, the Global Crisis 

 

Глобалната криза, разтърсила световните финанси в края на първото 

десетилетие на ХХI в., постави много въпросителни за бъдещето на световната 

икономика. Ситуацията много добре се разбира и в Русия, и в държавите от т.нар. 

„Стара Европа”. Затова възможността ЕС и Русия да разширят партньорството 

помежду си е реална. ЕС се стреми да осигури нови източници на газови доставки, за 

да задоволи растящото търсене и да намали геополитическия риск чрез 

диверсификация на тръбопроводите1. Изграждането на мегапроект с такова 

стратегическо значение е много трудна и скъпа задача, изискваща консенсус сред 

европейските страни, но гарантирането на енергийната сигурност на Стария 

континент е фактор, който може да постигне осъществяването й. Газовите кризи 

между Русия и Украйна от началото на 2009 г. и в по-малка степен три години по-

късно подействаха стимулиращо за търсенето на нови източници и трасета на газови 

доставки за ЕС. Енергийните потребности на Европейския съюз са фактор, който най-

често обръща погледите на политиците в Брюксел към Балканите. Проекти като 

„Набуко”, „Южен поток”, „Турски поток“, „Балкански поток“, АМБО и др. са от 

особено значение и няма да загубят геополитическата си стойност в близко бъдеще. 

В стратегически план обединена Европа се сблъсква с един особен проблем, 

поставящ я в положение на зависимост от Турция, която върви по най-дългия път към 

своето членство в общия европейски дом и същевременно предизвиква най-много и 

най-ожесточени полемики относно европейското й членство. Анкара добре осъзнава 

                                                 
1 Димитров, Пл.; Каспийската перспектива на европейската енергийна сигурност; 

http://geopolitika1.hit.bg/9/geo-3-09-P-Dimitrov.htm 

http://geopolitika1.hit.bg/9/geo-3-09-P-Dimitrov.htm
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силните си геостратегически позиции. Тя желае да купува и преразпределя природния 

газ, вместо да е обикновена транзитна страна. Турция има ключова роля, защото през 

територията й минават всички възможни трасета, по които петрол и газ от 

каспийските държави може да стигне до Европа2. ЕС вижда бъдещите газопроводи 

като  наднационални технически съоръжения, които да се използват от всяка 

компания, готова да плати съответната такса за пренос. Пред Брюксел стои 

изключително трудната задача да разреши газовия ребус с Турция в името на сигурна 

диверсификация на енергийните доставки.  

Въпросът за газовите доставки е основен в отношенията между страните в 

своеобразния триъгълник Русия – ЕС - Турция3. Русия е най-големият световен 

доставчик на природен газ и вторият най-голям доставчик на петрол, като разполага и 

с най-големите газови запаси, следвана от Иран и Катар. ЕС и Турция пък все повече 

се нуждаят от внос на енергоносители, като ЕС получава около 1/3 от необходимия 

му петрол и 40% от газа от Русия, докато Турция получава оттам 25% от петрола и 

65% от газа. В същото време 80% от руския газ се изнася за ЕС, като около 80% от 

него се транспортира през Украйна. Стремейки се да преодолее зависимостта си от 

газовия транзит през Украйна, Москва иска да го диверсифицира, изграждайки 

тръбопроводите „Северен поток” и „Южен поток”.4 И точно тук се сблъскват особено 

силно интересите на Москва и Вашингтон. 

Най-голямата икономическа полза от съществуването на ЕС е наличието на 

общ пазар, даващ големи възможности за потребителите. Газовите кризи между Русия 

и Украйна обаче показаха, че природният газ е сред малкото, ако не и единствената 

стока, за която общ пазар в ЕС няма5. Ето защо още по-наложително е 

осъществяването на планомерна и добре гарантирана енергийна европейска политика 

в региона.  

Русия, Турция и ЕС все повече зависят един от друг, но следват различни 

концепции за енергийната си сигурност. Турция и ЕС се опитват да диверсифицират 

маршрутите на енергийния внос, като по този начин намалят зависимостта си от 

Русия, докато Москва търси нови енергийни пазари, особено в Източна Азия. Засега в 

отношенията между Турция, Русия и ЕС доминира двустранният подход. Що се 

отнася по-специално до енергийния сектор, и тримата играчи зависят един от друг и 

сътрудничеството на тристранна основа би било от полза за всички тях.6 

В споменаваните газови кризи през 2009 г. и 2012 г. Европа заема неутрална 

позиция, не допусна развихрянето на антируска истерия и не отключи преминаването 

на конфликта от икономическа изцяло в политическа плоскост. В резултат от това 

Москва на практика съществено разшири зоната на геополитическото си влияние, 

отправяйки достатъчно ясен сигнал, че занапред възнамерява да защитава 

собствените си икономически и политически интереси7. От ключово значение е 

фактът, че се намалиха дебатите за необходимостта от изграждането на газопроводите 

„Южен поток” (през Черно море, за България и Европа) и „Северен поток” (през 

                                                 
2 Пак там; http://geopolitika1.hit.bg/9/geo-3-09-P-Dimitrov.htm 
3 Цачевски, Венелин; „България и Балканите в началото на XXI век”; София 2011г.; стр. 60 
4 Мейстер, С.; Енергийният триъгълник ЕС-Русия-Турция 

http://geopolitica.eu/component/content/article/40-broi5-2010/979-energiiniqt-triygylnik-es-rusiq-turciq 
5 Димитров, Пламен; Поуките за България и Европа от последната газова криза; 

http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-P-dimitrov.htm 
6 Мейстер, С.; Енергийният триъгълник ЕС-Русия-Турция 

http://geopolitica.eu/component/content/article/40-broi5-2010/979-energiiniqt-triygylnik-es-rusiq-turciq 
7 Петракиев, Димчо; „Газовата криза в контекста на „битката за Европа”; http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-

2-09-petrakiev.htm 

http://geopolitika1.hit.bg/9/geo-3-09-P-Dimitrov.htm
http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-P-dimitrov.htm
http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-petrakiev.htm
http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-petrakiev.htm
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Балтийско море, за Германия и Европа). Необходимостта да се „заобиколят” 

проблемните страни и да се осъществи директна газова връзка между ЕС и Русия 

извежда отново на преден план значението на Балканите, които гарантират южния 

фланг на европейската енергийна сигурност8. Тази тенденция в геополитическите 

отношения не продължи дълго. Намесата на САЩ в отношенията между ЕС и Русия 

силно повлияха на готовността на България да продължи изграждането на проекта 

„Южен поток“. Отказът на София да се ангажира и да гарантира построяването на 

трасето през нейна територия, на практика, доведе до провал на проекта, който 

претърпя значителна промяна. От българското колебание с пълна сила се възползва 

Турция, която привлече руската страна и реализира проекта „Турски поток“. 

Нарушаването на ритъма на руските газови доставки за Европа за пореден път 

доказва, че в съвременния свят енергетиката е сред най-важните компоненти на 

системата за сигурност9. Времето, когато силата на една държава се измерва само с 

възможността й да разгроми противниковата войска, вече е безвъзвратно минало. 

Като основен фактор се налага способността на една държава да гарантира 

енергийната си сигурност. Газовите кризи показаха, че  съществена геополитическа 

значимост може да придобият дори и страни, които не разполагат с голям 

енергодобивен капацитет, но са разположени на ключови транзитни трасета. Спорът 

между Русия и Украйна за цената на газа превръща в енергиен заложник цяла 

Европа10. Независимо че спорът е привидно  само с икономически характер, ясно 

личат политическият заряд и геополитическото послание, което Москва изпрати на 

Европа. 

Завръзката на конфликта може да бъде открита в близкото минало. След 

разпадането на Съветския съюз Украйна получава руски газ по преференциално 

договорени цени, значително по-ниски от пазарните. Това създава един относителен 

икономически комфорт за Киев. Отношенията между Москва и Киев се променят 

драматично от края на 2004г., когато на власт в Украйна, след много спорни 

резултати и в резултат на „спонтанната” „Оранжева революция”, на власт идва 

Виктор Юшченко – представител на прозападното течение в украинския политически 

живот. С избирането му за президент Украйна излиза от геополитическата орбита на 

Москва и започва бавно да променя външнополитическата си ориентация към ЕС, под 

благосклонния поглед на Вашингтон, което от своя страна логично доведе до 

голямата неохота на Русия да продава природен газ на Украйна на преференциални 

цени. 

Позицията на Киев се основава на убеждението, че като транзитен коридор, 

който до момента е без алтернатива, Украйна би трябвало да има правото на цени, 

значително по-ниски от пазарните. Украинският геополитически блъф е неуспешен, 

тъй като не отчита факта, че Русия е значително по-различна на международната 

сцена по отношение на политическата тежест в сравнение с деветдесетте години на 

миналия век. Опитът на Украйна да демонстрира твърдост пред Русия на практика се 

оказва недостатъчно подплатен от геостратегическа гледна точка. Макар че по-голяма 

част от синьото гориво, внасяно в Украйна, идва от Централна Азия, Киев не може да 

сключи договор за доставки направо с Туркменистан или Казахстан, защото 

                                                 
8 Дюлгерова, Н.; Политическият покер в енергетиката продължава; http://www.stranabg.com/prof.-

nina-dyulgerova-politicheskiyat-poker-v-energetikata-prodlzhava.html 
9Димитров, Пламен; Поуките за България и Европа  от последната газова криза; 

http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-P-dimitrov.htm 
10 Петракиев, Д.; Газовата криза в контекста на битката за Европа; http://geopolitica.eu/actualno/746-

gazovata-kriza-v-konteksta-na-bitkata-za-evropa 

http://www.stranabg.com/prof.-nina-dyulgerova-politicheskiyat-poker-v-energetikata-prodlzhava.html
http://www.stranabg.com/prof.-nina-dyulgerova-politicheskiyat-poker-v-energetikata-prodlzhava.html
http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-P-dimitrov.htm
http://geopolitica.eu/actualno/746-gazovata-kriza-v-konteksta-na-bitkata-za-evropa
http://geopolitica.eu/actualno/746-gazovata-kriza-v-konteksta-na-bitkata-za-evropa
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тръбопроводите, които биха доставили суровината, са собственост на Газпром, а на 

този етап е несериозно да се мисли за алтернативния проект “Бял поток”, предвиждащ 

газ от Каспийския регион да стига до Украйна през Грузия, по тръба, положена по 

дъното на Черно море. Не трябва да се пренебрегва фактът, че именно Грузия е зона 

на въоръжен сблъсък през лятото на 2008 г. и въобще не дава гаранции да се превърне 

в достатъчно стабилна зона за осъществяването на толкова амбициозен мегапроект.  

Кризата от началото на 2009 приключва със споразумението между министър-

председателите Владимир Путин и Юлия Тимошенко, но проблемът може да се 

възобнови в момента, когато Газпром обяви, че дългът на украинците е твърде голям 

и трябва да се вземат драстични мерки за събирането му. След последвалите избори в 

страната и политическата промяна, която настъпва в резултат на победата на 

проруския Виктор Янукович, има промяна по отношение на диалога Москва – Киев, 

но това минава задължително през отказа на Украйна от прозападната й политика, 

което, впрочем, новият президент открито показа с обявяването на неутрална 

политика по отношение на бъдещи съюзи11. 

Газовата криза от началото на 2009 г. показва, че енергийно сигурна може да 

се чувства само страна, постигнала диверсификация на доставчиците и на 

маршрутите, по които получава природен газ и нефт. При дългосрочното и по-

сигурно задоволяване на енергийните потребности на Европа изграждането на 

паневропейски нефтопроводи и газопроводи, които ще преминават през Балканите, 

ще доведе до повишаване на геополитическата стойност на региона.  

По-високото ниво на енергийна сигурност предполага няколко доставчика, но 

не всеки може да си го позволи, по икономически или чисто географски причини. 

Най-лошият вариант е природният газ да идва само от един външен източник и да 

минава по един единствен маршрут. Тогава страната-вносител може да бъде 

подложена на икономически и дори геополитически натиск както от доставчика, така 

и от транзитьорите12. 

Загубите за Русия се измерват във финансов и морален план. На първо място 

Газпром губи огромни суми от спирането на доставките на газ за Европа. Руската 

компания губи голяма част от доверието на западните си партньори, които разчитат 

на безпроблемните и редовни доставки. Въпреки това в стратегически план Русия ще 

успее да „осребри” значително по-стойностни дивиденти, защото на фона на 

конфликтната ситуация още повече изпъква необходимостта от алтернативни 

тръбопроводни маршрути, заобикалящи Украйна и минаващи през Балканите. 

Газпром, респективно Кремъл, залага основно на два проекта – „Северен поток”, 

минаващ по дъното на Балтийско море, и „Южен поток”, през Черно море. Безспорно 

инвестирането в подобни проекти е скъпо начинание, но подсигуряването на 

алтернативни трасета за синьото гориво в момента се превръща в приоритет за 

нуждаещия се от енергийни ресурси ЕС. В крайна сметка газовата криза показва 

ограничените възможности на ЕС да упражни ефективен натиск върху спорещите 

страни. Русия не е геополитически клиент, а равностоен партньор на Съюза и в този 

смисъл води самостоятелна политика13. 

                                                 
11 Стефанов, Н.; Природният газ в геополитическата битка за Източна Европа; 

http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2006/461-prirodniyat-gaz-v-geopoliticheskata-bitka-za-

iztochna-evropa 
12 Димитров, Пламен; Поуките за България и Европа  от последната газова криза; 

http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-P-dimitrov.htm 
13  Пак там; http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-P-dimitrov.htm 

http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2006/461-prirodniyat-gaz-v-geopoliticheskata-bitka-za-iztochna-evropa
http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2006/461-prirodniyat-gaz-v-geopoliticheskata-bitka-za-iztochna-evropa
http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-P-dimitrov.htm
http://geopolitika1.hit.bg/8/geo-2-09-P-dimitrov.htm
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Днес акцентът на геополитиката и геостратегията на Балканите е изместен в 

посока изток, стратегически възел, към който Балканите са прилежащ и много важен 

регион. От особено значение са големите транспортни коридори, които повтарят 

древните трасета на „Пътя на коприната”. Икономическото значение на Черно море 

надхвърля далеч географските му рамки. Освен страните, които имат черноморски 

излаз (Русия, Украйна, Молдова, Турция, Румъния, България и Грузия), пряко 

заинтересовани от транспортния и икономическия му потенциал са държави като 

Словакия, Чехия, Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина, Словения, Хърватска, 

Македония, Гърция, Австрия и Германия.  

Този ареал има голям икономически потенциал, не само заради удобните 

транспортни артерии, свързващи Европа и Азия, но и заради огромното стратегическо 

значение за големите енергийни коридори, транспортиращи каспийския и кавказкия 

нефт и газ.  

Интензивните преговори по отношение на осъществяването на „Набуко” и 

„Турски поток” затвърждават значението на региона като жизнено важен за 

европейската енергийна сигурност. Двата мегаенергийни проекта биха решили много 

неизвестни в бъдещото икономическо развитие не само на региона, но и на цяла 

Европа. „Южен поток”, а в последствие “Турски поток” дава възможност на руския 

газ да потече към Западна Европа по алтернативно трасе, заобикалящо Украйна и 

Русия да затвърди влиянието си на Балканите14. По този начин Москва успява да 

реализира два стратегически успеха – да накаже „непокорната” Украйна, 

неразбирателството с която доведе до газовата криза от началото на 2009 г., и в същия 

момент да заздрави енергийните си позиции пред Европа. Това е ход от страна на 

Кремъл, който добре осъзнава силата на енергийния коз, подхвърлен на масата на 

голямата геополитика. Ако вземем предвид геостратегическата ситуация, в която 

Русия попадна след „Оранжевата революция” в Украйна и  „Революцията на розите” в 

Грузия, „Газовата война” от началото на 2009 г. и грузинско - руската война от лятото 

на 2008 г. се превърнаха в логичния и очакван отговор от страна на Москва, която 

достатъчно твърдо заяви, че няма да търпи чужда намеса в „нейната близка 

чужбина”15. 

Конфликтът в Кавказ от лятото на 2008 г. насочи вниманието към един доста 

невралгичен район на Европейския Югоизток, гъсто населен с разнороден 

калейдоскоп от етноси, народи, нации и притежаващ значителен енергиен и военно-

стратегически потенциал. Кавказкият регион, прилежащ към Черно море, е от 

изключителна важност за подсигуряване на така обширно дискутирания алтернативен 

доставчик на природен газ за Европа „Бял поток”. Успешната реализация на проекта 

„Набуко” ще даде възможност за свързване на Каспийския регион и Близкия Изток с 

европейския газов пазар. Поради стратегическото си значение проектът е определен 

като един от приоритетните в Общата енергийна политика на ЕС и включен през 2003 

г. в програмата “Трансевропейски мрежи - енергетика” на Европейската комисия. От 

особено значение за ЕС е достъпът до енергоресурсите от Каспийския регион и 

Централна Азия, но също и техния транзит през Черноморския регион до европейския 

пазар. Ето защо ЕС предприе сериозни постъпки за засилване на черноморското 

                                                 
14 Стефанов, Н.; Цит. съч.; http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2006/461-prirodniyat-gaz-v-

geopoliticheskata-bitka-za-iztochna-evropa 
15 Кръстев, В; Евразийските геополитически координати на Русия; http://geopolitica.eu/spisanie-

geopolitika-broi-4-2007/664-evraziyskite-geopoliticheski-koordinati-na-rusiya- 

http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2006/461-prirodniyat-gaz-v-geopoliticheskata-bitka-za-iztochna-evropa
http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2006/461-prirodniyat-gaz-v-geopoliticheskata-bitka-za-iztochna-evropa
http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-4-2007/664-evraziyskite-geopoliticheski-koordinati-na-rusiya-
http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-4-2007/664-evraziyskite-geopoliticheski-koordinati-na-rusiya-
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икономическо сътрудничество чрез инициативата „Черноморска синергия”. Ролята 

на Брюксел за района продължава да расте, тъй като контролът върху този важен 

транспортен възел гарантира енергийната сигурност на Стария континент16.  

Разширявайки обхвата на анализа на енергийната геополитика и стратегия, не 

можем да пренебрегнем значението на България като непосредствено прилежаща 

държава в черноморското пространство. Значението й в стратегическите трасета на 

синьото гориво е важно не само от гледна точка на членството на страната ни в ЕС, 

което й гарантира благоприятен инвестиционен климат, за разлика от Кавказкия 

регион, но и удобното географско положение, което определя трасетата на няколко 

енергийни артерии да минават през нейна територия. Освен споменатите по-горе 

„Южен поток” и „Набуко” през територията на България са планирани да преминат 

трасетата и на АМБО, Бургас – Александруполис и др. По отношение на последния 

проект правителството на ГЕРБ има негативно отношение и изграждането му е 

поставено под въпрос, тъй като петролопроводът засяга някои екологични аспекти. 

Както е известно, АМБО е съкратеното наименование на Албанско-

македонско-българската петролна корпорация, регистрирана в САЩ и подкрепяна от 

американското правителство. Технико-икономическата обосновка на проекта също е 

направена със средства на Вашингтон още през 1993. Този петролопровод трябва да 

преминава  до границата между Косово и Македония17. 

Към днешна дата поради икономическата ситуация в Европа, трудностите и 

бавното реализиране на паневропейските енергийни инфраструктурни проекти 

превръщането на Балканите във важен транзитен енергиен коридор засега е 

перспектива, която не може да бъде реализирана в най-близко бъдеще като 

първоначалния замисъл на част от проектите може да претърпи сериозни 

                                                 
 Необходимостта от регионална политика се обуславя от спецификата на черноморския регион – богат 

на природни ресурси, със стратегическо географско положение между Европа, Централна Азия и 

Близкия Изток. Черноморският регион представлява растящ пазар с огромен потенциал, а също така е 

важен център на транспортни и енергийни потоци. Този  регион обаче се отличава също така с 

неразрешени конфликти, проблеми с околната среда и недостатъчно добра система на контрол на 

границите. Поради тези причини моментът е подходящ за по-голямо участие на ЕС в сътрудничеството 

на регионално равнище. Пряка връзка с региона имат три политики на ЕС – предприсъединителният 

процес на Турция, Европейската политика на съседство и стратегическото партньорство с Руската 

федерация. Това не е предложение за самостоятелна Стратегия за Черно море, а по-скоро инициатива 

за регионално сътрудничество, която се стреми да фокусира политическото внимание на регионално 

равнище и да засили протичащия процес на сътрудничество. Тя е замислена като гъвкава рамка, която 

да предостави по-голяма кохерентност на политиката. Инициативата може да се разпростре и извън 

пределите на черноморския регион - в Каспийско море, Централна Азия и ЮИЕ. 
16 Казаков, Е.; ЕС и ограниченията на класическата геополитика; http://geopolitica.eu/spisanie-

geopolitika-broi-2-2009/242-es-i-ogranicheniyata-na-klasicheskata-geopolitika 
Проектът е предложен още през 1993 г. На 27 декември 2004 г., министър-председателите на Албания, 

Република Македония и България подписаха политическа декларация, последвана от меморандум за 

разбирателство между представители на Албания, България и Република Македония и Тед Фъргюсън, 

президент и главен изпълнителен директор на АМБО. На 30 октомври 2006 г. Албания и Република 

Македония подписаха протокол за определен входни точки на тръбопровода. Точка на входа ще бъде 

село Стеблеве в Албания и село Лакаица в Република Македония. Подобен протокол между България и 

Република Македония беше подписан по-късно през 2006 г. На 31 януари 2007 г., Република 

Македония, България и Албания подписаха тристранна конвенция за изграждането на АМБО. Този 

документ е ратифициран от парламентите на трите страни и ръководи изграждането, експлоатацията и 

поддръжката на тръбопроводите. 
17 Либиг, Михаел; Защо и е на Европа „протекторатът Косово”?; http://geopoliticsss.hit.bg/3/Llibig.htm 

http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-2-2009/242-es-i-ogranicheniyata-na-klasicheskata-geopolitika
http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-2-2009/242-es-i-ogranicheniyata-na-klasicheskata-geopolitika
http://geopoliticsss.hit.bg/3/Llibig.htm
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трансформации18. Стратегическата важност на тези проекти обаче налага тяхното 

изпълнение. 

Говорейки за стратегия, енергийна сигурност и сътрудничество, определяйки 

черноморския регион като изключително важен, не бива да пренебрегваме един 

аспект, който може би няма такова голямо значение, или по-скоро, не е на дневен ред. 

Става дума за военния фактор, а именно разположението на военни сили в региона и 

най-вече на големите стратегически противници – САЩ и Русия. Противопоставянето 

на двата военно-стратегически колоса може да се проследи още от времето на 

Студената война, но докато тогава САЩ имат военно присъствие единствено в 

Турция и Гърция, то след рухването на „Желязната завеса” и след поредица от 

политически инициативи Вашингтон успява да разшири военно-политическото си 

влияние в региона, настанявайки свои военни бази в България, в Румъния (за сметка 

на пълното елиминиране на Русия) и в Косово. 

В последните няколко години американското политическо влияние в региона 

значително се разширява, особено след събитията в Грузия и Украйна през 2004 – 

2005 г. Ако чисто теоретично се опитаме да наложим политическото влияние върху 

военната карта, което не е далече от логиката на събитията, погледнато от 

историческата ретроспекция ще видим, че Русия не би се чувствала комфортно при 

положение, че се стигне до настаняването на американски бази в Грузия и Украйна. 

Ето защо реакцията на Владимир Путин е достатъчно бърза, добре балансирана и 

достатъчно твърда, за да заяви позицията на Русия по отношение на своята „близка 

чужбина”. 

Говорейки за стратегическо противопоставяне, икономически интереси и 

военно значение на Черноморския регион досега, можем да посочим няколко големи 

играчи на стратегическата карта: 

1. САЩ – с артикулизиране на комплексни икономически, политически и 

военно-стратегически интереси. Участието на американски капитали в значими 

проекти като АМБО говори достатъчно за решението на Вашингтон да не остане 

встрани от стратегически важен за тях дял от международната политика и икономика. 

Съчетавайки политическото влияние с военно присъствие на територията на своите 

съюзници като „гарант” за тяхната сигурност, САЩ се опитват да постигнат 

хегемония във всички възлови ареали. Ето защо Вашингтон особено енергично 

подкрепя редица политически събития (Оранжевата революция в Украйна, 

Революцията на розите в Грузия, ограничаването на Южен поток в България и др.), 

които всъщност са използвани, за да се ограничи влиянието на Русия в региона. 

2. ЕС – с предимно икономически и политически интереси, свързани с 

енергийния трансфер от Русия, Каспийския и Кавказкия регион и Близкия изток, 

особено важни за ЕС, опитващ се да се наложи като независим икономически и 

политически от довчерашния покровител – САЩ. Засега тези опити не срещат особен 

успех, особено след Британското излизане от рамките на съюза и проблемите, с които 

ЕС се сблъсква в контекста на пандемията от COVID 19. 

3. Русия – политическото ръководство в Кремъл преследва широк спектър от 

икономически, политически и военни цели в Черноморския регион. Твърдата позиция 

                                                 
18 Цачевски, Венелин; „България и Балканите в началото на XXI век”; София 2011г.; стр. 95 
 България и Румъния първо бяха спечелени политически като съюзници на САЩ, след това бяха 

привлечени в НАТО, което от своя страна даде възможност на Вашингтон да настани свои бази на 

техните територии. 
 Русия вложи огромен геополитически ресурс, за да възвърне позициите си в Украйна чрез 

президента Виктор Янукович, а по отношение на Грузия дори използва въоръжените си сили. 
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на Русия по отношение на Украйна и Грузия, осъществена с богат арсенал от 

икономически, политически и военни мерки, доказа, че „Северната мечка” се е 

събудила и стабилно отстоява позициите си на международната политическа сцена. 

Не бива да се пропуска друг важен военно-политически фактор, който, 

въпреки че няма статута на велика сила, притежава потенциал да се превърне в 

регионална такава – Турция. Благодарение на географското си положение и на 

големия си демографски потенциал, контролирайки зоната на Проливите, Анкара има 

възможността, ако не сега, в бъдеще да диктува голям брой от геополитическите 

условия в Черноморския регион. 

В заключение можем да кажем, че регионът на Черно море и прилежащите му 

държави представлява изключително интересно явление от гледна точка на 

стратегическото си географско положение, превръщащо го в мост между два 

континента и важен транспортен коридор. Икономическият потенциал на региона и 

кръстопътното му положение подсилва неговото значение, превръщайки го в ключов 

фактор за съвременната геополитика и геостратегия. Всичко това ни дава възможност 

да заключим, че който държи Черноморския регион, държи ключа към контрола на 

икономическото бъдеще на Европа.  
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ABSTRACT: The Balkan countries embark on the path of European integration from different 

starting points and at different speed after the collapse of the Iron Curtain. The region become an arena of 

economic turmoil caused by the difficulties of transition (Bulgaria, Romania, Albania, the former Yugoslav 

republics), as well as of interstate and ethnic conflicts (former SFRY). The future will show the place of the 

Balkan countries (whose numbers have risen since Montenegro's secession from Serbia since the May 2006 

referendum and Kosovo's unilateral declaration of independence in February 2008) in the European family, 

"both their own and foreign", locked between the EU, the US and Russia. 

The geostrategic location of the peninsula makes it a crossroads between Europe and Asia, where 

many nations pass by and each of them leaves something of itself in this kind of civilizational and cultural 

kaleidoscope. Its geographical location makes it a desirable place for domination by all great nations from 

ancient times to the present day. 

 

KEY WORDS: The Balkan countries, stabilization, rebalkanization 

 

След рухването на “желязната завеса” страните от региона поемат по пътя на 

европейската интеграция от различни изходни позиции и на „различни скорости”. 

Балканите стават арена на икономически сътресения, породени от трудностите на 

прехода (България, Румъния, Албания, бившите югославски републики), както и на 

междудържавни и етнически конфликти (бившата СФРЮ). Бъдещето ще покаже 

какво място ще заемат балканските страни (чийто брой нарасна след отделянето на 

Черна Гора от Сърбия след референдума от май 2006 г. и едностранно обявената 

независимост на Косово от февруари 2008 г.) в европейското семейство, 

“едновременно свои и чужди”, заключени между ЕС, САЩ и Русия. 

Геостратегическото разположение на нашия полуостров го превръща в 

кръстопът между Европа и Азия, откъдето минават много народи, всеки от които 

оставя по нещо от себе си в този своеобразен цивилизационно-културен калейдоскоп. 

Географското му разположение го превръща в желано място за упражняване на 

господство от страна на всички “силни на деня” от най-дълбока древност до днес.  

Несъмнено Балканите носят духа на различни народи, имащи сходно минало и 

формиращи един специфичен ареал в периферията на Европа1. Характеризиращ се с 

разнообразен релеф, полуостровът предоставя живописна комбинация от сурови 

планини, китни долини и широки равнини.  

Още от най-дълбока древност се оформят няколко маршрута, които стават 

главните транспортни артерии на полуострова. Коридорите Морава-Вардар, Дуръс-

Солун-Истанбул (via Egnatia) и поречието на р. Дунав, Белград, Ниш, София, 

Пловдив, Одрин, Истанбул (via Militaris) остават непроменени и до днес. Именно 

                                                 
 От 6+1 на 11+2 
1 Кастелан, Жорж; “История на Балканите XIV – XX век” Пловдив 2005 г.; стр. 9 
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контролът над тези транзитни търговски коридори, свързващи европейския Запад с 

Изтока, привлича неудържимо завоеватели. Всъщност ареалът разполага със залежи 

на полезни изкопаеми, които може да нямат глобално значение, но комбинацията им с 

удобното географско положение го превръща в примамлива зона за стремящите се 

към световна хегемония. Това остава непроменено и до днес. И ако “играчите са се 

променили”, то “играта” остава същата.  

В геополитически план стратегическите функции на Балканите са обсъждани и 

трансформирани през преценката на Великите сили, затова е интересно доколко 

геополитическият им облик се дължи на действията на балканските държави и 

доколко на водещите фактори. Какви стратегии и интереси се оформят паралелно с 

оформянето на политическата карта на Балканите и под чия диктовка се развиват тези 

процеси? Развитието на международните отношения на Балканите доказва, че няма 

Велика сила, която да не е търсила проникване и налагане на свое влияние в 

региона. В различни исторически периоди те са арена на сблъсък на амбициите и 

противоречията на различни политически фактори; възприемат се като ключ към 

постигането на по-близки или по-далечни цели за надмощие и господство в света. 

Тези фактори, съчетани с типичните балкански великодържавни комплекси, 

характеризират региона като нестабилен и опасен, носещ потенциален риск да 

разпали пореден конфликт на прага на Европа. Факт е, че през деветдесетте години на 

XX в. Балканите са сцена на най-ожесточените и мащабни войни на Стария континент 

след 1945 г. Това са конфликти, носещи заряд на взаимна омраза, разпалена от 

„агресивен национализъм”, нанасяща жестоки рани в съзнанието на хората, които 

още дълго ще тлеят.  

Както бе изтъкнато по-горе, благоприятните условия за живот на полуострова 

го превръщат в притегателна зона за хората още от палеолита и неолита. От тези 

далечни епохи датират и придвижванията на различни мирни или войнствени народи, 

образуващи поредица от интегрирания и отхвърляния, от която се зараждат днешните 

балкански народи2. Гърците са народ с древно минало и претенция да бъдат 

наследници на Антична Елада. От ранното средновековие по-голямата част от 

Балканите е населена със славянски народи. В северозападния край са разположени 

словенците, на юг от тях се намират хърватите, които пък граничат със сърбите. В 

централната част са разположени българите. Румънците се намират на север от река 

Дунав, а албанците заемат района, заключен между Охридското езеро и Адриатическо 

море. Това определение е много условно, тъй като дългият период на съвместно 

съжителство в различни държавни образувания (Римска империя, Византия, Османска 

империя, Югославия и др.), разпръсква и размесва народите.  

Различните политически идеологии, господствали на времето и господстващи 

днес, също слагат своя отпечатък върху етническата карта на Балканите. Създадени са 

“нови” народи, обособени по един или друг признак, било това религия или 

регионални отлики. В духа на Титовия етноинженеринг се формират нациите на 

„македонци” и „Мюсюлмани” (бошняци). В същото време във всяка от балканските 

страни има малцинствени групи, самоопределящи се като принадлежащи към една 

или друга балканска нация. В Сърбия има българска малцинствена група в Западните 

покрайнини, както и унгарско малцинство във Войводина. 

                                                 
2 Кастелан, Жорж ; “История на Балканите XIV – XX век” Пловдив 2005 г.; стр. 19 
 Според преброяването от 2002 година в Автономната област Войводина живеят 2 031 992 души, 

което прави 27,1% от общия брой на населението в Република Сърбия. Сърбите, които във Войводина 

са 1 321 807 души, са мнозинство в тази многонационална северна сръбска област. След тях следват: 

унгарците (290 207), словаците (56 637), хърватите (56 546), югославяните (49 881), черногорците 

http://bg.wikipedia.org/wiki/2002
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8
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Дейтънското споразумение не се оказва окончателно загърбване на проблемите 

в тази раздирана от омрази Босна и Херцеговина, където трите основни етно-

конфесионални общности – сърби, хървати и бошняци, живеят в два „етнически” 

региона. Единият от тях е федерация с 10 кантона, които имат свои правителства, 

„специални отношения” с привилегировани партньори и непристъпна етнически 

граница помежду им. Държавната структура на Федерация Босна и Херцеговина може 

и да рухне при съчетаването на няколко фактора от политическо и икономическо 

естество. Задълбочаването на икономическата криза може сериозно да дестабилизира 

крехката босненска държавност. Присъствието на „сините каски” засега запазва 

несигурния мир между различните общности, но напрежението и взаимната омраза са 

все още много силни и не е ясно дали няма да последва нов кървав конфликт, ако 

омироопазващите мисии се изтеглят от територията на страната. Виновници за това 

са основно политическите лидери, които манипулират общественото мнение и 

съзнанието на хората с едностранчиво или пристрастно тълкуване на събитията от 

близкото минало3, но не бива да се оневиняват изцяло ЕС и САЩ. Процесът на 

възстановяване на доверието между различните етно-конфесионални общности е 

много бавен и труден.  

Македония е друга “гореща точка” и рискова зона на Балканите. Страната 

представлява смесица от етноси и религии, което я определя като пъстър етнически 

пъзел. Значителното албанско малцинство, доминиращо в северните и западните 

части на държавата, подкрепяно от някои външни фактори, все по-често поставя 

въпроса за бъдещето на това държавно образувание. Не без значение са и турското и 

ромското малцинства. Специфичен проблем е „липсата” на българи в регистрите за 

преброяване, както и острият спор с Гърция относно официалното име на страната. 

Албания също заема специфично място в балканската “партия шах”. При 

определени стечения на геополитическите обстоятелства тази страна може да 

                                                                                                                                                      
(35 513), румънците (30 419), циганите (29 057), буневците (19 766), русините (15 626) и македонците 

(11 785). Други по-малки етнически групи са украинци, мюсюлмани, немци, словенци, албанци, 

българи и други. Общо на територията на Войводина има над 26 народности и или етнически групи. 

Автономният статут на Войводина позволява служебната употреба, освен на сръбския език, така и на 

унгарски, словашки, румънски, русински и хърватски език. Това са езиците на най-големите етнически 

групи в областта. Според своето вероизповедание населението на Войводина има следната религиозна 

принадлежност: сърбите, черногорците, румънците, циганите, македонците и украинците са предимно 

православни; унгарците, хърватите и по-голямата част от българите са католици; русините са униати; 

словаците са протестанти и католици, а албанците и мюсюлманите по националност изповядват 

ислямa. 
3 Бекярова, Наталия; Босна и Херцеговина – европейска и евроатлантическа интеграция или 

контролирана евтаназия; сб Актуални проблеми на националната и международната сигурност; 

София 2011 – 2012 г.; стр. 4 
 На албанците не е чужда идеята за федерализация и дори разделяне на Македония на албанска и 

македонска части. Новото административно деление на Република Македония, което обособява 

«етнически чисти» региони е потенциална стъпка към изпълнението на подобен план. 
 Македония е една от балканските страни, която има сериозни разногласия и конфликти със съседите 

си. Езиковият спор с България дълго време блокира добръсъседските отношения между София и 

Скопие. «Спорът за името» с Гърция е друг много сериозен проблем за македонската външна 

политика. Кризата на идентичността в македонското общество, започнала след отделянето на страната 

от състава на Югославия довежда до идеологическо и историческо «лутане», довело до присвояване на 

исторически събития, личности, национални герои и културно наследство. И докато България реагира 

мудно или сдържано на опитите на македонската държавна пропаганда да присвоява части от 

българската история, то Гъция е особено ревнива по отношение на гръцкото културно-историческо 

наследство. Пряк резултат от гръко-македонският спор е блокирането на Македония от страна на 

Гърция по пътя към НАТО и ЕС. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%8E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%8E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC
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причини значителни размествания на политическата карта на Западните Балкани. 

Албанският иредентизъм чака времето, когато албанците от Косово и Западна 

Македония ще пожелаят да се присъединят към „Страната на орлите”. Това твърдение 

получи някои странични тълкувания4. Политическият елит в Косово вече не е толкова 

склонен към обединение по егидата на Албания и все по-очевидно защитава твърдата 

си позиция за независимост. 

На юг между Гърция и Турция също има редица противоречия, които 

неведнъж поставят на карта стабилността на региона. Споровете между тези 

съюзнички в рамките на НАТО са ориентирани в няколко насоки. Едната е спорът за 

морската граница между двете държави в Егейско море, а другата е свързана с 

Кипърския проблем5.  

В северна посока Румъния има значително унгарско малцинство в 

Трансилвания, но тя е замесена и в един проблем извън рамките на полуострова с 

голям конфликтен потенциал – Приднестровския конфликт в Молдова.  

Не бива да се забравя и турското население в България, което също може да се 

превърне във взривоопасен фактор, ако се поддаде на чужди внушения или в резултат 

на недалновидна политика от страна на българските правителства. Всяка усложнена 

икономическа обстановка може да подложи на сериозни изпитания етническия модел 

в страната.  

Всички тези характеристики и проблеми, конфликти и напрежения между 

балканските държави не биха били така остри без намесата на различни външни 

водещи фактори в един или друг период от общата история на Балканите и Европа.  

 

Противоречия Пряко засегнати страни Ангажирани страни 

Следствие на слаба или 

непризнавана държавност 

Косово Сърбия и Албания 

същестува потенциална 

опасност и за Черна Гора 

Босна и Херцеговина Сърбия и Хърватска 

«неоосманистка» Турция -  

Република Македония Албания, Гърция, България 

Сърбия 

Следствие на искания за 

промяна на статута на 

национални малцинства, 

етнически национализъм 

или сепаратизъм 

Сърбия Албания, Унгария Турция в 

Санджак – резултат на 

нейните «неоосманистки» 

амбиции 

Албания  Гърция, Македония 

Гърция Турция, Македония, 

Албания 

Румъния  Унгария 

Черна Гора Сърбия, Албания, Хърватска 

България Македония 

Турция Гърция 

Териториални спорове Сърбия и Косово Албания 

Словения и Хърватско  

Гърция и Турция  

* таблицата е отпечатана в Цачевски, Венелин; „България и Балканите в началото 

на XXI век”; София 2011г.; стр. 116  

 

                                                 
4 Мете, Серж; История на албанците. От илирите до независимостта на Косово; София 2007; стр. 367 
5 Бекярова, Н.; Югоизточна Европа в контекста на сигурността; София 2007 г.; стр. 182 
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От XVIII в. две могъщи християнски империи се борят за наследството на 

загиващата Османска империя. Русия и Австрия (Австро-Унгария) се опитват по един 

или по друг начин да увеличат влиянието си в тези земи и междувременно да 

откъсват части от нейната територия. През XIX в. в политическата игра се намесват и 

други фактори. Франция желае да се наложи в Ориента. Великобритания счита 

Проливите като зона от голям интерес за английската корона, тъй като  са близо до 

Египет и Индия.  

След 1870г. (Френско-пруската война, която завършва с поражение за Франция 

и създаването на Германската империя) на сцената се появява друг могъщ играч – 

Германия, решена да се намеси в преразпределението на света, за което е закъсняла. 

Засилването на противоречията и съперничествата между великите сили довежда и до 

избухването на Първата световна война, като бурята на конфликта не подминава 

балканските народи и ги хвърля в поредния порочен кръг на омраза и взаимни 

обвинения.  

Балканите стават зона на интереси на Италия, която не крие апетитите си към 

Албания и към Далматинското крайбрежие. Хитлерова Германия също се стреми да 

засили позициите си в региона, особено сред загубилите Голямата война България и 

Унгария. От своя страна Франция и Великобритания покровителстват Югославия и 

Гърция.  

Бурята на Втората световна война не отминава страните от региона. България 

и Румъния се присъединяват към Тристранния пакт, докато Гърция и Югославия се 

озовават на страната на Антихитлеристката коалиция. По-специфична е ситуацията в 

Албания. 

Техеранската и Ялтенската конференции определят съдбата на Балканите. 

Северните части на полуострова попадат в сферата на влияние на СССР, а Турция и 

Гърция остават отвъд “желязната завеса”.  

Времето, заключено между 1945-1989 г., се характеризира с противопоставяне 

на двата блока – социалистически, доминиран от СССР, и демократичен, доминиран 

от САЩ. 

Рухването на тоталитарната система в Източна Европа не подминава и 

Югоизточна Европа. Режимът в София е свален мирно по модела на „кадифените 

революции” в Източна Европа, докато в Румъния диктатурата на Николае Чаушеску 

завършва с кървави размирици и с убийството на диктатора и неговата съпруга в края 

на 1989 г. Освободените от опеката на Москва страни поемат по пътя на реформите с 

цел да се присъединят към семейството на демократичните народи. На практика обаче 

единият покровител е сменен с друг и САЩ започват да диктуват политическия 

живот в бившите социалистически страни. Започва период на политическа 

нестабилност и съмнителен преход, изпъстрен с корупция и служба на чужди 

интереси. 

В Югославия в края на 80-те години на ХХ в. положението става неудържимо 

пред все повече набиращия сила национализъм и желанието на народите в състава на 

федерацията тя да се реформира в „съюз на равнопоставени държави” или да получат 

политическата си независимост и суверенитет. Втвърдяването на сръбския, 

хърватския и словенския национализми стимулира засилването на сърбо-хърватския 

антагонизъм, което довежда и до отделянето на Хърватско и Словения от 

федерацията. 

                                                 
 25.06.1991 г. – Словения и Хърватско обявяват своята независимост 
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Разпадането продължава с обявяването на независимостта на Македония и на 

Босна и Херцеговина. Отделянето на последната република е особено болезнено за 

Сърбия, което е и искрата, запалила Босненския конфликт (1991-1995 г.). Борбите за 

наследството на Югославия продължават да разтърсват Западните Балкани  с 

Косовския конфликт (1999 г.), разпадането на Държавната общност Сърбия и Черна 

Гора (2006 г.) и обявяването на Косовската независимост (2008 г.). 

Да се търси причината за тези събития само в ескалиращия сръбски 

национализъм по времето на Слободан Милошевич е повече от несериозно. Всъщност 

налагането на хегемонията на САЩ в Югоизточна Европа е една от главните причини 

за разпалването на конфликти и за тяхното “разрешаване” с политиката на “голямата 

сопа”. Изтласкването на Москва в началото на 90-те години на XX век от тази зона 

оставя геополитически вакуум на Балканите и Съединените щати се възползват от 

създалата се ситуация. Подобно на всяка имперска политика на “разделяй и владей” и 

САЩ налагат на Балканите добре рафинирана политическа дестабилизация (БиХ 

1995 г., Косово 1999 г., Македония 2001 г.). В стремежа си да изтласкат Русия от 

региона САЩ насочват усилията си към продължаване на деструктивните процеси 

(развода по сръбски - 2000 г.), откъсване на определени части от държавни 

територии и създаване на независими държави (Косово 2008 г.), както и 

привличането на нови държави в сферата на своите интереси («цветните революции» 

в Украйна и Грузия, както и авантюрата на Михаил Саакашвили през 2008 г.).  

През последните две десетилетия Балканите са регионът, в който най-

интензивно се прилагат методите на “nation building” и „етноинжинеринг”. През 1989 

г. в региона има 6 държави, през 2005 г. – 10, през 2006 г. те са 11, през 2008 г. – вече 

12. След разпадането на Югославия на картата на Югоизточна Европа се появяват 

няколко нови държави, но дали това е финалът на обособяването на нови държавни 

образувания? След като Косово едностранно обяви своята независимост и за пореден 

път разбуни духовете в региона, точните анализи и достоверните прогнози се 

превръщат в трудна и деликатна задача. Голяма част от геополитическите фактори 

през 2008 г. смятат това за опасен прецедент, носещ потенциална опасност от 

дестабилизиране не само на региона, но и на прилежащите му ареали, дори се стига 

до опасения, че може да има глобални последици за бъдещето на държавно-

териториалната конфигурация в региона6. И докато САЩ и подкрепящите ги държави 

бързат да признаят независимо Косово, редица държави като Русия и Китай реагират 

резервирано. Сходна е позицията и на няколко държави членки на ЕС, които се 

сблъскват с подобни проблеми. 

Последвалите събития, развили се броени месеци след това, само 

потвърждават опасенията на анализаторите песимисти. Конфликтът между Грузия и 

Русия през лятото на 2008 г. доказа, че се задейства „ефектът на доминото”7. 

Независимостта на Южна Осетия и Абхазия на практика повтаря ситуацията около 

„косовската свобода”, само че актьорите и сцената са други. Двете събития носят в 

себе си няколко скрити послания. 

Първо, те дадоха възможност да се откъснат части от суверенни държави в 

разрез с международното право. 

                                                 
 Като Русия и Китай например. 
6 Бараков, Стоян; „Едностранната косовска независимост – възможни рискове”; Международна 

политика,. кн. 3, Благоевград 2008 г.;  стр. 53 - 64 
7 Проданов, Васил; „Социеталната несигурност на Балканите”; в-к „Монд дипломатик”; декември 2008 

г. http://bg.mondediplo.com/article340.html 

http://bg.mondediplo.com/article340.html
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Второ, показаха, че еднополюсният модел в световната политика е на път да 

престане да съществува. Действително и косоварите, и осетинците не желаят да се 

идентифицират с принадлежността към държави, които през последните години се 

отнасят враждебно към тях, но тук идва опасението, че давайки „зелена светлина” на 

подобни сепаратистки актове, международната общност рискува да отключи опасен 

прецедент. Логично идва въпросът – днес Косово, а утре – Република Сръбска (не са 

изключени подобни апетити и на среди във Войводина и в много по-голяма степен в 

Санджак), Приднестровието, Македония, Корсика, Каталуня или „Ел паис Баско”, 

Тибет? Опасенията от засилване на центробежните тенденции може да са слаби на 

Запад, но на Балканите те са реална заплаха. Случващите се събития през последните 

десетилетия не могат да гарантират едно добро развитие на събитията в бъдеще. 

Поредицата от конфликти около и вследствие от разпадането на Югославия и 

тежестта на прехода в България и Румъния не дават достатъчно сигурни гаранции за 

стабилност в региона.  

На първо място косовската независимост не е финален етап на 

държавообразуване в района на Западните Балкани. Актът на Парламента в Прищина 

от началото на 2008 г. може да засили сепаратистките тенденции на албанското 

малцинство в Македония, Северно Косово и Южна Сърбия, където проблемите между 

албанци, сърби и македонци, макар и временно потиснати, заплашват да избухнат с 

голяма сила при едно по-сериозно икономическо или политическо сътресение.  

В контекста на развиващите се събития не бива да се пренебрегва още един 

много важен политико-икономически фактор – Европейския съюз. Според Самюъл 

Хънтингтън все по-често се задълбочават противоречията между САЩ и Западна 

Европа в политически и най-вече в икономически план8. Всъщност разширяването на 

ЕС може да се разглежда като превантивна мярка срещу дестабилизацията на региона, 

а и на Европа. Повече от ясно е, че и Румъния, и България не бяха готови да 

прекрачат прага на Европейския съюз, но от общоевропейски интерес е тези страни да 

се интегрират към единна икономика, осигуряваща им защита срещу редица 

сътресения от социален характер. Именно икономическият фактор е най-силният лост 

за дестабилизация, особено в общества, където има етническо и конфесионално 

разнообразие. Важна роля играе този фактор, който - подсигурявайки нормална 

социална обстановка в държавата, тушира до голяма степен всички социални и 

междуетнически противоречия.  

Когато една група от обществото бъде поставена в условия на натиск, 

безправие и маргинализация рано или късно се появява моментът на конфликт. И 

когато някоя външна сила умело използва тези проблеми, за да реши свои егоистични 

цели, “кутията на Пандора” много лесно може да бъде отворена, но трудно може да 

бъде извършена операцията по затварянето й. Разпалването на конфликти е много 

лесно за Балканите, този толкова “обременен от история” регион.  

Често за обозначаване на вътрешната структура на геополитическите възли се 

използва и понятието „конфликтни зони”. Това са граничните пространства между 

отделните етноси, религии и държави. Освен Босна и Херцеговина, Косово, 

Македония и Република Сръбска, конфликтен потенциал на Балканите имат също 

Кипър, Молдова. Спецификата на вътрешната политическа проблематика в 

последните две страни има ясно изразен балкански отенък. 

                                                 
 Европейският съюз е сериозен фактор на стабилност, който разполага с голяма икономическа мощ. 

Политическата воля и напредващите процеси на евроинтеграция са фактори, които реално могат да 

допринесат за стабилизирането на Балканите. 
8 Хънтингтън, Самюъл; “Сблъсъкът на цивилизациите”; София 1999 г.; стр. 437-447  
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На първо място Западните Балкани крият в себе си множество „подводни 

скали” за и без това трудно вървящия стабилизационен процес там. Отделянето на 

Черна Гора и отцепването на Косово поставят много въпросителни. След обявяването 

на независимост от страна на Косово през 2008 г. Сърбия може да предяви претенции 

за териториални компенсации, вероятно в Република Сръбска9. Това обаче подлага на 

риск съществуването на Хърватско-мюсюлманската федерация, тъй като хърватите 

биха пожелали да се присъединят към Хърватия. Позицията на бошняците би била 

повече от крайна по отношение на нарушаване на целостта на Босна и Херцеговина. 

От друга страна може да доведе до желание за създаване на изцяло ислямска държава 

в центъра на Балканите, която би се превърнала в притегателен център за 

мюсюлманското население в областта Санджак и Северна Черна Гора. 

Не бива да се пренебрегва значението и на Приднестровския, Кипърския и 

Македонския проблеми, както и на проблемите, свързани с унгарското малцинство 

във Войводина и Трансилвания, турците в България и албанците в Гърция. В крайна 

сметка само бъдещето ще покаже какво ще се случи и какъв развой ще поемат 

събитията.   

Може да се каже, че е повишена регионалната несигурност в политически, 

военен и икономически аспект. Въпреки това за първи път в своята история 

балканските страни имат една обща външнополитическа цел – присъединяването към 

европейските интеграционни структури10. 

В ново време намесата на различни външни фактори определя съдбата на 

Югоизточна Европа. Тази намеса остава все още решаваща за спирането на 

междуетническите конфликти, но в същото време част от намесите на големите 

фактори се оказват недостатъчно добре обмислени и непоследователни, дори нерядко 

са в разрез с международното право11. 

Не се пренебрегва фактът, че за своята съдба имат вина и самите балкански 

народи, оставяйки се да бъдат манипулирани и да служат на интересите на един или 

друг “голям брат”, заслепени от собствените си егоистични стремежи. Не от днес 

народите от Балканския полуостров са заложници в една цинична игра за надмощие 

на големите световни сили. Бъдещото интегриране на целия регион в рамките на ЕС 

може би ще даде възможност тази гореща точка да бъде успокоена.  

След края на Студената война Югозточна Европа преживява времена на 

труден преход и политическа дезинтеграция. Дълго потисканите недоверие и 

съперничество между балканските народи стигат до прояви на политическо 

напрежение, на места прерастващо и до конфликтни състояния. Такива са 

провокирани в Румъния и Югославия в края на 80-те и началото на 90-те години на 

XX век. С цел да се ликвидира привилегированото положение на “Титова 

Югославия”, с което тя се ползва дълго по време на противопоставянето на Източния 

и Западен блок, заинтересованите “играчи” заплитат сложна и наситена с насилия и 

жестокости схема, изпъстрена с етнически конфликти, геноцид и религиозна 

нетърпимост. В крайна сметка ликвидирането на Югославия довeжда до създаването 

на нови независими държави на политическата карта, но и до създаването на 

обстановка на „лъкатушещо” напрежение. Днес геополитическите aнализи посочват 

                                                 
9 Бекярова, Наталия; Босна и Херцеговина – европейска и евроатлантическа интеграция или 

контролирана евтаназия; сб Актуални проблеми на националната и международната сигурност; 

София 2011 – 2012 г.; стр.19 
10 Чавдарова, Мария; „Балканите в края на века – между надеждата и скептицизма”; сп. Международни 

отношения; година ХХIХ, кн.1; София 2000 г.; стр. 101 
11 Цачевски, Венелин; „България и Балканите в началото на XXI век”; .........; стр. 127 
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две основни оси на потенциално напрежение на територията на в Западните Балкани – 

Белград-Прищина-Скопие-Тирана и Белград-Баня Лука-Сараево-Загреб. Това 

своеобразно „начертаване” на вектори на напрежение не е случайно, тъй като оформя 

в субрегион, наситен с неразбирателства и тлеещи етнически конфликти, залашващи 

общоевропейската сигурност.  

В дългосрочна перспектива може да се смята, че омиротворяването на 

Балканите е само временно, поради сложността и остротата на меджуетническите 

конфликти. Проблемът се крие в устойчивостта на конфликтите и в трудния диалог 

между спорещите страни12.  

Евентуалното интегриране на балканските държави в ЕС поставя няколко 

въпроса по отношение на реалните краткосрочни и дългосрочни ползи. По отношение 

на Балканите предимствата са доста условни. Достъпът до  широк единен и 

конкурентен пазар е сериозно преимущество, но само когато става дума за голям 

производствен и експортен капацитет. В случая с балканските страни това не е точно 

така. До голяма степен икономиките на повечето от тях в преобладаващата им част са 

или в преход (България, Румъния, Албания, Македония, Черна Гора, Хърватска), или 

в състояние на криза в резултат на военни поражения (Сърбия, Босна и Херцеговина). 

Нито една от страните не разполага с големи природни и енергийни ресурси, а по 

отношение на заетостта и трудовото възнаграждение разликите могат да се измерват в 

пъти Тук обаче в сила влиза един много важен фактор – политическият. Брюксел е 

наясно, че политическата стабилност и засилването на относителната тежест на 

Европа като геополитически фактор минава през приемането на периферните и 

проблемни държави в общия европейски дом. В дългосрочна перспектива Балканите 

могат да се развият икономически и да се впишат в общия европейски пазар.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЯВИТЕ НА ПСИХИЧНИЯ ТОРМОЗ 

НА РАБОТНОТО МЯСТО 

 

Блага Р. Русева, Анелия Д. Миткова, Димитър В. Батуров 

 

РЕЗЮМЕ: Днес психичният тормоз, въпреки отсъствието на единна дефиниция за 

конструкта, все по-често се разглежда като явление, застрашаващо от една страна 

индивидуалното здраве и благополучие на работещите в сферата на туризма, но от друга и 

намаляващо фирмената и организационната ефективност.  Сред негативните последствия на 

психичния тормоз на работното място могат да бъдат посочени: често отсъствие на персонала 

(поради болничен или неплатен отпуск), текучество, промяна на отношението към работата и пр. 

Ето защо настоящата статия има за цел да обобщи съществуващите дефиниции за психичен 

тормоз на работното място, както и да направи анализ на възможностите за изследване на това 

опасно явление в сферата на туризма.  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: псичхичен тормоз на работното място, насилие, туризъм 

 

ABSTRACT: Nowadays, despite the lack of a exact definition of the construct, the psychological 

harassment is increasingly defined as a phenomenon threatening on the one hand the individual health and 

well-being of workers in the field of tourism, but on the other as negatively affecting corporate and 

organizational efficiency. Among the negative consequences of psychological harassment at workplace can be 

mentioned: absanteeism (due to sick leave or unpaid leave), personnel turnover, change of attitude towards 

work, etc. Therefore, this article aims to summarize the existing definitions of psychological harassment at 

workplace, as well as to make an analysis of the possibilities for research of this hazardous phenomenon in the 

field of tourism. 

KEY WORDS: psychological harassment at work, violence, tourism 

 

За да се развият успешно програмите за здравословни и безопасни условия на 

труд (ЗБУТ) в туристическия сектор, е от съществено значение не само 

ангажираността на висшия мениджмънт, но и активното участие на работещите в 

него. Също така на национално равнище е необходимо високо ниво на ангажираност 

към ЗБУТ и активното участие на всички заинтересовани страни, особено на 

социалните партньори (работодатели, работници и техните организации) в 

разработването на ефективни национални стратегии и програми. Всички страни, под 

ръководството на международните трудови стандарти на Международната 

организация на труда МОТ, търсят ефективни начини за непрекъснато подобряване 

на техните програми, включително и за превенция на психичния тормоз на 

работното място. Европейската Комисия актуализира мерките насочени към 

безопасността и здравето на работещите. Директивата на Съвета от 1989 (89/391/EEG) 

съдържа основополагащи разпоредби за безопасност при работа, включително и при 

насилие на работното място. Тъй като условията на работното място постоянно се 

променят, мерките за ЗБУТ трябва да бъдат адаптирани успоредно. 

Независимо от напредъка по отношение на управлението на ЗБУТ, все още има 

спешна необходимост от засилване на националните системи за ЗБУТ и на 

програмите, отразяващи принципите, заложени в съответните Международни трудови 

стандарти на МОТ. В тази връзка визията на Националната здравна стратегия 2021г. -

2030 г. е насочена, както към промоция на здравето, профилактика на болестите, 

подобряване качеството на живот „на всички през целия им живот“, така и към 

здравословни и безопасни условия на труд. Въпреки многобройните законодателни 

актове и програмни дейности в тази насока, проблемите на насилието и 

дискриминацията по различни индикатори са сред най-трудните за идентифициране в 

ежедневието ни. Поради отсъствието на международно приета дефиниция за 

психичен тормоз на работното място, на базата на която да може да се 
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операционализира терминът, изследователските резултати не са съпоставими. 

Специалистите в България не разполагат с единна методология за анализ на 

резултатите от проучванията си.  

В правния контекст установяването на виновното поведение в трудовата среда 

е сравнително труден и дълъг процес. Според законовото определение „престъпление 

е онова обществено опасно деяние (действие или бездействие), което е извършено 

виновно и е обявено за наказуемо“. Установяване на вината чрез своите две форми – 

умисъл и непредпазливост е дълъг и труден процес в наказателното право. Не по 

малко трудни са и въпросите свързани с оценката на характера и тежестта на 

психични нарушения причинени на „жертвата“ от насилствения акт. Затова често 

потърпевшия, не намира сили да се жалва или оттегля жалбата си във фазите на 

досъдебното производство. Установяването на наличието на психично 

разстройство/болест и на причинната и връзката с психическа и физическа травма 

изисква комплексна съдебно-психиатрична и съдебно психологична експертна 

оценка, както и съдебномедицинска такава при наличието на телесна повреда. Много 

от жертвите на насилие се страхуват от публичност, свързана с техните здравословни 

проблеми, излагането на показ на причинените им страдания и години наред могат да 

отлагат конкретни действия със съдебна насоченост. Често в медицинската практика 

физическите наранявания и психическите проблеми биват интерпретирани от страна 

на потърпевшите, като самонаранявания и самообвинение. Тук е ролята на 

професионалистите лекари, психолози и социални работници да използват всички 

предвидени законови средства при установяване на такива случай.  

Днес са изведени множество различни термини, които често имат силно 

припокриваща се дефиниция или не са ясно разграничени, като „психичен“ и 

„морален тормоз“. В този контекст, терминът „емоционален тормоз“ не е ясно 

дефиниран, я „физическият тормоз“ често се припокрива със „сексуалния тормоз“, 

въпреки че поведението в последния случай е сексуално мотивирано.  

Въпреки проблемите с терминологията в научната литература, има няколко 

основни дефиниции, около които научната и професионалната общност се 

обединяват. Като физическо насилие/тормоз се дефинира прякото поведение, при 

което се използва физическа сила спрямо друг човек или група хора, което нанася 

физическа, сексуална или психологична вреда.  

Формата на физическото насилие е явна и включва: хапане, ритане, удряне на 

шамар или удряне с предмет, целене/замерване, бутане, щипане, промушване, 

пробождане с остър предмет, насочване на оръжие към субект, стрелба по субект и 

т.н. (Chapell et al., 2006). При този вид насилие, еднократният акт дава яснота относно 

поведенческия аспект, тъй като е явен и недвусмислен – в тези случаи говорим за 

„нападение“.  

По-прикритите изяви, които често се представят като „шега“, „закачка“ или 

„традиция“, могат да бъдат класифицирани като „тормоз“. При физическата изява на 

психичния тормоз често дори не става въпрос за физическо съприкосновение, а 

просто посягане (без удар), заплашване с физическа саморазправа с жестове, 

целене/прицелване с предмети (но неулучване) и др. Тези проявления често могат да 

бъдат банализирани и да не стават обект на дисциплинарно или наказателно 

производство, както е при физическото насилие. 

Изследвайки крайностите на поведенческите прояви още от експеримента в 

Станфордския симулационен затвор през 1971г., Филип Зимбардо нарича процесите 

на трансформация на инак обикновени хора, които при определени ситуационни 

обстоятелства проявяват насилие и жестокост, „зло“. „Злото“ той дефинира като 
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състоящо се „от преднамерено действие по начини, които вредят, малтретират, 

унижават невинни други хора, или използване на собствения авторитет и системна 

власт за насърчаване или позволяване на други да направят това от ваше име“ 

(Зимбардо, 2017, стр. 27). 

Под „психичен тормоз на работното място“ се разбира всяка форма на 

нежелано поведение, което има в основата си дискриминационен характер. 

Дискриминацията може да се основава на различни признаци: семейно положение, 

пол, етническа принадлежност, народност, раса, религия/вяра, физически 

характеристики, както и всякакви други. Има голямо многообразие на формите на 

тормоз.  

Тормозът на работното място е явление, което може да засегне всяка 

организация, независимо от сферата към която се отнася (туризъм, икономика, 

здравеопазване и пр.), в ущърб на етиката и собствените ѝ ценности. Обикновено 

организацията трудно признава наличието на практики на тормоз в структурите ѝ, тъй 

като, в известен порядък, това като че ли би означавало, че цялата е „токсична“, 

защото е позволила осъществяването на тормоза. В действителност, именно 

„затварянето на очите“ пред тези реалности, дава възможност за зараждането и 

развитието на подобни нездрави явления, които са в противовес със съвременните 

европейски ценности.   

Враждебните системно повтарящи се действия, така характерни за тормоза на 

работното място, са резултат от това, което в научните и изследователските общности 

се определя като вид „перверзия“. Тези действия обикновено са инициирани от 

началник, колега или подчинен, който подменя както взаимоотношенията между 

потърпевшия и колегите му, така и контекста на трудовата среда и контекста на 

изпълнение на задачите за потърпевшия, обезценява личностните му качества и 

възможен принос, разчитайки на подкрепящи действията „коалиции“ или поне 

безропотното приемане на така подменената реалност от страна на околните.  

В психодинамичната парадигма травматичният епизод представлява 

неочаквано и жестоко „събитие“, което буквално разтърсва психиката на 

потърпевшия (Ferenczi, 1934) и подрива усещането му за себе си, капацитета за 

себесъхранение, за действие и способността му за отстояване и защита (Janin, 1976). 

Защитните механизми не успяват да се справят с ефективността, с която са се 

справяли досега. Негативното и дезорганизиращото действие на травматизма може да 

резултира у потърпевшия/жертвата в негативни възприятия за себе си (отрицателни 

чувства по отношение самия себе си), поради неспособността за справяне с 

„положението“, както и да отключи или да влоши налични състояния на тревожност и 

депресивност. Продължителното въздействие на психичния тормоз може да доведе до 

сериозно емоционално изтощение, личностна дезорганизация и сериозни 

здравословни проблеми. В дългосрочен план и при положение, че 

потърпевшият/жертвата не предприеме действия за излизане от зловредното влияние, 

може да се стигне и до неспособност за изпълнение на служебни задължения, силно 

затруднен контакт с околните, отпадане от трудовия пазар и трайно оттегляне от 

социалния живот.  

Има цялостна „палитра“ от механизми, които биват използвани при 

реализирането на въздействията на психичен тормоз. Трудна е за определяне 

границата между тормоза и насилието, но те най-често биват диференцирани освен по 

интензивността на въздействието върху жертвата и по възможността за упражняване 

и разгръщане на стратегиите за реализиране на психичен тормоз. Следва да се има 

предвид, че неразбирането и неразграничаването на случващото се може да доведе до 
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създаването на „произволна реалност“ в капсулираната група, която да не бъде 

разпознавана като такава и от външен наблюдател. Това представлява основният 

проблем при справянето с психичния тормоз на организационно ниво. 

За външен наблюдател (нов колега или член на дисциплинарната комисия, 

проверяваща сигнала за тормоз) не е лесно да разграничи ситуацията отпреди така 

подменената реалност, от привидната истинност на подменената ситуация. Тази 

трудност може да намери обяснението си в много причини, но някои от тях са:  

1) колективът, в който се осъществява тормозът, не говори и не коментира 

извън звеното събитията, които се случват, често защото самите те по един или друг 

начин са участници в цялостната динамика;  

2) околните често банализират събитията и ги представят като „шега“ или 

незначителни случки;  

3) самият потърпевш/жертва трудно може да пресъздаде цялостния контекст на 

случващото се и трудно разграничава детайлите и механизмите на тормоза; 

4) потърпевшият/жертвата, в опитите за справяне с цялостната ситуация, вече е 

изчерпал немалка част от личностния си ресурс и проявява форми на поведение, 

които не са в негова полза пред външния наблюдател, като: несигурност, тревожност, 

избягване на контакт с колегиалния кръг, обърканост по отношение нормите в 

службата, или агресивно и враждебно отношение спрямо колегиалния кръг и др. 

Може да се каже, че при психичния тормоз границите между така създадената 

„произволна реалност“ и реалността се замъгляват. Включеността (или пасивността) 

на околните колеги в практиките на тормоз се засилва в съответствие с все по-силните 

негативни интервенции на насилника. Поради опитите за справяне и предпазване от 

последващи дискомфортни епизоди, жертвата се изолира и опитва да установи 

произхода на всеки епизод или вариантите за справяне с него – това води и до 

изолация и в извънслужебния контекст. Това, което в психологичния смисъл на 

думата превръща „потърпевшия“ в „жертва“ е неразбирането на случващото се и 

поддаването на зловредното влияние. Опитите за разбиране на реакциите на 

насилника и колегите и опитите на жертвата да докаже правотата си или 

компетентността си, стават все по-несъответни при случаи на тормоз на работното 

място, защото те всъщност не са важни – важно е жертвата да покаже крайно 

подчинение, за да бъде поне за малко оставена на мира, а насилникът за пореден път 

да покаже своята власт. Понякога кратки подобни епизоди се продуцират от 

насилника само като предупреждение към жертвата и всички останали. Понякога 

насилникът се чувства застрашен от жертвата и затова предприема действия, които да 

премахнат заплахата, но в този случай насилникът би могъл да има готовност да 

достигне до крайности, за да запази статуквото си.  

За да говорим за тормоз на работното място, следва да е налице 

поведение, което е повтарящо се (действие или бездействие при конкретни 

обстоятелства), което е нежелано от страна на потърпевшото лице, създава у 

него отрицателни чувства, емоции и преживявания. Наличието на психичен 

дискомфорт води до накърняване на достойнството и честта на потърпевшия, 

както и до създаване на враждебна, обидна, унизителна и застрашителна 

трудова среда.  

Насилието на работното място включва словесни обиди, емоционален тормоз, 

обезценяващи стратегии, физически тормоз и други. Тези действия продължават, 

независимо и въпреки волята и заявеното несъгласие от страна на потърпевшия. В 

резултат той се чувства застрашен или заплашен по време или по повод на 

изпълнение на служебните си задължения.  
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Кризисните събития, за „жертвата“ винаги включват в себе си стрес и 

неопределеност, пораждат напрежение и тревога. Кризата обозначава загуба на 

съществуваща жизнена форма, към която човек вече е свикнал, като се появява 

възможност за влизане в нова жизнена форма.  

По време на острата фаза на кризата се освобождава физическа и психическа 

енергия, която може да бъде използвана конструктивно или ако това не стане, може 

да се окаже, че има деструктивен ефект.  

Деструктивен изход от „кризата“ са: самотата,  алкохолизма, агресията и др. 

личностови промени, зависимостта към психоактивни вещества, суицидът и др. 

(Батуров, Д., Русева, Б., 2015, 2016).  

За конструктивния изход от кризата от полза могат да бъдат копинг-

стратегиите, предварителното събиране на информация, изучаването на проблема, 

превантивните мерки.  

Важна роля в конструктивния подход за управлението на риска в хотелските 

предприятия, е своевременната оценка на риска от висшия мениджмънт. Когато  

работодателят иска да оцени риска, то той  на първо място трябва да си зададе 

въпроса: Какво в работата може да причини вреда на хората? и да реши дали 

мениджърският екип е направил достатъчно, или е необходимо да се извърши още 

нещо, за да се избегне тази вреда (Батуров, Д., 2016). 

Целта на оценката на риска е да се постигне сигурност и убеденост от страна 

на висшия мениджър, че никой няма да бъде наранен или да получи увреждане на 

здравето в резултат на работата и взаимоотношенията в работния процес и няма да 

пострадат гости и случайни хора, намиращи се на територията на хотелския 

комплекс. Преди да се започне с извършването на оценката, би било добре да се 

огледа добре цялостната дейност в хотелския комплекс. Това ще даде идея за обема 

на предстоящите задачи, за да може добре да се планират подходите за тяхното 

решение. Важно е да бъдат въвлечени работниците в процеса на оценка на риска още 

в най-ранните етапи. В крайна сметка те са тези, които извършват работата и имат 

добър поглед върху основните проблеми свързани с въпросите на здравето и 

безопасността при тяхната работа, включително и конкретни нерегламентирани 

прояви на тормоз, които за работодателя може да не са така очевидни. Освен това, ако  

бъдат въвлечени още от самото начало, те с по-голяма вероятност ще възприемат 

всички промени, които се налагат в резултат на оценката, защото, имайки принос в 

решенията, те са по-убедени в необходимостта от изпълнението им.  

За да бъдат разбрани предпоставките за възникване и осъществяване на 

психичен тормоз на работното място, трябва да се вземат предвид 

личностовите диспозиции, ситуационните фактори и динамиката в рамките на 

системата. Разглеждането на само един от тези аспекти не дава отговори за 

това как е възможно възникването на различните форми на тормоз, насилие, 

дехуманизация и др. в рамките на трудовата/служебната среда. Множество 

изследвания в областта на социалната психология показват, че ситуационните 

фактори са по-мощни от индивидуалната сила и устойчивост на потърпевшия за 

справяне с психичния тормоз в трудовия контекст.  

Днес, обаче проблемът за психичният тормоз от страна на жертвата се решава 

основно от юристите, като случая се разглежда само при получена жалба от засегнато 

лице, като в повечето случаи жертвата напуска работното място или остава на цената 

на влошено здравословно и/или психично състояние. Тоест при непредприемането на 

действия, които да прекратят тормоза на работното място, резултатите обикновено 

водят до влошаване на условията на труд не само за „нарочения служител“, но и за 
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всички станали свидетели на тормоза и/или волни или неволни участници в него, като 

същевременно афектира психологическия климат, възприятията за лоялност на 

личния състав, усещането им за принадлежност, критерии за изпълнение, занижена 

ефективност/продуктивност, по-високи нива на абсентизъм (непланирани отсъствия - 

твърде често отсъствие на персонала, излизане в болничен отпуск, текучество) и др. 

Именно в това се заключава и основната опасност за фирмата или организацията, 

докато за конкретния потърпевш последствията са свързани с нарушаване на правата 

му, накърняване на достойнството, влошаване на здравословното му и психичното му 

състояние и благополучието му като цяло, както и професионалната му и социална 

реализация. 

Проблемът с липсата на възможности за разпознаването на явлението 

психичен тормоз е огромен. Понастоящем в сферата на туризма не е провеждано 

изследване на психичния тормоз на работното място, тъй като все още не е наличен 

психологичен инструментариум в България за провеждането на такова изследване. 

Очевидна е необходимостта от конструиране на психологична методика, с която да се 

проведе изследване на разпространеността на явлението психичен тормоз в сферата 

на туризма.  

Според Карманов и Махова (2018) в широк смисъл, за да може ефективно да се 

противостои на проявите на тормоз и насилие на работното място е необходимо 

адекватно да се оценят реалните мащаби и степента на разпространение на тези 

обществени явления. Ако това не се случи е невъзможно да бъдат взети мерки 

(организационни, юридически и пр.) за изкореняването на тормоза и насилието. 

Решението на поставената задача изглежда невъзможно без участието на статистиката 

като общоприет инструмент за количествена оценка на всеки един социално-

икономически процес. 

Ако трябва да се обобщят съществуващите варианти за определяне на тормоза 

на работното място, независимо от вида му, могат да се разграничат различни 

подходи, като юридически, академичен, практичен и др. 

Юридическият подход на пръв поглед изглежда като приоритетен и дава 

възможност ясно да се разграничи обекта на статистическото изследване. Според този 

подход на регистрация подлежи всеки случай, който е регламентиран от 

съответстващото законодателство. Но за съжаление в законодателството ни не е 

еднозначно дефиниран тормозът на работното място. 

Академичен подход – ориентиран е на теоретичното обосноваване на 

дефиницията, което може да бъде използвано за измерването на насилието на 

работното място като обществено явление. Но за съжаление и този подход, въпреки, 

че се развива непрестанно, все още не е в състояние да обхване цялото разнообразие 

от похвати за осъществяване на тормоз. 

Практическият подход към идентификацията на насилието на работното място 

е свързан с признаването на сложността и противоречивостта на изследваното 

явление: 

- първо, едно и също действие за определени хора може нищо да не означава, а 

за други може да бъде сериозна обида; 

- второ, що се отнася до сексуалния тормоз напр., социологичните допитвания 

на жени сочат, че към него се отнасят различни действия, които обаче юридически е 

много трудно да бъдат доказани; 

- единственият юридически ясен, но статистически недоизяснен остава 

критерият нежелание от страна на обекта да получава оказваните знаци на внимание. 
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По този начин при изследването на явлението „тормоз на работното място“ се 

налага да се сблъскваме не само с обширната проблематика на явлението, но и с 

нееднозначността на действията и с проблемът с дискриминацията спрямо мъжете, 

когато става дума за сексуален тормоз (Карманов & Махова, 2018). 

Друг проблем е, че към момента отсъства унифицирана и общоприета система 

от статистически показатели за комплексна характеристика на състоянието в сферата 

на сексуалния тормоз на работното място (Карманов & Махова, 2018). На практика 

най-често се използват следните индикатори: брой, относителен дял на 

потърпевшите, разпределение на видовете тормоз по видове. 

 

Заключение 

Най-общо може да се каже, че съвременното развитие на статистиката на 

тормоза на работното място е ограничено от възможностите и обема на 

информационната база, които не позволяват напълно да се отразят и да се 

контролират процесите, протичащи в сферата на туризма. Успешното разрешаване на 

проблема очевидно се крие в оптимизирането на съществуващото законодателство и в 

търсенето на нови методи за събиране на данни в областта на психологичната наука, 

позволяващи да се предразположат респондентите и правещи възможно по-

всеобхватно да се изследва явлението „тормоз на работното място“. Очевидно е 

необходима и консолидация на усилията на представители на различни научни 

области и направления, доколкото без правилна оценка на реалната ситуация едва ли 

ще стане възможно да се построи правилна тактика и стратегия за борба с това 

негативно обществено явление – тормозът на работното място. 
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Туризм - один из масштабных компонентов современной культуры. Сегодня он 

затрагивает все сферы общества: материальную, производственную, социальную, 

духовную, политическую. Он стал неотъемлемой частью общества, символом 

современной цивилизации, его развитие во многом определяет уровень 

экономического и духовного состояния развитых стран мира, образа и качества жизни 

конкретно взятой страны, состояние здоровья путешествующего населения. 

В мировой практике наиболее перспективным в последние годы является 

экологический туризм, имеющий высокий потенциал развития. По данным ВТО, в 

мире экотуризм предпочитают от 12 до 15% туристов, и в среднем их число ежегодно 

возрастает на 30% в год, а доля дохода экологического туризма от международного 

достигает 10-15% [7]. Большие надежды возлагаются на экотуризм, в реализации 

концепции устойчивого развития туризма и путешествий. Рациональное 

использование природных и культурно-исторических туристских ресурсов позволит 

избежать многих негативных последствий массового туризма. Основными объектами 

экологического туризма, обладающими наибольшим потенциалом для его развития 

являются заповедники и национальные парки.  

Проблема туристического менеджмента и оценки туристического движения в 

национальных парках все еще слабо освещена в литературе. Детальное исследование 

устойчивого управления и развития туризма на охраняемых территориях и, в 

частности, в национальных парках, проведенное Кириловым [2]. Основные 

публикации, которые касаются этой группы природоохранительных территорий, 

касаются характеристике их природных и историко-культурных ресурсов, в то время 

как достаточно мало работ, которые касаются состоянию и развитию туризма. 

Представленное исследование – одна из первых проб оценить современный етап 
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развития екологического туризма в национальных парках Карпатского региона, в 

частности туристический продукт этих парков.  

Нетронутая природа, а также памятники истории и культуры, расположенные в 

границах национальных парков, являются общенациональным достоянием. Туризм и 

отдых дают возможность посетителям этих территорий получать удовольствие от 

общения с природой, поправлять свое здоровье и восстанавливать свои силы, 

расширять кругозор, ознакомиться с историей и культурой, особенностями местной 

флоры и фауны, учиться гармоничным отношениям с окружающей средой. Задача 

администрации национальных парков состоит в том, чтобы организовать 

регулируемый доступ туристов и отдыхающих на территорию парка (как 

собственными силами, так и посредством привлечения частного сектора к данной 

деятельности), обеспечив при этом сохранность природных комплексов и объектов 

культурного наследия [6]. 

Анализ отечественных и зарубежных работ, среди которых, работы 

Любицевой О.О. и соавт, [3], Посохова И.С. [5], Иглс П., МакКул С.[6] и других, 

посвященных проблемам развития экологического туризма, позволил выделить ряд 

основных направлений развития экологического туризма в национальных парках, 

среди которых: 

- развитие экологического туризма в национальных парках осуществляется с 

учетом научно-обоснованных данных о допустимых нагрузках; 

- создание благоприятных условий для развития регулируемого туризма 

является целью большинства парков; 

- организация экологического туризма на территориях национальных парков 

осуществляется не только собственными силами, но и с привлечением 

местного населения; 

- привлечение, подготовка и переподготовка кадров для работы в сфере 

туризма на территориях национальных парков; 

- внедрение методов экологического просвещения. 

 

Специфичность западноукраинских парков связана с недостоточной площадью 

заповедных територий и значительной площадью антропогенных ланшафтов. 

Последние часто выступают объектом рекреационного использования. Для развития 

туризма в западноукраинских национальных парках созданы законодательные 

условия, а в планах защиты парков предусмотрено выделение специальных 

территорий для рекреации и разных форм туризма. Вместе с тем, современная 

практика туристического использования украинских национальных парков 

свидетельствует, что в недостаточной мере используются их потенциал для 

внутреннего и внешнего туризма, ограниченным остается спектр предложений, плохо 

используются формы уравновешенного туризма. Существует разница в 

рекреационном использовании парков. Некоторые из них («Карпатский», «Синевыр») 

за время использования в значительной мере ощутили рекреационное давление на 

природную среду, в то время как большинство новых парков не готовы для приема 

посетителей. Поэтому существует потребность разработки путей привлечения и 

регулирования туристического движения, усовершенствования туристической 

инфраструктуры, оптимального территориального хозяйствования и приближения 

парков к требованиям устойчивого развития туризма на украинских территориях.     

В туристическом отношении эти парки, которые включают развитые 

туристические центры, характеризирует разнообразие форм рекреации и туризма. 

Здесь существенная роль принадлежит оздоровительной рекреации на базе 

многоколичественних санаториев и без отдыха («Карпатский»). Вместе с тем, 



118 

 

достаточно развитым здесь есть квалифицированный туризм («Карпатский»), 

культурологический («Карпатский») и екологообразовательный («Карпатский», 

«Гуцульщина»). Эти парки характеризуются хорошо развитой оздоровительной 

базой, которая включает десятки и сотни объектов. В большинстве этих парков 

существуют две формы обслуживания туристов: непосредственно специальными 

структурами парка и субъектами рекреационно-туристической деятельности. 

Администрации парков ведут учет только посетителей, которые проходят 

контрольно-пропускные пункты и собирают оплату за вход на территорию парка 

продажей билетов. Согласно статистическим данным в 2015-2016 годах количество 

посетителей в этих парках составляло 100-120 людей, а денежные поступления за 

туристические услуги колебались в 20-30 гривен за одного туриста. В то время как 

количество посетителей, которые посещают и получают оздоровительные услуги от 

других субъектов выше учетной национальными парками в несколько раз. 

Анализ показывает, что за показателями степени развития инфраструктуры и 

интенсивности туристического освоения, каждый из рекреационных типов 

национальных парков требует разработки своих стратегий устойчивого развития 

туризма с конкретизацией планов действий для каждого парка. 

Идея уравновешенного развития туризма, которая реализуется в соседних 

европейских странах, находит свое влияние в современном менеджменте 

национальных парков Карпатского региона. В связи с существованием двух типов 

национальных парков необходимо разработка инновационных технологий внедрения 

элементов устойчивого туризма. Паркам первого типа с выраженной рекреационно-

туристической функцией, в их моделях устойчивого развития туризма должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия [1]: 

1. Осуществления природоохранительных мероприятий и повышения уровня 

комфорта в зонах отдыха и в оздоровительных заведениях; 

2. Модернизация мест массового отдыха и туристической инфраструктуры, 

рассредоточения туристических потоков и уменьшения нагрузки на природные 

и аксальные комплексы; 

3. Более широкое внедрение экологических форм туризма (познавательный) и 

агротуризм; 

4. Разработка совместно с местными органами самоуправления планов действий 

на внедрение элементов устойчивого развития: через улучшения внешнего 

вида населенных пунктов, обеспечения доступа к основным атракциям, 

поддержку традиционных народных промыслов и также обеспечением 

гастрономически-ночлежной базы. 

К паркам второго типа с экстенсивным развитием существует возможность 

адаптации к моделям устойчивого развития, использованных в национальных парках 

европейских стран. Эти модели должны быть направлены: с одной стороны – на 

увеличение потока туристов к этим паркам, а с другой – на строительство 

инфраструктуры для экологически ориентированных форм туризма.  Среди 

первостепенных мероприятий здесь следует предусмотреть создание визит- и 

экообразовательных центров, разработку маршрутов, подготовку и обеспечение трас 

для квалифицированного туризма, создание тематических экообразовательных троп, 

подготовку турпродуктов, которые ориентированы на знакомство с местными 

природными и культурными ценностями, а также строительство ночлежно-

гастрономической сети в охраняемой зоне парка. 

В национальных парках Западной Украины существуют все условия для 

развития широкого спектра форм экотуризма. Основной формой экотуризма должен 

стать познавательный екотуризм с широкой сетью дидактических тематических троп. 
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Горные карпатские парки имеют наилучшие возможности для развития пешоходного 

туризма (5), скалолазания, спелеотуризма (1). Водный туризм имеет шансы для 

развития в Выжнинском и Карпатском парках. Разрабатываются проекты развития 

популярных сейчас велосипедного и конного туризма в некоторых парках. 

Етнографичекий туризм может стать со временем визитной картой национальных 

парков «Гуцульщина» и «Сколивськи Бескиды». Для эфективного развития 

экотуризма на рекреационных территориях национальных парков Западной Украины 

необходимо внедрение регионального туристического менеджмента и маркетинга, 

что невозможно осуществить без участия местного населения, его знания истории, 

культуры и природы края. 

В заключении можно сделать вывод, что развитие экологического туризма на 

территориях национальных парков является весьма трудоемким процессом, 

требующим большого внимания со стороны организаторов. Необходим тщательным 

образом продуманный план использования ценных природных ресурсов. Развитие 

видов экологического туризма, которые способствовали бы сохранности природных 

комплексов и объектов культурного наследия. Основное внимание необходимо 

уделить познавательным формам туризма, которые основываются на минимальном 

потреблении природных ресурсов. 
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РЕЗЮМЕ: Последната година пазара на труда и заетостта в България навлязоха в нова 

рецесия, като поеха светкавично надолу. Причините са свързани с разпространението на заразата 

COVID-19. Всички усилия от страна на държавата се насочиха към запазване на работните места и 

подпомагане на работодателите да плащат заплати на своите служители. Но за съжаление кризата 

с пандемията се оказа дълбока и трудовите разпоредби в действителност са безсилни пред 

настъпващата безработица. 

Повишаването и запазването на заетостта е от съществена значимост за всички български 

индустриални предприятия. Липсата на адекватна политика за заетостта и пазара на труда е 

огромна бариера за тяхното запазване и поставя известен брой препятствия върху 

организационната структура на предприятията. Основна цел на статията е да анализира 

проблемът, свързан с разпространението на заразата COVID-19 и влиянието на вируса върху 

развитието на пазара на труда и запазването на заетостта. Подробно са разгледани факторите, 

влияещи върху намаляването на работните места действието от страна на държавата и 

работодателите за справяне с проблема. 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: заетост, пазар на труда, COVID-19, пандемия, предприятия, 

работодатели 
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ABSTRACT: During the last year, the labour market and employment in Bulgaria encountered a 

new recession and took a quick downturn. Reasons for that are related to the spread of the COVID-19 

contagion. All the efforts by the part of the state have been aimed to preserving the employment and 

supporting the employers to provide pays for their employees. Regretfully, the pandemic situation proved 

serious and the labour provisions are, in fact, helpless with regard to the growing unemployment. 

Employment increase and preservation are of a significant importance for all the Bulgarian 

industrial enterprises. The lack of adequate policy for employment and labour market is a huge barrier to the 

preservation of employment and puts a number of obstacles to the organisational structure of the enterprises. 

The main objective of this article is to analyse the issues related to the spread of COVID-19 contagion and its 

impact on the development of the labour market and preservation of employment. It studies in details the 

factors influencing the drop in employment, the actions undertaken by the state and employers to handle the 

problem. 
 

KEY WORDS: Employment, Labour market, COVID-19, Pandemic, Enterprises, Employers 

 

Въведение 

COVID-19 пандемията оказа огромно негативно влияние върху икономиката на 

България, в това число върху заетостта и пазара на труда. Състоянието на много 

предприятия се влоши, повечето от тях изпаднаха в рецесия, а възстановяването на 

отделните икономически отрасли ще бъде трудно без реалната подкрепа на 

държавата. Пандемията промени живота на по-голяма част от населението в страната 

и доведе до нови предизвикателства на пазара на труда и заетостта. Голяма част от 

производството беше сериозно засегнато. Много предприятия бяха принудени да 

намалят своето производство и дори да затворят врати. Икономическата несигурност 
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нарасна значително и хиляди заети лица бяха принудени да напуснат работа и 

останаха без препитание и доходи. Икономиката на България сви своите позиции.  
 

Анализ и обсъждане 

Въздействието на пандемията върху производителността се явява един от 

основните проблеми на всеки работодател и предприемач в този период. 

Провеждането на неадекватна политика от страна на предприемачите в този момент 

оказва негативно влияние върху пазара на труда и по този начин въздейства 

неблагоприятно върху увеличаването на заетостта. COVID-19 доведе до съществен 

срив във функционирането на националната икономика. При тези неизгодни 

икономически условия формирането на пазара на труда и политиката за 

социална защита ще преминат през много обрати. 

Според В. Терзиев1, правилното диференциране на системата от показатели за 

определяне обхвата на заетостта, причината и връзката между възникване на 

безработицата и свободните работни места ще определи влиянието на провежданата 

политика на правителството по отношение пазара на труда и заетостта като цяло. 

Към този етап държавата не можа да утвърди политика и система за оценка на 

трудовия пазар в период на COVID-19, който да определи усилията на всички 

заинтересовани страни на пазара на труда за намаляване на безработицата. 

Засилените емиграционни вълни на прага на пандемията оказаха значително 

влияние върху разпространението на болестта, както и върху значителна част от 

трудоспособната сила на страната, включително и много млади хора, упорити и 

мотивирани да получат по-добра работа. 

Всичко това доведе страната към несигурно и неопределено социално пазарно 

стопанство, непоследователност в промените, лишена от единомислие за 

дългосрочното развитие и от политическа воля за реформи. И. Белева е на мнение, че 

по този начин основна цел и важен етап е търсенето на потенциални решения за 

намаляване на негативните тенденции чрез адекватни политики в областта на пазара 

на труда2. Във връзка с това, В. Кюрова смята, че е необходимо предприятията да 

възприемат важни стратегически приоритети, предпоставка за получаване на 

допълнителна печалба, запазване на заетостта, а също и запазване и увеличаване на 

пазарния дял3. Всичко това М. Филипова го характеризира с преимущества, които от 

своя страна имат дългосрочен характер и осигуряват тяхната ефективност4. 

Влиянието на COVID-19 върху временната заетост преди всичко демотивира 

хората за намиране на постоянна и стабилна работа на пазара на труда. Гъвкавите 

форми на заетост са също друг съществен проблем, който оказва влияние върху 

заетостта и ефективната трудова реализация на икономически активното население. 

Голяма част от работодателите в сферата на промишлеността в период на кризи не 

наемат работници, което от своя страна води в определена степен до несигурност в 

търсене на нови работни места, несигурност в получаването на доходи, 

възможностите за кариерно развитие и пр. 

Икономическите фактори оказват също негативно отражение върху пазара на 

труда, изразяващи се в равнището на работната заплата в страната. Голяма част от 

                                                 
1 Терзиев, В., 2015, Социални политики на въздействие на пазара на труда и върху формиралите се 

уязвими групи, Сб. Год. Университет. научна конференция, В. Търново, ИК на НВУ „В. Левски“, с. 17. 
2 Белева, И., 2014, Отражение на демографската криза върху пазара на труда в България, Институт за 

изследване на населението на човека, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, София, стр. 675. 
3 Kyurova, V., 2015, Research on the impact of the innovation potential on the competitiveness of furniture 

enterprises, Enterpreneurship, Blagoevgrad, p. 204-205. 
4 Filipova, M., 2016, Leadership a potential of the efficient organization, Enterpreneurship, Blagoevgrad, p. 

246. 
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работниците, заети в сферата на промишлеността получават минимална работна 

заплата и това допълнително ги демотивира в процеса на осъществяване на своята 

дейност. Въздействието на COVID-19 не подмина и България, характеризираща се с 

преструктуриране отново на икономиката, намаляване на производителността на 

труда, намаляване на възнагражденията и пр. 

Пандемията с коронавируса оказа сериозно влияние най-вече върху по-малките 

предприятия, които произвеждаха продукция с ниска добавена стойност5. Социалните 

фактори също оказаха натиск върху трудовата мотивация на икономически активното 

население, необходимостта от заетост на безработните, стандартът на живот, 

преквалификацията и развитието на обществото. Българските управляващи 

предприеха плахи мерки за подпомагане на бизнеса и работещите в условията на 

пандемията от COVID-19. Първите основни мерки за предприятията от страна на 

държавата бяха поемане на част от заплатите на работещите хора в предприятията 

засегнати от коронавируса, както и на тези заплашени от съкращения. Въведе се 

гъвкаво работно време, работа на смени и други форми, с цел намаляване на 

персонала, работещ в едно помещение. Създаде се организация на работа, не 

позволяваща събирането на много хора на едно място в предприятието, с цел 

намаляване на прекия контакт между работници. Също така се въведе променливо 

работно време и използване на свободни работни помещения, избягването на 

едновременно присъствие на всички работници в работните помещения. Държавата 

въведе строги мерки за полагане на труда, включващи използването на лични 

предпазни средства от всички работници, регулярна дезинфекция на работните 

помещения, на ръцете и пр. 

Асоциацията на индустриалния капитал анализира, че цялата индустрия ще 

бъде засегната много тежко поради затруднените доставки на материали и спедицията 

на готова продукция, а прекалено жестоки мерки от страна на държавата срещу 

вируса в дългосрочен план биха имали ефекта на бумеранга6. 

Съществува огромна диференциация между индустриалните предприятия в 

страната и в ЕС, по отношение на финансово обезпечаване и природни ресурси. 

Затварянето на много и значими производства, съкращаване на действащи работни 

места, доведе след себе си до връщане на населението от по-развитите и работещи 

региони в чужбина отново в страната. Докато по-развитите страни от ЕС изграждат 

свои стратегии за справяне с пандемията COVID-19 и реализират огромни средства за 

овладяване на епидемията, в България се случва точно обратното, орязаха се 

средствата на работещите, наложи се спекула с цените на пазара и пр. 

Чуждестранните инвестиции се свиха основно в сектора на промишлеността. 

Коронавирусът въздейства на заетостта в три направления: брой работни 

места, включваща безработица и недостатъчна заетост, качество на работа, 

включващо размера на заплатата и отражението върху някои по специфични групи, 

които са по-уязвими от неблагоприятния пазар на труда, като самостоятелно наети 

или временно заети лица, работници-мигранти и пр.7. 

Неблагоприятно въздействие върху качеството на работната сила в бъдеще ще 

има увеличаването на неграмотността и влошаването на образователните качества 

сред младите хора, главна причина за което е обучението от дистанция, която не 

                                                 
5 Министерство на труда и социалната политика, ОП „РЧР“ 2007-2013, „Инвестира във вашето 

бъдеще“, 2014, Доклад за анализ състоянието на предприятията в България с оглед развитието на 

човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България, С, стр. 86-87. 
6 http://bica-bg.org/ 
7 Оценка на ефекта от COVID-19 върху икономиката на София, Столична общинска агенция за 

приватизация и инвестиции, София, 2020, стр. 10. 
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допринася достатъчно за качеството на учебния процес. Това предполага в 

последствие изпадането в социални рискове, безработица, бедност, липса на 

образование, а това допуска и липса на мотивация за висока квалификация и трудова 

реализация, за пълноценно участие в обществения живот8. 

Един от проблемите за който се говори днес е взаимоотношението по време на 

работа в период на пандемия, стреса и последиците от него, който въздейства върху 

физическото и психическото състояние на заетото население. Необходимо е 

провеждането на навременна и адекватна политика, свързана с пазара на труда, 

подкрепа на малките и средните предприятия, краткосрочните схеми за запазване на 

заетостта в рамките на страната. По тази причина повечето от предприятията в 

индустрията не провеждат адекватна политика за подобряване ситуацията, за 

стимулиране, за безопасно поведение на персонала, за инвестиции в човешкия 

капитал, за окуражаване и интегриране на продължително или трайно безработните 

лица и пр. Типичен пример за това е и туризма. Сегашното състояние на туризма 

може да се определи като преходно, тъй като световната финансова криза не подмина 

и него, но прогнозите са оптимистични и колкото и да се е „свил” пазарът, се очаква 

отрасълът да продължи да се развива, респективно алтернативния туризъм. 

Алтернативната форма на туризма обединява туристически пакети или услуги, които 

са алтернатива на традиционния туристически продукт по начина на предлагане, 

протичане и ангажимент на клиента9. 

В този тежък за всички момент основен проблем е безработицата, който всеки 

ден става все по-задълбочен, насочен към голяма част от мнозинството на 

българските граждани. Държавата и ЕС осигуряват финансови средства за 

интегрирането на тази част от населението на пазара на труда. Една част от тях ще 

загубят своите умения, квалификация и по-късно ще изпаднат в социално 

изключване. 

В. Терзиев е на мнение, че провеждането на навременна политика за заетост, 

има огромно и определящо значение за ефективна подкрепа на промените в 

настройките на трудовия пазар, за да могат да се разработват превантивни действия за 

реагиране отрано. Намаляването на периода, в който ефектите на кризите върху 

заетостта се трансферират върху пазара на труда, се отразява на гъвкавостта на 

самите провеждани политики. Оправдаването на специфичните фактори на 

икономическото развитие и на възможните влияния върху пазара на труда се 

превръща в свързан елемент от самия процес на създаване на политики на пазара на 

труда10. 

Насърчаване на заетостта в условията на пандемия е предизвикателство, което 

стои за решаване и справяне от страна на правителството и работодателите на 

предприятията. Необходимо е предприемането на повече мерки и програми за 

активни политики на пазара на труда, за насърчаване и запазване на заетостта, 

материално и социално стимулиране, увеличаване на инвестициите и пр. Въпреки, че 

съществуват различни мерки и регламенти за повишаване и запазване на заетостта, в 

страната все още не съществуват реално действащи програми, предлагащи 

подкрепена заетост в периода на коронавируса. По отношение факторите, влияещи за 

намаляване на заетостта, основните проблеми са свързани с неудовлетвореността на 

                                                 
8 Българска стопанска камара, 2010, Анализ на изходното състояние и тенденции на пазара на труда и 

работната сила, София, стр. 36-38. 
9 Вергиев, Д., Крумова, М., Малкият туристически бизнес като част от модерната икономика, сп. 

Пирински книжовни листи, Благоевград, 2020, ISSN, стр.14 
10 Терзиев, В., 2016, Развитие на пазара на труда в България и влияние на провежданите политики в 

областта на заетостта и безработицата, сп. Икономика, бр. 21, стр. 23-24. 
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персонала, отнасящи се до възможностите за получените възнаграждения за 

извършената от тях самите работа, неясната ситуация и несигурност в близкото 

бъдеще. Необходимо е предприемане на конкретни стъпки за подобряване на 

икономическите и управленските вътрешно-фирмени условия за запазването и 

развитието на заетостта11. 

Пандемията от коронавирус разтърси всички промишлени предприятия не 

само в България, но и в целия ЕС. Някои предприятия бяха принудени да закрият 

работни места, а други затвориха врати. Заетостта се сви, но голяма част от тях 

инвестираха в нови работни места и нови работни процеси. 

Според Института за пазарна икономика ефектът на кризата върху пазара на 

труда трябва да се разглежда в контекста на динамиката през предходните години. 

Встъплението на пандемията COVID-19 доведе до съкращаване на работни места и 

увеличаване на безработицата. 

Възможността работодателите да предлагат обективно и високо заплащане на 

работниците си се явява предпоставка за едно успешно развитие на предприятието. 

Но за съжаление през последната година COVID-19 оказа голямо въздействие върху 

икономиката на област Благоевград, както и на всички индустриални предприятия в 

България и по-специално върху доходите на по-голяма част от населението на 

страната, заето в сектора на промишлеността. Пандемията промени живота на по-

голяма част от населението и това от своя страна провокира нов модел на работа и 

нови възнаграждения в пазара на труда и заетостта. 

Голяма част от заетите в производството в област Благоевград беше сериозно 

засегнато, като болшинството от предприятията бяха принудени да намалят 

производството на своята продукция, а някои затвориха врати за неопределено време. 

Това доведе до несигурност и хиляди хора бяха принудени да напуснат работа и 

останаха без препитание и доходи. По този начин въздействието на COVID-19 се 

явява един от основните проблеми за всеки работник в този период, а провеждането 

на неадекватна политика от страна на предприемачите в момент на криза оказа 

негативно и неблагоприятно влияние върху заетостта и доходите на работниците. 

Борбата с COVID-19 е предизвикателство както за работодателите, така и за всеки 

работник. Влиянието на пандемията се оказа неблагоприятно както за 

работодателите, така и за заетия персонал в индустрията и много от предприятията 

предприеха драстични мерки за справяне с проблема. 

Табл. 1. 

Изменение в приходите от продажби в условията на извънредно положение и 

последвалата епидемична обстановка в предприятията 
Период в 

% 

мар. 

20 

апр. 

20 

май. 

20 

юни. 

20 

юли. 

20 

авг. 

20 

сеп. 

20 

окт. 

20 

ное. 

20 

дек. 

20 

Намалени 

приходи 
52,9 55,8 46,8 35,6 37,6 44,8 34,3 34,6 43,0 39,0 

Без 

промяна 
36,4 31,9 31,7 40,4 41,7 41,7 44,5 43,7 41,1 46,4 

Увеличени 

приходи 
10,3 11,7 21,3 24,0 20,2 12,7 20,6 21,3 15,3 14,5 

Без 

отговор 
0,4 0,6 0,2 0,0 0,5 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 

Източник: Национален статистически институт 

 

                                                 
11 Madgerova, R., Kyurova, V., Atanasova, A., Koyundzhiyska-Davidkova, B., 2016, Intercompany conditions 

for development of family business, Enterpreneurship, Blagoevgrad, p. 200. 
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От представените данни в табл. 1 и на фиг. 1, за изменението в приходите от 

продажби в условията на извънредно положение и епидемична обстановка в страната 

е видно намаление в общите приходи на предприятията. COVID-19 нанесе силен удар 

върху цялата индустрия и всички предприятия. През наблюдавания период 

предприятията реализираха огромни загуби и намаление в общите приходи от 

продажби на готова продукция. 

От данните представени в табл. 1 се забелязва, че най-много предприятия 

посочват намаляване на приходите от продажби през месец март с 52,9% и април 

55,8%, докато през август това са 44,8%. Общо 10,3% посочват увеличение на 

приходите през март, а през следващите месеци до август повече предприятия 

бележат увеличение. 

Фиг. 1. Изменение в приходите от продажби в условията на извънредно 

положение и епидемична обстановка в предприятията 
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Източник: НСИ, С. 2020 и собствени изчисления 
 

Кризата с COVID-19 оказа пряко отражение върху предприятията, върху 

тяхното експортно ориентиране, върху чуждестранните преки инвестиции и други. 

Прекъсването на веригите за доставки и търсенето на големите експортни пазари 

оказа негативен ефект, свързани с веригите за доставки на материали и спедицията на 

готова продукция. Голяма част от предприятията затвориха врати за определен 

период, а някои временно замразиха поръчки. 

Промишлеността заема важно и съществено място в стопанските дейности на 

област Благоевград. Отраслите в индустрията формират около 49,7% в общо 

реализирания продукт в областта, като в индустрията са ангажирани около 30% от 

всички заети лица в областта. 

Табл. 2. 

Предприети мерки, по отношение на наетия персонал в предприятията 
Период мар.20 апр.20 май.20 юни.20 юли.20 

Мерки в % Да Не Да Не Да Не Да Не Да Не 

Дистанцинна форма на работа 28,0 72,0 26,5 73,5 20,8 79,2 12,7 87,3 10,7 89,3 

Платен отпуск 41,8 58,2 36,8 63,2 25,3 74,7 21,4 78,6 23,4 76,6 
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Неплатен отпуск 24,4 75,6 26,9 73,1 23,8 76,2 15,5 84,5 12,7 87,3 

Преминаване към непълно 

работно време 

11,3 88,7 13,9 86,1 10,8 89,2 8,0 92,0 4,1 95,9 

Намаляване възнагражденията 6,5 93,5 8,2 91,8 6,0 94,0 4,7 95,3 2,9 97,1 

Възползване от мярката 60/40 7,6 92,4 8,4 91,6 10,1 89,9 7,9 92,1 5,6 94,4 

Съкращаване/освобождаване 17,2 82,8 18,5 81,5 13,6 86,4 11,1 88,9 7,9 92,1 

Наемане на нов персонал 5,2 94,8 5,7 94,3 6,7 93,3 9,4 90,6 8,5 91,5 

Период авг.20 сеп.20 окт.20 ное.20 дек.20 

Мерки в % Да Не Да Не Да Не Да Не Да Не 

Дистанцинна форма на работа 9,4 90,6 7,8 92,2 14,0 86,0 18,0 82,0 16,4 83,6 

Платен отпуск 27,6 72,4 17,1 82,9 16,8 83,2 20,4 79,6 25,3 74,7 

Неплатен отпуск 11,5 88,5 10,0 90,0 9,6 90,4 17,0 83,0 20,3 79,7 

Преминаване към непълно 

работно време 

3,5 96,5 3,0 97,0 3,9 96,1 4,0 96,0 3,4 96,6 

Намаляване възнагражденията 2,3 97,7 2,1 97,9 2,0 98,0 2,2 97,8 2,0 98,0 

Възползване от мярката 60/40 6,6 93,4 8,3 91,7 8,9 91,1 9,8 90,2 10,5 89,5 

Съкращаване/освобождаване 7,9 92,1 9,1 90,9 8,2 91,8 8,4 91,6 8,8 91,2 

Наемане на нов персонал 6,6 93,4 7,9 92,1 7,9 92,1 6,5 93,5 4,8 95,2 

Източник: Национален статистически институт 

В табл. 2 и фиг. 2 са представени данните за разпределение на мерките по 

отношение на наетия персонал в условията на пандемията COVID-19. За периода на 

наблюдение март – декември 2020 г. се забелязват значителни промени в 

предприетите стъпки на предприятията. Това очертава една негативна тенденция към 

намаляване на възнагражденията на работниците, преминаване към непълно работно 

време и съкращаване и освобождаване на персонал. 

Фиг. 2. Динамика на изменение на предприетите мерки по отношение наетия 

персонал в предприятията в условията на COVID-19 
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Източник: НСИ, С. 2020 и собствени изчисления 
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Пандемията от COVID-19 стана сериозна заплаха освен за общественото 

здраве и икономиката на страната, но и за оцеляването на обществото като цяло. 

Обявеното извънредно положение в страната и въведените строги мерки в 

промишлеността, промениха изцяло не само облика на предприятията, а и на целия 

икономически живот. В началото на пандемията много предприятия бяха засегнати в 

една или друга степен и предприеха различни стъпки за справяне със ситуацията. 

От данните в табл. 2 се констатира, че предприетите мерки за справяне с 

пандемията бележат негативна тенденция, водеща към намаляване на разходите за 

възнаграждения, излизане в платен и неплатен отпуск, съкращаване на персонала. 

Това означава, че за периода разходите за възнаграждения на заетите лица намаляват 

интензивно. Този спад идва от наложените извънредни положения заради 

коронавируса в страната и чужбина и наложените мерки за придвижване и събиране 

на повече хора на едно място. Спад се наблюдава и в наемането на лица на работа, 

както и увеличаване на безработицата. 

В нашата страна poлятa нa хората, заети в индустрията e билa винaги 

незачитана, пренебрегвана и недооценявана. Самата пpoизвoдитeлнocт нa тpyдa, 

пpeдoпpeдeля ĸoнĸypeнтocпocoбнocттa на предприятията и възмoжнocттa дa им ce 

пoвишaвaт възнагражденията. Незачитането в период на подобна неблагоприятна 

ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 ще имa дългocpoчни нeгaтивни 

пocлeдици зa иĸoнoмичecĸo и coциaлнo paзвитиe нa населението, както в област 

Благоевград, така и в цялата страна. 

Разпространението на COVID-19 оказа огромен и неблагоприятен ефект не 

само върху производството, а и върху цялата икономика на България. Обявените 

извънредни положения промени целия икономически живот. Неблагоприятните 

ефекти от пандемията се повлияха по различен начин, значимост и време по 

отношение на индустрията. Много предприятия преустановиха дейността си заради 

ограничения в социалния живот12. Много от тях предприеха различни мерки и стъпки 

по отношение на наетия персонал в сектора в ситуация на коронавирус. 

Обявеното извънредно положение и последвалите строги мерки напълно 

променят социално-икономическия живот, ефектът от подобен шок е различен от 

това, което се наблюдава при финансова и икономическа криза. Пандемията води до 

много дълбок краткосрочен удар върху икономиката, който засяга всички, макар и по 

различен начин и с различна сила13. 

 

Заключение 

Извънредната ситуация в България по отношение на COVID-19 остави трайно, 

неприятно и негативно влияние върху заетостта и на цялото население. Развитието на 

пандемията се получи с динамични и бързи темпове и навременната реакция и 

подкрепа от страна на управляващите е ключова за възстановяването на икономиката 

и благоприятното въздействие за опазване на заетостта. Този проблем е значима тема 

на дискусии в последната година. В периода на преход и адаптация и справяне с 

пандемията, предприятията имат необходимост от въвеждането на трайни и 

благоприятни мерки за подпомагане и запазване на работните места, както и 

навременното изплащане на дължимите възнаграждения, и не на последно място 

запазване стандарта на живот на работещите. 

                                                 
12 Институт за пазарна икономика, 2020, Икономика по време на пандемия. Дискусия върху 

възможните мерки за противодействие на стопанския шок от коронавируса, София, стр. 1-2. 
13 Крумова, М., Устойчиво развитие в условията на криза – нови бизнес идеи, сп. Пирински книжовни 

листи, Благоевград, 2020, ISSN стр.87 
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РЕЗЮМЕ: Туризмът отдавна се е формирал като отрасъл на националното стопанство 

със своите общи и специфични черти на функциониране и развитие. Но светът се изменя. Туризмът 

също се променя. Актуалността на изследваната проблематика се определя от факта, че обявеното 

извънредно положение и последвалите строги мерки напълно променят социално-икономическия 

живот.  Ефектът от подобен шок е различен от това, което се наблюдава при финансова и 

икономическа криза. Мерките, предприети от бизнеса и правителствата могат частично да 

облекчат щетите, при това в различни мащаби за всички. Предстоят интересни събития и светът е 

затаил дъх в очакване. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: туризъм, икономика, криза, инфлация, технологии, бизнес 
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PANDEMIC IN BULGARIA AND EUROPE 
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ABSTRACT: Tourism has long been formed as a branch of the national economy with its general 

and specific features of functioning and development. But the world is changing. Tourism is also changing. 

The relevance of the studied issues is determined by the fact that the declared state of emergency and the 

subsequent strict measures completely change the socio-economic life. The effect of such a shock is different 

from that observed in the financial and economic crisis. Measures taken by businesses and governments can 

partially alleviate the damage, and to varying degrees for all. Interesting events are ahead and the world is 

holding its breath in anticipation. 

 

KEY WORDS: tourism, economy, crisis, inflation, technologies, business 

 

1. Увод 

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. 

През последните години туризмът претърпя значително развитие и се превърна 

в масово социално – икономическо явление от международен мащаб. Бързото му 

развитие допринася за по-широките политически, икономически, научни и културни 

връзки между нациите и народите на света. Масовият туризъм позволява на милиони 
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хора да разширят знанията си за историята на своята родина и другите страни, да се 

запознаят със забележителностите, културата и традициите.  

От икономическа гледна точка, туризмът – това е особен вид потребление на 

материални блага стоки и услуги, които се обособяват като отделен стопански сектор. 

За туризма може да се каже, че е един от най-перспективните сектори на 

националната икономика, като за някой страни той е водещ. 

Освен огромно историческо значение, той има важна роля за разширяване 

границите на разбирателство и доверие между хората от различни религии и култури. 

Дейността му не се ограничава до търговията със стоки и услуги и търсене на нови 

търговски партньори. Все повече хора преодоляват пространствени бариери, с 

надеждата да се присъединят към друга култура, да придобият нови преживявания. 

По този начин туризмът се превръща в устойчив елемент на свободното време на 

индивида, в норма на съвременния живот. 

Бързото развитие на информационните технологии предоставя информация за всяка 

част на земното кълбо. Хората вече не ходят в напълно непозната страна, а могат да 

получат всяка информация за света, която ги интересува от интернет. Глобализацията 

размива границата между страните.  

Последвалите събития /от 2019 г. до настоящият момент/ като че ли сложиха 

спирачка в развитието на туристическият отрасъл. Тук визирам ковид пандемията, 

която ограничи свободното движение на хора, стоки и услуги – основен Европейски 

принцип. Тя нанесе огромни щети върху тази индустрия. 

 

2. Изложение 

2.1. Туризмът като елемент на националната и световна икономика 

За да се разгледа и оцени влиянието на ковид кризата следва да се определи 

колко значимо е развитието на този сектор върху икономиката на страните. 

Ролята на туризма в съвременната икономика расте и се изменя като се преустройва. 

Страните с водеща роля отиват на второ и на трето място. Идват нови лидери. При 

това възникващите ендогенни изменения не може да се обяснят с действието само на 

вътрешни фактори. Това е област на макроикономически анализ. 

Туризмът въздейства на икономиката по всички аспекти. В икономическо 

отношение туризмът се разглежда като: 

 определена съвкупност на обществени отношения в сферата на 

производството, обмена и разпределението на продукцията; 

 част от стопанския комплекс на дадена страна; 

 икономическа наука изучаваща туризма като отрасъл на народното 

стопанство или региона; 

 обществена наука изучаваща поведението в сферата на производството 

на туристически продукт, неговото потребление, разпределение и обмен. 

Икономистите, анализиращи процесите в тези сфери, прогнозират техните 

последствия за физическите лица, организациите и обществото; 

 съвременна икономическа теория, изучаваща поведението на хората 

като стопански субекти на всички равнища на туристическата икономическа система 

в процеса на производството, разпределението, обмена и потреблението на 

туристически услуги за задоволяване на човешки потребности, при ограничени 

ресурси на семействата, фирмите и обществото. 

От гледна точка на фундаменталната икономика, туризмът представлява 

икономически комплекс, чиито развитие в голяма степен се обяснява със световните 

стопански процеси и отношения, и по-малко от вътрешни причини. Но туризмът е и 

най-важният катализатор на икономически ръст за много бързо развиващи се страни, 
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защото е канал за преразпределение на брутен национален продукт между страните, 

което не се съпровожда с износ или внос на стоки и услуги. Това означава, ако 

японците отиват на почивка на Филипините, а българите – в Испания, то те не само 

изнасят там част от заработеното в други производства средства, но създават там и 

нови работни места. 

 

Съвременният туризъм като икономическо явление: 

 има индустриална форма; 

 проявява се във вид на туристически продукти и услуги, които не могат да се 

натрупват и транспортират; 

 създава нови работни места и често става пионер в усвояване на нови райони и 

катализатор за ускорено развитие на националната икономика; 

 проявява се като механизъм за преразпределение на националния доход в 

полза на страните специализирани на туризма; 

 явява се мултипликатор за ръста на националния доход, заетостта и развитието 

на местната инфраструктура и ръста на равнището на живот на местното 

население; 

 характеризира се с високо равнище на ефективност и бързо откупуване на 

инвестициите; 

 проявява се като ефективно средство за опазване на природата и културното 

наследство, защото именно те съставят основата на неговата ресурсна база; 

 съвместим е практически с всички отрасли и видове човешка дейност, защото 

тяхната диференциация и дискретност създават тази разлика на потенциалите 

на рекреационната среда, която предизвиква потребности на хората в смяна на 

местата за познание. Така че туризмът е способен да оказва активно влияние на 

икономиката на страните или регионите в които се развива, на техните 

стопански, социални и хуманитарни основи. 

 

Експертите на световните туристически организации характеризират 

следната динамика на световния туристически пазар на база: 

 прирастът на обема на услугите средногодишно. 

 ръстът се достига главно за сметка на развитие пазара на Азия, Средния Изток, 

Централна и Южна Америка и Европа; 

 най-благоприятни условия за посрещане на туристи се оформят в Азия; 

 вътрешният туризъм ще се развива с по-високи темпове; 

 дългосрочният международен туризъм ще расте по-бързо от краткосрочния; 

 засилване влиянието на външните фактори върху туризма като икономическа 

ситуация, политическа обстановка, равнище на безопасност на пътешествието; 

 значителното въздействие на туризма от страна на системата на компютърна 

резервация, технологическото развитие, усъвършенстване. на авиопревозите, 

електронната информация и комуникационните системи. 

 

2.2. Началото на ковид ситуацията в България - негативния ефект върху 

туристическия бизнес и справянето с него. 
От началото на 2020 година „Ковид – 19 “ промени начина на живот на 

глобално ниво. Затварянето на заведения, хотели, къмпинги и други докара много от 

туристическият бизнес до прага на фалит, заедно с него се покачи рязко и инфлацията 

до 2.9% на годишна база показваха данните на Националния статистически институт 
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(НСИ). Увеличението се дължи на по-високи цени в транспорта, развлекателният и 

туристически сектор. 

Пандемията от коронавирус нанесе толкова тежки удари на ваканционният 

туризъм в България и целият свят. Самото започване на по-късен етап и затворените 

хотели и заведения, които не успяха да отворят води до катастрофалните финансови 

загуби, както на държавата така и в частният сектор - те вървят ръка за ръка. 

Нека не изключваме и факта, че хората на пенсионна възраст, които  бяха най-

силно застрашени от  „Ковид-19“ са една голяма част от туристите в България. 

 

Друга голяма част от туристите около 80% бяха младите хора, които на свой 

ред не посмяха да рискуват и замениха летните и зимни почивки с хобита, които имат 

и посещения на родните си места и малки селца, това също даде своето отражение. 

Така много от бизнеса затвори или търсеха помощта на държавата, която отпусна 

спасителни мерки 60/40 и все пак много от собствениците не успяха да се възползват 

от тях. Управниците ни споделяха идеята да се спасява родният туризъм, но много 

хора предпочитаха почивката извън България и споделяха, че са разочаровани от 

българските хотели и къщи за гости. Годината беше много тежка и всички гледаха с 

надежда към предстоящата 2021. 

През 2021 година очакванията за сезона сочат седемкратно свиване на броя на 

чуждите туристи в българските летни курорти – на фона на известно оживление на 

вътрешният туризъм, който сега компенсира част от загубите на туроператори в по-

малки центрове като Обзор, Несебър, и хотелите на юг от Бургас. 

Още един факт е, че много българи избират Гърция и други места по Европа за 

почивка и отказват да почиват на родните курорти. 

Плюсовете на туризма в брутният вътрешен продукт на България тази година 

сравнение с миналата ще бъде под миналогодишният, въпреки новите данъчни 

облекчения. Експерти очакват и свиване на сивият сектор в бранша. Очакванията са 

едва 5000 места в хотели, къщи за гости и пансиони. Но офертите и обявите за 

предлаганите нощувки в интернет и туроператорските агенции показват, че България 

е готова да посрещне доста по – голям брой туристи и  има свободни места. 

 

2.3. Икономически последици от епидемията 

Икономическата страна и дейност в България претърпя сериозни сътресения 

през първата половина на годината и нейното възстановяване започна едва чак, когато 

започнаха през третото тримесечие с постепенно премахване на мерките. 

Според прогнозите икономиката в България ще се свие със 7,4% преди да има 

ръст. 

Очакванията за икономиката на ЕС е тя да се свие със 7,4 % през 2020 г., преди 

да се възстанови с ръст от 4,1 % през 2021 г. и 3 % през 2022 г. Икономическите 

последици от пандемията се различават значително в различните части на ЕС, като 

това важи и за перспективите за възстановяване. 

България прогнозираше намаление на реалният БВП с 5.1%  като се очаква по 

– слабо възстановяване през 2021г.  и евентуален ръст с 2.6%. 

Предприетите мерки специално за смените на работа с намалено работно време, 

позволиха  равнището на безработица да остане минимално в сравнение със спада в 

икономическата дейност. Очаква се безработицата в ЕС да се увеличава през 2020 с 

7,7% и 8,6% през 2021 година. 

Поради резкия спад на цените на енергията общата инфлация достига 

отрицателни стойности през летните и есенни месеци. Същинската инфлация обаче , 

включва всички стоки освен енергията. 
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Търсенето на услуги особено, свързани с туризма и промишлените стоки. 

Очакванията относно инфлацията в България са съответно 1.2% за 2020г. и 1.4% през 

2021г. 

Основни твърдения, на които се опират прогнозите се допуска, че степента на 

ограничителните мерки в България и еврозоната, като цяло ще се запазят.  

Дали икономическата цена на последните месеци е значително по-ниска от 

тази през пролетта, тъй като мерките са по-целенасочени и се смятат за по-ефективни 

от тези през 2020 година с натрупаният ни опит с „Ковид-19“ ситуацията и нейното 

овладяване. 

Следователно с разпространението и прилагането на медицинските решения 

като „Ваксините“ ще са достатъчни за да паднат мерките, и живота ни ще се върне 

към нормалният си ритъм през 2022 година, остава въпрос, на който всички се питаме 

и молим да бъде така. 

Въпреки това забавяне в краткосрочен план желанието на всички ваксините да 

бъдат решението на проблема, дават основание за повече увереност в допускането за 

постепенно преодоляване на здравната криза. 

Броят на заразените с коронавирус (Ковид-19) в различните държави се очаква 

да доведе до поредният спад в туризма в цяла Европа и увеличение на инфлацията на 

местно и глобално ниво. 

Добрите новини са, че паричните и фискалните политики, са отчасти свързани с 

пакета „ЕС от ново поколение“ и продължаващото възстановяване на външното 

търсене. Това би трябвало да бъде лъч надежда за силно възстановяване през 2022 г. 

Очаква се реалният БВП да се върне до старото си равнище през средата на 2022 г.  

Така, перспективите са лоши и могат да се влошат още повече, трендът на БВП 

на еврозоната, остава до голяма степен непроменен спрямо предвидените прогнози на 

експертите на ЕЦБ от 2020 г. 

Умножаването на финансовите ефекти се очаква да ограничат икономическите 

вреди от кризата и така реалният БВП през 2023 г. да надхвърли 2.5%. 

Дали парите ни, които Европейският съюз събира от всичките си членки и България 

заедно ще се справят до голяма степен зависи от стабилността на държавата и съюза. 

Това са често задавани въпроси. 

Много политици, учени, финансисти и икономисти, споделят мнение че в тези 

тежки времена, трябва да сме обединени и имаме стабилно правителство което, да 

преговаря с ЕС и наблюдава за изпълнението на всички мерки и препоръки от тях 

строго. 

Дали, това че сме на 3ти избори е вестител на нещо добро или лошо, можем 

само да предполагаме. Но със сигурност виждаме, че бизнеса и хората страдат и 

парите, които плащаме за нови избори можеха да бъдат спестени и да построим с тях 

повече болници, които да помогнат с по-добри мерки за бизнеса и на хората в 

неравностойно положение, остават въпроси на който, отговор няма. 

„Що се отнася до инфлацията, въз основа на базови ефекти, можете да се 

свържете със сървъра върху цените на петрола в по-ранен период и във възходящото 

въздействие от отмяната на намалената стойка на ДДС в Германия, което ще доведе 

до задържане при актуална инфлация през 2021 г. Очаква се ХИПЦ инфлацията без 

компоненти на енергийни източници и съхранява да отбележи много по-слабо 

отслабване през 2021 г., тъй като като широкообхватни де инфлационни ефекти от 

слабо търсене, особено в сектора на услугите, надделява над въздействащия натиск 

върху различните ограничения в предлагането. Очаква се постепенното увеличаване 

на инфлацията постепенно да се увеличи в средносрочен план, най-вече поради лек 

растеж на принос на ХИПЦ инфлацията без компоненти на енергийни носители и 
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храни, което вероятно ще остане на доста ниско равнище от 1,2% през 2023 г. Като 

цяло базисната прогноза предвижда възстановяване на ХИПЦ инфлацията от 0,2% 

през 2020 г. до 1,0% през 2021 г. и след това постепенно допълнително увеличаване 

до 1,1% през 2022 г. и 1,4% през 2023 г. В сравнение с прогнозите на експерти в ЕЦБ 

от септември 2020 г. ХИПЦ инфлацията е ревизирана надолу за 2020 г. и 2022 г. 

поради по-лоши входящи данни за инфлацията на ХИПЦ без компоненти на 

енергийни източници и съхраняващи и низходяща преоценка на инфлационна 

натискане от предходните прогнози на фона на значителен, но несъответстващ 

неизползваем капацитет на базата на стоки и труд“ 

Тук следва да се разгледа и въпроса за запазване на работните места. Много 

големи предприятия, малък и среден бизнес използват схеми чрез, които защитават 

заетостта в условия на значително намаление и временно затваряне и на отработените 

часове. 

Така, се намаляват данъците и годишният темп на прираст на компенсация на 

наето лице, който се очаква да спадне с 1,1%  през 2020г. и да нарасне силно с 4,5%, 

трябва да се върне нормалният начин на пазара на труда и запазването на работни 

места и компенсацията на наето лице да бъде малко над 2,0% което, съпоставимо с 

темповете пред пандемията. 

 

Табл.1 Алтернативни макроикономически сценарии за еврозоната 

 
 

3. Заключение 

Видно е, че туристическата и транспортната индустрии все по-често ще трябва 

да решават проблемите, свързани със здравето на пътуващите. Все повече здравни 

знания и култура ще се изискват от професионално ангажираните хора в 

мениджмънта на туристическата индустрия. Благоприятно въздействие в това 

отношение ще играе академичното преподаване на тематиката в звената, ангажирани 

за обучение на такива кадри. Разработването на проекти с цел изучаване на здравната 

проблематика ще допринесе за решаване на редица неясни или пренебрегвани 

въпроси, ще са трупа опит и знания за аналитично проучване и изработване на 

действащи програми в услуга, както на пътуващите, така и на професионалистите в 

туристическия бранш. 

Предстоят интересни световни събития и светът е затаил дъх в очакване. 
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РЕЗЮМЕ: Постоянното развитие на обществото и неговите нужди, както и действието 

на обективните закони на конкуренцията във всички сектори на националната икономика, води до 

създаването на съвременни системи за управление, които отговарят на най-сериозните 

нужди. Строителната индустрия не прави изключение, основата на икономическото развитие на 

която днес е методологията за управление на проекти. 

Понастоящем дейността на строителните компании (предприятия) се организира в рамките 

на конкретни инвестиционни проекти, което налага прилагането на нови подходи в областта на 

мениджмънта и съответно оценката на качеството на управление на проекти. 

Строителната индустрия е икономическа инвестиция и връзката й с икономическото 

развитие е добре позиционирана.  Тя има решаващата роля в икономиката, като създава условия за 

нейното развитие. Строителството от своя страна допринася за формирането на брутния 

вътрешен продукт. В този контекст целта на разработката е да се анализира състоянието на 

гръцкия строителен сектор. 
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SITUATION OF THE GREEK CONSTRUCTION SECTOR  
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ABSTRACT: The constant development of society and its needs, as well as the operation of 

objective competition laws in all sectors of the national economy, leads to the creation of modern management 

systems that meet the most serious needs. The construction industry is no exception, the basis of economic 

development of which today is the methodology of project management. 

Currently, the activity of construction companies (enterprises) is organized within specific investment 

projects, which requires the application of new approaches in the field of management and, accordingly, the 

assessment of the quality of project management. 

The construction industry is an economic investment and its connection with economic development is 

well positioned. It has a crucial role in the economy, creating conditions for its development. Construction, in 

turn, contributes to the formation of gross domestic product. In this context, the aim of the development is to 

analyze the state of the Greek construction sector. 

 

KEY WORDS: construction sector, economy, public procurement 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Строителството е една от ключовите области на гръцката икономика. В 

основата на сектора са строителните и строително-монтажни дейности от технически 

и строителни фирми (например пътища и обществени работи), както и други 

специализирани строителни дейности (разрушаване, електрически и водопроводни 

инсталации и др.) По-широката верига за доставки включва и други дейности от 

сектора на добива, преработката, търговията и услугите.1 

                                                 
1 Mponou, E. (2016). "Study and analysis of construction industry efficiency", Postgraduate program of 

administration and management of technical projects, Aristotle University of Thessaloniki, School of Civil 

Engineering, Department of Civil Engineering, pp 1-10. 
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Гръцкият строителен сектор е един от най-динамичните сектори на гръцката 

икономика и нараства доста бързо през последното десетилетие. Вътрешната и 

глобалната макросреда оказват значително влияние върху участниците на пазара в 

гръцкия строителен сектор. Очаква се гръцките строителни компании да се справят, а 

в някои случаи и да се възползват от непрекъснато променящата се вътрешна и 

световна макросреда, което да окаже решаващо влияние върху бъдещата им 

жизнеспособност и успех.2 

 

АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ 

От периода на цар Отон (1830 г.), Гревер3 пише за връзката със строителната 

дейност в Гърция. Голям брой от къщите, са построени за спекулации. Създадени 

компании, които строят сгради, които струват 16-20 000 драхми и се наемат за 6-8 000 

годишно. Така че, като покачват наемите твърде високо и само малко хора могат да 

построят собствени резиденции, те използват част от къщата като място за престой, а 

другата част за отдаване под наем. Според Νικολαΐδου4, инвестициите в недвижими 

имоти и комерсиализацията на недвижими имоти в Атина и Пирея са обичайната 

доходоносна дейност на висшата и средната класа през 19 век. През периода от 1940 - 

1944 г. са разрушени 409 000 градски къщи.5 През същия период 350 000 жилища 

сменят собствеността си на черния пазар поради глада, който измъчва особено 

градските жители.6 

След края на войните става ясно, че се създава голямо търсене на жилища в 

определени градски центрове за нуждите на жителите. Това спешно търсене 

преминава към неотложна строителна дейност. За целия период 1951-1975 г. 30,6% от 

общата инвестиционна дейност или 43,3% от частните инвестиции са насочени към 

строителни конструкции, докато промишлеността остава 14,1%.7 Десетилетието от 

1950 до 1960 г. е началото на следвоенната урбанизация, която води до по-нататъшен 

взрив на строителна дейност, защото някои родители вярват, че ако дъщеря им има 

апартамент в града, ще има по-голям късмет в намирането на съпруг. Така че купуват 

апартамент преди създаването на необходимостта.8 Тази опция показва манталитета 

на обществото, което предпочита да получи градско пребиваване, вместо да 

предпочита професионална квалификация, т.е. урбанизация без индустриализация. 

Проучване на строителната дейност през периода 1960 - 2012 г. за гръцката 

икономика потвърждава, че инвестициите в строителството ограничават наличните 

средства за други по-продуктивни инвестиции, като машини и оборудване. Освен 

това инвестициите в строителството не насърчават икономическото развитие, което се 

измерва с нивото на индустриализация.9 Бумът в строителната дейност не е 

придружен от пропорционално увеличение на данъчните приходи на държавата, тъй 

                                                 
2 Karousos, E., & Vlamis, P. (2008). The Greek construction sector: An overview of recent developments. 

Journal of European Real Estate Research. 1. 254-266. 
3 Greverus, J. (1839). Reiselust in Ideen und Bildern aus Italien und Griechenland. Zweiter Theil: 

Griechenland, Verlag von Wilhelm Kaiser. Bremen. 
4 Νικολαΐδου, Σ. (1993). Η οργάνωση του κοινωνικού χώρου. Παπαζήσης. Αθήνα. 
5 Παπαδοπούλου, Ά. (2003). Η Χρυσή Εποχή στη Δυτική Ευρώπη και την Ελλάδα. Αθήνα. 
6 Σάμιος, Π. Δ. (2010). Η Μαύρη Αγορά και οι ακίνητες περιουσίες που άλλαξαν χέρια την περίοδο της 

Κατοχής (1941-1944). ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ. 
7 Μαύρης, Γ. (1984). Το πρόβλημα της μικροαστικής τάξης στην Ελλάδα. Μέρος Α': Ο μύθος του 

«τριτογενούς» Θέσεις, Τεύχος 9, περίοδος: Οκτώβριος – Δεκέμβριος. 
8 Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (1987). Δομικά χαρακτηριστικά και παραδοσιακές λειτουργίες της αγροτικής 

οικογένειας. Εμπειρικές έρευνες. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 66: 73-105. 
9 Papanikos, G. (2011). The Current Economic Crisis and its Impact on Greece Construction Industry. Athens 

20 June 2011. 
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като е било обичайно да се появяват фиктивни активи за договори за покупко-

продажба на недвижими имоти, така че всичко това е да се плащат по-малко данъци и 

по-малки нотариални такси.10 Гръцкото законодателство е неадекватно, тъй като 

законът 1249/1982 в крайна сметка се прилага от 01.01.1985 г. и дефинира 

обективната стойност по възраст и по регион и така не е в състояние да предвиди 

луксозното строителство на сграда, специални допълнения, които се различават от 

сграда до сграда и т.н., така че отново да се плати по-малко данък и по-ниски 

нотариални такси от реалността. Освен това не са посочени обективните стойности на 

имотите за определени райони на страната и след това се разпространяват в цялата 

страна.11 Единствената възможност да плати правилната стойност на имота в 

договорите е купувачът да бъде освободен от всякакъв друг данък през годината на 

покупката. Тази ситуация може да се разглежда като допълнителен стимул за 

физическите лица – да се занимават със строителна дейност, след като са укрили 

важна част от печалбата си. Дори изборът на строителна дейност като съответен 

бизнес е, че жилищата (апартаментите) не изискват особена реализация на маркетинг, 

тъй като заинтересованите клиенти обикновено търсят продавачи, а не обратното, 

като в този случай подсилват останалата част от икономиката. Освен това жилищата 

(апартаментите) са сравнително малко, а сумите и печалбите от сделки са големи, 

така че относително няколко сделки събират големи суми и печалби за 

предприемачите.  

Според Националната банка на Гърция12, след присъединяването на страната 

към еврото ниските лихвени проценти на еврозоната "експлоатират" пазара на имоти 

и по този начин ускоряват пазара на жилища за тези, които не са придобили имот 

дотогава. Към 31.12.2012 г. салдото по жилищните кредити възлиза на 74,634 млрд. 

евро, или 32,7% от общото финансиране на икономиката.13 Банковата система поставя 

висок приоритет на строителната дейност, докато индустрията разполага само с 

22,162 милиарда при едва 10% от общото финансиране на икономиката. Изборът се 

базира на имотите, тъй като те са основното средство за обезпечаване на банките 

срещу кредитния риск по ипотечните кредити и значителна част от корпоративните 

кредити. Според Банката на Гърция най-голямото увеличение на лихвите средно се 

наблюдава при потребителските и бизнес кредитите, които обикновено осигуряват 

по-малко сигурност от ипотечните. Ипотечните кредити се предлагат щедро от 

банките на потребителите с възможност, дори ако кредитополучателите не изпълнят 

задълженията си, ще придобият имота, задържайки го в натура и сумите. Банките 

работят по всякакъв начин със спекулация на критерии. Гръцките банки и гръцките 

потребители и строители на жилища дават приоритет на къщите пред 

производствения холдинг.  

В сравнение със съответните данни за периода 1951-1975 г.,14 се вижда, че през 

2012 г. има инвестиции. През 2008 г. среднопретегленият процент по ипотечните 

кредити в еврозоната е 5,32%, докато в Гърция 4,76%, а процентът на потребление в 

Гърция е 7,61%.15  

                                                 
10 Χατζηαργυρίου, Θ. (2012). Το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και η 

εφαρμογή του στην Ελλάδα. ΑΠΘ.  
11 Καρανικόλας, Ν. (2010). Ηεκτίμησητωνακινήτων. Εκδόσεις Δίσιγμα. Θεσσαλονίκη.  
12 Εθνική Τράπεζα, 2013, 200 χιλ. τα απούλητα νέα διαμερίσματα 

http://www.elem.tee.gr/eidhseis/genika/1767- ethnikh-trapeza-200-xil-ta-apoulhta-nea-diamerismata  
13 Provopoulos, G. (2013). Bank of Greece, Annual Report 2012. 
14 ΚΕΠΕ, 1965, Το βιομηχανικό κεφάλαιο εις την ανάπτυξιν της ελληνικής οικονομίας. Αθήνα. 
15 Εθνική Τράπεζα, 2013, 200 χιλ. τα απούλητα νέα διαμερίσματα 

http://www.elem.tee.gr/eidhseis/genika/1767- ethnikh-trapeza-200-xil-ta-apoulhta-nea-diamerismata 
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БВП от строителството в Гърция се е увеличил до 1292 милиона евро през 

третото тримесечие на 2018 г. от 1061 милиона евро през второто тримесечие на 2018 

г. БВП от строителството в Гърция е средно 2070,09 милиона евро от 1995 г. до 2018 

г., достигайки рекордно високо ниво от 4414,46 милиона евро през четвъртото 

тримесечие на 2006 г. и рекордно ниско ниво от 678,92 милиона евро през първото 

тримесечие на 2015 г. (фиг. 1). 

 

Фигура 1. БВП в Гърция от 2016 г. до 2018 

 

 
Източник: https://tradingeconomics.com/greece/gdp-from-construction 

 

БВП от строителството в Гърция нарасна до 769,09 евро милиона през второто 

тримесечие на 2021 г. от 686,77 EUR милиона през първото тримесечие на 2021 

г. (фиг. 2). 

 Фигура 2. БВП в Гърция от 2018 г. до 2021 г. 
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БВП от строителството в Гърция се очаква да бъде 768,00 EUR милиона до 

края на това тримесечие, според глобалните макромодели на Trading Economics и най-

добрите на анализаторите. В дългосрочен план се очаква БВП на Гърция от 

строителството да се движи около 1055,00 евро милиона през 2022 г. и 1084,00 EUR 

милиона през 2023 г., според нашите иконометрични модели. 

Строителният сектор в Гърция е изправен пред много структурни проблеми, 

като например липсата на квалифицирана работна ръка в много компании, ниската 

привлекателност за младите хора поради условията на труд, ограничения капацитет 

за иновации и феноменът на недекларирания труд. През последните години 

икономическият спад, засягащ Гърция, суспендирането на големи обществени 

поръчки, съкращаването на програмата за публични инвестиции и спадът в частната 

строителна дейност оказват голямо влияние върху строителната индустрия, която 

отбелязва значителни загуби. Строителният сектор е най-тежко засегнат от 

финансовата и икономическа криза (сградите и инфраструктурата са намалели с 16% 

между януари 2008 г. и ноември 2011 г. в ЕС-27). Нараства конкуренцията на 

неевропейските компании не само на международните пазари, но и на вътрешния 

пазар, особено в инфраструктурата. Енергийните и екологичните проблеми създават 

нова динамика сред компаниите и предизвикват редица инициативи от публичния 

сектор, които стават основни конкурентни участници на пазара16 

В Гърция за периода 2017-2019 г. всички прогнози за развитието на сектора са 

рискови, поради преобладаващата несигурност в гръцката икономика.17 

Гръцката и световната икономика все още изпитват широкообхватните 

последици от пандемията COVID-19. Различните темпове на възстановяване в 

икономиките могат да доведат до различия в позицията на паричната политика. 

Мерките за подкрепа, приети на национално и европейско ниво, имат положителен 

ефект и смекчават въздействието на пандемията върху гръцката икономика, през 

първото тримесечие на 2021 г. Въпреки това гръцката икономика и банковата система 

все още са изправени пред значителни предизвикателства, свързани с развитието на 

пандемията и напредъка на фронта на ваксинацията. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резултатите от анализа на състоянието на строителния сектор показват, че той 

е един от най-динамичните и бързо развиващи се през последното десетилетие. 

Констатира се, че този сектор обаче е най-тежко засегнат от финансовата и 

икономическата криза. В резултат на това се наблюдава, че инвестициите в 

строителството не водят до насърчаване на икономическото развитие,  темпът на 

развитие на строителният сектор не е съпроводен от същия темп на нарастванена 

данъчните приходи за държавата и приоритет на строителните компании е 

жилищното строителство. Същевременно в резултата на преобладаващата 

несигурност в гръцката икономика главно поради пандемията прогнозите за развитие 

на сектора са рискови. Независимо от това перспективите за строителния сектор се 

очертават като благоприятни, особено през следващите няколко години. Освен това 

ефективното развитие на строителната индустрия до голяма степен зависи от 

новаторска основа. В тази връзка проблемите за подобряване на системата за 

управление са актуални. При това е необходимо усилята да се насочат към 

                                                 
16 European Commission, Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its 

enterprises, COM (2012) 433 final, 2012, p.2. 
17 IOBE, A study commissioned by IOBE by the Association of Enterprises for Quality and Development of 

Structures (CEMP) entitled "The Importance of Development, Obstacles and the Future of the Construction 

Industry", March 2016, p 60 
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подобряване на правната рамка за инвестиционни дейности и решаването на редица 

структурни проблеми. 
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РЕЗУЮМЕ: Управлението на строителни проекти може да се определи като насока, 

регулиране и надзор на даден проект от ранното му разработване до завършването. Крайната цел на 

управлението на строителни проекти е пълното удовлетворяване на изискванията на клиента както 

по отношение на функционалността, така и по отношение на бюджета. Основната концепция 

за управление на строителни проекти е тясно свързана с технически параметри като бюджет и 

изпълнение, но също така изисква солидна комуникация между всички агенти (заинтересовани 

страни, изпълнители, общност). В този контекст важно значение има познаването на проблемите 

съпътстващи управлението на проекти. Това ще позволи на предприемачите в строителния сектор 

да предприемат навременни мерки за тяхното преодоляване.  
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ABSTRACT: Construction project management can be defined as the direction, regulation and 

supervision of a project from its early development to completion. The ultimate goal of construction project 

management is the full satisfaction of the client's requirements both in terms of functionality and in terms of 

budget. The basic concept of construction project management is closely related to technical parameters such 

as budget and implementation, but also requires solid communication between all agents (stakeholders, 

contractors, community). In this context, it is important to know the problems associated with project 

management. This will allow entrepreneurs in the construction sector to take timely measures to overcome 

them. 

 

KEY WORDS: projects, problems, management 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В съвременното разбиране проектите са това, което променя нашия свят: 

строителство на жилищна сграда или промишлен обект, програма за 

научноизследователски работи, реконструкция на предприятие, създаване на нова 

организация, разработване на нова техника и технология и др. Когато резултатът от 

реализацията на проекта е появата на физически обект, под "проект" се разбира 

система от цели, формулирани в неговите рамки, създавани и променяни за 

реализацията на физически обекти, технологични процеси; техническа и 

организационна документация, материални, финансови, трудови и други ресурси, а 

също и управленски решения и мероприятия за тяхното изпълнение. 

Проектното управление далеч не се изчерпва само с идентифицирането на 

отличителните характеристики на проекта. Проектът се счита за успешен, ако са 

изпълнени изискванията за време, цена и качество. Когато се управлява проект, се 

създава временна организационна структура, наречена организационна структура на 

проекта. Необходимо е също така да се вземе предвид видът на организационната 

структура на компанията, в рамките, на която се изпълнява проекта: функционална, 
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проектна или матрична. Матричната организационна структура от своя страна се 

подразделя на слаби, балансирани и твърди матрици. Всяка организационна 

структура приема свои собствени специални подходи за формирането на екипа по 

проекта.  

Първите разработки в областта на управлението на проекти се появяват поради 

необходимостта от решаване на конкретни практически проблеми при управлението 

на сложни, мащабни проекти и програми. И днес разработването на методи и 

инструменти за управление на проекти се основава на практически опит. Процесите 

на натрупване на най-добри практики, тяхното обобщаване и стандартизиране играят 

важна роля в развитието на управлението на проекти. Освен това познаването на 

проблемите съпътстващи управлението на проекти ще позволи на предприемачите в 

строителния сектор да предприемат навременни мерки за тяхното преодоляване, 

особено в условията на продължителна и задълбочаваща се криза, динамично 

променяща се пазарна среда и ожесточена конкуренция.  

 

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 
Броят на неуспешните проекти е значителен. Около една трета от проектите 

могат да се считат за успешни. Около половината от всички проекти не постигат 

напълно заявените си цели или са изпълнени далеч извън ограниченията във времето 

и бюджета. Повечето от започнатите проекти не са завършени. Тези факти показват, 

че от една страна има пропаст между развитието на теорията за управление на 

проекти и практиката на нейното прилагане, а от друга страна, новите области на 

приложение на управлението на проекти изискват по-нататъшно развитие и 

адаптиране на методите и инструментите за специфични условия.  

Основна причина за неуспешно внедряване на проектното управление е 

липсата на достатъчно внимание по отношение разработването на организационния 

процес при управлението на проектите. 

Могат да бъдат откроени няколко проблемни области при реализирането на 

проектите:  

 Недостатъчна подкрепа на ръководството при привличане и мотивация 

на участниците в проекта;  

 Неясни бизнес-цели заложени в проекта, неточни изисквания към 

резултатите, съгласувани с поставените бизнес-цели в хода на 

изпълнение на проекта, изискванията трябва да се детайлизират и да не 

се „разводняват”;  

 Некачествено планиране на проекта и нереалистични очаквания;  

 Недостатъчно компетентен и мотивиран персонал за реализация на 

проекта.  

Положителни аспекти на проектното управление: целенасоченост на 

резултатите, постоянно взаимодействие с възложителите и клиентите, иновационност, 

измеримост на резултатите от конкретната задача.  

Отрицателните аспекти на проектното управление са:  

 проектното управление поглъща много сили и време, изисква висока 

квалификация и интердисциплинарни знания;  

 проектната организация не е най-ефективната, но понякога 

единствената възможна за изпълнение на проекта, при физическата му 

отдалеченост от изпълнителната организация;  

 според опита в абсолютно всички случаи на неуспешно внедряване на 

проектното управление, източник на проблемите е липсата на 
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достатъчно внимание върху организационния процес при управлението 

на проектите.  

Способността на мениджърите и сътрудниците за работа по проекти и 

завършването им в определените срокове и в рамките на бюджета, определя в голяма 

степен успеха на предприятието при налагането на нов продукт на пазара и 

спечелването на нови клиенти.  

Негативни страни, свързани с дейностите по проектното управление:  

 висока цена на проектите;  

 възможни проблеми, свързани с координирането на отделните дейности 

по управление на проекта и конвенционалната дейност;  

 възможни проблеми при намирането на квалифициран персонал за 

екипа, който ще осъществява проекта.  

Възможните проблеми, които могат да възникнат в хода на работа на 

проектното управление, са следните: ниско качество и ефективност при изпълнение 

на дейностите по проектите; липса на екипна култура, противоречия и несъгласие с 

отделните звена; неефективно използване на суровините и конфликт за ресурси 

между проектите; липса на система за оперативен отчет; недостатъчна информация; 

непрофесионално отношение към клиентите, липса на мониторинг и управление на 

връзките с клиентите.1  

Управлението на риска е важна дейност при проектното управление, защото 

набелязва и оценява възможните предизвикателства, заплахи и пречки, стоящи пред 

проекта. Важно е мениджърите на проекта да изготвят система за идентификация и 

управление на риска. От правилното идентифициране на различните видове риск до 

голяма степен зависи успешното проектно управление и максимално оптимизираното 

разходване на капиталовите ресурси. Идентифицирането на рисковете е специфично 

за всеки отделен проект. То е обусловено от няколко фактора:  

 Страната, в която се осъществява реализирането на проекта;  

 Законодателството и регулаторната рамка в конкретната страна;  

 Наличието (или отсъствието) на обществена подкрепа;  

 Наличието на натрупан опит и предоставено или придобито ноу-хау.2  

Тези фактори имат различна тежест в различните региони на света. 

Б. Боев систематизира проблемите при управлението на проекти в 4 групи:3 

 информационни - тази група проблеми включва 3 подгрупи – по начална 

информация, по информация за оценка на проекта и обща информация за 

процеса на оценка, която отразява доколко прозрачно действа институцията. 

По-общо казано това са проблеми, свързани с механизмите за обратната връзка 

с бенефициентите, прозрачността при оценката на проектите и публикуването 

на одобрените проекти, на които следва да се обърна внимание. 

 свързани с плащания - проблемите със забавянето на плащанията 

рефлектира върху ненавременното изпълнение на проектите на 

бенефициентите, които след като са получили одобрение и са 

подписали договор, чакат месеци наред превеждането на плащането.  

                                                 
1 Сирашки, Х. (2010). Изграждане на система за проектно управление (методологически и практико – 

приложни аспекти). Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” по научна 

специалност: “Социално управление”, Свищов. 
2 Боев, Б. (2019). Проектното управление при изграждането на нови ядрени мощности – особености и 

предизвикателства. В: Годишен алманах научни изследвания на докторанти. Том XII, кн. 15, 

Академично издателство „Ценов“, Свищов, с. 424-444.  
3 Бошнаков, П. (2012). Проблеми при управлението на проекти в България. В: Управление и устойчиво 

развитие 1/2012 (32) Икономически университет, Варна. 



145 

 

 свързани с начално финансиране на проектите - осигуряването на 

начално финансиране е казус, който възпрепятства предимно малките и 

средни предприятия, които не могат да осигурят необходимия капитал.  

 свързани с документите - основният проблем свързан с документите се 

състои в това, че текстовете са сложно написани и бенефициентите 

срещат трудности с тълкуването им. Друг проблем са и документите, 

които се изискват при кандидатстване, но реално не са необходими и 

затрудняват и самите оценители, които нямат времеви ресурс да ги 

обработят. 

Проблемите при финансиране на проекти могат да се обобщят в три големи 

групи: 

 проблемите свързани с недостига на собствен капитал и трудното и 

скъпо банково финансиране, засягащи предимно малките и средни 

фирми;  

 проблеми свързани със структурирането на фондове. Необходима е 

навременната и адекватна намеса на държавата;  

 проблеми свързани със забавените разплащания между бенефициенти и 

подизпълнители.4  

Проблеми могат да възникнат и вътре в самата организация и преди да се 

кандидатства по една или друга програма трябва да се прецени дали фирмата е 

достатъчно подготвена за изпълнението на проекта.  

Проблемите с финансирането на бизнес идеи имат много измерения, които 

бизнесът трябва да познава предварително, за да може да управлява добре проекта и 

да извлече истинска полза от него. От подаването на проекта до неговото 

приключване има изключително много изисквания относно отчетността и 

документацията. Ръководителите трябва да се подготвят предварително за 

администрирането на проекта, за да се предпазят от изпуснати срокове и липсващи 

документи. Един от най-големите проблеми при осъществяването на проекти е 

неумението на фирмите да създадат ясни комуникационни канали между различните 

заинтересовани страни.  

По време на проекта е необходимо да има много добра координация между 

отделните участници, за да бъдат спазени отделните срокове. Ръководителите е 

необходимо да имат предвид, че могат да възникнат обстоятелства, които не зависят 

от тях и драстично скъсяват сроковете за изпълнение. Но при добра комуникация и 

синхрон между заинтересованите страни, вероятността сроковете да бъдат спазени е 

значително по-голяма.  

Steve Yager, главен изпълнителен директор на Artemis International, извежда 

топ 10 на проблемите при управление на проекти вътре в самата фирма, като предлага 

решение на всеки от тях:  

 проблема със самото започване на проекта, което често пъти не е в 

заплануваното време. Решение може да се търси при преразглеждане на 

бъдещи задачи и редуциране на времето за изпълнението им;  

 неясните изисквания на проекта - ако проекта започне с неясно 

определени цели и неправилно структурирани етапи, няма как да се 

очаква неговото успешно завършване. Този проблем може да бъде 

решен лесно с многото инструменти за управление на проекти на 

пазара. Тези инструменти комбинират множество променливи, за да 

                                                 
4 Бошнаков, П. (2012). Проблеми при управлението на проекти в България. В: Управление и устойчиво 

развитие 1/2012 (32) Икономически университет, Варна.  
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предоставят реалистична прогноза дори в един съвсем ранен момент 

при вземането на решение;  

 проблем на мениджърите да останат в рамките на параметрите на 

проекта. Обхватът на проекта расте колкото повече членове на екипа 

работят и колкото повече задачи са възложени. Удължаването на 

работното време не е решение поради факта, че един проект се състои 

от множество свързани помежду си дейности, които трябва да бъдат 

съгласувани помежду си;  

 липса на стратегическо групиране на задачите и екипите по 

изпълнението им, което води до загуба на изключително важния ресурс 

„време”;  

 проблеми свързани с управлението на заинтересованите страни. 

Ефективното управление извиква да се определи кои лица са засегнати 

и как могат да повлияят върху успешния резултат на този проект. За да 

се избегнат проблеми, всяко решение за промяна, дори тя да изглежда 

незначителна, трябва да бъде анализирана и обсъдена със 

заинтересованите и засегнатите страни. Това гарантира минимална 

несигурност на страните и запазване на общите интереси;  

 пропуски в комуникацията между страните, които причиняват неясни 

цели и задачи. Ръководството не може да очаква адекватното 

адаптиране на екипа, ако не го информира навреме за въведените 

промени;  

 пропуски на персонала - всеки екип си има член, който има решаващо 

значение за успеха на целия „отбор” и ако този член напусне по една 

или друга причина, загубата му може да доведе до неуспех на цялата 

група. Ръководството не трябва да разчита само на един лидер в екипа, а 

винаги да има негов помощник, който е достатъчно запознат с проекта и 

може да го замести във всеки един момент;  

 игнориране на приближаваща катастрофа - ръководството изготвя, но 

нито един проект не е съвършен. Възможно е да възникват проблеми 

поради неточни прогнози, бюджетни суми, нови изисквания в областта 

на технологиите, допълнителни изисквания, непредвидени по време на 

първоначалното планиране и др. Някоя подобна ситуация може да 

доведе до катастрофа по време на жизнения цикъл на проекта. А за да 

бъде избегната е необходимо проследяване на всяка стъпка на жизнения 

цикъл на проекта и предоставяне в кратки интервали от време на 

доклади за състоянието му, чрез които ръководителите на проекта могат 

да изготвят по-обективен анализ на възникнал проблем; 

 пропускането на фазата за тестване от екипа по проекта - проектните 

екипи прекарват твърде много време в проектиране и недостатъчно 

време в тестване. В процеса на всеки един проект трябва да бъде 

предвидено време за тестване и коригиране, ако това се налага, защото 

от това зависи успеха на целия жизнен цикъл на проекта.  

 страх от непридържането към идеята за „изпитано и проверено” - извън 

установените рамки членовете на екипа се чувстват несигурни. 

Организации, които насърчават известен риск, често постигат творчески 

резултати. А креативните идеи и един добре изграден екип, насърчаван 
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да насочи мисленето си зад изградените стереотипи, са една добра 

предпоставка за увеличаване конкурентоспособността на фирмата.5 

Основни проблеми при разработването на проекти: липсата на 

административен капацитет, лошо структуриране на бюджетите с оглед разходите по 

проекти, проблем със средствата за финансиране, недостатъчна воля за търсене на 

успешни публично-частни партньорства и не на последно място бюрократичните 

пречки. Едно от решенията е децентрализацията при реализирането на проекти на 

регионално ниво. Огромните потоци от информация и постоянните промени в 

изискванията и условията при кандидатстване трудно биха могли да бъдат 

проследени от неквалифицирани кадри без опит. Но един изключително голям 

проблем, може би по-голям от липсата на административен капацитет, е корупцията, 

която съществува при одобряването на проектите.  

Изготвянето на проект и набирането на документите за кандидатстване е един 

трудоемък процес, изискващ достатъчно добре подготвени експерти, защото дори 

малка техническа грешка може да доведе до отпадане от „състезанието” и 

непостигане на очаквания резултат. Различни проблеми могат да възникнат и при 

самото реализиране, и ако не се реагира навреме, може да се стигне до прекратяване 

на проекта. Целият жизнен цикъл на един проект се развива в една постоянно 

променяща се реалност, към която ръководството постоянно трябва да се адаптира. 

Този процес изисква бързи и ефективни управленски решения, базирани на точни 

прогнози и изследвания. Ако един екип по проект умее да се справя с неприятните 

изненади, които среща по пътя на реализирането, успешният краен резултат е лесно 

постижим.6 

Забавянето в сроковете на изграждане е съществен проблем за проектния 

мениджмънт. Всяко едно забавяне някъде по сложната верига от дейности, без 

значение с какъв характер и произход е то, може да доведе до ескалация на разходите. 

Всички тези проблеми могат да бъдат свързани както с недостатъчно добра 

комуникация между различните изпълнители, подизпълнители и т.н., така и с 

конкретни вътрешни проблеми за конкретна компания – недобро финансово 

състояние, лошо планиране на разходите, недостатъчно добър модел на финансиране, 

зле подготвен бизнес план, недобро планиране. Всички тези предизвикателства могат 

да доведат до забавяне в сроковете на изграждане, а всяко такова излизане от 

времевата рамка носи преки финансови загуби.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управлението на проекти е процесът на ръководене на работата на екип за 

постигане на всички цели на проекта в рамките на дадените ограничения.7 Тази 

информация обикновено се описва в проектната документация, създадена в началото 

на процеса на разработка. Основните ограничения са обхвата, времето и бюджета.8 

Вторично предизвикателство е да се оптимизира разпределението на необходимите 

ресурси и да се приложи за постигане на предварително определени цели. 

Целта на управлението на проекта е да създаде цялостен проект, който да 

отговаря на целите на клиента.  

                                                 
5 Бошнаков, П. (2012). Проблеми при управлението на проекти в България. В: Управление и устойчиво 

развитие 1/2012 (32) Икономически университет, Варна. 
6 Бошнаков, П. (2012). Проблеми при управлението на проекти в България. В: Управление и устойчиво 

развитие 1/2012 (32) Икономически университет, Варна. 
7 (2003). PMP Project Management Professional Study Guide. McGraw-Hill Professional, 2003. p.354. 
8 Baratta, A. (2006). "The triple constraint a triple illusion". PMI. 
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Управлението на проекти е интегративна дейност. Интеграцията на 

управлението изисква всички процеси на проекти и продукти да бъдат правилно 

съгласувани и свързани с други процеси, за да се улесни координацията. Тези 

взаимодействия между процесите често изискват съгласуване на изискванията и 

целите на проекта. В рамките на голям и сложен проект може да има процеси, които 

трябва да се повторят няколко пъти, за да се идентифицират и изпълнят изискванията 

на участниците в проекта и да се постигне съгласие за резултатите. Неизпълнението 

на действия по време на един процес обикновено засяга този процес и други свързани 

процеси. Успешното управление на проекти включва активно управление на тези 

взаимодействия, за да отговори на всички изисквания на спонсори, клиенти или други 

участници в проекта. Важно условие за ефективно управление на проектите е 

познаването на проблемите при управление на проекти. Обръщането на специално 

внимание на определянето на проблемните области при реализирането на проекти, 

както и проблемите, свързани с тяхното финансиране ще осигури възможност на 

предприемачите да вземат правилни решения относно управлението на проектите. 
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РЕЗЮМЕ: Концепцията природен капитал е обвързана с една нова перспектива в 

процесите на планиране и управление на земите в света– ландшафтната мултифункционалност. Тя 

се изразява едновременно в признаването на пълния спектър от икономически, социални, културни и 

екологични функции на ландшафтите. По същество екосистемните/ландшафтни услуги 

представляват трайно проявяващи се системни функции, качества, свойства или резултати (вкл. 

материални) от системни взаимодействия. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ландшафтна многофункционалност; природен капитал; екология и 

рекреация; земеползване и е екосистеми. 

 

ABSTRACT: The concept of natural capital is linked to a new perspective in the processes of 

land planning and management in the world - landscape multifunctionality. It is simultaneously the 

recognition of the full range of economic, social, cultural and environmental functions of landscapes. In 

essence, ecosystem / landscape services are permanently manifesting system functions, qualities, properties or 

results (including material) from system interactions. 

KEY WORDS: Landscape multifunctionality, natural capital, ecology and recreation, land use 

and ecosystem. 

 

Въведение 

„В практиката най-често използвана информационна база за оценка на 

екосистемните/ландшафтни услуги е земното покритие (CLC). То показва добри 

резултати при дребномащабни изследвания, подпомага икономическите оценки и 

засилва връзката между научните анализи и вземането на стратегически решения в 

организацията на земеползването. В същото време, подходът среща затруднения в 

осигуряването на достатъчно прецизна информация в по-едри мащаби на изследване 

за целите на местното развитие (напр. области и общини) или в територии, в които е 

налице висока естествена хетерогенност – каквито са планинските територии.”. 

Ландшафтната скала на екосистемните/ландшафтни услуги /е изградена на 

ландшафтната систематизация на територията и на оценката на ландшафтната 

еволюция, които могат да имат значението на „стоки и услуги” (местното и 

регионалното развитие на планинските територии), и техните пространствени 

зависимости.  

Ландшафт (от немското – Landschaft) е специфична географска 

територия представляваща система от всички природни компоненти (скали, почва, 

въздух, вода, растителност и животни), която се променя във времето под влиянието 

на природните фактори и човешката дейност. Съчетавайки физическите си 

характеристики и културните наслоявания от човешкото присъствие, често 

наслагвано с хилядолетия, пейзажите отразяват синтезиса между човек и жизнена 

среда, ключови за националната идентичност. Земята има необхватен брой 

ландшафти, включително ледените пейзажи на полярните райони, планинските 

пейзажи, обширните сухи пустинни пейзажи, островни и крайбрежни пейзажи, горски 

пейзажи, включващи тайгата и екваториалните гори и селскостопанските 

пейзажи в умерения пояс и тропиците. 

В пространствено отношение ландшафтът може да бъде: 

Голям – Той обединява по еднороден облик по-големи територии, като 

Тракийска низина, Дунавската равнина, Розова долина, лесостепна Добруджа и др. Те 

от своя страна могат да се разделят на по-малки самостоятелни единици. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Малък – Той обединява по-малки територии с еднороден облик, като Бургаска 

низина, Искърско дефиле, Белоградчишките скали, Побитите камъни край Варна и др. 

Това са типично култивирани стопански площи и др. 

Микроландшафт – Той се ограничава в обособени обекти с характерен облик, 

като отделни зелени площи: паркове, моренни кътове и др. – например „Аязмото“ 

край Стара Загора, народният парк „Витоша“ край София, паркът „Кайлъка“ 

край Плевен, крайморските градини във Варна и Бургас и др. 
 

Ландшафтната екология е интердисциплинарна наука, възникнала на 

границата между екологията и географията. За първи път понятието ландшафтна 

екология се употребява от немския географ Карл Трол през 1939 г. Според 

определението на IALE (International Association of Landscape Ecology) ладншафтната 

екология е наука за пространствените измерения на ландшафта изследвани в различен 

мащаб. Формирането на ландшафтната екология като научна дисциплина става в 

началото на 80-те години на ХХ век. През 1982 е създадена Международната 

Асоциациа по Ландшафтна Екология (IALE). Сред основополагащите трудове на тази 

научна дисциплина са тези на Forman and Godron (1986), Naveh and Lieberman (1984), 

Forman (1995), Farina (2000). 

Какво е ландшафтът (пейзажът)? С понятието "ландшафт" (или "пейзаж") се 

означава компонентът на околната среда, който възниква в резултат от 

взаимодействието на редица природни и - на по-късен етап от развитието на Земята - 

културни фактори. Тези фактори се развиват в зависимост от географските 

характеристики и продължават динамично да формират ландшафта – в този смисъл 

ландшафтът може да се разглежда и като състояние на околната среда. Ландшафтът е 

продукт на човешкото възприятие. Концепцията за ландшафта се създава в 

съзнанията и в сърцата на хората, които пречупват "реалните" компоненти на 

обкръжаващата ги среда през призмата на паметта и асоциациите си, на разбирането и 

тълкуването. Всеки човек си създава собствено възприятие за ландшафта там, където 

живее или работи. Въпреки че концепцията и значението на самото понятие се 

изменят през годините, ландшафтът добива все по-голямо признание като най-

важната част от нашето природно, историческо, културно и научно наследство, както 

и като основа на териториалната ни самобитност. Какви видове ландшафт 

съществуват? Ландшафтът е неделимо цяло, възникнало в резултат от 

взаимодействието на природни и културни фактори. Поради това му естество в 

действителност не съществуват различни видове ландшафти: например невъзможно е 

да се отделят "културните ландшафти" от "природните ландшафти", тъй като двете 

категории са взаимопроникващи. Съществуват различни условни класификации, 

разработени за решаването на практически въпроси, свързани с управлението на 

ландшафта. Най-често срещаното разделение на ландшафтите е на база тяхната 

"естественост" – въз основа на този признак те се делят най-общо на "природни" и 

"антропогенни". Въз основа на характеристики като релеф, растителна покривка и др. 

"природните ландшафти" могат да се подразделят допълнително – типичен пример е 

разделянето на равнинни и планински. "Антропогенните ландшафти" се подразделят 

най-общо на земеделски, урбанизирани или техногенни. Даден ландшафт може да се 

категоризира и като "културен" или "исторически", ако има значима културна или 

историческа стойност. 

„Aĸo в нaчaлoтo нa cвoeтo paзвитиe лaндшaфтнaтa apxитeĸтypa e изpaз нa 

изиcĸaнa визия зa гpaдинcĸи и пapĸoви пpocтpaнcтвa, тo днec тя e пo-cĸopo бaлaнcьop 

мeждy paзpacтвaщaтa ce ypбaнизaция, зaмъpcявaнe и yплътнявaнe нa гpaдcĸaтa cpeдa, 

и чиcтoтaтa, визyaлнaтa ĸpacoтa и пpaĸтичecĸoтo пpилoжeниe нa cъщинcĸaтa пpиpoдa. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8A%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/1939
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Tя e вaжнa чacт oт нoвитe пoлитиĸи зa нaмaлявaнe нa зaмъpcявaнeтo (нa вoдaтa и 

въздyxa, нo и нa звyĸoвoтo зaмъpcявaнe), ĸaĸтo и пcиxoлoгичecĸи инcтpyмeнт зa 

cпpaвянe cъc cтpeca и пoвишaвaнe индeĸca нa щacтиe.” 
 

Koнцeпциятa зa дивa пpиpoдa в гpaдa 

"Лaндшaфтнaтa apxитeĸтypa винaги e билa вaжнa, нo cъвceм дocĸopo бe 

възпpиeмaнa пo-cĸopo ĸaтo пepифepeн acпeĸт нa вceĸи гoлям apxитeĸтypeн пpoeĸт. 

Paзлиĸaтa e, чe днec вeчe cмe пo-нaяcнo c нeйнoтo знaчeниe и я cмятaмe зa ocнoвнa 

чacт oт глoбaлнaтa инфpacтpyĸтypa, гapaнтиpaщa ни пo-дoбъp живoт", oбяcнявa 

Aндpю Гpaнт, ocнoвaтeл нa вoдeщaтa бpитaнcĸa фиpмa зa лaндшaфтнa apxитeĸтypa 

Grаnt Аѕѕосіаtеѕ. 

Maĸap дa бивa cчитaнo ĸaтo cъвpeмeннa тeндeнция, пpиближaвaнeтo нa дивaтa 

пpиpoдa дo гpaдcĸoтo нaceлeниe e идeя, cтapa пoнe ĸoлĸoтo caмaтa лaндшaфтнa 

apxитeĸтypa. Paзличнoтo днec e eлeмeнтът нa зaдължитeлнocт в cъздaвaнe нa 

"пpиpoдни" пpocтpaнcтвa пpи изгpaждaнe нa нoви ĸoмплeĸcи и ĸвapтaли, ĸaĸтo и 

пpeocмиcлянeтo нa cтapoтo oзeлeнявaнe - нeгoвoтo oбoгaтявaнe, paзнooбpaзявaнeтo нa 

paзличнитe зoни c нoви лaндшaфтни фopми и cлeдвaнeтo нa cъвpeмeнни 

apxитeĸтypни ĸoнцeпции. 

Ha пoдoбнa ocнoвa cтъпвaт бюpaтa РLАNТ Аrсhіtесt Іnс., Реrkіnѕ+Wіll Саnаdа и 

Ноеrr Ѕсhаudt Lаndѕсаре Аrсhіtесtѕ, ĸoгaтo пpoeĸтиpaт нoвия вид нa имeнития плoщaд 

Nаthаn Рhіllірѕ в Topoнтo. Ocнoвнaтa им цeл e дa пpecъздaдaт пo нoв нaчин ocнoвнитe 

пpocтpaнcтвa в Дpeвнa Гъpция - aгopaтa (глaвния плoщaд) и тeaтъpa. Bcтpaни oт 

oтвopeнa зa пoceтитeлитe тeaтpaлнa cцeнa, тepaca и pecтopaнт, apxитeĸтитe oфopмят и 

Роdіum Rооf Gаrdеn - cлoжнa плeтeницa oт 23 pacтeния oт poд тлъcтигa плюc 42 видa 

тpeви и лyĸoви pacтeния. Te ca внимaтeлнo пoдpeдeни oщe нa пpoeĸтнo нивo, зa дa 

пpeливaт oт югoзaпaд ĸъм ceвepoизтoĸ - oт тoпли тoнaлнocти ĸaтo жълтo и opaнжeвo 

ĸъм чepвeнo и виoлeтoвo. 

Bcтpaни oт oзeлeнявaнeтo, cъвpeмeннaтa лaндшaфтнa apxитeĸтypa мoжe дa 

пocтигнe впeчaтлявaщи peзyлтaти пocpeдcтвoм cъздaвaнeтo нa нoви вoдни 

пpocтpaнcтвa (пoдoбнo e eзepoтo в coфийcĸия Бизнec пapĸ), ĸaĸтo и чpeз пpaвилнoтo 

ycвoявaнe нa бpeгoвeтe нa вeчe cъщecтвyвaщи тaĸивa (пoдoбни инициaтиви имa oĸoлo 

peĸa Mapицa в Πлoвдив, Πepлoвcĸa и Bлaдaйcĸa в cтoлицaтa). Дocтъпът дo тaĸивa 

гpaдcĸи вoдoeми нe бивa дa бъдe oгpaничaвaн oт oгpaди, a пpoмeнaдитe нe тpябвa дa 

ce нaмиpaт виcoĸo нaд или дaлeчe вcтpaни oт caмaтa вoдa.  

Koгaтo aвcтpaлийcĸoтo бюpo зa лaндшaфтнa apxитeĸтypa МсGrеgоr Сохаll 

ce зaxвaщa c пpoeĸтa зa бизнec цeнтъpa Раrrаmаttа Сіtу Сеntrе в Cидни, ocнoвнaтa й 

цeл e дa ocъщecтви вpъзĸa и плaвнo пpeливaнe мeждy пpиpoднaтa cpeдa и 

cъвpeмeннoтo cтpoитeлcтвo. Πpeминaвaщaтa пpeз зoнaтa peĸa Πapaмaтa e изпoлзвaнa 

в нeйнaтa цялocт - cpeдaтa e бeзбapиepнa (вoдaтa e дocтъпнa oт вcяĸa тoчĸa нa бизнec 

цeнтъpa), бpeгoвeтe ca тepacиpaни и пpeвъpнaти в пpocтpaнcтвo зa cядaнe, плaжyвaнe 

и бapбeĸю, a блaгoдapeниe нa oфopмeнитe ĸeйoвe, жeлaeщитe мoгaт дa пoлзвaт лoдĸи 

и ĸaяци пo вoднaтa пoвъpxнocт. Πpoeĸтът oбxвaщa 31 xeĸтapa oт бpeгoвeтe нa peĸaтa, 

ĸaтo в тяxнaтa paзpaбoтĸa ca вĸлючeни иcтopичecĸи зaбeлeжитeлнocти, oтвopeни 

пpocтpaнcтвa, ĸyлтypни cцeни и eĸoлoгични зoни. 
 

Hoвитe apxитeĸтypни инcтpyмeнти 

Πpoeĸтиpaнeтo нa нoвa гpaдcĸa cpeдa c пoлoжитeлнo въздeйcтвиe въpxy 

здpaвeтo нa нeйнитe житeли нecъмнeнo e cepиoзнo пpeдизвиĸaтeлcтвo, ĸoeтo oбaчe дo 

гoлямa cтeпeн e yлecнeнo oт вce пo-интeлигeнтнитe и лecни зa yпoтpeбa coфтyepни 

peшeния, дaвaщи нa apxитeĸтитe и cтpoитeлитe възмoжнocти дa пocтигнaт нoвo нивo 

нa ĸaчecтвo и eфeĸт. 
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Bceĸи oт избpoeнитe пo-гope мaщaбни пpoeĸти e ocъщecтвeн c пoмoщтa нa 

Vесtоrwоrkѕ Lаndmаrk. Toвa e дизaйн и ВІМ coфтyep, ĸoйтo пpeдocтaвя peдицa 

интeлигeнтни инcтpyмeнти ĸaтo мoдeли нa pacтeния, нacтилĸи, тepeни, инcтpyмeнти 

зa aвтoмaтизиpaнo нaпoявaнe, бoгaти библиoтeĸи и гъвĸaви фyнĸциoнaлнocти зa 

cъздaвaнe нa дoĸyмeнтaция. Vесtоrwоrkѕ Lаndmаrk cъщo тaĸa пoмaгa нa 

пpoфecиoнaлиcтитe дa cъздaвaт 2D чepтeжи и 3D мoдeли, c ĸoитo лecнo дa 

пpoeĸтиpaт, aнaлизиpaт и пpeзeнтиpaтe cвoитe пpoeĸти, ĸaĸтo и дa пoдoбpят 

знaчитeлнo eфeĸтивнocттa нa eĸипнaтa paбoтa.  

"Bинaги изпoлзвaмe Vесtоrwоrkѕ нa фaзa пpoeĸт”, ĸaзвa Πитъp Уoĸъp oт Реtеr 

Wаlkеr аnd Раrtnеrѕ (РWР) Lаndѕсаре Аrсhіtесturе, paбoтил нaд гoлeмия 9/11 мeмopиaл 

в Hю Йopĸ, вĸлючвaщ ĸaĸтo вoдни инcтaлaции, тaĸa и иcтинcĸa гopa oт блaтиcти бeли 

дъбoвe. “Vесtоrwоrkѕ вeчe e нeщo нaпълнo oбичaйнo зa нac и биx гo пpeпopъчaл нa 

вceĸи. Toзи coфтyep e мнoгo пo-дoбpe paзpaбoтeн и лeceн зa paбoтa, в cpaвнeниe 

c мнoгo дpyги нa пaзapa.” 

Hecъмнeнo днec лaндшaфтнaтa apxитeĸтypa e зaдължитeлeн eлeмeнт oт вceĸи 

гpaдcĸи пpoeĸт. Блaгoдapeниe нa нoвитe тexнoлoгии лaндшaфтнитe apxитeĸти имaт 

възмoжнocттa пo-дoбpe дa oтгoвopят нa cъвpeмeннитe изиcĸвaния и дa пocтигaт 

ocнoвнитe цeли нa лaндшaфтa - ecтeтичecĸa нacлaдa, възcтaнoвявaнe нa вpъзĸaтa нa 

гpaдa c пpиpoдaтa, пoлoжитeлнo oтpaжeниe нa здpaвeтo и пcиxиĸaтa. 

Видове градини и стилове озеленяване и ландшафтен дизайн. 

Хората са се занимавали с озеленяване още преди хиляди години. Първите 

свидетелства за ландшафтен дизайн са от древните Египет и Месопотамия. До 

днешни дни са се развили много стилове в ландшафтната архитектура по целия свят. 

Невъзможно да представим всички видове градини, затова ще говорим само за 

някои от стиловете на озеленяване: 

 озеленяване – формални градини: 

Формални градини – този стил на озеленяване се е развил през 

средновековието в Западна Европа. Характерен е за дворци и големи аристократични 

сгради, които са озеленени с така наречените партери. В тях присъстват задължително 

много топиарни форми /форми от подрязани растения/ и живи плетове в геометрични 

линии. Много често формалните градини са съчетани с водни площи и други 

архитектурни елементи. Друг елемент са цветята, които често са плътно засадени 

между ниски живи плетове. Растенията най често използвани за озеленяване на 

формални градини са – чемшир, тис, лъжекипарис и туя. Такива градини може да 

срещнете в Англия, Франция, Италия и други страни. 

 озеленяване на градини в пейзажен стил: 

 

http://new.ecodesign.bg/2010/01/garden-england/
http://new.ecodesign.bg/2010/01/ozelenyavane-sredizemnomorska-frants/
http://new.ecodesign.bg/2010/01/ozelenyavane-italiya/
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Паркове в пейзажен стил – тук за разлика от формалните градини се избягват 

правите линии и симетрията. Всичко трябва да е естествено, сякаш създадено от 

природата. Пейзажния стил е подходящ за озеленяване на по големи зелени площи и е 

застъпен в ландшафтната архитектура по всички части на света. За градините в този 

стил са характерни чистите тревни площи и поляни с неправилна форма. По 

краищата, на които са разположени групи от дървесни и храстови видове. Линиите на 

пътеките следват части от дъги, като това важи и за градинските площи. Водните 

огледала са акцент при озеленяването на паркове в пейзажен стил. 

 озеленяване – цветни градини: 

Цветна градина – ще ги видите навсякъде има ги и в стара Англия, и в нашия 

възрожденски двор. Всяка цветна градина, която ще срещнете има свой собствен 

облик, чар и красота. От тази гледна точка е трудно да говорим за конкретен стил в 

озеленяването като цветна градина. Общото е, че се набляга на използването на цветя. 

На едно място са предимно едногодишни, на друго луковични, а на трето предимно 

пиренни. В кулминацията си на цъфтеж понякога тези градини са изумителни и 

спиращи дъха. През голяма част от годината, обаче те не са толкова атрактивни. 

Затова обикновено се засажда и фон от вечнозелени или се използва така нареченото 

редуване на цъфтежа. Цветните градини са подходящи за озеленяване както на малки 

дворове така и на големи паркове. 

Природен ландшафт: характеристики, елементи, примери. Нарича се природен 

пейзаж към пространствата и териториите, които не са били модифицирани, 

променени или намесени от действието на човека. Съдържание: Характеристики на 

природния ландшафт, Те съществуват във физическо пространство, Те 

съдържат сложни или суперсложни системи, Сложно образуване, Системна 

организация, Обменни нива, Хомогенност, Постоянна промяна, 

Полиструктурност, Елементи на природния ландшафт. 
Природният пейзаж принадлежи към пространствата и териториите, които не 

са били модифицирани, променени или намесени от дейаствието на човека. Въпреки 

това може да има случаи на природни пейзажи, заеути от местни жители.Това 

обикновено са рибари или билкари и други ,чиято намеса не вреди на околната среда. 

Пейзажът може да включва и това , което не може да бъде оценено с въоръжено око, 

като събития от миналото в една екосистема и нейното полоожение в настоящото. 

ПлатоХарактеристики на природния ландшафт 
Сложно образуване. Науката, която изучава природните ландшафти, разбира, 

че за тяхното съществуване е необходимо еволюцията и взаимодействието на 

различни организми за продължителен период от време. 

Системна организация. Това е възможно благодарение на естествените 

регулационни структури, които позволяват съвместното съществуване, 

функциониране и балансиране на различните видове живот, изграждащи ландшафта. 

Обменни нива. Потоците на материя и / или енергия между нейната флора и 

фауна са от съществено значение за осигуряване на устойчивост на природния 

ландшафт. 

http://new.ecodesign.bg/2011/01/cvetia-snimki/
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-1
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-1
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-2
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-3
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-3
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-4
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-5
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-5
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-6
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-7
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-8
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-9
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-10
https://bg.warbletoncouncil.org/paisaje-natural-14843#menu-14
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Хомогенност. Въпреки че е обитаван от разнообразни видове, в естествения 

пейзаж има различни таксономии, подредени йерархично по структурен и 

хармоничен начин. 

Ландшафтно проектиране 

: 

Японски градини – те са градини изпълнени с хармония и енергия. Японците 

от дълбока древност са развили свой неповторим усет при озеленяване на градини. 

Освен това с много грижи и любов те успяват да запазят красотата им за столетия. 

Има два основни стила на озеленяване в Япония. Първият е древният или така 

наречения дзен стил, който се среща в градини и паркове около храмове. При него е 

характерно съчетанието на скали и инертни материали /мозайка, чакъл и др./. Целта 

на тези инертни материали е, чрез различни бразди и моделиране да им се придаде 

живот и се имитира водата. Градините от този стил са бедни на растения и се набляга 

на камъните. Другият основен стил е класическият. Той е много по раздвижен и богат 

на растения и почти задължителен елемент е водата. При него е запазено съчетанието 

на скали и чакъл, но градините са обогатени с много цвят и топиарни форми. И при 

двата стила присъстват дзен мотиви. 

 

Китайски градини – и те както и японските са възникнали около древните 

храмове. В китайската градина няма нищо случайно и всичко е подчинено на 

законите на фън шуй/ по правилно е да се каже фънг шуй в превод вятър и вода /. 

Всяка една градина е построена така, че да не може да я обхванеш с поглед от една 

гледна точка, като така пресъздава същността на живота. Водата е задължителен 

елемент в озеленяването в Китай, защото се смята, че тя поема негативната енергия. 

Енергия има и всяко растение в китайската градина, често използвани са бора, клена, 

божура, китайската хвойна и много билки и подправки. Обикновения китайски двор 

най-често е обграден от жилищни площи, като на практика той се намира в центъра 

на къщата. 

 

http://new.ecodesign.bg/2009/03/yaponski-gradini/
http://new.ecodesign.bg/2010/01/ozelenyavane-kitay/
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Вертикални градини – това един много ефектен и рационален начин на 

озеленяване. За създаването на живи фасади се използва система от модули които се 

закачат на здрава конструкция по сградата. За дизайна на вертикални градини се 

използват определени растения с плитка коренова система /суколентни и 

почвопокривни/. Освен това почвения субстрат трябва да е олекотен и е 

препоръчително модулите да имат вградена поливна система. С вертикалното 

озеленяване, без да губите място  постигате впечатляващ ефект. 

 

Алпинеуми и скални кътове – това са градини много често използвани и у 

нас. И двата вида представляват съчетание между камъни, чакъл, цветя и 

вечнозелени. За озеленяване на алпинеуми се използват планински видове растения – 

мащерка, лавандула, незабравка, алпийска роза, седум, еделвайс, клек, хвойна, бор, 

смърч и много други. При изграждане на скален кът може да се възползваме и от 

всякакви градински растения. И алпинеума, и скалния кът чудесно се съчетават с 

водата и затова при озеленяване често се изграждат заедно с водни ефекти. Поради 

различните условия и идеи ландшафт дизайнът се е развил и достигнал невероятно 

разнообразие с много рекреационни и туристически функции. 
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http://new.ecodesign.bg/2011/03/vertikalni-gradini/
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Если мы посмотрим сейчас на то, что находится вокруг нас. Что мы увидим? 

 рост населения и урбанизация 

 отходы 

 нищета 

 разрушающая природу индустрия 

 разрушение экосистем 

 истощение земель 

 изменение климата 

 неравенство 

 война и беженцы 

 

И кажется, что конец близко. Но … 

 

Человечество в конце прошлого тысячелетия была выбрана новая парадигма 

развития – парадигма устойчивого развития. 

 

Давайте, я познакомлю вас поближе. 

 

Разные авторы уже не раз отмечали неточность русского перевода зарубежного 

выражения. Действительно, определение "устойчивое развитие" означает просто 

устойчивый, постоянный рост. В тоже время в европейских языках sustainable 

development, nachhaltige Entwicklung, developement durable имеют более узкий смысл. 

Это - развитие "продолжающееся" (можно, пожалуй, сказать "самодостаточное"), то 

есть такое, которое не противоречит дальнейшему существованию человечества и 

развитию его в прежнем направлении. 

 

Если капнуть глубже, то можно понять, что большинство программ 

устойчивого развития сводятся к экологии. С неё всё начиналось. По поводу экологии 

бил тревогу "Римский клуб". Но ведь все экологические проблемы упираются в 

проблемы общественного развития современного мира! Это - как раз то, что упорно 

пытаются затушевать представители "развитых стран". В их понимании устойчивое 

развитие — это экологически чистое производство. С сохранением постоянного роста 

уровня потребления в развитых странах. 

 

Термин "устойчивое развитие" был введен в широкое 

употребление Международной комиссией по окружающей среде и развитию 

(Комиссия Брунтланд) в 1987 году. И задачей было - удовлетворить потребности 

настоящего времени, но не ставить под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. 

 

 

https://studopedia.ru/2_74883_vopros--mezhdunarodnie-organizatsii-v-oblasti-ohrani-okruzhayushchey-sredi.html
https://studopedia.ru/2_125829_rabota-komissii-brundtland.html
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Основные принципы: 

 долгосрочная ориентация 

Завтра мы ничего не заметим, через 10 лет можем немного ощущать, через 50 – 

увидим результат в зависимости от выбранного пути.  

 эффективное использование ресурсов 

Это не о том, чтобы не использовать ресурсы, а делать это грамотно и с 

большей выгодой далее 

 вовлеченность  

Человек сам понимает всю важность своих действий и его не нужно заставлять 

или чем-то запугивать. 

 

Возможно, термин «устойчивое развитие» сейчас для некоторых в новинку. 

Мы только начинаем в это все вникать и понимать, какая реальна угроза нас может 

ждать в будущем, если мы не изменим сегодняшний ход событий. Так как, это 

проблемы глобального уровня и просто выйти на улочку и пособирать мусор возле 

своего дома – не выйдет. Нужен выход на государственный, правительственный 

уровень. 

 

Приведем прекрасный пример устойчивого развития на острове «Пасхи». 

Этот остров не мал, но находится в 3700 км от ближайшего континента Южной 

Америки. 

При открытии этого острова, ученые обнаружили: маленькое количество 

людей, недостаток природных ресурсов и животных, каннибализм. Но такое слабое 

общество не могла создать огромные каменные статуи «Моаи», которые были 

разбросаны по всему острову. 

Как позже оказалось, тут жил очень умный народ. Было много животных в 

лесах, деревьев из которых они делали лодки и ловили рыбу. Строили дома и делали 

из лиан текстиль. И в какой-то момент, дела шли настолько хорошо, что они решили 

как-то разнообразить свою жизнь и начать создавать такие истуканы прям в скалах. 

Позже стал о вопрос о перемещении их по острову, где они начали из деревьев делать 

санки, Началась массовая вырубка лесного массива. 

 

И так как у леса есть определенная скорость воспроизводства, природа уже не 

могла справляться с тем количеством вырубки, которое было. За тем, поспели плоды 

их действий. Оставшиеся деревья они сожгли для отапливания себя зимой, животные 

ушли, плодородный слой смыт дождями, плодов нет, лодки не построишь и 

закончилось печальным финалом с чего началась история. 

Замышляли благое дело, а вышло вот так. Вам ничего не напоминает это? То, 

что происходит сейчас? 

 

Движемся дальше.  

Возможно, у вас возник вопрос. А какие вообще существуют проблемы 

устойчивого развития. Ведь, чтобы их решать, нужно их знать. И так, приступим.  

Рассмотрим основные проблемы, в первую очередь — это: 

- причины бедности: голод, неграмотность, недостаточное медицинское 

обслуживание, нехватка рабочих мест, демографическое давление. Решенью 

проблемы может стать - обеспечение возможности для людей больше зарабатывать 

себе на жизнь, причём на устойчивой основе; 

- международное сотрудничество. Между всеми странами мира должны 

существовать отношения партнёрства и сотрудничества. Система торговли должна 
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поощрять оптимальное распределение производства мировой продукции. 

Развивающимся странам должны быть предоставлены оптимальные возможности 

успешной торговли своей продукцией. Развивающимся странам необходимы 

капитальные вложения для стимулирования экономического роста и стабильного 

обеспечения основных потребностей населения, так как высокие процентные ставки 

по долгам приводят к сокращению средств внутри страны на борьбу с нищетой и 

бедностью, а также к сокращению ассигнований на здравоохранение, образование, 

охрану окружающей среды; 

- население. Растущее население мира и расширяющееся производство в 

сочетании со структурами потребления, которые не обеспечивают устойчивости, 

ведут к росту нагрузки на воздух, почву, воду и другие необходимые ресурсы. 

Страны должны иметь представление о своих национальных возможностях по 

жизнеобеспечению населения; 

- здоровье людей. Хорошее состояние здоровья населения зависит от 

социального, экономического и духовного развития, а также здоровой окружающей 

среды, включая безопасную пищу и воду. Мир нуждается в широкой кампании 

против болезней, начиная от подготовки кадров до овладения населением 

элементарными медицинскими знаниями, необходимыми в домашних условиях. 

Люди нуждаются в медицинском образовании, прививках, необходимых лекарствах; 

- сокращение биологического разнообразия. Биологические ресурсы кормят и 

одевают нас, обеспечивают жильём, лекарствами. Для сохранения биологического 

разнообразия необходимы решительные действия, направленные на сохранение и 

поддержку генетического фонда растений, животных и микроорганизмов для 

сельского хозяйства и здравоохранения, благосостояния людей и охраны 

окружающей среды; 

- нерациональное использование природных ресурсов. Плодородие почвы 

снижается вследствие водной и ветровой эрозии, а также биологической, химической 

и физической деградации. Среди причин деградации почвы отмечают чрезмерное 

пастбищное животноводство, оскудение и исчезновение лесных массивов, 

сельскохозяйственную деятельность, чрезмерную эксплуатацию земель. 

 

И самое приятное из всего этого ужаса, что мы уже решаем эту проблему: 

 возобновляема энергия  

 разделение и переработка мусора  

 органическое сельское хозяйство 

 экомаркировка 

 зеленое планирование и строительство 

 равенство и сотрудничество 

 образование для всех 

 право голоса 

 

Я более чем уверена, если мы продолжим дальше в этом направлении. Мы не 

только компенсируем весь ущерб Земле, но и намного улучшим ее.  По моему 

мнению, именно, повторное использование ресурсов – то, что в несколько раз 

быстрее поможет нам в нашей цели улучшения. Хочу, чтобы вы это увидели на 

примере с возобновляемой энергии. 

 

Солнечные батареи и ветряки вырабатывают электричество. Этим 

электричеством, мы пьем воду разделяя ее на водород и кислород. Водород 

соединяем с вредным СО2 от заводов и фабрик. И на выходе получаем удобрение, 
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полезные химикаты и метан, который можно потом сжечь, и получить энергию или 

просто оставить часть водорода чтобы использовать потом еще в других сферах. 

 

И конечно же, нельзя не упомянуть прорыв мирового масштаба. Когда Илон 

Маск создал единственную в мире многоразовую ракету «Falcon 9», которая слетала в 

космос и вернулась на землю.  

На самом деле, таких проблем мирового масштаба не было, если бы люди 

думали не только чтобы удовлетворить свои потребности, но и задавали правильные 

вопросы себе. А как Я могу помочь этому миру? Что Я могу сделать чтобы стало 

лучше?  

Поэтому, если они уже возникли, давайте решать их вместе и тогда мы сможем 

наладить систему устойчивого развития.  
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Въведение 

Популяризирането на българската държава като „топ дестинация“ за 

привличане на туристи към многообразието от красиви и забележителни дестинации, 

както от чужбина така и за всички българи е важна част за развитието на сектора. 

Πpeз пocлeднoтo дeceтилeтиe мaлĸият тypиcтичecĸи пaзap в Бългapия нe мoжe дa се 

разрасне c oчaĸвaнитe тeмпoвe и дa пpивлeчe нoв вид тypиcти, имeннo зaщoтo cтpaдa 

oт липcaтa нa aĸтивнo и цeлeнacoчeнo пoпyляpизиpaнe. 

 

Анализ и обсъждане 

Обсъждайки темата за туристическата реклама в България, на първо място е 

необходимо изработване и утвърждаването на национално разпознаваемо лого със 

слоган, което да бъде използвано за всяка една дейност, било то печатно или 

електронно издание или медийна кампания. 

Националният брандинг за всички обекти трябва да бъде с ясна концепция 

спрямо зимен и летен туристически сезон.  

Необходимо е създаването на обща платформа с мобилно приложение с 

локации на всички туристически обекти, техните природни и културни 

забележителности, отделните маршрут, време на пристигане, пребиваване и 

отпътуване, предлагани местни блюда и напитки, представяне на местен бит и 

обичай. 

Особено важно е активното подпомагане с държавни средства на рекламата, 

промоцията и маркетинга на националния туристически продукт. Ограниченото 

държавно финансиране може частично да се компенсира от ефективни публично-

частни партньорства за реклама на дестинациите на целевите пазари1. 

Важна роля в развитието на туризма играят отзивите и препоръките – 

задължителна обратна връзка през приложението и лице за контакт CALL CENTRE за 

нередности /национален безплатен телефон/. 

                                                 
1 Kazandzhieva, Velina, Въведение в туризма (pp.209-234) Publisher: Варна: Наука и икономика, Глава 

единадесета. ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТУРИЗМА, 2018/11/10, SN 978-954-21-0749-1 
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Външна реклама по региони 

Удачно е да посочим, че за териториалния обхват на Област Благоевград е 

необходимо да се помисли за изработка на рекламни съоръжения на главен път Е79, 

автомагистрала „Струма“, където позиционирането само 3 отделни точки е напълно 

достатъчно, стига да са поставени на правилното място. 

Долината на река Струма може да бъде обявена на поне 4 различни точки в 

България. 

Липсата на ценна информация, поддръжката на информационни табели, 

билбордове, както и комуникацията между другите съседни и по-далечни области е 

съществено значима. 

Така например, Община Кресна рекламира с билборд пред самата общинска 

сграда, която се намира на международен път Е79 – Община Варна „Морската 

столица на България“. 

Община Благоевград рекламира парка за танцуващи мечки в Белица, новия 

атракцион с плъзгащи колички RILA FUN PARK 2. 

Столична община рекламира местността “Рупите“ и лековитите кални извори. 

Изработване на информационни колони с обяви за събития, фестивали, 

театрални представления, мото събори, футболни срещи, концерти, спортни 

мероприятия са също добър пример за рекламна туристическа дейност. 

Друга възможност е Метро реклама за всички гости и жители на столицата. 

Метрото е мястото където и една малка снап рамка с формат А4 поставена с 

лековитата вода в село Бачево, помогнала на много хора би се отразила и направила 

добро детайлно впечатление на всеки човек.  

Този смисъл е уместно да се спомене също, автобусната, тролейна и 

трамвайна реклама със снап рамки, със любезното съдействие на Министерството 

на туризма в цялата страна. 

Еко пътеки с национален телефон /който маже да се обслужва от кол-

центрове, служители на туристически центрове, общински администрации и пр./, 

лого, мобилно приложение, защо не? 

Пример за това може да бъде, село Полска Скакавица, което се намира на 80 

км от Благоевград. За съжаление, там няма нито една действаща къща за гости или 

място за настаняван, но това не причина да се посети едноименния Полско 

скакавишки водопад. Изумителна и Уникална природа!3. Чист въздух и местно 

население, представено от около 50 възрастни хора.  

На място има изградена еко пътека, но защо не се организира и спортен 

/любителски/ риболов в река Струма, която е по маршрута?  

Подходящо би било да се обособи маршрут за колоездачи, да се постави една 

беседка, няколко указатели информационни табели за местоположение и разстояние 

до жп гара Ръждавица, на която през цялата седмица пристигат столичани. За 

съжаление, малко хора от Благоевград знаят, че съществува.  

                                                 
2 Планински увеселителен парк, предлагащ екстремно, забавно и безопасно спускане с колички. 

Количката е двуместна, подобна на шейна и се движи по тръбни релси, разположени на хълм. Тя има 

регулирана скорост, която пречи на водача да премине над 40 км/ч. Водачът има способността да 

контролира скоростта и със спирачна система, https://rilafunpark.com/. 
3 Водопадът Полска Скакавица се намира в северната част на Кюстендилския край в близост до селата 

Полска Скакавица и Ръждавица. Един от най-високите и красиви водопади в България отстоява само на 

18 километра североизточно от град Кюстендил, на десния бряг на река Струма. Височината на водния 

пад е около 53 метра, с което водопадът се нарежда на трето място в България. Той е обявен за 

природна забележителност през 1968 г., https://www.visit-kyustendil.eu/prirodni-

zabelejitelnosti/skakavishki-vodopad. 
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Тук възниква въпроса „Какво трябва да се направи?“. Решение за това може да 

бъде една автобусна спирка в гр. Благоевград да се брандира със снимки от водопада 

и да се посочи, че само на 50 минути разстояние от тук се намира уникалната 

природна забележителност.  

България разполага с уникални природни ресурси, които и позволяват да има 

водещи позиции в ЕС, а и на световно ниво при развитието на екологичен туризъм. 

Поради това, национален приоритет трябва да стане тяхното правилно използване с 

цел предлагане на туристически екологичен продукт, който може да привлече повече 

чуждестранни туристи в страната ни и да бъде източник на доход и средство за 

устойчиво съхранение на природата в България4. 

Относно световната COVID19 пандемия, ще е необходимо много години за 

възстановяване на нормалните темпове на работа, свидетели сме на масови фалити, 

затворени комплекси, масови ограничения, постоянно променящи се мерки за 

безопасност. Хората трябва да свикват с нови правила със зелен сертификат, който 

сам по себе си създава спокойствие за безопасна среда. Необходимо е зоните, които 

подлежат/не подлежат на ограниченията да бъдат в общ регистър за спокойно 

планувана туристическа дестинация, именно за предстоящите коледно-новогодишни 

празници, ски пистите и зимните курорти.  

Признание на ниво местна власт може да се очаква от Конкурса „Кмет на 

годината“, който се организира за девета поредна година, от портала на българските 

общини KMET.BG. Тази инициатива стимулира местната власт за иновации, култура, 

туризъм, благоустройство. Възможности има много пред всички общини в цялата 

страна. „Идеята на тази инициатива е, че много голям кръг от хора от различни 

краища на България могат да гласуват за своята община“, обръща внимание Боян 

Томов, организатор на конкурса.  

В категория “Кмет на гражданите“, тази година бяха отличени Станислав 

Владимиров на Перник, Ивайло Симеонов на Елин Пелин и Григор Даулов на 

малката община Чавдар.  

В категория „SMART CITY“: Плевен – Георг Спартански; Силистра – д-р 

Юлиян Найденов; Созопол – Тихомир Янакиев. 

В категория „ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“: Стара Загора – Живко Тодоров; 

Карлово – д-р Емил Кабаиванов; Трявна – Силвия Кръстева. 

Отличен беше и един от най-младите кметове в страната – този на община 

Бяла. „Нашата община е една от най-малките и прекрасни общини, която през 

последните години се превърна в доста желана дестинация на млади хора“, заявава 

инж. Пеньо Ненов. 

Комуникационните процеси не бива да бъдат оставяни на случайността. За да 

работят ефективно фирмите често наемат рекламни агентства за разработване на 

ефективна реклама, 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 направи5. 

Paзpaбoтeнитe пpoдyĸти трябва да ca пpeднaзнaчeни зa ĸoмyниĸaция нa 

пpиopитeтнитe цeлeви тypиcтичecĸи пaзapи зa cтpaнaтa. Cpeд тяx ca Гъpция, Cъpбия, 

Ceвepнa Maĸeдoния, Pyмъния, Typция, Πoлшa, Чexия, Cлoвaĸия, Унгapия, Pycия, 

                                                 
4 Киров, С. (2020), Екологичен туризъм и екологични походи в националните паркове, сп. „Пирински 

книжовни листи”, Издание на ЧВУ „Колеж по туризъм” Благоевград, година XI, бр. XI, 2020 г., стр. 30. 
5 Киров, С., Особености на маркетинговите комуникации в сферата на туризма, сп. „Пирински 

книжовни листи“, бр. 2014 г., стр. 63. 
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Уĸpaйнa, Moлдoвa, Дaния, Hopвeгия, Финлaндия, Швeция, Изpaeл, Гepмaния и 

дpyги6. 

 

Заключение 

Смятам, че е наложително и е дошъл момента да се използват всички 

неоползотворени възможности за туристическа реклама, за да се разшири обема от 

популяризирането на България. Те неминуемо ще доведат повече туристи от страната 

и най-вече от чужбина. Действията и ангажираността на национално ниво, на примера 

на гореизложеното, както и със съдействието на общините в България, Министерство 

на туризма и туристическия бранш, нещата щяха да са коренно различни и щяхме да 

се гордеем, че сме успешен пример в цял свят.  
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ПСИХОЛОГИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА В УСЛОВИЯ 

НА ПАНДЕМИЯ 

Научно съобщение 
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РЕЗЮМЕ: Днес туризмът играе съществена роля за ръста на международната 

икономика, но с появата на COVID-19 се установяват редица негативни психологични последствия 

от пандемията върху туристическата индустрия. Настоящата статия има за цел да разгледа 

теоретично водещите негативни психологични фактори, влияещи върху туристическата индустрия, 

в резултат от настъпилата пандемия. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: психология, COVID-19, туристическа индустрия 

 

 

PSYCHOLOGY OF THE WORKERS IN THE FIELD OF TOURISM IN A 

PANDEMIC 

 

Dimitar V. Baturov, Blaga R. Rousseva 

College of Tourism – Blagoevgrad 

 

ABSTRACT: Today, tourism plays a significant role in the growth of the international economy, 

but with the advent of COVID-19, a number of negative psychological consequences of the pandemic on the 

tourism industry have been established. This article aims to examine theoretically the leading negative 

psychological factors affecting the tourism industry as a result of the pandemic. 

 

KEY WORDS: psychology, COVID-19, tourism industry 

 

Още с появата си, а в последствие и с мащабите на разпространението си 

COVID-19 показа, че няма сфера на човешка дейност, която да не остане незасегната 

от вирусната инфекция. Последствията са социални, икономически, психологични и 

стигат до там, че застрашават самия човешки живот. В научната литература вече се 

откриват редица изследвания, разкриващи психологичните проявления на заплахата 

COVID-19, като тези на Световната здравна организация, на учени като А. Тхостов, 

G. Güvenç, D. Til Öğüt и др. Изследванията сочат, че от гледна точка на 

психологичната наука можем да говорим за нарастващи нива на тревога и страх, 

които не могат да не се отразят на туристическата индустрия в национален и в 

световен мащаб. Разпространеността на тревогата сред населението според голяма 

част от изследванията варира в рамките на 20 до 35% (Тхостов, 2020). Тя може да има 

различни проявления, като: усещане за неопределеност и несигурност в бъдещето 

(включително при пътуване или за работата), психосоматични оплаквания, страхове 

(от заразяване, от смърт и пр.), промяна на намеренията, изолация, самота, панически 

пристъпи и дезорганизация на поведението на човека. 

Но изследванията откриват връзка между личностовата тревожност и 

дисфункционалната тревожност, свързана с инфекцията коронавирус. Тоест лицата, 

които се характеризират с личностова диспозиция характеризираща се с повишена 

тревожност, са и по-склонни към тревожно отреагиране на нарастващата заплаха 

COVID-19. Като в тревожността влиза от една страна страхът от разболяване на самия 

човек, както и страхът от загуба на неговите близки, а от друга страна – страхът от 

влошаване на икономическото благосъстояние (Тхостов, 2020). 
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Но негативните последствия върху туризма, провокирани от психологичните 

ефекти на COVID-19, са свързани и със страха от затягане на държавния контрол 

върху населението и бизнеса, както и със страха от бездействието на държавния 

апарат и сферата на здравеопазването. И въпреки, че тези страхове могат да бъдат 

субективни, ефектите им върху сферата на туризма са напълно реални.  

Повишените нива на тревога у населението могат да намерят израз на 

индивидуално ниво в: защитно поведение (дезинфекция, натрапливо миене на ръцете, 

правене на прекомерни покупки и пр.); в ограничително поведение, стигащо до 

тотална изолация и напускане на работа; в опити да се убедят околните и най-вече 

близките, че заплахата е твърде голяма, като тези опити могат да стигат до 

разпространение на неверни слухове в социалните медии.  

От друга страна с последно време все повече става ясно, че сред 

психологичните последствия от инфекцията коронавирус е и нарастването на 

недоверието към различните държавни институции. Последствията от това явление за 

туризма могат да бъдат драматични, доколкото фактът, че българинът не желае да се 

ваксинира е линейно свързан с невъзможността му от неограничена мобилност в 

страната и извън нея. И тук става дума за ограничения от чисто психологично 

естество, доколкото хората могат сами да ограничат поведението си, поради 

недоверчивостта и страховете си.   

 

Изводи и заключение 

Най-общо проведените изследвания на ефектите от инфекцията коронавирус, 

ни показват, че ролята на експертите, работещи в сферата на психологията следва да 

бъде разглеждана в посока на справянето именно с дисфункционалната тревожност и 

недоверчивостта. От терапевтична гледна точка терапевтичните методи за справяне 

могат да бъдат условно разделени на две групи методи – индивидуални и групови. И 

нито едните, нито другите могат да бъдат подценявани. Поради тази причина е 

необходима и промяна в обучението на хората, които ще работят в сферата на 

туризма занапред. Само висококвалифицираните специалисти, които са подготвени за 

справяне с психологичните последствия от една пандемия, могат да намалят 

негативните ефекти от това явление. Но само бъдещето може да покаже какъв ще е 

отговорът на туристическата индустрия на новопоявилите се заплахи, сред които тя е 

принудена да съществува.  
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ПРОЕКТ НА ДИСЦИПЛИНА „ПСИХОЛОГИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В 

СФЕРАТА НА ТУРИЗМА В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ“ 

Доц. д-р Димитър . Батуров, д.; ас. д-р Блага Русева  

 
РЕЗЮМЕ: Дисциплината „Психология на работещите в сферата на туризма в условия на 

пандемия“ е посветена на систематизиране на научни знания свързани с изискванията на 

Европейската общност (ЕО) към условията на труд (включително в туристическия сектор): 

медицински, психологични,  технически и правни, в условията на глобална криза причинена от 

епидемията- SARS-COV-2. Целта на предложената дисциплина е да даде актуална официална 

информация за COV1D-19, както и за процедурите и политиките на  страните от Европейският 

съюз и конкретно Република България в борбата за справяне с пандемията в туристическия сектор. 

Представят се и характерните опасности и  източници на рискове в туристическия бранш в 

условията на пандемия, възможните психични проблеми и методите за психологично консултиране и 

изследване.   

КЛЮЧОВИ ДУМИ: туризъм, COVID-19, условия на труд, психологични изисквания 

 
PSYCHOLOGY OF WORKERS IN THE FIELD OF TOURISM IN A 

PANDEMIC 

Assoc. Prof. Dimitar Baturov MD, PhD; assist.  Blaga Ruseva PhD 
 

ABSTRACT: The course "Psychology of workers in the field of tourism in a pandemic" is dedicated 

to the systematization of scientific knowledge related to the requirements of the European Community (EC) to 

working conditions (including the tourism sector): medical, psychological, technical and legal, in the 

conditions of a global crisis caused by the epidemic - SARS-COV-2. The purpose of the proposed discipline is 

to provide up-to-date official information on COV1D-19, as well as on the procedures and policies of the 

countries of the European Union and specifically the Republic of Bulgaria in the fight against the pandemic in 

the tourism sector. The typical dangers and sources of risks in the tourism industry in the conditions of a 

pandemic, the possible mental problems and the methods for psychological counseling and research are also 

presented. 

KEY WORDS: tourism, COVID-19, working conditions, psychological requirements 

 

АНОТАЦИЯ  
на научноизследователския труд „Психология на работещите в сферата на туризма в 

условия на пандемия“ с подзаглавие: „Практически наръчник за психологични 

изследвания и консултиране" 
 

Монографичният труд „Психология на работещите в сферата на туризма в 

условия на пандемия", е посветен на систематизиране на научни знанията свързани 

с  изискванията на Европейската общност (ЕО) към условията на труд: медицински, 

психологически, технически и правни, в условията на глобална криза причинена от 

епидемията- SARS-COV-2. Безспорно най-засегнатия бранш от тази пандемия е 

туристическия. Световната организация по туризъм (UNWTO) предвижда спад на 

международния туризъм с 60 до 80% в сравнение с миналата година, което се равнява 

на загуби между 840 и 1100 милиарда евро под формата на приходи от износ в 

световен мащаб. В условията на икономическа, здравна и социална криза всеки 

научен подход насочен към изясняване и решаване на проблеми свързани с COVID-19 

инфекцията ще спомогнали на мениджърите в туристическия бранш правилно да 
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оценяват професионалния риск, своевременно да подобряват условията на труд  на 

работното място и адекватно да реагират при възникналите нови предизвикателства.  

В първите части основните цели на трудът са насочени към:  кратък анализ 

на общовалидни  знания за SARS-COV-2 инфекцията; новите указания и  изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд в условията на пандемия в сферата на 

туризма; подобряване на осведомеността на студентите и работещите в бранша за 

специфичните нововъведения в работната среда и тяхното поведение при 

идентифицирани  положителни за ковид-19 техни колеги и/или гости на хотелските 

комплекс. Проследява се и алгоритъма на действие и комуникация с официалните 

здравни власти. Във втората част се набляга на един все още недостатъчно застъпен 

в обществото въпрос, свързан с възможните психични състояния и отклонения в 

които може да изпадне всеки един от нас в условията на пандемия. Извеждат се 

препоръки и предложени скали за провеждане на психологично изследване на 

работещите в сферата на туризма в условие на пандемия и различни техники за 

психологично консултиране и справяне с тревожност и паника при  решаване на 

психологични кризи, възникнали при  гости на хотела. 

Монографията се явява тематично продължение на други монографични 

трудове по подобни актуални въпроси свързани с психичното здраве на същите 

автори: Батуров, Д. „Какво трябва да знаем за тревожните разстройства” – наръчник 

за специалистите и войсковите лекари. Военно издателство, София 2003 г.; Русева, Б., 

Батуров, Д., Измерения на самотата. Психометричен анализ на Скалата за самота 

UCLA (версия 3)” , Благоевград, изд. Колеж по туризъм”, 2015 г.; Батуров, Д., „Здраве 

и безопасен труд на работното място в туристическия бранш”, Благоевград, изд. 

Колеж по туризъм”, 2016 г.; Батуров, Д., „Как да реагираме при конфликт и екстремна 

ситуация” //Практически наръчник за оказване на психологическа подкрепа в 

конфликтна среда и екстремна ситуация в сектор хотелиерство и ресторантьорство//, 

Благоевград, изд. Колеж по туризъм”, 2016; Батуров, Д., Русева, Б., „Тревожност и 

самота при лица с алкохолна зависимост ”, Благоевград, изд. Колеж по туризъм”, 2016 

и повече от 30 научни публикации в български и чуждестранни издания. 
 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ НАРЪЧНИК  

• За студенти, обучаващи се в сферата на туризма; • За работещите в бранша; • 

За всеки, който се интересува от темите.  

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ НАРЪЧНИК  

• Да даде актуална официална информация за новата пандемия COV1D-19 и 

процедурите и политиките на страните от Европейският съюз и конкретно Република 

България в борбата за справяне с нея в туристическия сектор. • Да онагледи 

характерните опасности и източници на рискове в туристическия бранш в условията 

на пандемия, възможните психични проблеми и методите за психологично 

консултиране и изследване. 

КАКВО ЩЕ НАМЕРИТЕ В ТОЗИ НАРЪЧНИК • Десет основни теми, 

предназначени за часовете по усвояване на знания и практически умения на студенти, 

работещи в сферата на туризма и всеки който се интересува от тематиката в търсенето 

на отговор на основния общочовешки въпрос: Как да се защитим и функционираме в 

условията на пандемия? • Изведени препоръки и предложени скали за провеждане на 

психологично изследване на работещите в сферата на туризма в условие на пандемия. 

Препоръки за психологично консултиране, както и техники за справяне с тревожност 

и паника при работещите в сферата на туризма и решаване на психологични кризи, 

възникнали при гости на хотела.  

• Целите, ориентирите за наблюдение и основните пунктове за анализ, 

предложени към всяка тема, ще подпомагат обучаемите да придобият трайни знания с 

теоретическа и практическа насоченост и по досега изучаваните свободноизбираеми 
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учебни дисциплини: „Здравословни и безопасни условия на труд в сферата на 

туризма“ и „Мениджмънт на професионалния стрес при организатори на 

туристическа дейност“  

Трудът е структуриран в следните раздели: 

В първи раздел се прави обзор на особености на Coronavirus Disease 2019, 

позната като COVID-19; Вирус: SARS-CoV-2, от гледна точка на Световната здравна 

организация и водещи медицински специалисти от различни страни. Представят се 

общоприети знания за етиологията, патогенезата и етапите на клиничното протичане 

на инфекцията, методите за диагностиране и индивидуално профилактично 

предпазване. 

Във втория раздел, озаглавен: „Характерни опасности и източници на рискове 

в туристическия бранш в условията на пандемия” обстойно са отразени националните 

и европейски изисквания към здравословни и безопасни условия на труд в условията 

на пандемия. Авторите цитират основните законодателни промени в Р. България в 

условията на опасност от заразяване с COVID-19 и указанията за функциониране на 

места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и изисквания към бизнес 

операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на 

открито (градини, тераси и др.) по прилагане на противоепидемични мерките с цел 

осигуряване на максимално защита здравето на гражданите.  

Разгледани са психологическите, физиологическите и техническите 

изисквания към здравословните и безопасните условия на труд в условията на 

пандемия и видовете мероприятия по осигуряване на защита, както за персонала, така 

и за гостите, от гледна точка на организационно-техническите и санитарни дейности. 

Описан е и алгоритъма на действие на персонала при възникнала ковид инфекция. 

Тематиката е своевременна и актуална и включването и в обучителните 

програми ще повиши способността на студентите и работещите да се предпазват и 

правилно да реагират в така създалата се работна среда в условията на пандемия.   

В трети раздел са  разгледани различни психологични състояния при 

работещите в сферата на туризма, както и при туристите, които могат да възникнат в 

условия на пандемия. 

Анализирани са психологичните изследвания и публикации на водещи 

специалисти: Т. Лян; Hao Yao, Jian-Hua Chen и Yi-Feng Xu; Пол Харисън; Саймън 

Уесли и много други, които споделят тревожни данни, че „ 48% от пациентите, 

диагностицирани с COVID-19 още в самото начало изпитват силен стрес, което се 

проявява в емоционална реакция на този стрес“; „ 20% от заразените с COVID-19 

биват диагностицирани с психиатрично разстройство в рамките на 90 дни“; 

„Тревожността, депресията и безсънието са най-често срещани сред възстановените 

пациенти с COVID-19 в проучването, които са развили проблеми с психичното 

здраве, а изследователите откриват и значително по-високи рискове от деменция“. 

В този раздел авторите изясняват въпроси свързани с психосоматични и 

соматопсихични състояния разглеждайки го в рамките на два основни подхода: 

психоцентричния и соматоцентричния, като акцентират възгледите на Тухтарова и 

Биктимиров, че след изкарано заболяване у човека остава сбит спомен за 

заболяването, който може да изпълнява адаптивна функция, но може и да промени 

отношението на болния към околните, към близките, колегите и дори към самия себе 

си. Отношението на болния към самотата също може да се промени, като болният 

може да започне да изпитва страх от това да не остане сам и да не получи усложнения 

или паническа атака докато е сам. Актуални са и темите за стреса-дистреса и 

различните състояния произтичащи от тях от нормалпсихологичната реакция до 

невротичните и тежките психични заболявания с голяма обществена значимост, 

каквото например е Депресивното разстройство. Различните състояния са описани 
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коректно като клинична изява, диагностичен инструментариум за доказването им и 

психотерапевтични подходи за тяхното преодоляване.. 

Четвърти раздел: „Влияние на пандемията върху мотивацията в работата и 

ангажираността при хората, заети в туризма” е изцяло с теоретична насоченост.  

Описани са характерните опасности и източници на рискове в условия на пандемия. 

Според тях  могат да бъдат засегнати мотивацията и ангажираността в работата при 

хората, заети в туризма, което от своя страна може да рефлектира в повишени нива на 

текучество в сферата на туризма. Безработицата, намаляването на заплатите, 

отменянето на голяма част от заявките за пътувания и т. н. също са фактори, влияещи 

върху мотивацията за работа в туристическия сектор. 

Изведени са конкретни теоретически виждания на различни автори свързани с 

самоактуализация и мотивацията за постижения и влиянието на придобития опит и 

културните различия върху стремежът за постигане на успех (Н. Колева, Г. Крайг (G. 

Craig) и Д. Бокум (D. Baucum); К. Роджерс (C. Rogers) и К. Голдщейн (K. Goldstein) -

самоактуализацията, като единствената мотивационна тенденция на организма; 

Маслоу- за анализът на понятието инстинкт и базисни потребности; Р. Стернберг (R. 

Sternberg) за възможността за предсказване на успеха при различни видове дейности с 

помощта на тестове за интелигентност, достигайки до извода, че нивото на 

мотивацията е по-добрия предиктор за успех, в сравнение с интелекта; Мак-Клеланд 

(McClelland)  с ТАТ (методика за диагностика на мотивацията за постижения) 

откривайки , че тя може да се различава по своята изразеност на мотива, по 

съдържателния си аспект и по силата и устойчивостта си и т.н.  

В следващите два раздела авторите се фокусират върху индивидуалното и  

групово психологично изследване в условията на пандемия насочено, както към 

работещите в сферата на туризма, така и към туристите- гости на туристическия 

обект. Описана е методологията, различните етапи на структуриране и 

инструментариума  с който могат да се реализират целите на конкретно психологично 

изследване.    

Според нас, обучението на студентите в технологията на психологични 

изследвания, ще подобри техните компетентности, като бъдещи администратори на 

туристически обект. 

Последният раздел: „Психологично консултиране и психотерапия в условия 

на пандемия“ е изцяло с практическа насоченост и има за цел, студентите да  усвоят 

конкретни знания насочени  към себепознаване, поддържане на максимално 

ефективно функциониране и личностна реализация и развитието на психична 

устойчивост, психологична и емоционална стабилност. Разгледани са различни  

терапевтични подходи, които се основават на различни теоретични направления в 

психологията и които могат да бъдат използвани при консултирането на хора с 

коронавирус. В заключение авторите  извеждат конкретни практически изводи и 

препоръки насочени към работещите в сферата на туризма лица и към работодателите 

им свързани с подобряване на знанията и осведомеността по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в условия на пандемия.  

Представеният монографичен труд дава възможност той успешно да се 

използва за обучение на студентите, изучаващи учебната дисциплина „Здравословни 

и безопасни условия на труд" и „Мениджмънт на професионалния стрес при 

организатори на туристическа дейност“, но и практическо значение, обуславящо се от 

възможността да се преподава, като самостоятелна дисциплина с цел: 

1. Усвояване на знания за актуалната официална информация за новата 

пандемия COV1D-19 и  процедурите и политиките на  страните от Европейският съюз 

и конкретно Република България в борбата за справяне с нея в туристическия сектор; 
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2. Усвояване на знания за характерните опасности и  източници на рискове в 

туристическия бранш в условията на пандемия, възможните психични проблеми и 

методите за психологично консултиране, както и техники за справяне с тревожност и 

паника при работещите в сферата на туризма и решаване на психологични кризи, 

възникнали при гости на хотела.     
 

ПРОЕКТ ЗА ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА 

ДИСЦИПЛИНА 

ОСНОВНИ ТЕМИ: 

1. Особености на Coronavirus Disease 2019, позната като COVID-19; Вирус: SARS-

CoV-2, 2019 

2. Характерни опасности и източници на рискове в туристическия бранш в 

условията на пандемия  

3. Изготвяне на план за действие. Стратегии насочени към управленския екип. 

4. Изготвяне на план за действие. Стратегии насочени към безопасността и 

запазване живота и здравето на служителите/персонала  

5. Изготвяне на план за действие. Стратегии свързани с осигуряване на безопасно 

и здравословно пребиваване на гостите в  туристическия обект  

6. Първи впечатления при пристигане на територията  на туристическия обект. 

Рецепция и лоби зона и защита 

7. Почистване и дезинфекция на стаите за гости.  

8. Защита в заведенията за хранене и развлечения (зоните за хранене и напитки)9. 

Изисквания към  други звена на територията на туристическия обект  

10. Процедури в случай на съмнение за коронавирусна инфекция при гости в 

обекта  

11. Психологични състояния при работещите в сферата на туризма, както и при 

туристите в условия на пандемия  

12. Стрес  

13. Страх и тревожност  

14. Депресивност и самота  

15. Психосоматични и соматопсихични състояния  

16. Влияние на пандемията върху мотивацията в работата и ангажираността при 

хората, заети в туризма  

17. Пандемията от корона вирус инфекция като условие и отражения върху 

психиката в посока екстремизация  

18. Психологично изследване в условията на пандемия  

19. Събиране на данните за изследването  

20. Статистическа обработка. Представяне на получените резултати  

21. Психологично консултиране и психотерапия в условия на пандемия. Техники 

за психологична помощ  
 

Хорариум 30ч (30/0) - 2 кредита 

Избираема дисциплина 

Професионално направление: “Туризъм” 

Образователно - квалификационна степен: професионален бакалавър. 

Катедра: Туризъм 
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

по дисциплината: “Психология на работещите в сферата на туризма в условия на 

пандемия“” 

ПО УЧЕБНИЯ ПЛАН 

А. Лекции -  семестър - 30 ч. седмично, Общо 30 ч. 

Б. Семинари     
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В. Лабораторни     

Г. Практически     

Д. Курсова работа     

Е. Реферат     

Ж. Индивидуално задание     

З. Междинен изпит/тест     

И. Текуща оценка     

К. Изпит   

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Студентите трябва да знаят или да могат на базата на усвоения обем от знания 

от изучените дисциплини да усвоят първични психологични знания и умения, 

свързани с въздействието на факторите на работната среда, имащи ефект върху 

здравето и психиката на работещите в сферата на туризма и правилно да реагират при 

възникване на психологичен проблем. Да са осведомени за местните и 

международните организации, към които може да се обърне всеки един работещ, при 

промяна на психологичния му статус и да придобият рутина при ползване източници 

на психологична информация. Да усвоят конкретни практически умения за справяне 

със стресови ситуации и повишени изисквания на работната среда, както и да могат 

да оказват своевременна психологична помощ при възникнал инцидент.  

Установяването на предварителните знания и умения на студентите по 

учебната дисциплина, тяхната методика при усвояване на материала, мотивите и 

интересът към дисциплината са предпоставка за постигане на заложените цели и 

задачи. За установяването на входното ниво на студентите се използват различни 

прийоми като: дискусии със студентите, решаване на практически казуси, тест-анкети 

или писмени разработки от студентите. Според получените резултати от тестването 

на студентите за определяне на входящото им ниво се адаптира съдържанието, обема 

на материала, както и използваните методи за преподаване. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА  

1) методи на преподаване, информационно и ресурсно осигуряване на 

лекциите по дисциплината 

Лекциите по дисциплината се провеждат по установения традиционен начин, 

като студентите биват запознавани с преподавания материал. Задължително в 

началото на всяка лекция се прави кратка интродукция, като се осигурява 

необходимата преходност от една тема към друга. В процеса на запознаване на 

студентите с новата тематика се осъществява беседа с тях, за да се постигне 

приемственост между отделните лекции и те сами да стигнат до заключения, които да 

въвеждат в новия материал. 

Лекциите са богато схематично и таблично илюстровани, с необходими за 

целите на обучението примери. 

2) Методи на преподаване, информационно и ресурсно осигуряване на семинарните 

занятия по дисциплината  

Семинарните занятия по дисциплината следват преподадения материал, като 

целта е да им се придаде практическа насоченост, с оглед придобиване на умения в 

студентите да прилагат усвоените знания, ползвайки ги в условно зададени ситуации, 

отговарящи на конкретни условия. Същевременно в процеса на провеждане на 

упражнения се акцентира върху водещите и основни теми в учебната дисциплина 

„Психология на работещите в сферата на туризма в условия на пандемия“. 

По време на упражненията се илюстрират конкретни примери, решават се 

практически казуси, осъществяват се дискусии по проблемни области, като целта е 

студентите да бъдат провокирани към самостоятелна работа, логическо мислене, 
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изказване на лични становища и преценки, правене на обобщения и извеждане на 

заключения по дискусионни въпроси. По време на някои от упражненията на 

студентите се поставят задания, върху които трябва да подготвят писмени разработки, 

които са обект на разглеждане в изнасяните лекции или на обсъждане в следващи 

семинарни занятия. 

Информационното и ресурсното осигуряване на семинарните занятия се 

свежда до използване на мултимедия за визуализация на конкретни процеси, модели, 

схеми, диаграми и таблици, които ще подлежат на обсъждане в семинарните занятия. 
 

МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕТО: 

ценяването на студентите за постигнатите резултати в процеса на обучение е 

съобразено с изискванията на МОН за прилагане на системата за натрупване и 

трансфер на кредити. Общият брой кредити по дисциплината е 2. 

1. Оценяване на знанията на студентите 

Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра. Оценяват се знанията, 

уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при осъществяването 

на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от 

поставените задания и тестове. В курса на обучение по дисциплината включва 

провеждане на входящ текущ контрол на всяко практическо занятие. Текущият 

контрол изгражда в студентите отговорност към поставените задачи, 

самодисциплина, системност в предварителната подготовка, изгражда навици за 

оптимизиране на времето, развива логическото мислене, умения за селектиране и 

анализиране на информация, придобита от различни информационни източници. 

Текущият контрол се осъществява чрез: 

  Устна дискусия, изразяване на собствени аргументирани становища, 

касаещи третираната тема в семинарните занятия; 

 Устно представяне и защита на тезите, заложени в зададената писмена 

разработка; 

 Проверка на усвоените знания чрез решаване на тестове върху преподадения 

материал; 

 Умение за представяне и успешно защитаване на собствени идеи. 

Критерии за оценяване: 

- качество и задълбоченост на писмената разработка; 

- умение за представяне и успешна защита на разработките и заложените в 

тях тези; 

- демонстриране на знания, умения и компетентност; 

- умение за самостоятелна работа при извънаудиторната заетост. 
 

Система от критерии за оценка: 

1. Участие в дискусии, решаване на казуси - Семинарни /практически/ 

занятия - по 1 точка за участие в обсъждания за всяко семинарно упражнение - макс. 

10 т. 

2. Разработване на писмена разработка - 1. Проучване на конкретен 

казус на примера на фирма „Х” /организация Y/; максимално 5 т. 

3. Тестове за проверка на текущите знания - Провеждане на  тест с 

максимален брой точки – 5.  

4. Контролни работи 

Оценяват се по пълнота, прецизност, точност - Контролна работа с максимален 

брой точки  –  5.  

5. Устен изпит и дискусия - Оценяване на постигнатите резултати от 

изпита. -  25. 
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6. Писмен изпит - Оценяване конкретността и задълбочеността на 

знанията- максимален брой точки – 50. 
 

Окончателна оценка: - студентите получават оценка по шестобалната система 

при следните съответствия с точковата система: 

 При среден резултат от набрани точки по всички критерии по-малко от 

50 точки - Слаб 2 

 При сумарен брой от 51-60 точки - Среден 3 

 При сумарен брой от 61-74 точки - Добър 4 

 При сумарен брой от 75-90 точки - Много добър 5 

 При сумарен брой от 90-100 точки - Отличен 6 

Студентите се допускат до семестриален изпит при набрани минимум 50 точки 

от текущия контрол, в противен случай те представят допълнително самостоятелна 

разработка до набиране на необходимия минимален брой. 

Студентите, които са получили максимални точки от текущия контрол и са 

представили оригинални идеи при разработване на самостоятелните си работи се 

освобождават от устен изпит. 

Крайната оценка се оформя, съгласно приложената таблица по-горе в деня на 

изпита след устна дискусия със студентите и в присъствието на асистента, провеждащ 

семинарните занятия. 

Студентите, получили най-малко 51 точки (51%) от контрола на знанията и 

уменията получават по 3 кредита, съгласно системата за натрупване и трансфер на 

кредити. 

Всички контролни работи, тестове, материали от изпита се съхраняват в 

предвидения от правилника за образователната дейност срок от 3 месеца. 

Студентите се информират за организацията на провеждане на обучението, за 

особеностите на предвидения текущ контрол и за системата за оценка на знанията 

още на първата лекция и семинарно упражнение. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

Ще усвоят:  

 Актуална официална информация за новата пандемия COV1D-19 и 

процедурите и политиките на страните от Европейският съюз и конкретно 

Република България в борбата за справяне с нея в туристическия сектор.  

 Ще придобият психологични знания и умения, свързани с факторите на 

работната среда, имащи ефект върху здравето и психиката на хората и ще 

могат да прилагат конкретни модели на поведение с цел минимизиране на 

вредното влияние на професионалния стрес.  

 Ще усвоят знания в разпознаването на стреса и в прилагането на копинг 

стратегии в работна среда. 

Ще могат: да прилагат конкретни практически умения за справяне в 

професионалната среда в условия на пандемия и среда  с повишени изисквания 

към работещите, както и ще могат да  оказват психологична   помощ на 

индивидуално и групово ниво.  
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2. Yordanova, S. (2021). Creative problem solving /учебно помагало/, College of 

Tourism Publ., 60 стр., ISBN 978-954-9497-33-5. 

 

CREATIVE PROBLEM SOLVING 

 

The goal of the manual is to provide readers with essence on creativity. It covers 

several topics. The purpose of the manual is to help lecturers in application of creative tasks 

in the class room. On the other hand, it focuses also on students in improving their self-

awareness regarding the creativity skills. It aims to improve the creative skills, to help 

students and lecturers apply creative problem solving. In this regard, the manual is more 

practically oriented. It gives theoretical view on creativity and creative problem solving but 

also present different techniques to improve the creativity and provoke critical thinking in 

the students and lecturers.  

 

The manual has four chapters. The chapter 1 deals with definitions of creativity. 

Chapter 2 is presenting creative problem solving tools. Chapter 3 is involved in divergent 

thinking as a part of creative problem solving. Chapter 4 discusses the steps in creative 

problem solving as a process. Many examples are provided and discussion questions are 

given too.  

 

The manual is organized in the following way. The structure of the topics includes: 

- Introduction;  

- Main part;  

- Case studies;  

- Discussion questions. 
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3. Кирилов Ст. Регионализация и инфраструктура в туризма, /учебник/, Изд. „ЧВУ 

„Колеж по туризъм“, Благоевград, 2021, стр. 140, ISBN 978-954-9497-34-2. 

 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА В ТУРИЗМА 
 

Представеният учебник по дисциплината “Регионализация и 

инфраструктура в туризма” е предназначен за студентите от специалности 

“Организация и управление на туристическото обслужване”, “Организация и 

управление на хотели и ресторанти“ и “Туристическа анимация и екскурзоводство“ 

в ЧВУ „Колеж по туризъм“ - Благоевград.  

Подготвеният материал, оформен като учебник е с обем от 136 страници, 

вкл. въведение, десет отделни теми, приложения и използвана литература. Същият 

отговаря на съдържанието от утвърдената учебна програма по обучаваната 

дисциплина.  

В съдържателно отношение, последователно са разгледани въпроси, 

свързани с основните аспекти на туристическата регионализация и свързаните с 

нея международни особености и практики, развитието на туризма в отделните 

региони в България и съществуващи в тях туристически програми и практики. 

Отделено е специално внимание на темите „Туристическа инфраструктура. 

Същност и особености“ и „Развитие и оценка на туристическата и посетителска 

инфраструктура. Организационни и управленски постановки“. Всички те дават 

необходимите знания и насочват вниманието на студентите по изучаваната 

проблематика на туристическата регионализация в България и съществуващата и 

планирана за изграждане туристическа инфраструктура. 

Учебникът е полезно помагало, което ще бъде от интерес и за студентите, 

специализантите, дипломантите и докторантите от други висши училища, 

обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм”. Той е 

полезна информация за интересуващите се по темата специалисти, експерти и 

мениджъри от туристическата индустрия, занимаващи се с проблематиката на 

туристическата регионализация и особеностите и развитието на туристическата и 

посетителска инфраструктура. 

Предвид гореизложеното, предлагам учебника по дисциплината 

“Регионализация и инфраструктура в туризма”, с автор доц. д-р Стефан 

Кирилов да бъде отпечатан от издателството на ЧВУ „Колеж по туризъм“ – 

Благоевград. Същият отговаря на изискванията за съдържание и параметри. 

Учебникът е необходимост за обучаващите се студенти на Колежа. 

 

 

 

 04 октомври 2021 г.   Изготвил рецензията: 

 Гр. София       доц. д-р Георги В. Георгиев 

преподавател в катедра „Туризъм“ 

ЧВУ „Колеж по туризъм“ – Благоевград 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179  

 

 

 

Изисквания към оформлението на представяните за печат разработки 

 

 

Текстът на научните статии трябва да е оформен и подготвен за печат, 

съгласно изискванията. Същите се рецензират от Научната и рецензентска комисия на 

списанието и Издателския съвет към Колежа. Максималният обем е до 10 страници. 

 

1. Статиите се оформят на стандартен лист формат А 4. 

Полета: отгоре - 20 мм, отдолу – 25 мм, отляво – 28 мм, отдясно – 25 мм. 

 

2. Текстът на статиите да бъде оформен по следният начин: 

 

Заглавието: Font: Times New roman; Size 12: Font stile: Bold; Effects: All Caps; 

Paragraph Alignment: Centered. 

 

Имената на авторите: печатат се през един празен ред под заглавието в 

разгърнат вид – пълно собствено, инициали на бащиното и пълно фамилно име; Font: 

Times New Roman; Size: 12; Font stile: Bold; Paragraph Alignment: Left с отстъп 10 мм. 

Научните степени и академичните длъжности не се посочват. 

 

Адресите за кореспонденция се записват през още един празен ред (без 

абревиатура), Font: Times New Roman; Size 12: Font stile: Effects: All Caps; Paragraph 

Alignment Justified с отстъп 10 мм.  

 

Заглавието и имената на авторите на английски език се разполагат както 

следва: заглавието през два празни реда под адресите за кореспонденция; имената 

през един празен ред под него - стиловото им оформяне съответства на българските 

им еквиваленти. 

Анотацията и ключовите думи на английски език /или другите работни езици/ 

се оформят така:  

 

ABSTRACT: в обем до 10 реда през един празен ред; Font: Times New Roman; Size 10: Font 

stile: Italic; Paragraph Alignment: Justified. 

 

KEY WORDS: през един празен ред; Font: Times New Roman; Size: 10; Font stile: Italic; 

Paragraph. 

 

Работни езици - български, английски, руски. 

 

Адрес за кореспонденция 

2700 Благоевград, ул. "Брегалница" 2  

 

Лице за контакти 

Директор, дирекция Администрация - Адриана Атанасова 

тел +359 (0) 73 835626,+359 (0) 73830666 

e-mail: аdriana.atanasova@yahoo.com 
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ПИРИНСКИ КНИЖОВНИ ЛИСТИ 

 
Списание за туристика 

 

 

Благоевград, 2021 г. 


