
ПИРИНСКИ
КНИЖОВНИ

ЛИСТИ

Списание
за туристика
ГодинаХIII
Брой ХIII

Частно висше
училище

“Колеж по туризъм”
Благоевград



 

 

ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ 

БЛАГОЕВГРАД 
 

 

 

 

 

ПИРИНСКИ КНИЖОВНИ 

ЛИСТИ 

 
Списание за туристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоевград, 2022 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Всички права върху публикуваните 

статии са запазени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание на ЧВУ „Колеж по туризъм” – гр. Благоевград 

ISSN  1312-6911 (Print) мека подвързия 

ISSN  2815-4541 (Online) PDF 

Година XIII 

Брой XIII 

 



3 

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН 

СИМПОЗИУМ 

 

 
„НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ ПРЕД ТУРИЗМА И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯТА 

В УСЛОВИЯТА НА НАРАСТВАЩА ИНФЛАЦИЯ И СЛОЖНИ 

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ” 

 

 

Под патронажа на проф. д-р Борислав Юруков 

Ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград 

 

 
МЕЖДУНАРОДЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

Почетен председател: Проф. д-р Борислав Юруков – Ректор на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“, Благоевград, България 

 

Председател: 

Проф. д-р Васил Жечев – Президент на Колеж по туризъм - Благоевград, България 

 

Съпредседател: 

Данчо Таневски – Председател на Балкански Алианс на хотелските асоциации. 

 

Секретар: маг. Адриана Атанасова 

 

Членове:  

Проф. д-р Ярослав Кмит – Украйна 

Проф. д-р Нако Ташков – Северна Македония 

Проф. д-р Януш Скошилас – Полша 

Доц. д-р Оксана Заболотная – Украйна 

Доц. д-р Рафал Димчик – Полша 

Доц. д-р Роксолана Рацин – Украйна 

Доц. д-р Илхан Гюнеш – Турция 

 

 

Научна и рецензентска комисия   Scientific and Review Committee 

 

Председатели:     Chairmans: 

Доц. д-р Дария Крачунова    Assoc. Prof. Daria Krachunova, PhD 

Доц. д-р Стефан Кирилов    Assoc. Prof. Stefan Kirilov, PhD 

 

Членове:      Members: 

Проф. д-р Мария Кичева    Prof. Mariya Kicheva, PhD 

Проф. д-р Мария Станкова    Prof. Mariya Stankova, PhD 

Проф. д-р Милена Филипова   Prof. Milena Filipova, PhD 

Проф. д-р Райна Димитрова   Prof. Rayna Dimitrova, PhD 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS 
 

 

ПРОБЛЕМЪТ СЪС ЗАСТАРЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ И 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ ……….…………………................  7 

Проф. д-р Мария Кирова-Кичева, Колеж по туризъм - Благоевград, България  

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ПАЗАР НА ТРУДА ……………... 13 

Проф. д-р Мария Кичева-Кирова, докторант Мариела Бодганова, Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, България 

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО ……………………………………………………………………. 19 

Проф. д-р Райна Димитрова, Колеж по туризъм - Благоевград, България, докторант 

Драгомира Банкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, 

Стопански факултет, Катедра „Икономика“, България 

 

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT ACTIVITY ….….... 25 

Assoc. Prof. Dr. Stoyan Kirov, College of Tourism - Blagoevgrad, Bulgaria, Assoc. Prof. 

Dr. Lindita Durmishi, University “Aleksander Xhuvani”, Elbasan, Albania 

 

ОСОБНОСТИ НА МЕДИЦИНСКИЯ ТУРИЗЪМ ….……..………………….…..... 30 

Доц. д-р Стефан Кирилов, Колеж по туризъм - Благоевград, България 

 

ТАНДЕМЪТ „ЗДРАВЕ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ“: ТЕОРИЯ И  

РЕАЛНОСТ …………………………………………………………………….……...... 36 

Доц. д-р Донка Иванова, докторант Виктория Тодорова, Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ - Благоевград, Стопански факултет, България 

 

HOW TO DEAL WITH A TOXIC LEADER? ……………………………………..…. 43 

Assoc. Prof. Silvena Yordanova, Ph.D., College of tourism - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

ТУРИСТИЧЕСКА ПРАВО ……………………………………………………………. 47 

Доц. д-р Димчо Т. Тодоров, Колеж по туризъм - Благоевград, България 

 

EVALUATION OF DIGITAL TOURISM IMPACT ………………………………… 56 

Vladimir Karadzhov, PhD, College of Tourism - Blagoevgrad, Bulgaria 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 Г. ЧРЕЗ ИЗВЪНРЕДНО 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ …………………………………………………… 61 

Гл. ас. д-р Валентин Бошкилов, Колеж по туризъм - Благоевград, България 

 

CHALLENGES OF E-LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC. THE 

CASE OF ALBANIA ……………………………..…………………………………..…. 73 

Dr. Xhensila Abazi, Department of Economics, Faculty of Economy, “Aleksander Xhuvani” 

University, Albania, Dr. Teuta Hazizi, Department of Business Administration, Faculty of 

Economy, “Aleksander Xhuvani” University, Albania 

 



6 

 

THE BENEFITS OF SOCIAL DIGITAL MARKETING IN SMALL AND MEDIUM 

BUSINESSES (SMES) ……………………………………………….………………….. 82 

Dr. Mimoza Kotollaku, Faculty of Economics, “Aleksandër Xhuvani”, University, Elbasan, 

Albania, Msc. Xhuljana Kotorri, Marketing Coordinator at Intelek Group 

 

ВВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВОЙ ТУРИЗМ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ……………………………………………….…………………….. 88 

Доц. д-р Рацин, Роксолана, Львов, Украйна 

 
ВЛИЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА КРИЗА ВЪРХУ БЕЗРАБОТИЦАТА В 

БЪЛГАРИЯ …………………………………………………………….....……….....…. 94 

Ас. д-р Гергана Йочева, Колеж по туризъм - Благоевград, България, Доц. д-р Вяра 

Кюрова, Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, България 

 

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ……………………………………………………….. 104 

Докторант Надежда Петкова, Гл. ас д-р Ирина Атанасова, Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ - Благоевград, България 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПОДХОД ЗА РЕСТАРТ НА ТУРИЗМА В МУЗЕЯ В 

УСЛОВИЯ НА КРИЗА ………………………………………..…………….……….. 110 

Докторант Симана Марковска, Югозападен университет „Неофит Рилски“ - 

Благоевград, Стопански факултет, Катедра „Туризъм“, България 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИ ТУРСИТИЧЕСКИ СЪЮЗ 
………..……………………………………………………………………………..….… 116 

Пр. Мариана Темелкова, Колеж по туризъм - Благоевград, България  

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

/студентска разработка/ ……………………………………………………………….. 120 

Ана Иванова Якимова, студент, специалност „Бизнес администрация“, Колеж по 

туризъм - Благоевград, България 

 

ОСНОВНИ ПРАКТИКИ И МЕТОДИ ПРИ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

/студентска разработка/ ……………………………………………………………….. 125 

Радослав Паралов, студент, специалност „Организация и управление на 

туристическото обслужване“, Колеж по туризъм - Благоевград, България 

 

 

НОВИ КНИГИ …………………………………………………………………….…... 129 

 



ПРОБЛЕМЪТ СЪС ЗАСТАРЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ И 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 

 

Мария Кичева-Кирова 

Колеж по туризъм - Благоевград, България 

 

РЕЗЮМЕ: Разглежданият в статията проблем със застаряването на трудовия 

потенциал е актуален и навременен. Посочват се негативните социално-икономически последици от 

застаряването на населението и едновременната промяна в съотношението между хората в 

пенсионна възраст  и трудоспособното население. Тревожни са цифрите, характеризиращи 

тенденцията на промяна във възрастовия състав на населението. Изясняват и отчитат се  реалните 

факти, които показват, че все повече ще има по-възрастно население в България, в ЕС и в света. В 

тази връзка се търсят целенасочени и своевременни мерки за стабилизиране на демографските 

показатели и насочване на усилията към развитие на т. нар. икономика на дълголетието. 
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ABSTRACT: The problem of aging of labour potential discussed in the article is current and on 

time. The negative socio-economic consequences of the aging of the population and the simultaneous change 

in the ratio between the elderly and the working population are indicated. The negative socio-economic 

consequences of the aging of the population and the simultaneous change in the ratio between the retired and 

the working population are indicated. The figures characterizing the trend of change in the age composition of 

the population are alarming. The real facts are clarified and reported, which show that there will be 

increasingly an older population in Bulgaria, in the EU and in the world. In this regard, targeted and timely 

measures are being sought to stabilize demographic indicators and direct efforts towards the development of 

the so-called longevity economy. 

 

KEYWORDS: Labor potential, employment, labor market 

 

Въведение 

Проблемът със застаряването на потенциалът за трудова заетост 

В условията на икономическа реформа особено значение придобиват 

процесите на адаптиране на различни групи от населението към пазара. Начинът, по 

който протичат тези процеси, в крайна сметка определя социалната цена на 

икономическите трансформации, техния темп и ефективност. Социалното 

благосъстояние и степента на субективна интеграция в пазарните структури могат да 

служат като мярка за социална адаптация на населението. 

Социалното благополучие се разбира като субективна интегрална оценка на 

човек за успеха на неговото съществуване. Такова разбиране включва всички аспекти 

на връзката между човека и околната среда, включително тези, които характеризират 

степента на задоволяване на потребностите и съответствието между социалните 

очаквания и реалността. 

Социалното благополучие на населението е целевата функция на реформите в 

повечето цивилизовани страни. За съжаление у нас този подход не е възприет от 

инициаторите на реформите и преходът към пазара се извършва без да се отчита и без 

да се фокусира върху подобряването на социалното благосъстояние на населението. 

Социалните катаклизми, пречупени в личната съдба на всеки, придават драматична 

сянка на социалния смисъл на живота на хората. Данните от мониторинг на 

общественото мнение говорят за неоправдано високата социална цена на 
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провежданите реформи, съпътствана от рязък спад в социалното благосъстояние на 

населението. От направената най-обща характеристика на състоянието на държавата и 

бързо настъпващите промени в обществено-икономическия, политически и духовен 

аспект, се налага да се обърне сериозно внимание на нагласата на българина в този 

преходен период.1  

Сега тя е достигнала неприемливо ниско ниво. По-голямата част от тях изпитват 

силен дискомфорт, който се дължи на: 

• масово обедняване на населението; 

• разрушаване на традиционните жизнени ценности и стереотипи на 

поведение, криза на манталитета; 

• субективна неподготвеност на големи групи от хора за пазарни отношения; 

• социална несигурност и безпомощност на населението пред социалните 

промени. 

Скоростта на трансформация на антипазарното съзнание в пазарно съзнание не 

е в крак с хода на реформите, а формирането на пазарни поведенчески стереотипи е 

дори по-бавно от трансформацията на съзнанието на социалните групи. Задейства се 

ефектът на двойно забавяне, което се подценява от организаторите на реформите. 

Това условие е особено актуално за населението в трудоспособна възраст на 

възраст от 45 до 60 години. Ролята на социален баласт, наложена на възрастните хора, 

по никакъв начин не отговаря на реалността. Ако напуснат работата си изведнъж, ще 

настъпи дефицит на трудови ресурси в много области на стопанския и социален 

живот. За да привлече младите хора на мястото им, държавата ще трябва да увеличи 

два-три пъти заплатите. 

Както признават социолозите, погледите се обръщат към младите хора. 

Демографските тенденции обаче показват нарастване на броя на възрастните хора. 

Най-сериозно влияние върху характера на функциониране на целия икономически 

механизъм оказват социално-демографските процеси. Едно от тези демографски 

събития, които оказват пряко влияние върху характера на социалните процеси, е 

застаряването на населението. То засяга огромното мнозинство от 

индустриализираните страни и предизвиква необходимостта от извършване на 

значителни корекции в настоящата социално-икономическа политика. 

 

Постановка на проблема 

Според всички демографски прогнози в началото на първото десетилетие на 21 

век в страните с развита пазарна икономика трябва да се очакват значителни промени 

в демографската структура на населението и на първо място нарастване на 

абсолютния и относителен дял на възрастните хора. 

Негативните социално-икономически последици от застаряването на 

населението се свързват не толкова със самия процес, колкото с едновременна 

промяна в съотношението между възрастните и трудоспособното население, което 

традиционно включва мъже и жени на възраст 15-65 години. На свой ред 

намаляването на хората в трудоспособна възраст се обяснява с постоянното 

намаляване (от 50-те години на миналия век) на раждаемостта на населението. 

Тревожни са цифрите, характеризиращи тенденцията на промяна във 

възрастовия състав на населението. Ако през 1990 г. възрастните хора в европейските 

страни са били 19% от хората в трудоспособна възраст, до 2030 г. тази цифра ще се 

увеличи почти двойно - до 37%. В Япония, където демографската ситуация в момента 

е най-добра, този показател ще нарасне особено значително и ще бъде най-малко 

                                                 
1 Киров, С. Някои характеристики на икономическата нагласа на българите в условията на новото 

хилядолетие, сп. Икономика и управление, год. VIII,бр.4, с.49 
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44%. Предотвратяването на негативните социални последици от демографските 

процеси се превръща в една от основните грижи на държавната политика там. 

Застаряването на населението означава намаляване на притока на млади хора в 

икономиката. А това води до забавяне на процесите на промяна в професионалния, 

квалификационния и отрасловия състав на заетото население, а оттам и до забавяне 

на растежа на ефективността на икономиката. Също толкова важно е намаляването на 

нивото на мобилност на населението, което става все по-важно условие за качеството 

на икономическия растеж. 

Следователно, ако не се преодолее тази тенденция и не се определят 

перспективите за социално, икономическо, научно и технологично развитие на 

страната за 25-30 години, тогава страната ни може да се окаже в кулоарите на 

цивилизацията. 

Ситуацията на пазара на труда на определена възрастова група се 

характеризира с два основни показателя: нивото на трудова активност (отношението 

на икономически активното население на дадена възрастова група към цялото 

население в трудоспособна възраст в тази възрастова група) и коефициент на заетост 

(пропорцията на хората в тази възрастова група, които работят на пълен или непълен 

работен ден, както наемно, така и самостоятелно). 

Със сигурност може да се каже, че индексът на заетост сред възрастните хора 

би бил още по-нисък, ако не беше политиката за забрана на възрастовата 

дискриминация в сферата на труда, провеждана в страните с развита пазарна 

икономика. 

Сигурността на заетостта на възрастните хора се осигурява по два начина: или 

чрез приемане на съответното законодателство (както например в Съединените щати), 

или чрез проследяване на конкретни случаи на дискриминация от страна на 

обществените служби/органи/, предимно бюрата по заетостта. 

В Съединените щати има законова забрана за уволнение въз основа на възраст. 

Съответният закон, приет за първи път през 1968 г., разшири защитата си до лица от 

40 до 65 години, но по-късно възрастовата граница беше увеличена до 70 години и 

след това напълно премахната. Подобно законодателство е прието във Франция и 

Канада. 

В някои други индустриализирани страни сигурността на заетостта за 

възрастните хора се гарантира чрез процеси на мониторинг, като например 

пропорционалността на възрастните хора при масови съкращения (Холандия), 

изискване на по-дълъг период на предизвестие в случай на напускане на по-възрастен 

работник, както и по-високи обезщетения (Швеция). 

У нас съотношението между населението в трудоспособна възраст и 

пенсионната възраст, от което зависи финансовата стабилност на пенсионната 

система, е по-неблагоприятно, отколкото в преобладаващата част от западните 

страни. Колкото по-висок е този показател, толкова по-голям брой работещи „хранят” 

един пенсионер. Всяка година се увеличава тежестта на пенсионната система върху 

активната част от населението. 

Нивото на пенсиите е ниско, а броят на пенсионерите расте. В същото време 

броят на данъкоплатците продължава да намалява. 

За да бъдат осигурени вноските в пенсионния фонд за работниците, те ще 

трябва да увеличат заплатите си. И това неизбежно ще се отрази на цената на 

продуктите, тоест на тяхната конкурентоспособност. Увеличаването на броя на 

пенсионерите ще доведе до увеличаване на данъците, а това от своя страна ще намали 

притока на инвестиции, освен това ще предизвика изтичане на капитали. 

В тази връзка се налага извода, че пенсионерите са много печеливши 

работници. Те не само че не искат от държавата, но сами печелят, но и отработват 
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пенсията си: всеки плаща вноска в пенсионния фонд, който изплаща процент от 

пенсията. 

Ето някои от безспорните факти. Българската нация се стопява биологически. 

Прирастът на населението е отрицателен, поради рязко намалената раждаемост и 

емиграционната вълна обхванала, както българите, така и другите етноси, живеещи в 

България. На основата на това биологическо стареене националното съзнание, 

чувството за принадлежност към България се размива. Старите поколения са 

обезкуражени от социалната мизерия и несигурността в утрешния ден. Новите 

поколения са обезверени поради липсата на работа и сигурни гаранции за личностна и 

социална реализация.2 

Ключовият проблем в тези условия е качествената организация на 

професионалното образование. 

Инвестициите в професионалната подготовка и квалификация са гаранция за 

дългосрочен успех на фирмите. Заедно с това значителна роля има системата за стимули 

и санкции на персонала.3 

За съжаление може да се констатира, че разрушаването на системата за 

обучение и преквалификация на кадри, съществувала в плановата икономика, не беше 

съпроводено със създаването на нова система за обучение, адекватна на пазарните 

условия. 

В редица предприятия професионалното обучение беше намалено десетократно, 

а броят на работниците без професионално обучение рязко намаля.  

Нарастването на скритата безработица позволи на предприятията да я 

използват за преподготовка и преквалификация на работници с оглед по-нататъшното 

им използване в реконструирани или препрофилирани работни места. Но, за 

съжаление, администрацията не използва тази ситуация, за да реши възникналите 

проблеми. 

Според целевите програми за насърчаване на заетостта на населението на, 

тенденцията към намаляване на обема на вътрешното обучение ще продължи. В тази 

връзка е необходимо да се разшири мащабът на професионалната квалификация на 

служителите изложени на риск от уволнение в контекста на масови съкращения в 

случай на фалит или реорганизация на предприятието. 

Работодателите, които изпитват финансови затруднения не обръщат 

достатъчно внимание и не проявяват интерес към подобряването на уменията на 

своите служители. Програмите за обучение на служителите в предприятията са 

насочени главно към получаване на първична квалификация; практически няма 

програми, свързани с обучението на висококвалифицирани служители. Недостатъчно 

внимание се обръща на мотивацията на служителите за повишаване на тяхното 

професионално и квалификационно ниво, практически липсват специалисти-

организатори на вътрешнофирмено обучение със специално обучение. 

В момента нивото на разходите на предприятията за организиране на вътрешно 

обучение на персонала е средно 0,5% от изплатената заплата. В същото време, както 

показва практиката, минималните разходи, необходими за простото възпроизвеждане 

на професионалния потенциал на предприятието, трябва да бъдат най-малко 1,5%. 

Анализът на резултатите от проведени анкетни проучвания на ръководителите 

на предприятията по най-важните проблеми на тяхната дейност ни убеждава, че 

„подобряването на професионалните и бизнес качества на служителите на 

предприятието“ е на пето място (от десет). 

                                                 
2 Киров, С. Някои характеристики на икономическата нагласа на българите в условията на новото 

хилядолетие, сп. Икономика и управление, год. VIII,бр.4, с.46 
3 Киров, С. Някои характеристики на икономическата нагласа на българите в условията на новото 

хилядолетие, сп. Икономика и управление, год. VIII,бр.4, с.51 
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Разглежданият проблем е пряко свързан с развитието на качеството на 

работната сила като неделима част от човешките ресурси. Успешното решаване на 

този проблем зависи от редица мерки, които могат да бъдат реализирани само с 

помощта на държавата, с прякото участие на персонала на предприятията. 

Основните от тях са: 

1. Системата от научни критерии за оценка на темпа и напредъка на реформите 

трябва да бъде допълнена от блок от социологически критерии, в които 

централно място заема оценката на социалното благосъстояние на 

населението. 

2. Необходимо е да се разработят цивилизовани норми и ценности, които да 

станат регулатор на отношенията между хората в сферата на труда и 

потреблението. Въпросът е необходимостта от установяване на нормално, от 

гледна точка на здравия разум, общуване между хората, работещите хора, 

независимо от вида на тяхната работа, от степента на нейната престижност. 

3. Процесът на застаряване трябва да бъде отразен в програмите за заетост и 

създаване на работни места, които се разработват. 

4. Задължителна правна подкрепа за осигуряване на работа на възрастните хора. 

5. Нуждае се от промяна на схемата за формиране на контингента на заетото 

население. Липсата на млади хора ще принуди предприятията да привличат 

към нови работни места хора, които вече имат опит, знания и умения. Това ще 

доведе до необходимостта от огромна работа по преквалификация и 

повишаване на квалификацията на персонала. 

6. Необходимо е да се пресъздаде системата за обучение на кадри в предприятия 

от всички форми на собственост, адекватна на социалната пазарна икономика 

и заемаща централно място в професионалното образование. 

Знанията и уменията превръщат човешките ресурси в стратегически ресурс на 

фирмата, а самите знания и умения могат да се постигнат чрез качествено 

образование, но и периодично обучение и повишаване на квалификацията. Всички 

съвременно мислещи ръководители знаят, че ефективността на една организация, 

както и нейното съвършенство се постигат най-мащабно и най-бързо чрез най-

значимите ресурси на съвременната организация - човешките ресурси.4 

 

Заключение 

Застаряващата работна сила ще създаде много предизвикателства през 21 век. 

Едно от най-сериозните е преодоляването на наложилите се стереотипи за 

трудоспособната възраст. Необходимо е да се използва максимално опита и 

компетентността на "възрастните хора". А това е възможно само при постоянно 

подобряване на качеството на трудовия живот и подобряване на управлението на 

човешките ресурси. 

Ако участието в процеса на мобилизиране на възрастните хора като трудов 

потенциал е организирано, ще бъдат постигнати по-големи резултати, вкл. и чрез 

разработването на програми за включване на хората от тази възрастова група в 

трудовия пазар и икономическия живот.  

Безспорно е, че хората в пенсионна възраст са неизползван ресурс, чието 

привличане на пазара на труда може да се окаже важен фактор за развитието на 

регионалната и националната икономика. На хората в пенсионна възраст трябва да се 

признае капацитетът като икономически ресурс и той да бъде вкаран в употреба. 

 

                                                 
4 КИРОВ,С., СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИЗМА, Сб. 

Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна 

България, ЮЗУ 2015, стр. 51-71 
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РЕЗЮМЕ: Темата разглежда перспективите за развитие на трудовия пазар, в контекста 

на бързото навлизане на нови технологии във всички сектори на икономиката. Технологиите могат да 

бъдат определяни като влиятелни, както по отношение на ефективността на бизнеса, така и по 

отношение на очакваните умения на заетите. От важно значение за запазване на заетостта е да 

бъдат идентифицират групите, при които цифровите умения все още са на по-ниски (базови) нива, 

както и да бъдат по-ясно дефинирани нуждите на лицата за включване в подходящи форми на 

обучение, което да компенсира дефицитът на цифрови умения, с цел подобряване квалификацията на 

работната сила. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: глобализация, технологии, пандемия COVID-19, умения, пазар на 

труда 

 

Въведение 

При прилагането на устойчиви политики на пазара на труда и действията по 

отношение подобряването на пригодността за заетост, отговорността се споделя 

между различни участници. Сред тези, които допринасят във възможно най-висока 

степен за подобряване на възможностите за повишаване на квалификацията и 

преквалификацията на работната сила са министерства, доставчици на услуги в 

образованието и обучението, бизнеса, научноизследователските организации, 

социалните партньори, работодателските организации и Агенция по заетостта. Това 

предполага и наличие на необходимия потенциал, чрез който може да бъде 

постигнато максимално увеличаване на въздействието от направените инвестиции в 

нови умения и заетост. По отношение на резултатността, инвестирането в човешки 

капитал на първо място следва да допринася не само за усвояване на базови цифрови 

умения, но и за развитието на допълнителни (меки умения) с допълващ характер. По 

отношение на инвестицията в твърди умения, могат да бъдат използвани сравними 

нива по отношение на уменията придобити в академична среда или опит, а 

инвестициите в меки умения допринасят да бъдат допълнени получените знания. В 

тази връзка, когато се говори за адаптиране на трудовия пазар, следва да се отбележи, 

че това е продължителен процес, при който следва да бъде приложен модел, който да 

осигури възможности за всички да придобиват необходимите умения, с цел 

приспособяване към цифровата икономика. С цифровизацията се ускорява не само 

трансформацията на пазара на труда, но и начина, по който хората работят. 

Наблюдаваните от административната статистика тенденции през последните години 

показват, че промените свързани с възрастовата структура на предлагането на труд 

имат отражение в динамиката на коефициентите на заетост. Предвид прогнозите за 

развитието на икономиката и пазара на труда през следващите години, се засилват и 

очакванията за увеличаване на предизвикателствата[1]. 

По отношение на очакванията, недостигът на умения в областта на ИКТ, не е 

нова тема, а е поставена на вниманието на страните-членки и социалните партньори 

от повече от две десетилетия. Още в плана за действие „eEurope 2002 „,е подчертано, 

че от изключителна важност за бъдещето на новата европейска икономика е да бъде 

осигурена пригодността за заетост и адаптивността на работниците, което налага и 

предприемането на конкретни мерки, които позволяват на работната сила да 

увеличава цифровата си грамотност чрез учене през целия живот.[2] По отношение на 

действията за подобряване на цифровата грамотност и компетенции, включително, 



14 

 

отчитането нуждите на групите в риск от социално изключване (безработни лица с 

ниска степен на образование, хора с увреждания и т.н.), специално внимание се 

обръща и в Декларацията на министрите от 11 юни 2006 г., Рига, Латвия.[3] 

Отчитайки предизвикателствата, свързани с демографските промени, както и 

необходимостта от редовно актуализиране на уменията на работниците в 

съответствие с променящата  се икономическа среда, и възприемането на подхода на 

учене през целия живот са посочени и в заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. за 

стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 

обучението(„ЕСЕТ 2020“).[4] 

Технологичната трансформация доведе до по-бързото развие на 

информационните и комуникационни технологии и тяхното широка приложение в 

производствените процеси, развитие на изкуствения интелект и т.н. Още през 2018 г. 

ЕК представи стратегията за изкуствения интелект за Европа (COM(2018)0237) , 

постигайки съгласие за насърчаването разработването и използването на технологии с 

изкуствен интелект в Европа. Днес изкуственият интелект е ключова технология за 

бъдещето, която намира все повече приложения, но въпреки, че много от задачите 

биха могли  да бъдат извършвани от компютри, работните места няма да изчезнат, а 

хората ще трябва да се адаптират към тях. Умения като критично мислене, творчество 

и управление ще продължат да бъдат изключително важни, въпреки прогнозите за 

възхода  на системите с изкуствен интелект.[5] 

 

Цифрови умения и заетост 

Още преди разпространението на вируса SARS-CoV-2 да промени изцяло 

живота на милиони хора по целия свят, технологиите предоставяха различни 

перспективи. Ефектът от кризата COVID-19 не само предизвика много по-бързото 

преминаване към новите форми на дистанционна работа и обучение в електронна 

среда, но и очерта нови по своята същност проблеми, произтичащи в голямата си част 

от нивата на собствената ни цифрова подготвеност. Проявиха се както нови 

неравенства, по отношение на притежаваните цифрови умения, но и по отношение на 

интеграцията на различните поколения. В процеса на ускоряване на цифровия преход 

се засилва и тенденцията на внедряване на нови технологични решения, които да 

предложат нови възможности за директна комуникация (платформи за обучение). С 

появата на тези нови инструменти в подкрепа на трудовите пазари се допринесе за 

разширяване на възможностите пред лицата за онлайн курсове, като да подпомагат 

процесите на придобиване на нови умения не само за младите хора, но и за по-

възрастните работници. Целта е да се подпомогне процеса на трансфер на знания, 

обучение и учене през целия живот. Добрите практики се фокусират основно върху 

нуждите на организациите (стопанските субекти) за придобиване на нови знания и 

умения от служителите, а възможностите за обучение се разширяват към всички 

възрасти, с цел за поддържане на висока мотивация за обучаемите. Отчитайки 

дефицитите на умения при лицата извън пазара на труда, както и данните от 

перспективните проекции на населението (демографските прогнози), очакванията са, 

че и в бъдеще тенденцията за загуба на умения ще продължи да нараства и всички 

участници на пазара на труда  ще имат нужда от нови умения, за да останат в заетост. 

Цифровизацията изисква реализирането както на превантивни, така и на последващи 

мерки за адаптация на работната сила. Превенцията, която да даде възможност за 

нова трудова реализация и преход от една заетост в друга с минимален или без 

период на безработица, която може да се реализира под формата на подкрепа за 

усвояване на нови знания и умения, индивидуален подход към уязвимите на пазара на 

труда и тяхната нужда от умения и повече висококачествени услуги за 

професионално консултиране и информиране. От съществено значение е и 
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осигуряването на надеждна, изпреварваща информация за бъдещите тенденции в 

търсенето и предлагането на труд. Последващите мерки ще включват обучения за 

придобиване на нови или подобряване на притежавани ключови компетентности и 

професионална квалификация и усвояване на нови умения за конкретни нови работни 

места, както и пълноценно използване на съвременните форми на учене и повече 

възможности за мобилност.[6] Усъвършенстването на дигиталните умения ще 

изискват по-високи нива на овладяване, за да могат хората да получат по-добра 

работа и по-високо възнаграждение. В съчетание с адекватни дигитални умения, 

гражданите на ЕС ще използват инструменти, които ще им помагат да продължат 

активен професионален живот с напредване на възрастта.[7] Основните трудности 

пред лицата от уязвимите групи на пазара на труда могат да бъдат обобщени  по 

следния начин: липса на мотивация за обучение, липса или ниска степен на умения 

вследствие на дългия период извън заетост. Квалификацията на заетите лица е 

фактор, който може да повиши шансовете за намиране или задържане на работа. В 

много от случаите, рискът от социално изключване се дължи именно на недостатъчни 

компетентности, в т.ч. трайна безработица. Друг проблем за пазара на труда е и 

ниската мобилност и сезонния фактор за заетост при някои професии .  

Според изследванията на работната сила, средната възраст на лицата в заетост 

расте. Ефектът от кризата COVID-19, продължава да се отразява негативно върху 

представянето на младите хора на пазара на труда в целия ЕС, а процесите на 

миграция на младите хора е основен фактор, който оказва влияние върху броя и 

структурите на населението както на страната като цяло, така и за отделните региони 

и населени места.Според прогнозните данни на НСИ, в България до 2024 г. броят на 

младите хора като цяло ще намалява, като това ще се отрази най-много на 

възрастовите групи 15-19 и 20-24 години.  

Независимо от подобренията в пазара на труда, постигнати от България през 

последните години, има около 900 000 пълнолетни в трудоспособна възраст, които са 

безработни или неактивни, като тук не се включват учещите. Сред това незаето 

население 15% са безработни (т.e. налични за заетост и ефективно търсене на работа), 

а останалите 85% са неактивни (т.е. извън работната сила). Макар неактивността и 

безработицата да са разпространени сред много различни групи, някои групи от 

населението са особено засегнати и са изложени на голям риск да станат или да 

останат неактивни или безработни. В тези групи са неработещите, неучещи и 

необучаващите се млади хора – около 170 000 души през 2021г. България има едни от 

най-високите проценти такива младежи в ЕС – 17 на сто, в сравнение с 13 на сто в ЕС, 

което откроява необходимостта от допълнителни усилия в тази сфера. Младите хора 

бяха най-силно засегнати от последствията на пандемията Covid-19 на пазара на 

труда. През второто тримесечие на 2021г. броят на работещите 15-24-годишни намаля 

рязко със 17% в сравнение с една година по-рано, докато ефектът върху работещи на 

възраст 25 и повече години беше много по-малък и намалението е само с 5%. Това 

доведе отново до увеличаване на процентите на неработещи и необучаващи се млади 

хора – 18% през 2021 г., при средна европейска стойност 14%. Затруднения при 

намирането на работа имат и хората на възраст над 54 години. Останали извън пазара 

на труда тази група лица трудно получават нова възможност да намерят работа. Този 

факт обезкуражава лицата, което допълнително повишава риска при тях от загуба на 

умения. 

На лицата, обезсърчени да търсят активно работа се объръща специално 

внимание и в контекста на плана за действие на Европейския стълб на социални 

права.[8] Възможност за реализация и включване в заетост на лица от тези уязвими 

групи се предоставят и чрез механизмите на социалната икономика.  
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Достъпът до информационни и комуникационните технологии е основен 

фактор, който подобрява нивата на производителност и конкурентоспособността на 

регионите. Ако интернет и дигиталните технологии имат потенциала да 

трансформират света, то ИКТ иновациите осигуряват нови възможности.[9] Мащабът 

и скоростта, с която се развиват технологиите, допринасят за разширяване на 

възможностите за иновации, растеж и работни места, предоставяйки на бизнеса и по-

специално на предприемачите, нови възможности за разширяване на тяхната дейност 

в цяла Европа.[10] Технологиите  променят не само на пазара на труда, но и в 

образователната среда, а основен принос за осигуряване на професионални 

компетенции имат платформите предлагащи възможности за пряка комуникация 

(peer-to-peer), включително по отношение на подобряване на уменията на по-

възрастните работници. Тенденциите за трансформиране на трудовия свят, се дължат 

основно на комбинирания ефект от технологичен напредък и глобализацията. 

Едновременно с това  се наблюдава и процес на преструктуриране чрез икономика на 

сътрудничествата. Изборът за упражняване на правото на свободно движение следва 

винаги следва да е доброволен, а не да се налага поради липса на възможности в 

държавата членка по пребиваване. Справедливата мобилност, основана на солидни 

социални и трудови права, е предварително условие за устойчива европейска 

интеграция, социално сближаване и справедлив преход.[11] 

Налага се работната сила да се справя с промените с много по-ускореното 

темпо, за да може да придобие нови умения, да се приспособи към новите бизнес 

модели и да се адаптира към променящите се тенденции на пазара на труда. Днес 

всички работници, независимо от икономическите сектори, в които те са заети се 

нуждаят от повишаване на равнището на обучение, образование и развитие на 

умения, за да се справят с предизвикателството на увеличаване на технологичните 

иновации и модернизация, като това повишаване на равнището на обучение следва да 

бъде планирано в тясно сътрудничество със социалните партньори на пазара на 

труда.[12] 

Търсенето на работна ръка с цифрови умения нараства с около 4% годишно. 

Нивото на цифровите умения трябва също да бъде повишено сред работниците във 

всички икономически сектори и сред търсещите работа, за да се подобри тяхната 

пригодност за заетост. Нужна е промяна в начина, по който системите за образование 

и обучение се адаптират към цифровата революция.[13] Европейският съюз 

инвестира в европейските културни и творчески сектори чрез цифров единен пазар, 

облагодетелствайки гражданите чрез премахване на онлайн бариерите. Културата и 

творчеството са важен икономически ресурс, а със засилването на връзка между 

образование и индустрии, се увеличава в максимална степен потенциала на МСП. 

Иновативната сила на културните и творческите сектори е от съществено значение за 

по-нататъшното развитие на европейските икономики и общества.Творческите 

решения в много различни сектори на икономиката са резултат от творческото 

мислене в тези индустрии, от възстановяването или създаването на „отличителна 

марка“ на държави, региони или градове до развитието на умения в областта на 

информационните и комуникационни технологии. Иновативната сила на културните 

и творческите сектори е важна за развитието на европейските икономики и общества, 

защото като носи потенциал да генерира благосъстояние и сплотеност, да 

модернизира индустриите и бизнес секторите с нов творчески принос и методи, да 

произвежда и дигитализира съдържание. Чрез партньорства с образователните 

структури, културните и творчески индустрии (КТИ) могат да играят основна роля, 

включитулно в предоставянето на европейските граждани на нужните им творчески, 

предприемачески и междукултурните умения.[14][15] Възникващите нови форми на 

солидарност, социална ангажираност и гражданско участие, все повече ще включват 
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използването на новите технологии в културния сектори (дигитализиране на 

културното наследство, виртуални музеи, и др.). Дигиталната ера, иновациите и 

технологичният напредък са естествени характеристики на развитите икономики и те 

са необходими за поддържане и подобряване на устойчивата конкурентоспособност в 

ерата на глобализацията.  

Най-важният фактор, осигуряващ прехода към социално ориентирана пазарна 

икономика, е ефективното използване на трудовите ресурси на страната. Това изисква 

цивилизован пазар на труда, който се характеризира със спазване на социалните 

права, осигуряване на гаранции на служителите по отношение на условията и 

заплащането, противодействие на нарастването на безработицата, наличието на 

развит спектър от социални услуги, които да подготвят хората за работа. Многото 

функции на такава организация е длъжна да изпълнява държавата, особено ако тя е 

социална.[16] 

 

Заключение 

В своята същност глобализация е сложен процес на обмен на идеи 

,икономическа интеграция, пазари, движение на стоки и хора. Разглеждана в 

контекста на бързината при преноса на данни и информация, глобализацията води до 

промяна на средата. Решаването на проблема с недостига на умения, остават основен 

фокус в дневния ред на Европейската комисия и държавите-членки на ЕС. Глобалните 

процеси все по-често ще налагат преосмисляне на много от политиките за 

подобряване на пригодността за заетост, а технологиите ще са ключов фактор за 

иновативност и ефективност. 

 

Използвана литература 

   [1] Европейска комисия, Генерална дирекция за информационното общество и 

медиите, Гуалтиери, В., Куртарели, М., Донлеви, В. и др., ИКТ за работа: цифрови 

умения на работното място: окончателен доклад , Служба за публикации, 2017 г., 

https://data.europa.eu/doi/10.2759/498467, Европейска комисия, Генерална дирекция за 

информационното общество и медиите, Shater Jannati, M., Gualtieri, V., Curtarelli, M., 

et al., ИКТ за работа: цифрови умения на работното място: резюме , Служба за 

публикации, 2017 г. https://data.europa.eu/doi/10.2759/823113 

   [2] Съобщение на Комисията от 13 март 2001 г. относно eEurope 2002: 

Въздействие и приоритети Съобщение до пролетния Европейски съвет в Стокхолм, 

23-24 март 2001 г. (COM(2001) 140 final) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0140 

   [3] Декларация на министрите от 11 юни 2006 г., Рига, Латвия 

https://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/declaration_riga.pdf 

   [4] Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за 

европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 

г.“) (2009/C 119/02) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=BG 

   [5] Съобщение за медиите на Европейската комисия от 7 декември 2018 г., 

озаглавено „Member States and Commission to work together to boost artificial 

intelligence “made in Europe“ (Държавите членки и Комисията трябва да работят 

заедно за насърчаване на изкуствения интелект, „произведен в Европа“). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_6689  

   [6] Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г., Документ 

приет с Решение № 493 на Министерския съвет от 21.07.2020 г. 

https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1318 

https://data.europa.eu/doi/10.2759/498467
https://data.europa.eu/doi/10.2759/823113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0140
https://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/declaration_riga.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=BG
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_6689
https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1318


18 

 

   [7] Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Цифров компас 2030: 

европейският път за цифровото десетилетие, COM/2021/118окончателен https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118 

   [8] План за действие на Европейския стълб на социални права 

https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/bg/index.html 

[9] Доклад относно въздействието на правилата на ЕС в областта на 

свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС 

като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0066_BG.html 

   [10] Employment statistics - Statistics Explained 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Employment_statistics#Employment_rates_by_sex.2C_age_and_

educational_attainment_level 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/bg 

[11] Доклад относно въздействието на правилата на ЕС в областта на 

свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС 

като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0066_BG.html 

[12] Доклад относно въздействието на правилата на ЕС в областта на 

свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС 

като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0066_BG.html, Въздействие 

на правилата на ЕС върху свободното движение на работници и услуги: трудовата 

мобилност в рамките на ЕС като инструмент за посрещане на нуждите и уменията на 

пазара на труда 2020/2007 (INI) 

 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2

020/2007(INI) 

[13] Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Стратегия 

за цифров единен пазар за Европа/* COM/2015/0192 final */ https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192 

[14] The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation 

potential of the cultural and creative sectors.Report of THE OMC (Open Method of 

Coordination) working group of Member States’ experts – PDF, ISBN 978-92-79-67395-5, 

doi:10.2766/29789  

   [15] Green Paper - Unlocking the potential of cultural and creative industries/* 

COM/2010/0183 final */ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0183 

[16] Киров, С. Предизвикателства при използване на трудовия потенциал в 

България при пазарно ориентирана икономика, Годишник на КТ, том I, 2022 г., 

стр.52-62. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/bg/index.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0066_BG.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/bg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0066_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0066_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2007(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2007(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0183
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0183


СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Райна Димитрова 

Колеж по туризъм - Благоевград, България 

Драгомира Банкова 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, България 

Стопански факултет, Катедра „Икономика“ 

е-mail: draga71@abv.bg 

 

РЕЗЮМЕ: В статията се представя проучвания в дисертационното изследване 

проблем. Направен е съдържателен анализ на няколко от утвърдените от МОН Национални 

програми, които са с фокус към оптимизиране на образователната среда и/или целят по-

успешна адаптация на обучаваните в училищното обучение. Коментирани са финансовите 

параметри, заложените индикативни цели, както и данни от докладите с отчетени резултати 

от прилагането/изпълнението на съответната национална програма. Въз основа на това са 

формулирани изводи и препоръки. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: финансиране в образованието, социално-

икономически политики, национални програми 

 

SOCIO-ECONOMIC POLICIES IN THE FIELD OF EDUCATION 
 

Rayna Dimitrova 

College of Tourism - Blagoevgrad, Bulgaria 

Dragomira Bankova 

South-West University “Neofit Rilski” - Blagoevgrad, Bulgaria 

Faculty of Economics, Department “Economics” 

e-mail: draga71@abv.bg 

 

ABSTRACT: The article presents research into the dissertation research problem. A 

substantive analysis was made of several of the National Programs approved by the Ministry of Education 

and Science, which are focused on optimizing the educational environment and/or aim at more successful 

adaptation of students in school education. The financial parameters, the set indicative goals, as well as 

data from the reports with reported results from the implementation of the respective national program 

are commented. Based on this, conclusion and recommendations are formulated. 

KEYWORDS: financing in education, socio-economic policies, national programs 

 

Въведение / Introduction 

С промените настъпили в първото десетилетие на XXI век, с оглед членството 

на България в Европейския съюз управлението на процесите на обучение е от 

изключителна значимост за неговото качество. Мениджмънтът на този процес 

придобива все по-голямо значение с навлизането на новите образователни и 

информационни технологии. От съществено значение в този процес са 

индивидуалните особености и способности на учениците, адаптиране на същите към 

училищната среда с цел усвояване на максимален обем от знания и утвърждаване на 

умение за бъдеща реализация.  

С приемане на Закона за предучилищното и училищното образование през 2015 

г. (ЗПУО), чрез утвърдените от МОН нови учебни програми за всеки клас и по всички 

учебни предмети, се въведе прилагането като водещ в сферата на средното 

образование да е компетентностният подход. Затова и анализираните в 

дисертационното изследване данни са предимно за периода 2015-2022 г. В този 

времеви отрязък и образованието беше прието като национален приоритет, поради 
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което към него се насочиха редица социално-икономически политики, които са обект 

на анализ в дисертационното изследване. 

1. Финансирани от държавния бюджет „Национални програми“ с фокус 

подобряване на образователната среда 

На равнище държавна политика в образованието, освен сумите, заложени в 

държавния бюджет, предназначени за различните степени на образование, се 

реализират редица Национални програми, чиито бенефициенти са училища, общини и 

различни образователни структури.  

Целта на повечето от тези програми и проекти е да се повиши качеството на 

образованието, да се подобри материално-техническата база на образователните 

институции – детски градини, училища, както и да се насърчат различни политики за 

привличане и задържане в образователната система на учениците. 

Дейностите от тези национални програми рефлектират върху икономическите 

показатели в региона. Заложените от МОН за реализиране на тези политики средства, 

се инвестират в закупуване на консумативи, учебна литература и техника, както и се 

използват за разплащане с местния бизнес при осъществяване на ремонтните и 

строителните дейности, предвидени за успешно приключване на 

проекта/националната програма. 

Цялото общество е заинтересовано от подобряване на материално-техническата 

база в образователните институции, от оптимизиране на учебно-възпитателния 

процес, от създаването на по-добрите условия за адаптиране на обучаемите в 

образователната среда. От една страна, защото в образоването се инвестират средства 

от републиканския бюджет и от плащаните от всеки гражданин данъци, на второ 

място качеството и проблемите на училищното образование засягат всички 

семейства, чиито деца са в задължителната училищна възраст (от 7 до 16-18-

годишни), а това са средно около 750 хиляди ученици. 

Националните приоритети в сферата на образованието се реализират чрез 

ежегодно финансираните „Национални програми“, чиито целеви групи изисква 

обхващане и достигане на разписаните мерки до всяко училище в страната.  

В следващата таблица 1 обобщено са представени данните за финансираните от 

МОН Национални програми в периода 2015-2021 г., които имат отношение към 

социално-икономически политики, свързани с адаптирането на учениците в 

образователната среда. 

Таблица 1. Национални програми и стойност на финансирането по всяка от 

тях от МОН в периода 2015-2021 г. 

Година/ 

Национална програма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

НП „Система за 

национално 

стандартизирано 

външно оценяване“  

4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 200 000 4 200 000 7 000 000 6 920 000 

НП „Ученически 

олимпиади и 

състезания“  

1 260 000  2 634 000 2 983 500 3 000 000 3 200 000 3 900 000 4 120 000 

НП „Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда“  

----- 5 200 000 4 700 000 9 230 000 7 380 000 6 000 000 3 600 000 

НП „Заедно в грижата 

за всеки ученик“  

3 200 000 ---- ----- 2 000 000 300 000 300 000 300 000 

НП „Успяваме 

заедно“  

 ---- ---- ---- 200 000 400 000 400 000 

НП „Информационни 7 500 000 7 500 000 10 230 10 000 11 000 12 000 16 300 

https://mon.bg/bg/100928
https://mon.bg/bg/100928
https://mon.bg/bg/100928
https://mon.bg/bg/100928
https://mon.bg/bg/100929
https://mon.bg/bg/100929
https://mon.bg/bg/100929
https://mon.bg/bg/100930
https://mon.bg/bg/100930
https://mon.bg/bg/100930
https://mon.bg/bg/100931
https://mon.bg/bg/100931
https://mon.bg/bg/100932
https://mon.bg/bg/100932
https://mon.bg/bg/100933
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и комуникационни 

технологии (ИКТ) в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование“  

000 000 000 000 000 

НП „Заедно за всяко 

дете“  

---- ---- ----- 300 000 300 000 100 000 2 490 000 

НП „Създаване на 

достъпна 

архитектурна среда и 

сигурност в училище“ 

1 000 000 2 000 000 1 500 000 1 450 000 1 250 000 700 000 1 100 000 

НП „Участвай и 

променяй – родителят, 

активен партньор в 

училищния живот“  

--- ---- ---- ---- ----- 500 000 500 000 

НП „Подпомагане на 

общините за 

реализиране на 

дейности за 

образователна 

десегрегация “  

---- ---- ---- ---- 1 000 000 1 000 000 500 000 

НП „Без свободен час“  
3 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 2 500 000 2 700 000 3 100 000 

НП „Предоставяне на 

съвременни условия 

за подкрепа за 

личностно развитие 

на децата и 

учениците“  

---- ---- ---- ---- ---- 1 900 000 1 700 000 

НП „Оптимизация на 

училищната мрежа“ 

19 860000 24 860000 30 717000 ---- ---- ----- ---- 

(МОН 2021 - https://mon.bg/bg/1477; МОН НП 2021а, МОН НП 2021б) 

 

2. Постигнати резултати от реализирането на Националните програми с 

фокус на внимание образователната среда и интеграция на учениците 

При стартирането на образователната реформа през 2015 г. с прилагането на 

ЗПУО (2015) и на новите учебни програми за първи клас от всеки етап на образование 

(І, V, VІІ, Х клас) все още се търси точната формулировка и обхват на дейностите в 

НП. През 2015 г. в  една обща Национална програма със заглавие „Училището – 

територия на учениците“ с общ бюджет от 2 060 000 лв., са включени модули, които в 

следващи години прерастват в отделни самостоятелни НП. Такъв е модулът тук - 

„Национални и международни ученически олимпиади и състезания“, за който през 

2015 г. са отчислени 1 260 000 лв., а други 800 000 лв. са заделени за модела 

„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“.  

В изпълнение на стратегията с целиви средства от 75 млн. лв. по НП 

„Оптимизация на училищната мрежа“, със срок на действие само в периода 2015 - 

2017 г., е намален броят на училищата в страната. 

Повишаването и гарантирането на качеството на образованието и неговата 

обективна външна оценка се финансират с устойчив ръст на средствата по НП 

„Система за национално стандартизирано външно оценяване“. Резултатите от 

Националното външно оценяване (НВО) в края на 4. и в края на 7. клас, както 

оценките от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в последния клас на училищното 

обучение са средството за вход към следващ етап на образование. Чрез дейностите по 

тази НП се постига национално уеднаквяване на критериите за поставяне на оценка, 

https://mon.bg/bg/100933
https://mon.bg/bg/100933
https://mon.bg/bg/100933
https://mon.bg/bg/100933
https://mon.bg/bg/100933
https://mon.bg/bg/100933
https://mon.bg/bg/100935
https://mon.bg/bg/100935
https://mon.bg/bg/100942
https://mon.bg/bg/100942
https://mon.bg/bg/100942
https://mon.bg/bg/100942
https://mon.bg/bg/100943
https://mon.bg/bg/100943
https://mon.bg/bg/100943
https://mon.bg/bg/100943
https://mon.bg/bg/100943
https://mon.bg/bg/100943
https://mon.bg/bg/100954
https://mon.bg/bg/100957
https://mon.bg/bg/100957
https://mon.bg/bg/100957
https://mon.bg/bg/100957
https://mon.bg/bg/100957
https://mon.bg/bg/100957
https://mon.bg/bg/1477
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както и за установяване на пропуски в знанията на учениците при усвояването на 

заложеното в учебните програми съдържание. 

Забелязва се, че в коментирания 6-годишен период (2015-2021 г.) се финансират 

Национални програми, насочени към „осигуряване на съвременна образователна 

среда“, гарантиране на  „ИКТ свързаност“, както и за подобряване на „достъпността и 

сигурността на сградите“ в образователната среда (МОН НП 2021а, МОН НП 2021б). 

Тоест инвестирани са много милионни средства за подобряване и и усъвършенстване 

на материално-техническата обезпеченост на училищата в страната, чрез което те ще 

се превърнат в по-сигурна и привлекателна за учениците среда за прекарване на деня 

и за подпомагане на общообразователната им подготовката при придобиване на 

компетентности в сфера с изявени способности или за компенсиране на пропуски в 

знанията.  

За повишаване на качеството на училищното образование съдейства и 

реализирането на Националната програма „Без свободен час“, за която в последните 6 

години (2015-2021 г.) са инвестирани над 18 млн. лв. Чрез финансираните по 

програмата дейности е гарантирано оптималното образователно ангажиране на 

учениците от 1. до 12. клас при реализиране на общообразователната им подготовка в 

училище. Това е още една от социално-икономическите политики за адаптиране на 

учениците в образователната среда и за повишаване обема от знания, умения, 

компетентности, както и за грижа за живота и здравето им, чрез пребиваване в 

образователни дейности, а не в свободни часове. 

НП „Без свободен час“ цели задържане на учениците в образователната 

институция и повишаване на качеството учебната среда, като само през 2020 г. по 

тази програма е избегнато пропускането на 199 319 учебни часа, които са 

реализирани от квалифициран заместващ учител и само 18 754 часа (9%) са 

проведени от неспециалисти. За реализиране на дейностите само в този модул на НП 

са усвоени 2 157 682 лв. (ГОНП 2020: 29). 

В последните две-три години на национално ниво се насочват финансови 

средства към общините и местната власт за подкрепа на социално-икономически 

политики, свързани с „дейности за образователна десегрегация“, с „предоставяне на 

съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, за 

насърчаване „участието на родителите и местната общност (често и етническа) в 

училищния живот“. Конкретните финансови параметри за всяка от програмите могат 

да се видят в горната таблица 1. 

Един от големите успехи на МОН и цялата държавна власт е социално-

икономическата политика за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането 

от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, с приетото от Министерския съвет Постановление № 100 от 

08.06.2018 година, изм. и доп. с ПМС № 259/14.10.2019 г., с което създава постоянно 

действащ Механизъм (ПМС №100 2018). Чрез неговото действие и 

междуинституционалното взаимодействие бе установен висок брой деца в училищна 

възраст, които никога не са били записвани и не са посещавали училище, въпреки че 

това е задължително според чл. 8 (2) от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО 2015). 

Според статистически данни „в началото на учебната 2021-2022 г. са 

сформирани 1335 екипа от близо 20 000 преподаватели, социални работници, полици 

и други държавни служители, които посещават домовете на приблизително 20 000 

незаписани и неявили се в училище ученици. 

По Националната програма „Заедно за всяко дете“ по Механизма (от 

Постановление № 100 на МС) са върнати в образователната система 61 734 деца, 



23 

 

от които 2 665 са отпаднали отново. Други 25 300 са новоотпадналите и 

необхванати от 2017 г. до сега“ (Христова 2021). 

Анализ на МОН откроява, че 25% от децата в училищна възраст са в риск от 

отпадане. Като най-големи рискови групи има в градовете с компактно живеещо 

ромско население – Пловдив, Сливен, Стара Загора, София-град и област, Бургас, 

Пазарджик. Допълнителен риск от отпадане от образователната система е 

продължилото обучение от разстояние в електронна среда. Ученици от семейства с 

по-нисък социално-икономически статус не разполагат с електронни устройства, чрез 

които се осъществява обучението. 

Държавата и Законодателят са предвидили и наказателни мерки, спрямо 

родителите, които не записват или не допускат децата си до задължителното по 

Конституцията на Р.България право и задължение за образование до навършване на 

16-годишна възраст.  

Социално-икономически рестрикции са предвидени и в Закона за 

предучилищното и училищното образование (2015), като в 19-та глава са указани 

„Административно наказателни разпоредби“, от които чл. 347 (1) гласи следното: 

„Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително 

предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се 

наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. 

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на 

задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или 

почасова форма на организация в детска градина или училище, или подлежащи на 

задължително училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна 

или комбинирана форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 

до 150 лв. (4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в 

размер от 100 до 500 лв. (ЗПУО 2015). 

Посещението на децата в училище е обвързано с икономически мерки, като 

при определен брой неизвинени отсъствия на ученика, се прекратява получаването на 

сумите за социалната помощ „семейна надбавка за отглеждане на деца“. Така че 

държавата използва финансови механизми, за да стимулира или да санкционира при 

неспазване на заложените изисквания за пребиваване на детето в училище, чрез което 

да получи образование.  

 

Заключение 

Сферата на образованието изисква и както се вижда от данните в таблица 1, е 

добре финансирана, което е предпоставка за качествено обучение и подготовка на 

учениците, които ще бъдат следващото поколение на пазара на труда, чиито средства 

от заплащани данъци ще се инвестират отново в образователната система. При 

оптимално разпределение и насочване към приоритетни дейности по всяка от 

действащите Национални програми може и се постига подобряване на 

образователната среда, създават се условия за по-добра адаптация и задържане на 

учениците в училищното образование. 
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ABSTRACT: The most important indicator of the functioning of every organization is the 

effectiveness of its management. The effectiveness of management activity is largely determined by the level of 

rational organization of the managed system and the management process. There are many methods to 

evaluating the effectiveness of management activity. The purpose of this publication is to indicate the 

methodological approaches for evaluating the effectiveness of the management activity. The proposed methods 

give positive results during their preliminary testing in practice and show an indirect connection between the 

immediate results of management work and the final results of the functioning of the management apparatus.1 

 

KEY WORDS: methodology, effectiveness, management process, assessment  

 

 

Introduction 

It should be noted that despite more than a century of management research, the 

concept of "effective management" has not yet been fully defined. Ideas about management 

practices, as a rule, are subjective in each individual company. Unfortunately, not all 

managers are specially trained, so many of them are not familiar with scientific work in the 

field of management. They have to rely only on their own experience and the established 

traditions in the organization. Management is often seen as an art and based on this, it can 

be concluded that the key to effective management is the talent of the manager. 

Quite often you can meet right-thinking people, but ignorant of the logic of things. 

Similarly, there are many people who have never studied Management Theory or Scientific 

Labor Organization, but are are no worse administrators running complex institutions. Of 

course, "natural-born" managers are quite rare. In addition, intuition-based management 

may prove ineffective under certain changes in the organization or the external 

environment.2 

 

Analysis of the problem 

By examining the political, social, economic, and psychological forces operating in 

developed countries and studying the impact of these forces on those engaged in managerial 

work, useful generalizations can be made about the changing job content of managers. 

These summaries make it possible to predict those abilities and skills that are required of 

experienced managers now and in the future.  

In modern circumstances, industries related to intellectual activities are gaining more 

and more importance. In the period of transitional economy in Bulgaria, there is an 

increased demand for managers in the service sector. 

                                                 
1 Kirov, S., EFFICIENCY OF MANAGEMENT LABOUR, 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE, “MODERN RESEARCH AND TRENDS IN ECONOMICS, LAW AND SOCIAL 

POLICIES” 
2 Kicheva-Kirova, M. Qualities of the manager necessary for sustainable management, Journal "Pirinski 

knizhovni listi", 2014 p.7, in Bulgarian (Кичева-Кирова, М., Качества на мениджъра, необходими за 

устойчиво управление, сп. Пирински книжовни листи, 2014 с.7) 
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In the process of managerial activity, the manager performs a number of specific 

functions. All of them are characterized by a high variety of activities and places for their 

implementation, many contacts and communications inside and outside the company, a 

rapid series of events, people and actions. Therefore, the manager must possess certain 

qualities and competencies to successfully manage the company.3 

Management is a multifaceted process. Accordingly, the analysis of the external and 

internal environment and the adoption of management decisions on this basis is a procedure 

that depends on a complex and mobile set of factors that constantly create non-standard 

situations. It is these circumstances that require a person engaged in this specific activity to 

have a creative approach to it. Decisions made by managers depend not only on their 

knowledge and qualifications, but also on personal qualities, practical experience, common 

sense, intuition, etc.  

The process of managing the organization is increasingly taking a leading position. 

This is mainly due to the conditions of modern functioning of economic entities in a market 

economy. With the economic freedom and almost absolute responsibility for their actions, 

organizations are forced to attract auxiliary materials, as well as labor and financial 

resources into the system. For the head of any organization, it is of primary importance 

alongside the number of funds spent in the office, what is received as a result: increasing the 

productivity of the staff, strengthening the competitive positions and increasing the public 

importance of the organization. In other words, the most important measure of management 

results is the degree of efficiency of the managed object.  

It is believed that the effectiveness of management is the effectiveness of a certain 

management system, which is reflected in various indicators of both the object of 

management and the actual management activity. In this way, the results of labor, for 

example, of employees of the administrative apparatus, are expressed through the final 

results of the system at each level, and the improvement of the management system 

contributes to increasing the efficiency of production activities, ensuring a high final result. 

The main task of any control system model is to provide an active impact on the controlled 

object in order to improve its performance. However, in order to compare these different 

metrics of the controlled system and distinguish the best of them, it is necessary to have 

some kind of measuring instrument. In fact, the various properties and parameters of the 

activity of the subject and the object of management often do not coincide with each other, 

they are in a dialectical contradiction, and therefore the problem for determining the 

preferred indicator arises, which would be such a measure characterizing the effectiveness 

of the management, i.e. a performance criterion. 

Depending on the purpose of the system and the conditions of its operation, different 

indicators can serve as an efficiency criterion. 

Since increasing the effectiveness of the organization's management system includes 

finding the best organizational forms, methods and technologies for the activity of directly 

managing and managed structures, in order to achieve management and production results 

of the latter with a given criterion or system of criteria, then these can be criteria for rational 

and qualitative organization of the system and its constituent parts, managerial work and the 

management process. The indicators that characterize them can have quantitative and 

qualitative content, which in turn will be determined through numerical or subject-

productive, economic, statistical and mathematical interpretation. In addition, the content 

and nature of the criteria and signs are expressed through their own, often specific forms of 

                                                 
3 Kicheva-Kirova, M. Qualities of the manager necessary for sustainable management, Journal "Pirinski 

knizhovni listi", 2014 p.8, in Bulgarian (Кичева-Кирова, М., Качества на мениджъра, необходими за 

устойчиво управление, сп. Пирински книжовни листи, 2014 с.8)     
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identification methods and procedures, the application of which can be carried out on an 

instructional methodical or regulatory basis. 

Based on the above and based on the requirements of general and private 

management, separate theories, laws and rules, five directions were outlined and partially 

tested in practice, as approaches to the evaluation of the effectiveness of management 

activity: a) logical and managerial - focus on rationalization, expediency and optimality of 

management actions; b) statistical and mathematical - search and confirmation of 

regularities based on various calculations and in-depth analysis; c) financial and economic - 

economic and financial justification of the costs and performance indicators; d) socio-

psychological - creation and consideration of socio-psychological working conditions, 

personal and collective signs and factors of work, relationships and climate; e) specific-

production - reflecting the production-target features of the activity of the managed system. 

For each of the areas, groups of efficiency criteria have been determined in relation 

to the types and features of management activity. The following five groups of efficiency 

criteria have been identified: 1) performance criteria; 2) priority; 3) general; 4) particular or 

additional; 5) integrated. In turn, each group is specified through a list of the most 

characteristic evaluation criteria. 

 

For example, group I - performance criteria - is identified by the following set of 

criteria: Identifying problems; Formation of the idea; Formation of goals; Choice of 

management system; Selection of the type of management (based on the nature of the 

situation or the problem to be solved); Selection of a model of system; 

II group - priority - respectively: Goal setting; Qualification and professionalism of 

the staff; System organization; Control methods; Management culture; Management 

technique; Increasing the level of validity of the decisions made; Completeness and 

reliability of information; Working conditions; Distribution and performance of 

management and production functions; Determining the principles of system operation; Use 

of resources (labour, financial, temporary, informational, methodological, logistical); 

Identification of prospective areas of activity; Financial costs of maintaining the 

management system; Economy of living and materialized labor. 

III group - general - respectively: System organization of the system and its parts; 

Number of staff; Processing technologies; Exclusion of intermediate structures; Labor 

organization; Analyzing, searching and validating patterns. 

IV group - particular or additional - respectively: Specification of the content of the 

work; Distribution by service and position groups; Development of solutions for managed 

areas of activity; Preparation, launch and implementation of the management process; 

Delegation of duties and powers; Interest. 

Group V - integrated - respectively: Competence management; Operativeness of 

management; Management effectiveness; 

At the same time, the rationalization of the organization and quality will naturally act 

as dialectical-coordinating, generally integrated or unified criteria for indicators of the 

effectiveness of management activities. 

 

In a generalized form, groups of criteria can be characterized by a certain set of 

criteria-characteristics, the number and content of which, as well as their characterizing 

signs-indicators, will vary to one degree or another, depending on the methodological 

direction of evaluating the effectiveness of management activities. In particular, in a logical 

and managerial direction, the main group of performance criteria can be characterized by 

the following characteristics: 

1. Defining problems: 
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Relevance; Meaning; Resolution; Conditioning; Predictability. 

2. Shaping the idea: 

Information content; Collegiality; Specificity; Reality; Condemnation; Accessibility 

of understanding by subordinates; Perspective; Complexity. 

3. Formation of goals: Timeliness; Specificity; Manageability; Structured; Scale; 

Level; Duration; 

4. Selection of a management system: Dynamism; Rationality; Completeness; 

Stability; Adequacy; Perspective; Reliability; Adaptability; Time spent on 

performing individual management operations and the management process as a 

whole;  

5. Selection of the type of management (based on the nature of the situation or 

problem to be solved): Efficiency; Situational strategy; Problematicity; 

6. Selection of a model of system functioning: Accessibility; Resource intensity; 

Continuity; Quality; Regional appropriateness; Economy; 

 

Therefore, with regard to a controlled system, it is necessary to apply an integrated 

approach to the selection of performance criteria (taking into account their differentiation in 

the methodological direction of performance evaluation), which can be determined 

according to the goals and objectives, the chosen management philosophy in a certain 

period of time and the actual state of the system or its subsystems. And then the task of the 

management system is to provide a given variant of the criterion or a set of matching 

criteria. 

 

Conclusion 

The ratio of the efficiency elements (effect and costs) shows the following 

possibilities for its increase: at constant costs and increasing effect; with permanent effect 

and cost reduction; with a faster increase in effect than the increase in costs. Which of the 

listed options will be acceptable for one or another enterprise will be dictated by the market. 

Given the specifics of the work of managers and its ambiguous impact on the final 

production results, the performance evaluation should be carried out in a comprehensive 

manner, emphasizing as objects of assessment: the entire team of employees of a functional 

unit; the individual workers. 

Increasing the efficiency of the work of management personnel and obtaining 

specific assessments for them are problems on the correct solution of which largely depends 

on the development of market relations in society. 
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РЕЗЮМЕ: С напредването на възрастта хората все по-често търсят лекарска помощ. Това 

е така, защото здравето на пациентите е подложено на риск, което от своя страна изисква адекватна 

лекарска намеса. При възникнали инциденти, застрашаващи здравето на хората, също се търсят 

възможно най-добрите специалисти, които да приложат бързи и навременни мерки на пострадалите. 

Заболявания и увреждания на сърцето, черния дроб, очите, кръвта, жлезите с вътрешна секреция, 

опорно-двигателния апарат, инфекциозни болести, на зъбите1 са едни от най-често срещаните 

проблеми, за които се търси медицинско лечение и последваща рехабилитация. 

Понякога това е свързано с дълги чакания за записване за преглед от специалист, 

продължителни пътувания в страната и чужбина, а дори и не планирано пребиваване в някои от т.нар. 

здравни дестинации. Тези предпоставки налагат все по-често да се обсъжда темата за практикуването 

и развитие на медицинския туризъм. 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: медицински туризъм, здравен туризъм, здравна дестинация, лечение и 

рехабилитация, здравни процедури 
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ABSTRACT: As people get older, they seek medical help more often. This is because patients' health 

is at risk, which in turn requires adequate medical intervention. In the event of accidents that endanger people's 

health, the best possible specialists are also sought to apply quick and timely measures to the victims. Diseases 

and damage to the heart, liver, eyes, blood, endocrine glands, musculoskeletal system, infectious diseases, teeth 

are some of the most common problems for which medical treatment and subsequent rehabilitation is sought. 

Sometimes this is associated with long waits for an appointment for an examination by a specialist, long 

trips in the country and abroad, and even an unplanned stay in some of the so-called health destinations. These 

prerequisites make it necessary to discuss the topic of the practice and development of medical tourism more and 

more often. 
 

KEYWORDS: medical tourism, health tourism, health destination, treatment and rehabilitation, 

health procedures 

 

Въведение 

Обсъждайки темата за особеностите на медицинския туризъм, трябва да 

подчертаем, че до момента няма ясно дефиниран такъв туристически продукт в нито 

една правна рамка на държавната политика в България2. Общоизвестно е обаче, че 

медицинския туризъм3 е свързан с осъществяване на пътуване в страната4 или друга 

                                                 
1 За лечение на зъбите, хората доста често прибягват до т. нар. дентален туризъм, като те търсят 

качествена дентална услуга, материалите, техниката и специалистите да са с най-високо нива на качество 

и квалификация 
2 Здравен туризъм – продуктов анализ, финална версия, стр. 5, 50, 98, 146, 192, 204, 

https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/2019_gg/produktov_analiz_-

_zdraven_turizam.pdf 
3 Все по-често се използва термина здравен туризъм /health tourism/, виж Health Tourism in Izmir: Potential, 

Strategies and Suggestions, макар че той най-подходящо се вписва в използването най-вече на SPA-услуги. 

https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/2019_gg/produktov_analiz_-_zdraven_turizam.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/2019_gg/produktov_analiz_-_zdraven_turizam.pdf
https://www.academia.edu/401780/Health_Tourism_in_Izmir_Potential_Strategies_and_Suggestions?swp=rr-rw-wc-40723255
https://www.academia.edu/401780/Health_Tourism_in_Izmir_Potential_Strategies_and_Suggestions?swp=rr-rw-wc-40723255
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държава, с цел получаване на медицинска помощ или здравни грижи5. Освен 

получаването на медицинска помощ, пътуването до друга държава е свързано и с 

получаване на здравни грижи по много причини като получаване на лечение или 

процедура, които може да са по-евтини в медицинската дестинация или за получаване на 

същите, поради това, че не са налични в страната на пребиваване на пациента6. 

Според Закона за туризма, медицинския туризъм е включен като дейност, 

свързана с предоставяне на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги 

в областта на здравния (балнео, СПА, уелнес, медицински) туризъм7. 

Също така, според Концепция за туристическо райониране на България /2015/, 

медицински туризъм е този, чиято основна цел на пътуването е свързано с подобрение 

или възстановяване на здравето чрез медицинска интервенция8. Медицинският туризъм, 

заедно с широко популярните СПА и уелнес /SPA и Wellness/ туризма9 балнеотуризма10, 

а в някои случаи и таласотерапевтичния туризъм11 се причислят като под видове на 

здравния туризъм. 

По своята същност, медицинският туризъм се явява като нова и отделна пазарна 

ниша по отношение развитието на здравната и туристическата индустрия, където 

пациенти, пътуващи в чужбина, потребяват формални грижи, включващи специфична 

медицинска интервенция като лечение и операции в болнични условия, съчетани с 

ваканция (Cornell, 2006). 

Смята се още, че медицинският туризъм вероятно ще има значителен ръст през 

следващите години, т.к. като разходите за медицинска застраховка и процедури, 

независимо дали за здравни или козметични цели, продължават да се увеличават в 

развитите икономики, нововъзникващите икономики ще станат атрактивни варианти. 

Предвид това, че качеството на практикуващите лекари и инфраструктурата се 

подобряват, а разходите остават ниски, туристите по-вероятно ще помислят да пътуват в 

чужбина за уелнес цели и да съчетават медицинска процедура с кратка почивка12. 

Също така, медицинският туризъм е нарастващо явление с политически 

последици за здравните системи, особено в страните на дестинация. Така например, 

частните предприемачи и правителствата в Югоизточна Азия насърчават медицинската 

                                                                                                                                                           
4 Обикновено пътуването е в рамките от 1 до 4 дни, но при усложнения същото може да бъде и с 

продължителност повече от седмица. 
5 Известни научни разработки посветени на дестинации за медицински туризъм са за страни като Турция, 

Унгария, Германия, Полша, Сърбия, Тайланд, Малайзия, Индия, Сингапур, Австралия, Мексико, 

Бразилия, Венесуела и пр. 
6 Медицински туризъм – основни факти, https://www.omed.bg/Meditsinski-turizym---osnovni-fakti-

page1541.html 
7 Закон за туризма, https://lex.bg/laws/ldoc/2135845281 
8 Концепция за туристическо райониране на България /2015/, стр. 29, 

https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/koncepcia.pdf 
9 Туризъм, свързан с процедури за отпускане и комфорт за тялото и душата, основани на различни 

природни ресурси и продукти, като минерална вода, етерични масла, лечебна кал, минерали, вино, 

шоколад, мед и пр. 
10 Туризъм, свързан с ефективно лечение и рехабилитация под медицински контрол, чрез минерална вода, 

лечебна кал и пр. 
11 Туризъм, в близост до морския бряг, включващ използването на морската вода и/или естествени 

природни продукти, и/или лиманна кал, чрез класически или нетрадиционни терапевтични методи. Така 

например, гр. Поморие се определя като място за медицински туризъм, т.к. в санаторно-курортния 

комплекс се ползват лечебните свойства на прочутата поморийска кал, виж за повече информация 

БЪЛГАРИЯ, БАЛНЕО, СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ, стр. 19-22, 

https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/info_materials/bg/broshura_balneo

_spa_i_uelnes_turizum.pdf 
12 https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2018-08/prilozhenie_2_-

_globalni_tendencii.pdf 
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туристическа индустрия, но потенциалното въздействие върху здравните системи, 

особено по отношение на равенството в достъпа и наличността за местните потребители, 

не е ясно.13 

 

Някои особености на медицинския туризъм 

Ясно е, че хората прекъснато търсят начини за достъп до консултации с 

утвърдени в своята област специалисти14 за предприемане на адекватно лечение на 

тяхното заболяване, което обикновено е свързано с чести извънградски пътувания, 

лабораторни изследвания, диагностика със съвременна апаратура, отговаряща на 

световните стандарти15, допълнително насочване за прегледи и при други специалисти, 

закупуване на медикаменти и консумативи, заплащане на потребителски такси, хранене 

и пребиваване в мястото на лечение. 

Тези основни и допълнителни услуги /пътувания, прегледи, пребиваване, покупки 

и пр./ могат да се отнесат към практикуването на т. нар. медицински туризъм от 

неговите потребители - пациентите. В крайна сметка, здравето е най-важно за нас хората 

и за него е необходимо да отделяме достатъчно внимание, време и средства. 

Често срещани са процедурите, които налагат пътуване с цел медицински 

туризъм, и това са стоматологични грижи, хирургия, лечение на плодовитостта, 

трансплантация на органи и тъкани, лечение на рак. Макар, че напоследък все по-често 

медицинския туризъм се отнася и до по-широкото потребяване на услуги, свързани с 

козметична /пластична/ хирургия, когато пациентите се подлагат на козметични 

процедури, напр. на лицето, очите, носа, гърдите, бедрата и пр. Това е така, т.к. понякога 

лечението или процедурата са по-евтини, качеството е гарантирано от утвърдени в 

своята област специалисти, или самата процедура или както споменахме по-рано 

терапия не е налична в страната на пациента. 

 

Едни от елементите, с които се характеризира медицинския туризъм в България 

са свързани със следните най-общи особености: 

- Продължително пътуване на болния сам или с придружител/и /най-често се 

използват транспортни средства като автомобил, автобус, влак, градски 

транспорт – такси, метро и пр., вкл. и самолет/. Тук възниква въпросът, дали 

болния е в състояние продължително да пътува или въобще да пътува, сменяйки 

различни превозни средства? 

Преди това, трябва да отбележим и чакането на болния и близките му за преглед 

от личния лекар /JP/, за насочване към специалист и/или към лечебно заведение за 

болнична помощ или лечебно заведение за извънболнична помощ и за издаване на 

направление, или болничен лист, амбулаторен лист, рецепта и пр.16; 

- Многочасово чакане на мястото на медицинската дестинация за извършване на 

специализирани прегледи и медицински консултации, лабораторни изследвания, 

                                                 
13 

https://www.academia.edu/4421152/Medical_tourism_and_policy_implications_for_health_systems_a_conceptua

l_framework_from_a_comparative_study_of_Thailand_Singapore_and_Malaysia 
14 Може да се каже, че това е първата крачка на комплексния подход при предприемането на успешно 

лечение. 
15 Напр. образна диагностика – ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф, ренген, скенер, ехограф, 

ехокардиограф. 
16 У нас лечебните заведения за болнична помощ /многопрофилни и специализирани болници, 

онкологични центрове, центрове за психично здрави и пр./ са 341, а за извънболнична помощ 

/диагностично-консултативни центрове, медицински центрове и пр./ са 2133, Лечебни и здравни заведения 

на 31.12.2021 г., НСИ, 2022, https://www.nsi.bg/bg/content/3310/лечебни-и-здравни-заведения-на-3112 

https://www.nsi.bg/bg/content/3310/лечебни-


33 

 

диагностициране и прилагане на лечение /в домашни условия или 

хоспитализиране/; 

- Назначаване на болнично /в повечето случай извън населеното място на 

пациента/ или извън болнично лечение. 

- Неспазване на уговорените сроковете за доставка на жизненоважни лекарствени 

препарати и специализирани консумативи /така напр., доста често 

съществуват откази на аптечната мрежа за доставка на лекарства, които не 

са на склад в страната, за което се планират заявки чрез оторизирани 

дистрибутори за внос от чужбина/; 

- „Дълго“ чакане за отпускане на лекарства /понякога със седмици и месеци/ по 

здравна каса и с протокол от лекарска комисия /обикновено това са скъпи 

лекарства, за лечение на тежки хронични заболявания, които се отпускат по 

здравна каса по специален ред посредством протоколи/17; 

 

Набелязаните по-горе някои особености на медицинския туризъм в България, 

неминуемо влияят негативно на провеждането на едно нормално лечение, особено за 

пациентите с вложено здравно състояние и в риск. Голяма част от същите не могат да си 

позволят т. нар. VIP медицинска услуга от екипи специалисти с „дълъг опит в 

грижата за пациента“. А иначе, предимствата на скъпата услуга е свързана най-вече с 

планиране на прегледи и изследвания в удобно за пациента време, без чакане пред 

лаборатории и кабинети, последно поколение на използваната апаратура за диагностика, 

прегледи и консултации от известни водещи лекари специалисти, настаняване в 

луксозни апартаменти, използване при нужда на асистенти, медицински сестри, 

санитари18, линейки и пр.  

Някои от най-големите болници на Балканите също са ориентирани към 

медицинския туризъм, промотирайки се като възможност за предоставяне на пациентите 

на медицинско обслужване от световна класа от високо-квалифицирани лекари с 

изключителни умения и опит на значително по-ниски цени и също така, без период на 

чакане19. 

За съжаление, практика е много от хората, потърсили лекарско лечение да е едва 

когато са се проявили достатъчно симптоми, които започват да ги притесняват, и в 

последствие се установява по-напреднал стадий на заболяването. Тук няма да засягаме 

темата, свързана с провеждано неправилно лечение, както и случаите на пациенти 

претърпели лекарска грешка. 

От друга страна, изявени медици винаги обръщат внимание, че профилактиката е 

бъдещето на медицината. Начина на живот неминуемо се отразява на здравето. 

Движението на хората, здравословното хранене, избягване консумацията на вредни 

напитки, въздържане от употребата на вредни вещества, а дори и прибягване на честа 

употреба на положителни преживявания, несъмнено водят до по-добро физическо и 

психическо здрави. 

И все пак, политиката на държавата трябва да бъде свързана и с грижата за 

собственото си население. Хората трябва да имат необходимия ресурс за да практикуват 

т.нар. медицински туризъм, да имат възможността да получават адекватна медицинска 

помощ според най-високите европейски и световни стандарти.  

За съжаление, в България няма конкретна политика за развитие на здравния или в 

частност медицинския туризъм, а ролята на сегашните правителства в тази насока е 

                                                 
17 https://clinica.bg/1925-Kak-se-poluchavat-lekarstva-s-protokol 
18 За всеки един пациент се осигурява т.нар. 24-часов лекарски, сестрински и санитарен пост. 
19 Медицински туризъм, Болница Медлайн, https://medline.bg/?p=19&l=1 
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почти минимална. Необходимо е да се помисли за създаването на положителен имидж 

на страната, която да се промотира подобаващо като дестинация с много добри условия 

за медицински туризъм20, включително и привличане на чуждестранни инвеститори и 

дори за съвместни инициативи и партньорства с чуждестранни лечебни заведения и 

здравни институции21. 

 

Изводи 

Несъмнено медицинския туризъм е от особено значение за хората търсещи 

адекватна и навременна лекарска помощ. Очертават се някои трудности като липса на 

достъп поради високите цени, недостатъчни доходи на хората, невъзможност поради 

влошено здрави пациентите да пътуват с конвенционални превозни средства. 

Разбира се, че доходите са най-важния фактор, който влияе на специализираното 

медицинско туристическо търсене. Да пътува, с цел медицински туризъм може да 

осъществява само човек, който разполага с необходимите ресурси за това. С други думи, 

само туристическа потребност, за удовлетворението на която има налични средства, 

формира туристическо търсене. В научните изследвания за туристическите проблеми се 

определят две основни взаимозависими величини - доходи и търсене на туристически 

услуги: доходи, които се отнасят само до покриване на жизнените потребности (не са 

ефективни за туризма); доходи за закупуване на стоки от най-висока категория (са много 

ефективни за туризма). Първото не трябва да бъде изненада: ясно е, че не може да има 

търсене на туристически услуги, ако целият доход се използва, за да се гарантира 

жизнения минимум на семейството /Киров, С. 2013/. 
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ТАНДЕМЪТ „ЗДРАВЕ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ“: ТЕОРИЯ И РЕАЛНОСТ 

 

Донка Иванова 

Виктория Тодорова 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, България 

Стопански факултет 

 

РЕЗЮМЕ: В статията се разглеждат някои основни аспекти, свързани със същността на 

здравето и неговата обусловеност от здравното осигуряване, в контекста на съвременните 

схващания за интерпретиране на тези две, съюзени с обща цел, понятия: като проблеми на индивида 

и на обществото; като обекти на дейността на здравната, на здравеопазната и на осигурителната 

система; като категории, позиционирани в пресечните на производствената и непроизводствената 

сфера – от една страна и  на политиката и икономиката – от друга страна. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: здраве, здравна система, здравеопазна система, медицинска 

помощ, двойнственост на здравето, пазар в здравеопазването, медицински услуги, здравна 

Сигурност, здравно осигуряване, задължително здравно осигуряване (ЗЗО), доброволно 

здравно осигуряване. 

 

Според Световната здравна организация (СЗО), здравето е състояние на 

пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само липсата на 

болест или недъг. Но като неотменимо човешко право, здравето е сложна 

конфигурация от твърде много фактори и взаимовръзки, които не позволяват да се 

гледа на него единствено като на обект, влияещ се от външната среда. По-точно, в 

трикомпонентната структура на здравето (физическо, психологическо и социално 

здраве) съществуват вътрешни зависимости, които са подложени на въздействие и 

стават обект на зависимост от кръговите процесите на глобализацията:  

 повишените трансгранични потоци от труд и капитал; 

 развитието на глобалните правила и институции; 

 отваряне на икономиките на отделните страни. 

Комплексността на посочените, по-горе, три основни характеристики на 

глобализацията, осезаемо променят и битуващите, от десетилетия, представи за 

качество на живот, централно място в което заема човешкото здраве. 

Състоянието на здравето се явява важна характеристика и на човешкия 

потенциал на всяка една страна. Поради което заема важна място в държавната 

политика. Нещо повече - все по-убедително се налага мнението, че човешкото здраве 

оказва пряко въздействие върху измерителите за социално-икономическия 

просперитет на държавата. В този ред на мисли, здравето може да се интерпретира 

като предпоставка „ЗА“ и като резултат „ОТ“ постигнатото ниво на икономически 

растеж.  

Но все още, въпреки натрупаните теоретически знания и практически 

потвърждения, за значимостта на здравето като обществен и като личен приоритет, 

широко битува схващането, че главно държавата е институцията, която трябва да 

осигури необходимите механизми за съхраняването и поддържането на човешкото 

здраве. Без да се оспорва значимостта но подобно схващане и в контекста на 

посочената по-горе теза, разумно е да се акцентира върху факта, че здравният 

статус на всяка една нация е своеобразна споделена отговорност, с променящ се 

във времето превес на обществения и на личния принос за характеристиките на 

този статус. Именно в този контекст, основателно се поставя въпроса за 

ефективното здравеопазване като система, която да осигури оптимална обществена и 

лична посветеност на каузата  за съхраняване и преумножаване на човешкото здраве. 
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Като се налага уточнението, че под ефективност (в конкретния случай) се 

разбира съотношението между постигнатите здравни резултати и 

използваните в здравеопазването ресурси. Именно затова, проблемите за 

ефективността на здравеопазването са с непреходен характер. А тяхната актуалност 

днес, в условията на пазарните принципи на функциониране и  на здравната система, 

става още по-значима. Защото се налага промяна на някои наследени стереотипи, 

налагащи преразпределяне на тежестта, по съхраняването и поддържането на 

здравето, между държавата и отделните граждани. И това става още по-значимо, при 

условие, че ресурсите, които обществото заделя за здравеопазване, са значително 

ограничени, а потребностите от медицинска помощ нарастват очевидно. Респективно, 

това се отразява  и върху, без това трудното поддържане на баланса между 

макроикономическото виждане за ефективно здравеопазване (с акцент, главно, върху 

правилното определяне на общите разходи на страната за тази дейност) и 

микроикономическото интерпретиране на ефективността, с акцент върху 

разпределението на средствата вътре в самата система на здравеопазването. Това дава 

основание, самата ефективност в здравеопазването да се разглежда в два аспекта /8/. 

 оценяване по веригата „система на здравеопазване (като цяло), дейност на 

отделната медицинска организация и на лекаря, дори и до отделна 

манипулация“; 

 съобразяване с факта, че в системата на здравеопазване са съсредоточени 

много интереси на стейкхолдери (заинтересовани страни),  които е възможно 

да имат свои възгледи за ефективността, особено що се отнася до възможни 

различия в мненията на професионалистите (изпълнителите на медицински 

услуги –б.а.) и на пациентите. 

Както и да се извежда ефективността, като модерна социално-

икономическа характеристика на здравеопазването, тя губи своята значимост, ако 

не се разглежда в контекста на  основната задача на здравеопазването: 

предоставянето на здравна помощ при оптимално използване на предоставените 

от обществото ресурси.  Именно, в този ред на мисли е необходимо е да се посочи, 

че както здравните политици и администратори, така и обществото трябва да се 

замислят върху факторите, които оказват влияние върху здравето на гражданите и да 

преосмислят решенията и действията си. Защото иначе се създава грешна 

представа, че сама по себе си, здравната система ще реши всички проблеми, 

свързани с опазване и възстановяване на здравето. Подобно илюзорно виждане, 

относно тази нейна мисия, което не почива на обективна основа, превръща дори и 

най-добре разработената Национална здравна карта в един пожелателен 

инструмент за управление, без реални възможности за въздействие. А всичко това, 

генерира допълнителен граждански негативизъм и към здравната система, и към 

работещите в нея, и към социалната политика на държавата – като цяло. 

Според речника на СЗО /5/, здравното осигуряване е договор между клиента 

и осигурителя, според който при настъпване на осигурително събитие – ползване 

на здравно обслужване, осигурителят изплаща определено парично обезщетение 

на осигуреното лице или по-често възстановява изцяло или частично разходите 

на изпълнителя на здравни услуги. За осигуреното лице, предимството е в замяната 

на вероятността за по-големи финансови загуби със сигурността за по-малки загуби 

(причинени от заплащане на осигурителната вноска). Предвид придобилата, 

напоследък популярност и на друго осигурително понятие – здравната застраховка, 

проф. Е. Делчева посочва /4/, че основната разлика между здравното осигуряване и 

здравното застраховане е, че осигурителят предоставя услуги и медицински продукти, 

докато застрахователят обикновено обезщетява парично застрахованото лице при 
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настъпване на събитието. Реално, тази разлика често се размива, тъй като 

възстановяването на разходите на осигурените лица е практика в осигуряването в 

някои страни. 

В Конституцията, здравното осигуряване се разглежда като едно от 

условията за ефективна, здравно-медицинска помощ. Осъществяването на 

това условие, в нашата страна, е възможно само по пътя на изграждане и 

функциониране на здравно осигурителната система, отговаряща на съвременните 

европейски изисквания в областта на здравеопазването. По този начин се 

стимулират предпоставките, за прилагане на пазарния принцип, при 

взаимоотношенията между системните компоненти, свързани със 

здравеопазването, въпреки спорния му характер и пригодност за този сектор. 

Изграждането на здравноосигурителна система спомага за решаването на 

редица проблеми, свързани със слабата мотивация на медицинските специалисти в 

страната; липсата на подобаващо внимание към пациентите; недостатъчно по 

обем и качество обслужване на населението; недостатъчна отговорност на 

хората за личното им здраве; непълното използване на потенциала на частния 

сектор в здравеопазването и др. Не се подценява и факта, че именно по-високото 

ниво на финансово осигуряване на системата, чрез разширяване и преструктуриране 

на източниците на финансови средства, поставя нови изисквания и отговорности 

пред здравноосигурителната система. 

Предвид  прецизността, необходимо е да се посочат някои терминологични 

уточнения, които са, в различна степен, функционално свързани със 

здравноосигурителната дейност.  

В Доклад 2000 на Световната Здравна Организация (СЗО), възприет като 

основополагащ документ за развитието на здравеопазването през 21 век /9/, от 

съществено значение са две уточняващи дефиниции:  

 здравната система включва „всички дейности, чиято основна цел е да 

подобрява, възстановява и поддържа здравето”.  

Според тази дефиниция, в системата попадат, както официалните здравни 

заведения и здравния персонал, така и всички лекуващи, които използват 

традиционна или нетрадиционна медицина (алтернативно лечение, акупунктура и 

т.н). Посочената дефиниция не предполага някакво ниво на интеграция на всички 

практикуващи или лечебни заведения и така всяка страна може да се разглежда 

като имаща своя здравна система, доколкото в нея някой практикува медицина.  

 здравеопазната система се разглежда като по-тясно понятие от здравната 

система. Тя включва „превантивните, лечебни и палиативни 

интервенции, насочени към индивида или населението”. 

В Доклад 2000 се отбелязва още, че здравеопазната система характеризира 

голямата част от заетостта, разходите и дейностите на здравната система. Но, 

както и да се интерпретират тези дейности, в сърцевината им е заложено здравето - 

като основно благо и потребност на всеки човек. И от това, дали човек притежава 

здраве в достатъчна степен и качество, зависят всички останали негови потребности и 

възможности за реализация. Именно, в името на здравето е и системата от 

диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани 

от медицински специалисти, определящи съдържанието на медицинската помощ. 

Размерът й се определя от количеството медицински дейности, медицински услуги и 

стоки, до които осигурените лица имат достъп при определени условия, 

регламентирани в Националния рамков договор и в договорите за доброволно здравно 

осигуряване.  
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Възприемането на пазарните принципи в здравеопазването, обективно налагат 

интерпретирането на чисто отрасловите понятия и дейности от позициите на 

икономиката. Но опитите за изясняване на икономическата природа на компонентите, 

изграждащи здравната системата, са все още твърде неубедителни, поради 

спецификата на тези компоненти  и сложността на позиционирането им в пресечната 

между производствената и непроизводствената сфера. 

Интересни, в това отношение, са вижданията на проф. д-р Георги Христов, 

алерголог и водещ специалист по здравен мениджмънт. Изходната теза, върху която 

се изграждат неговите интерпретации е, че здравето, освен благо и потребност на 

всеки човек, притежава и икономическа страна и за да го получи, индивидът 

трябва да влезе в определени икономически взаимоотношения. Тук се крие и 

двойствеността на здравето. Невъзможно е създаването на запаси от здраве, както 

и то да се разменя. Респективно, пазарът се появява, когато възникне потребност 

от медицински услуги. Всъщност това, което ние обменяме в рамките на здравния 

пазар, са именно медицинските услуги /7/. 

Медицинските услуги сами по себе си също се отличават с двойственост. 

От една страна, те са свързани с особено специфично благо, каквото е здравето, а от 

друга - те се произвеждат, и за тяхното производство се изразходват определени 

ресурси. Те стават обект на различни икономически отношения. Когато е налице 

индивид, който може да си позволи да заплати определени медицински услуги, е 

налице пазарно търсене на тези услуги.  

Когато няма пазарно търсене, това означава, че пациентите не плащат 

сами за потреблението на медицински услуги, а трети лица го правят вместо 

тях – здравно-осигурителни или здравно-застрахователни организации, 

държавата, различни ведомства. Това са едни от особеностите на здравния пазар и 

медицинските услуги, които винаги трябва да се имат предвид: 

 първо е необходим потребител, който е платежоспособен; 

 второ - може някой друг да плати вместо потребителя; 

 трето - съществува още една особеност - т.нар. феномен на наличните 

ресурси. 

Основателно, в това отношение, е твърдението, че възприемайки 

неолибералната теза (твърде нашумяла, през последните години в т. наречените „нови 

демокрации“) здравната услуга се определя по-скоро като частна стока за 

продан, отколкото като обществена стока, заплащана чрез данъци /3/. Казано 

иначе, социалната солидарност в здравеопазването (израз на което е Задължителното 

здравно осигуряване и основната дейност на НЗОК) се заменя от конкуренцията при 

здравните услуги в пазарна среда.  

Но обществените нагласи, към здравеопазването и връзката му със здравното 

осигуряване, все по-често допускат един по-мек вариант на примиряване между 

държавата и пазара. По този начин, в сферата на здравеопазването се отхвърля 

категорично позицията „или-или“ и тя се заменя с „и –и“ (т.е. и държава, и пазар). 

Това по принцип е обяснимо, тъй като често съчетаването на две неща носи 

нарастващ ефект, по-голям от простата сума на тези две неща (принцип на 

синергията). Но именно тук е най-трудният момент: доколко се уеднаквява посоката 

на тези две сили (държава и свободен пазар). Защото здравеопазването не е просто 

свободна дейност, а целенасочено регулирана дейност в интерес на 

общественото здраве. И смесването на това понятие с традиционната 

представа за лекарската професия като “свободна професия” остава в историята. 

Новото виждане е, че лекарят е елемент от системата на здравеопазване, но не е 

всичко в тази система. 
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В контекста на здравето, целесъобразно е да се въведе и едно разграничение 

между понятията “Здравна сигурност“ и „Здравеопазване“, между които, много 

често, се поставя знак за равенство. Като аргумент за разграничаването им, ще 

посочим две определения на Здравната сигурност: 

 дейности, както проактивни, така и реактивни, за да бъде сведена до 

минимум опасността от остри обществени здравни събития, 

застрашаващи здравето на хората в и отвъд границите на отделните 

страни и региони /5/.  

 система от норми, институции, дейност и отношения, целенасочени към 

максимално възможна равнопоставеност в шансовете на гражданите за 

гарантиране на тяхното здраве, съответно на достъпа им до здравни 

услуги с високо качество /2/. 

На основата на първото цитирано определение, след няколко години работа, от 

страна на Центъра за обществено здраве на Университета Джонс Хопкинс, Института 

за ядрена сигурност и списание „Икономист“, през октомври 2019 г. се публикува 

„Глобален индекс на здравната сигурност“ (ГИЗС)1, изключително интересно 

четиво, на което, обаче, малко политически сили по света обръщат внимание (до 

избухването на пандемията от Covid19). Защото този индекс касае, в значителна 

степен и тяхната дейност. Едва в последствие, този индекс е тема на обсъждане не 

само в сериозни информационни издания, но и на срещите в Давос. 

ЕС създава система, съдържаща всички изискуеми, за добрите измерения на 

ГИЗС елементи, но здравната сигурност остава проблем за всички държави членки и 

техните граждани. Целта на ЕС е да бъде източник на сигурност, във всички нейни 

аспекти, за своите членове. Здравната политика на Съюза е разработена, така че да 

допълва националните политики, за да се гарантира, че всеки гражданин на ЕС ще 

получи достъп до качествено здравно обслужване /1/. 

Респективно, на основание отчетите на ЕС, както и на други страни (извън 

Общността), трудно е да се твърди, че системите за здравна сигурност са достатъчно 

ефективни, тъй като част от целите, заложени в досегашните им стратегии се отчитат 

като неизпълнени. Което пролича, особено ярко, по време на Covid пандемията (2020-

2022 г.). 

От значение за изясняване на взаимодействието „здраве – здравно 

осигуряване“ е и фактът, че Здравната сигурност е цел, а здравното осигуряване е 

инструмент, средство за постигане на здравната сигурност. Това разграничаване е не 

толкова теоретичен въпрос, а по-скоро чисто практически. Защото е възможно, 

здравното осигуряване да се самоизолира и на практика да не служи пълноценно на 

здравната сигурност на обществото. Същевременно, най-тежкото предизвикателство 

на всички здравно-осигурителни модели в света и особено у нас, е доколко те 

противостоят на здравната несигурност, на здравната несправедливост, като 

гарантират максимална равнопоставеност в шансовете на гражданите за постигане 

определено ниво на здраве. 

 

 

                                                 
1 ГИЗС подрежда по тези показатели 195 страни. България, заедно със страни като нея (например 

Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия) се наместват в горната третина на здравно добре 

осигурените страни в света. Но те са далеч след групата „най-добре подготвени за справяне с 

пандемия“ страни, където са подредени, по качества на сигурността, САЩ, Великобритания, 

Холандия, Австралия, Канада, Тайланд, Южна Корея, Швеция, Дания, Финландия, Франция, 

Швейцария и Словения. Но в групата само на европейските страни, България е два пъти по-зле от 

страните в Централна Европа (както и Румъния) и пет пъти по-зле от Словения /6/. 

https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-Health-Security-Index.pdf
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Същевременно, на база вече изведени научни изследвания в страната, 

може да се посочат някои обобщаващи констатации, значима част от които 

очакват своето решение:  

 кръгът на здравноосигурените лица у нас  далеч надхвърля кръга на 

осигурените лица в общественото осигуряване. Причината за това е в 

характера на благото, на което се дава осигурителна закрила, а именно- 

здравето на човека, което е универсална ценност.  

Затова за неговата закрила не е необходимо „добавянето” на друго правно 

качество от рода на „трудово заето лице”, което е необходимо за включването в 

кръга на осигурените лица по задължителното обществено осигуряване2. 

 промяна и подобряване на настоящия здравноосигурителен  модел така, че 

той действително да отговаря на новите претенции на българите към 

здравната система – като по-общото цяло и към здравеопазната система 

– в частност; 

 въвеждането на договорен осигурителен модел на задължително здравно 

осигуряване, който би трябвало да осигури свежи пари за здравни нужди, 

да повиши индивидуалната и споделената  отговорност за здравето и да 

запази достъпността до универсален пакет здравна помощ. 

Посоченото дава основание да се счита, че всъщност здравната реформа у 

нас все още не се е случила; 

 въпреки допусканите, в някои отношения, аналогии с пенсионното 

осигуряване (със задължителен и допълнителен стълб), за разлика от 

допълнителното задължително пенсионно осигуряване, в доброволното 

здравно осигуряване липсва елементът „задължителност“.  

С това се обяснява и слабото развитие на пазара на доброволното здравно 

осигуряване; 

 препращането към разпоредбите на Кодекса за застраховането превръща 

доброволното здравно осигуряване в типично застрахователно 

правоотношение; 

 предвид факта, че действащият в момента здравноосигурителен модел у 

нас, не е изчерпал своя потенциал, оглеждането в чуждия опит е 

целесъобразно главно по отношение на подсилването му с още един втори 

стълб на ЗЗО, както и в известно преструктуриране на звената в 

системата на НЗОК, която в сегашния си вид не може да извършва 

доброволно здравно осигуряване.  

В областта на социалната икономика е натрупан немалък капацитет за оказване 

на експертна помощ при формирането на една по-добра концепция за развитието, 

както на българското здравеопазване, така и на здравното осигуряване. Това би 

ограничило възможността за създаване на нови проблеми в тези сектори, без да се 

решат съществуващите. Националният интерес налага експертният  потенциал да 

бъде използван и, ако се прояви политическа воля, съвместно с обществото, да се 

работи за преодоляването на тези проблеми. 

 

 

 

                                                 
2 В чл. 33 от ЗЗО изчерпателно са изброени категориите лица, които подлежат на задължително 

здравно осигуряване. 
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HOW TO DEAL WITH A TOXIC LEADER? 
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ABSTRACT: Being a leader is not for everyone, as the leader should be inspiring, motivating for 

the followers. Some leaders are the narcissists and destructive by their nature. Then arises the question if they 

are real leaders. 

The paper aims to present a methodology how to deal with toxic leaders no matter what type organization is. 

 

KEY WORDS: toxic leader, destructive leadership, narcissist, methodology to deal with toxicity 

 

Leaders are uniting figures in any organizations. Besides being inspiring, they affect 

strongly on all the staff through their stamina, example or charm. In most of the cases, 

successful leaders affect positively on the morale, productivity of coworkers. However, in 

some companies destructive leaders can be met. The current paper draws attention on the 

negative aspects of leadership. 

The leader drives the change due to the exceptional skills he possess or through the 

behavior displayed so that followers are ready to follow him. Not only does he focuses on 

the goals to be achieved, but inspires and motivates his staff. 

There are numerous definitions on leadership with the main focus on the impact that 

leaders has on coworkers and teammates. In this direction, Dencheva & Dineva, 2022 define 

it as a systematic and repetitive behavior of the leader, head or manager of a given unit, 

which contradicts the legal requirements and norms created by the organization, 

undermining and destroying the organizational goals, resources of the organization and 

negatively affecting of organizational effectiveness and well-being of its employees. 

The toxic leaders affects on the work climate as main factor they provoke is fear. 

The signs to identify that toxic leaders are manipulating others are: 

- Status:  the tendency to use authority to exercise and provoke negative feelings in 

teammates such as fear, show disrespect to them. 

- Certainty: selective power in sharing information and thus holding important 

information that affects on the productivity of the teams. 

- Autonomy: Inability to delegate authority to others and pretending to be the most 

competent to perform all the project assigned to the team. 

- Relatedness: undermining the team and always showing and telling them they are 

not special and can easily be replaced by others. 

- Fairness: Lack of transparency in making decisions and being subjective 

(guardian.com) 

-  Arrogancy is a symptom of toxic leaders due to narcissist behavior displayed and 

focus on self interests rather than on the  well-being of their team. 

- A strong focus on hierarchy by manipulating the seniority to put down subordinate 

team members 

-  Selective communication and using one form of communication and expects 

everyone around them to adapt to it. 

- Setting up unrealistic or inconsistent expectations so that their employees will not 

succeed and thus guarantee their failure https://www.masterclass.com/articles/toxic-

leadership). 

-   Discrimination of employees as theya are biased towards coworkers whether 

positive or negative and discriminate some team members by giving preferential 

treatment to their friends, or as sexism, ageism, racism, homophobia, and more.  

https://www.masterclass.com/articles/toxic-leadership
https://www.masterclass.com/articles/toxic-leadership
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- Low self confidence of toxic leader and compensation with being destructive, 

arrogant or narcissist as behavior or micromanaging as they do not trust others 

 --  Incompetency at their job and impossibility to make right decisions due to 

narcissist traits they possess. 

-  Self-interested  as the focus is their own careers and advancement over those of 

others. 

https://www.betterup.com/blog/8-toxic-leadership-traits-to-avoid-plus-how-to-

spot-them 

 

 
 

Fig.1. Effects of toxic leadership (https://www.betterup.com/blog/8-toxic-leadership-

traits-to-avoid-plus-how-to-spot-them) 

 

Nо matter what type of leader exists in the organization, it is hazardous at first for 

the employees and for the organization as a whole. 

How to deal with a toxic leader and take the following steps: 

1) Trust is crucial to be created by increasing the opportunities for team building. 

2) Establishment of group norms is important so that there are clear rules in cases of 

conflict and disagreement. 

3) Agendas of meetings to be distributed before meeting with a focus on solutions and 

outcomes. 

4) Focus on short-term goals and clear communication with team members is important 

to achieve effectively organizational goals. 

5) Always feedback should be given to team members on a regular basis. 

6)  Opportunities to make decisions to be provided to team members to increase their 

job engagement. 

7) In case of organizational change, information must be shared to all team members 

regarding expected outcomes. 

8) Recognition of employees to be given always for a job well done and celebrate team 

successes(guardian.com) 
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9) Identify potential destructive leaders in the recruitment and selection process and 

avoid selecting them. 

10) Effective and frequent communication in case of abuse with the leadership authority 

and causing harm either to any member of the staff or company; 

11) Form a coalition between staff members, victims of the destructive leader; 

12) Take notes, document each accident that proves destructive leadership behavior 

directed to harm needs of specific group of people or personality; 

13) Design of mechanisms to let employees report incidents of toxic behavior displayed 

towards them. Make popular and easy the procedure to report harmful behaviors, 

and assured that confidentiality of the information they share will not be broken 

(Krasikova et al.2013); 

14) Inform human resource manager or General manager. 

15) If certain measures are not taken on behalf of the management and management 

keeps tolerating these unethical practices, inform ethical commission inside the 

organization and later the Commission for discrimination outside the company. 

16) Developing strong organizational culture that ensure collaboration, justice, and 

ethical standards of behavior, and developing strict codes of ethics to be followed in 

the organizations (Krasikova et al. 2013). If the company has a strong organizational 

culture it will affect positively on the morale of the employees. Thus conflict 

management as a process can be managed effectively through the application of 

appropriate methods and strategies.  

17) An acceptable balancing of the interests between the parties is a must to end the 

conflict interaction from the point of view of a predetermined end goal for each of 

them, consistent with the interests of the organization. 

18)  Coach can be used to coach to provide a neutral perspective and provides solutions 

for destructive behaviors they observe as an external third party. 

19)  Establish clear expectations so that everyone on the team knows these guidelines, 

and if the toxic leader continues to change deadlines, document the behavior. 

20)  Support staff and promote wellness. Dealing with a destructive leadership system 

can take a toll on your staff’s mental health. In addition to working on the root cause 

of the toxic workplace, promote mindfulness activities for team members( 

https://www.masterclass.com/articles/toxic-leadership) 

The leadership affects on work motivation as it has been proved in the study of 

Semedo et al. 2022. The authors have recognized 8 leadership profiles lined to the 

motivation of their employees, that are on the different configurations of leadership 

dimensions, namely coercive, centralizer, false paternalistic, toxic role model, coach, 

narcissistic-empowering, toxic, and empowering. The study of Semedo et al.2022 proved 

that the leadership style strongly affects on the level of satisfaction that employees receive 

in the working process by satisfying the needs of autonomy, competence, and relatedness by 

working so that the staff can have different degrees of internalization of work motivation. 

A leader aims to influence his teammates through his charisma, behavior, attitude, 

action or inaction on a problem. If he is able to motivate and serve as a positive example, he 

very quickly becomes a role model for his followers. 

In our opinion, all the above forms of leadership are evidence that these individuals 

are not leaders, as they have a destructive influence on their colleagues, worsen the working 

climate, create conditions for increased team turnover and negatively affect the reputation of 

the entire organization. Whether he is a narcissist or a manic depressive or a neurotic 

impostor, each of them has a psychological problem and is not a leader by nature and 

actions. 

https://www.masterclass.com/articles/benefits-of-mindfulness
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Then, logically, the question remained, what should be done in the case of a 

recognized toxic leader. It is necessary to actively talk to the HR manager, explain how the 

subject in question affects his colleagues, emphasizing the results and the organizational 

climate that have deteriorated, and not the person himself, and provide him with the 

necessary psychological help. 
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РЕЗЮМЕ: В статията се разглежда туристическото право, като част от националната 

правна система със свое социално пространство регулиращо обществените отношения, както и 

неговата същност, дефиниция и приложимост в отделните туристически дейности и 

туристическата индустрия като цяло. Обект на анализ са нормите на туристическото право, като 

елементи от националната правно регулативна система, и туристическия продукт като основна 

категория на туристическото право - юридически фокус, в който се отразяват всички правни 

действия и отношения в туристическата индустрия на националния или международен 

туристически пазар.  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: туристическо право, правни норми, туристически 

правоотношения, туризъм, туристическа индустрия, туристически продукт.  
 

ABSTRACT: The article examines tourism law, as part of the national legal system with its own 

social space regulating public relations, as well as its essence, definition and applicability in individual tourist 

activities and the tourism industry as a whole. The object of analysis are the norms of tourist law, as elements 

of the national legal regulatory system, and the tourist product as the main category of tourist law - a legal 

focus in which all legal actions and relations in the tourism industry on the national or international tourist 

market are reflected.  

KEYWORDS: tourist law, legal norms, tourist legal relations, tourism, tourist industry, tourist 

product. 

 

1. Същност и определение на туристическото право 

Туристическото право на Р. България, е съвкупност от правни норми, 

принципи, институти, институции и правни регулатори, които определят правния 

статут на туристическите дейности, туристите в контекста на национално правният 

регламент на туризма, и има за цел развитието и усъвършенстването на туризма, 

туристическите дейности, повишаване качеството на българския туристически 

продукт, утвърждаване на регламенти и правовия ред в туризма за по пълно и 

цялостно задоволяване на изискванията и потребностите на туристите, като аспект от 

правата на човека, в условията на съвременната глобализация на обществата. 

Туристическото право на Р. България регламентира и регулира обществено 

правните отношения свързани с развитието и усъвършенстването на туризма и 

туристическата индустрия, като самостоятелен отрасъл на икономиката на страната. 

Туристическото право има своя специфична нормативно правна уредба, в 

основата на която е „Законът за туризма“, който комплексно урежда държавната 

политика в отрасъла, органите, организацията и управлението на туризма, реда и 

условията за извършване на туристическите дейности, контрола върху тях и 

санкциите при нарушения. 

С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с:  

A. Управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, 

услуги и обекти;  

B. Туристическото райониране на страната, туристическите райони, 

създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за 

тяхното управление; 

C.  Правомощията на държавните органи, териториалните органи на 

изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите 

mailto:d_todorov_@abv.bg
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райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на 

политика за устойчиво развитие на туризма. 

В основата на туристическото право, е понятието и дейността „туризъм“, което 

е универсално за всички цивилизовани народи и езици, от френски „tourism“. 

Понятието туризъм се свързва и с понятието „тур“ /tour/, което буквално означава и се 

превежда като обиколка, кръг. Още в началото на ХХ век професорите Хунцикер и 

Крапф, определят туризма като „съвкупност от отношения и явления, които се 

създават при пътуване на хора, които не са местни и доколкото пребиваването не се 

превръща в постоянно местожителство, и не се свързва с дейност и печелба“. 

В практически аспект туризъма, се определя като пътуване в страната или 

извън нея, но на практика не всяко пътуване може да определим, като туристическо. 

И тук Законът за туризма, дава определение, базирано на определението на СОТ за 

туризъм, турист и туристически дейности, в което различаваме няколко вида туризъм: 

- „Вътрешен туризъм" са туристическите посещения в рамките на страната на 

лица, които са постоянно пребиваващи в нея.  

- „Входящ туризъм" са туристическите посещения на страната, извършвани от 

лица, които не са постоянно пребиваващи в нея. 

-  „Изходящ туризъм" са туристическите посещения извън страната на лица, 

които постоянно пребивават в страната. 

„Турист" е лице, което посещава дестинация извън обичайното му 

местоживеене за период, по-кратък от една година, с цел отдих, спорт, лечебни 

процедури, бизнес, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно 

събитие или друга туристическа цел. Туристът може да осъществи посещението в 

рамките на денонощието без нощувка (еднодневен турист) или с престой обичайно 

над 24 часа, който включва поне една нощувка в посетената дестинация (пренощувал 

турист). 

По смисъла на Закона за туризма, туристическите дейности са:  

- Туроператорската и туристическата агентска дейност;  

Хотелиерството;  

Ресторантьорството; 

- Предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги 

в областта на морския, зимен (ски), културния, кулинарния, здравния (балнео, 

СПА, уелнес, медицински), планинския, селския, винения, еко, конгресния, 

детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове 

туризъм;  

- Предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и 

природна среда и предоставянето на услуги за спорт и обучение на туристи по 

снежни спортове. 

Развитието и проблемите на туризма като специфичен отрасъл на икономиката 

са обект на изучаване от няколко науки. Туристическото право на Р. България изучава 

туристическото законодателство, субектите на туристическите правоотношения, 

договорната система, приоритетите в туризма, правното регулиране и правните 

гаранции за развитието и усъвършенстването на отрасъла, като взаимосвързан 

комплекс от хотелски, ресторантьорски, тур. операторски, екскурзоводски, 

анимационни и др. услуги, предоставяни на туристите и гостите на страната. Освен в 

правната литература, има и други аналогични определения на понятията туризъм, 

туристически дейности, турист и т. н., като обективна, обществена необходимост и 

потребност за утвърждаване на общоприетите правила и норми за човешко поведение 

в туризма, които правила и норми определят и обективното „Туристическо право“, 

което регулира туристическите отношения. Нормите на туристическото право 
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отразяват волята на народа чрез волеизявлението на съответните определени от 

Конституцията държавни органи. 

Туристическото право е част от националната правна система, със свое 

социално пространство, регулиращо обществените отношения, свързани с туризма, и 

е безусловна потребност, като регулираща юридическа система, която е призвана да 

утвърждава правен ред в туризма и туристическите отношения.  

Въз основа на националното и международно туристическо законодателство се 

дава определение на понятието „туризъм“, при което обобщеното определение на 

„Туристическото право“ и на туризма разкрива същността на това право, което има 

отраслова специфика.  

 

2. Анализ на определението на туристическото право 

Нормативно правното съдържание на туристическото право представлява 

сложен механизъм от правни норми за регулиране на туристическите отношения 

между отделните субекти на туризма, като в основата на тези правоотношения са 

правните норми систематизирани в Закона за туризма. 

Законът за туризма е най висшият правно нормативен акт, които има 

значението на кодифициращ нормативен документ, без да е кодекс на труда, но 

съдържа в себе си главното и като такъв, се явява висш източник на туристическите 

правоотношения и формира същността на определението за туристическо право. 

Туристическото право регулира, защитава и утвърждава цивилизован и 

регламентиран правов ред, осигурявайки важни потребности на туристите и 

обществото. Задоволява специфични потребности, които се приемат като важен 

критерии за качеството на живот в съвременните общества. 

Нормите на туристическото право определят неговата национална 

характеристика, като част от националната правно регулативна система. Паралелно 

туристическото право, отразява ратифицираните от парламента международни 

конвенции и правни норми по туризъм, които обвързват и задължават нашата страна, 

и по този начин отразяват интеграционните и отношения с международния 

туристически пазар, международния туристически продукт, и включва страната ни в 

международното разделение на труда в отрасъла туризъм. 

Туристическото право е комплексно, към него имат отношения почти всички 

сектори на правната наука, и адаптира регулативните правни системи от други правни 

отрасли, при отчитане особеностите и спецификата на туристическите обществени 

отношения. В туристическо-правните отношения и проблеми влизат интитутите на 

другите правни дисциплини, които отразяват същността на туристическите договори, 

организации, туристическата собственост, туристическия продукт, туристическите 

производствени отношения и туристическия пазар. 

Туристическото право е развиващата се и адаптивна система, която се влияе от 

туристическите обществени отношения, и същевременно е предпоставка за 

развитието и усъвършенстването им. Туристическото право, от друга страна създава 

условия и предпоставки за целево развитие на туризма, като субективно право на 

човека, за пълно и цялостно задоволяване на нарастващите туристически потребности 

и нагласи. 

Туристическото право формира професионалната характеристика на 

работещите в сектора туризъм, тяхната туристическа правна култура и съзнание, и 

съдейства за законност и правомерност в организацията, управлението и дейността на 

туризма, за ефективност на договорната система в туризма, спазване на 

туристическия правов ред,, охрана на туристическата собственост, продукт и бизнес. 
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Анализът на определението на туристическото право разкрива неговото 

съдържание и новаторски подход в туризма, които стимулират развитието му, за 

постигане на световни стандарти и рентабилност 

 

3. Туристически продукт и туристическо право 

В съответствие с Туристическото право „туристическия продукт“ се дефинира 

като „съвкупност от услуги и стоки предлагани на туристите в съответните 

туристически обекти, в т. ч., места за настаняване, заведения за хранене и развлечения 

/ЗХР/, анимации, транспортни, допълнителни услуги и др.“ 

В Закона за туризма, се поставя акцент върху събирателността на понятието 

„туристически продукт“, който включва потенциални услуги и стоки прилагани на 

туристите в процеса на реализиране на туристическите дейности в условията на 

пазарни отношения, като се има предвид степента на развитие на националните и 

международни производителни сили и производствени отношения в областта на 

туризма, поради интернационалния характер и генезис на туристическия продукт. 

Изброените по горе услуги, както и предлагането на стоки на туристите по време на 

туристическото им пребиваване, са обект на изучаване и регламентиране от 

туристическото право, или с други думи казано, всички стоки и услуги са обект на 

туристическото право, само тогава, когато са свързани с туристите и туристическите 

дейности. 

Определението на понятието „туристически продукт“, е фундамент за правно-

теоретична интерпретация на тази основна категория на туристическото право, и е 

юридически фокус, в който се отразяват всички правни действия и отношения в 

туристическата индустрия, от производството на туристическия продукт, до неговата 

реализация на националния или международен туристически пазар. Тя е основа за 

класификацията и категоризацията на туристическите дейности и услуги по 

разпознаваеми и прозрачни признаци, критерии и нормативи, за детайлно 

разпознаване и разкриване на видовото съдържание на конкретните туристически 

услуги, и обособяване на отделни и комплексни видове туристически услуги. 

Синтезирано. Законодателно правното определение на „туристическия 

продукт“, като обект на туристическото право е основа и фокус за всички 

последващи правни отношения и действия в областта на туризма, от 

производството до реализацията на туристическия продукт на националния или 

международен пазар. 

Заедно с определението на понятието „туристически продукт“, Законът за 

туризма, дава определение и на всички останали туристически услуги и дейности, 

предлагани на туристите, като: туристически транспорт, настаняване, хранене, 

анимация и др. Въз основа на тези определения /класификация/, „Законът за туризма“, 

определя и понятието „туристически пакет“, като сборна предварително организирана 

програма от основни и допълнителни услуги, които трябва да ориентират 

потенциалните туристи за възможностите и да формират у тях нагласи за потребление 

и покупка.  

Туристическия пакет е свързан с организационното начало в туристическите 

дейности, с програмиране на туристическите услуги, с определяне вида, броя и 

качеството им, като той може да бъде – индивидуален или групов. По своята същност 

„туристическия пакет“ е от изключителна важност при предлагането на услуги, 

сключването на туристически договори и продажбата на туристически услуги, като 

общ национален туристически продукт. 

Туризмът е икономическа дейност и приоритетен отрасъл на националната 

икономика който се извършва във всички правно организационни форми на 



51 

 

стопанската дейност на основата на всички форми на собственост, при което имаме 

възпроизводствен процес, който обхваща пълен цикъл на класическите фази: 

проектиране, изследване, производство, създаване на класически туристически 

продукт като съвкупност от услуги и стоки: 

- Туристически договори, съставени от пакетна услуга с предлагане на стоки и 

услуги. 

- Разпределение на получените средства от реализацията. 

- Заплащане на данъци, мита, лихви и др.  

- Участия във фондове и сдружения. 

- Модернизация, реконструкция или реиновация на материалните активи. 

- Внедряване на нови технологии и иновации. 

Управлението на възпроизводствения процес в туризма изисква: 

- Адекватни управленски решения по компетентност 

- Организация 

- Регулиране и контрол 

- Финансиране и стимулиране на дейността 

 

4. Туристически продукт и туристически правоотношения 

Туристическите правоотношения са форма на регулираните от туристическото 

право обществени туристически отношения, което не означава, че под въздействието 

на Туристическото право туристическите взаимоотношения, автоматично се 

превръщат в правоотношения. Регулиращото въздействие на правото е сложен и 

преобразуващ процес, който има качествена характеристика и придава нова 

характеристика на регулираните обществени туристически отношения.  

Туристическите правоотношения в процеса на развитие на правното им 

регулиране се развива – възникват нови правоотношения, отпадат стари, отживели 

своето време и актуалност туристически правоотношения. 

Развитието на туристическите правоотношения е основен критерий за 

развитието или изоставането, усъвършенстване и оптимизиране, за ефективността на 

туристическото законодателство, респективно на Туристическото право. 

 

5. Предпоставки за развитието на туристическото правоотношение  
В контекста на връзките между туристическия продукт и туристическите 

правоотношения са изведени и предпоставките за развитието им: 

A. Правната норма е основна предпоставка за възникване на туристическите 

правоотношения, и е единственото задължително предписано от закона 

правило за поведение. Правната норма е изразител на народната воля, вписана 

в обществения договор, властническото повеление на компетентните 

държавни органи и институции в сферата на туризма. 

В зависимост от определени от правната теория на Туристическото право 

признаци, правната  норма разкрива нормативното си съдържание както следва: 

- Общи и специални правни норми – по обхват на фактическия състав, по 

хипотеза, по лица, и по място. 

- Заповедни, забраняващи, овластяващи, оправомощаващи. 

- Материално правни и процесуално правни. 

- Императивни, диспозитивни, препоръчителни. 

- Определителни и бланкетни. 

- Самостоятелни и несамостоятелни – в зависимост от пълнотата на 

съдържанието на правната норма. 
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Правната норма влиза в сила от момента на нейното обнародване в „Държавен 

вестник“, и има действие по време, място и лица. 

B. Юридическите факти като предпоставки за туристическото правоотношение са 

признати от правната теория за „Мотора на правоотношението“. Те са 

обстоятелствата, при чиято наличност или липса туристико правната норма 

предвижда възникване, изменение, или прекратяване на туристическото 

правоотношение, което означава, че не всички факти в туристическата 

реалност са признати за юридически факти. 

Туристическото право диференцира юридическите факти по следния начин: 

- Юридически събития – явления които настъпват независимо от волята на 

човека, като природни явления, земетресения, бури, пожари и др. 

- Юридически действия – проява на активна съзнателна човешка дейност 

или неизвършване на определена дейност. 

Юридическите действия на субекта могат да бъдат правомерни или 

неправомерни юридически действия: 

- Правомерните юридически действия са тези, които не противоречат на 

правните норми /закони, постановления, наредби, правилници/. 

- Неправомерни са тези които противоречат на правните норми. 

Понятието „фактически състав“ в правото, е съвкупността от юридически 

факти – юридически събития и юридически действия. 

 

6. Елементи на туристическите правоотношения 

Елементите на туристическото правоотношение са регламентирани от 

Туристическото право, връзки и отношения между субектите на това право, при което 

страните които участват, са субектите на това право. Субектите на туристическото 

право са носители на субективни права и юридически задължения. 

Субектите на туристическото право са персонализирани точно от 

туристическото право, респективно от туристическото законодателство, защото 

правосубективността е свързана с правоотношенията, с правото изобщо. Това е видно 

от следната структура. 

 

Фиг.1. Структура на правоотношението 

 
 

Субектите на туристическото право са: 
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a) Държавата 

b) Общините 

c) Юридическите лица /сдружения, фирми и компании/, които работят в туризма 

и туристическите дейности, и създават туристически продукти. 

d) Физическите лица, които имат правоотношения във връзка с изпълнение на 

туристически дейности или работа в туристическите обекти. 

Елементите на туристическото правоотношение са субективните права и 

юридическите задължения на правните субекти в туризма, и които елементи имат 

функционалната задача, да свързват предпоставките на правоотношението със 

субектите на правоотношението. Елементите на туристическото правоотношение са: 

- Пряк субект – човешкото поведение 

- Косвен субект – материалните активи и нематериалните ценности в 

туризма и туристическите дейности, част от туристическия продукт 

Предпоставките и елементите на туристическите правоотношения в тяхната 

взаимовръзка и взаимозависимост разкриват същността на правоотношенията в 

туризма, които се явяват юридически връзки между субектите на туристическото 

право, в рамките на които те осъществяват своите субективни права и юридически 

задължения 

 

7. Туристическото право и държавната политика в областта на туризма 

Чрез държавната политика се определят стратегиите, насоките и концепциите 

за развитието на туризма и туристическите дейности. Тя обхваща организацията, 

технологията, начините и средствата за постигането и, и се осъществява от 

компетентните и оторизирани държавни органи, стопански субекти и обществени 

организации. Тя се осъществява в две основни направления: 

- Вътрешна държавна политика в областта на туризма 

- Международна политика в областта на туризма 

Взаимодействието и съгласуването на националното законодателство с това на 

ЕС, е важна и съществена част от държавната политика в туризма. 

Държавната политика в областта на туризма и туристическите дейности има 

научно обосновано начало и се основава на научното прогнозиране на тенденциите и 

закономерностите в развитието на националния и международен туризъм. За 

съжаление се констатира, че държавната политика в областта на туризма изостава в 

сравнение с провежданата политика в областта на туризма в държави като 

Швейцария, Испания, Франция, които се считат за „пионери“ и „класически 

туристически страни“, но също така и по отношение на по „младите“, като Гърция, 

Хърватия и Турция. 

 

8. Насоки и регламент за развитието на туристическата политика 
Състоянието и развитието на туризма поставят пред държавата и нейната 

туристическата политика, изисквания свързани с правното уреждане и стимулиране 

на повишени изисквания към българския туристически продукт в следните 

направления: 

A. Осигуряване на държавни инвестиции за изграждане на съвременна 

инфраструктура, комуникации, информатика, екологични и консервационни 

мерки и мероприятия. 

B. Регламентиране на продуктова и нормативна политика в съответствие с 

международните изисквания и стандарти в туризма. 

C. Предлагане на интегрирани специализирани услуги с отчитане на хоби-

интересите, здравословното хранене, СПА, балнеология и оздравителни 
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процедури, възрастови структури, професионални предпочитания и интереси, 

система от развлекателни атракции и адаптиране на инвестиционния процес и 

материално техническата база на туризма с тези услуги. 

D. Диверсификация на туристическия продукт за удължаване на туристическия 

сезон чрез различни дейности и мероприятия, анимации, маршрутно 

познавателен туризъм и др.  

E. Модернизиране на транспорта и транспортните артерии в страната и по 

региони, развитие на градския и туристически транспорт и превози. 

F. Усъвършенстване и модернизиране на търговската мрежа и търговското 

обслужване, в съответствие със световните стандарти и практики. 

G. Актуализиране и усъвършенстване на учебните планове и програми в средните 

и Висши училища, обучаващи кадри за туристическата индустрия в 

съответствие с националните традиции и световните практики. 

H. Реконструкции, модернизации и реиновации на материално техническата 

настанителна и суперструктура, в съответствие със световните изисквания за 

строителство и експлоатация в сектора. 

I. Перманентно актуализиране и промени в рекламата и презентациите на 

българския туризъм и национален туристически продукт. 

J. Повишаване ролята на научно изследователската и издателска дейност по 

туризъм и интегрирането и със световните адресати. 

K. Актуализиране и развитие на нормативно правната уредба на туризма и 

туристическите дейности при класифициране и окачествяване на материално 

техническата база, продуктите и услугите   

 

9. Система на туристическото право 

Всяка правна дисциплина има много сходни неща със системата на 

туристическото право, но паралелно с това туристическото право има своя специфика 

и характеристики, които го отличават от другите правни отраслови науки, и го 

обособяват като самостоятелна учебна дисциплина и наука. Системата на 

туристическото право определя същността и структурата на учебната дисциплина - 

туристическо право, както и същността и методиката, като съдържание на „учебния 

курс“. 

Туристическото право има две основни съставни единици, или още може да ги 

наречем части: 

A. Национално туристическо право. 

B. Международно туристическо право. 

Националното туристическо право изучава предмета и особеностите на 

туристическото право: 

- неговите източници,  

- правни субекти – държавни органи на управление и техните 

компетентности  

- правно-организационни форми на туристическата стопанска дейност в 

условията на свободен пазар и конкуренция  

- формите на собственост и на стопанска дейност в туризма 

- договорните взаимоотношения  

- държавни контролни функции и компетенции в туризма 

-  приложното поле на трудовото, търговското, фискалното и туристическото 

законодателство  

- отговорността на физическите и юридически лица в туризма 

- имуществената, договорна и наказателна отговорност и тяхната реализация 
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- защитата правата на човека и на туристическата собственост 

- туристическия правов ред и околната среда 

- мястото, ролята и значението на туристическото право в националната 

правна система и законодателството 

- други 

Международното туристическо право обхваща международно правните 

аспекти и регулиране на междудържавните туристически правоотношения, връзки и 

сътрудничество. България е страна с пазарна и открита икономика,  с развит туризъм 

и туристически отрасъл, който участва в международното разделение на труда, в 

международния обмен на туристи, екскурзианти и посетители, страна която участва в 

международни договаряния на туристически борси и панаири, на които има осезаемо 

присъствие и обмен. Също така нашата страна е участник и член на почти всички 

световни и регионални туристически организации, в които е партньор и страна по 

международни – глобални и регионални туристически правоотношения /договори и 

документи/.  

В условията на глобална интеграция и плурализъм на формите на собственост, 

туристическите фирми и компании като правни субекти  оферират, промотират и 

сключват договори, и са страна по международни договори. Въз основа на нормите и 

принципите на международното публично право, съвременното туристическо право 

регламентира реализацията на туристическия продукт на международните 

туристически пазари в съответните договорни форми, като по този начин съдейства за 

развитието на туризма и туристическите дейности, за международната лоялна 

туристическа конкуренция и международна отговорност при нарушения и 

престъпления в областта на туризма. 
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ABSTRACT: The article "Evaluation of Digital Tourism Impact" examines the effects of digital 

technology on the tourism industry. Through a comprehensive literature review and a survey of tourism 

professionals, the study evaluates the positive and negative impacts of digital tools, such as online travel 

agencies, social media, and mobile applications, on the industry. The results show that digital technology has 

made it easier for tourists to plan and book trips, but has also made the industry more competitive and 

reduced the need for human interaction. The article concludes that digital technology has had a significant 

impact on the tourism industry and highlights the importance of adapting to the changing needs of tourists in 

the digital age. 

 

KEYWORDS: digital tourism, technology, impact, evaluation 

 

INTRODUCTION: 

Tourism is an important industry that contributes significantly to the world economy, 

and the rise of digital technology has changed the way people plan and book their trips. The 

use of digital tools, such as online travel agencies, social media, and mobile applications, 

has dramatically increased in recent years, and it is essential to understand the impact of 

these changes on the tourism industry. This article aims to evaluate the impact of digital 

technology on tourism and to determine the ways in which it has affected the industry as a 

whole. 

In the era of rapid technological advancements, the tourism industry has been greatly 

influenced by the introduction of digital technology. With the rise of online travel agencies, 

social media, and mobile applications, the way people plan and book their trips has 

dramatically changed. The increasing use of digital tools has made it easier for tourists to 

access information and plan their trips, but it has also created new challenges for the 

industry. To understand the impact of digital technology on tourism, it is essential to 

evaluate its effects on the industry as a whole. This article aims to provide a comprehensive 

evaluation of the impact of digital technology on tourism and to determine the ways in 

which it has affected the industry 

 

METHODS OF RESEARCH 

To evaluate the impact of digital technology on tourism, we conducted a 

comprehensive literature review of existing research in this area. We searched for academic 

articles, reports, and case studies that focused on the use of digital technology in tourism. 

We also conducted a survey of tourism industry professionals to gain a better understanding 

of the current state of the industry and the ways in which digital technology has affected it. 

Overall, to evaluate the impact of digital technology on tourism, we used a 

combination of research methods, including a literature review and a survey. 

Literature Review: We conducted a comprehensive literature review of existing 

research on the use of digital technology in tourism. We searched for academic articles, 

reports, and case studies that focused on the impact of digital technology on the industry. 

This allowed us to gain a better understanding of the current state of the industry and the 

ways in which digital technology has affected it. 

Survey: We also conducted a survey of tourism industry professionals to gather 

information on their experiences with digital technology and its impact on the industry. The 

mailto:preceptor@abv.bg
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survey consisted of questions about the use of digital tools in the industry, the benefits and 

challenges of using digital technology, and the future of the industry in a digital age. This 

information provided valuable insights into the current state of the industry and the ways in 

which digital technology has affected it. 

Both the literature review and survey were essential in evaluating the impact of 

digital technology. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The literature review revealed that digital technology has had a profound impact on 

the tourism industry. One of the most significant changes is the shift from traditional travel 

agents to online travel agencies, which have become the primary means for tourists to plan 

and book their trips. Social media has also had a significant impact, as it allows tourists to 

research destinations, connect with travel bloggers, and get recommendations from friends 

and family. Mobile technology has also revolutionized the industry, as tourists can now 

book their trips and access information on the go. 

The survey of tourism industry professionals revealed that digital technology has 

both positive and negative impacts on the industry. As (Preko et al., 2022) argue, 

“…evidence shows that individuals have a reciprocal influence in their social system in 

sharing their good or bad tourism experiences. These can build and reinforce an idea and 

make it public through new technology”. On the one hand, it has made it easier for tourists 

to plan and book their trips, which has resulted in an increase in the number of travelers. On 

the other hand, it has made the industry more competitive, as traditional travel agencies 

struggle to keep up with the convenience and low prices offered by online travel agencies. 

Additionally, the survey revealed that many tourists are now relying on digital tools to plan 

their trips, which has reduced the need for human interaction and personal advice. 

Specialists use combined methods for evaluation of tourism services, such as: 
statistical databases, participant observations, and questionnaire surveys among tourist 

users, as well as descriptive statistical methods for data analysis (Csoban et al., 2022) 

The results of this research indicate that digital technology has had a significant 

impact on the tourism industry (Figure 1).  

 
Fig. 1. Dynamics of research interest in digital tourism 2010-2020 in the English-language scientific 

discourse. Source: (Kononova et al., 2021) “The Vision and the Perspective of Digital Tourism” 
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The majority of tourism professionals surveyed reported that digital tools, such as 

online travel agencies, social media, and mobile applications, have made it easier for 

tourists to plan and book trips. This has increased the accessibility of tourism services and 

allowed for a more efficient travel planning process. This is especially valid during the 

period 2020-2022, the times of COVID-19 pandemic, when digital tourism emerged as a 

satisfactory substitute of the real tourism. As (Morar et al., 2022) found out, “young 

consumers who are interested in travel and who believe that vaccines will keep them safe 

and effective are more inclined to vaccinate against COVID-19 if the vaccine allows them to 

travel as they wish”. 

However, the results also showed that the use of digital technology has created new 

challenges for the industry. “Digital platforms in the travel and tourism industry are 

increasingly used, both by travelers and by businesses engaged in the industry. Digital 

platforms and online travel agents are major players. For instance, Booking.com comprises 

29 million accommodation listings in 154,000 destinations worldwide and operates in 190 

countries. Similarly, TripAdvisor reports 8.4 accommodation listings in 156,000 

destinations spread across 49 markets, with 490 unique monthly visitors that provide more 

than 250 reviews and opinions per minute. Figure 2 shows that, in developing countries, 

tourism service providers’ use of digital platforms is growing, both across traditional (e.g., 

hotels) and non‐ traditional (e.g., “bed and breakfast”) establishments.   At the same time, 

foreign travelers are increasingly relying on digital platforms to plan their travel plans.” 

(Lopez-Cordova, 2020).  

Figure 2 shows the constantly growing number of accommodation reservations, 

made on the digital booking platform Booking.com. 

 
Fig. 2. Growth in accommodation listings on Booking.com in Jordan and Nepal (2017 

Q1 ‐ 2019 Q1). Source: (Lopez-Cordova, 2020) 

 

With the ability to easily access information and compare prices online, the industry 

has become more competitive, leading to reduced profit margins for many businesses.  
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Fig. 3. Digital transformation and its mighty impact in tourism industry. Source: (Wilke, 2016) 

 

Additionally, the reliance on digital technology has reduced the need for human 

interaction in the travel planning process, which has resulted in a decrease in the personal 

touch that was once a hallmark of the tourism industry. As (Santos, 2020) notice: “in the 

recent years, the development of new technologies and, in particular, the internet has 

encouraged industries such as the tourism to adapt their business models to the new forms 

of marketing in the 21st century”. 

Figure 3 represents an info graphic that helps imagine how the digital transformation 

of our society might impact the tourism industry in the present days and the near future.  

Despite these challenges, the results also suggest that the tourism industry is 

adapting to the changing needs of tourists in the digital age. Many businesses are 

incorporating digital tools into their operations and exploring new ways to use technology to 

enhance the travel experience. The results indicate that digital technology has the potential 

to be a valuable asset to the tourism industry, provided that it is used in an effective and 

strategic manner. 

In conclusion, the results of our research show that digital technology has had a 

significant impact on the tourism industry. The use of digital tools has made it easier for 

tourists to plan and book trips, but has also created new challenges for the industry. It is 

essential that the industry continues to adapt to the changing needs of tourists in the digital 

age to ensure its success in the future. The digital tourism is not to be considered only as a 

way to improve the “tourism experience” anymore. It is a whole new branch of tourism 

industry, which is sustainable to lockdowns, pandemics and other force majeure 

circumstances. And even if some claim that this is not real tourism, but a substitute, still its 

role is obvious, and especially in the last few years - it is indisputable. 

 

CONCLUSIONS 

In conclusion, digital technology has had a significant impact on the tourism 

industry, and its effects are likely to be felt for many years to come. While it has made it 

easier for tourists to plan and book their trips, it has also made the industry more 

competitive and reduced the need for human interaction. Nevertheless, the rise of digital 

technology has opened up new opportunities for the industry, and it will be interesting to see 

how it continues to evolve in the coming years. The results of this evaluation highlight the 
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importance of staying up-to-date with the latest technological developments and adapting to 

the changing needs of tourists.  

The evaluation of digital tourism impact has shown that digital technology has had a 

profound impact on the tourism industry. The introduction of digital tools has made it easier 

for tourists to plan and book trips, but has also created new challenges for the industry. The 

results of our research suggest that the tourism industry is adapting to the changing needs of 

tourists in the digital age, but more needs to be done to ensure its success in the future. 

The tourism industry must continue to embrace digital technology and find 

innovative ways to use it to enhance the travel experience for tourists. This will require a 

strategic approach that balances the use of technology with the personal touch that has 

always been a hallmark of the industry. By adapting to the changing needs of tourists in the 

digital age, the tourism industry can continue to thrive and meet the needs of travelers in the 

future. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 Г ЧРЕЗ ИЗВЪНРЕДНО 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Валентин Бошкилов 
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РЕЗЮМЕ: научната разработка представя възможностите за преодоляване на 

последиците от Covid-19 и избухналата война в Украйна в земеделския сектор в България. Изтъква 

се, че едновременното проявление на тези две световни кризи оказва неблагоприятно влияние върху 

развитието на сектора, а чрез приложението на извънредните финансови инструменти през 2022 г. в 

България се постига възможност за преодоляване на новите предизвикателства, породени от 

динамичната реалност. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: земеделие, Covid-19, войната в Украйна, извънредна помощ, 

предизвикателства 

 

 

OPPORTUNITIES TO OVERCOME THE CHALLENGES IN AGRICULTURE IN 

BULGARIA IN 2022 THROUGH EXTRAORDINARY FINANCIAL SUPPORT 

 

Valentin Boshkilov 

College of Tourism - Blagoevgrad, Bulgaria 
 

ABSTRACT: the scientific work presents the possibilities for overcoming the consequences of 

Covid-19 and the outbreak of war in Ukraine in the agricultural sector in Bulgaria. It is pointed out that the 

simultaneous manifestation of these two global crises adversely affects the development of the sector, and 

through the application of extraordinary financial instruments in 2022 in Bulgaria, an opportunity to 

overcome the new challenges posed by the dynamic reality is achieved. 

 

KEY WORDS: agriculture, Covid-19, war in Ukraine, emergency aid, challenges 

 

Увод 

През 2022 г. земеделието в България беше поставено пред нови 

предизвикателства в предвид динамичната реалност в световен и национален мащаб. 

От една страна проявление на пандемията от COVID-19, а от друга избухналата война 

в Украйна. Едновременното въздействие на тези две световни кризи оказват 

изключително неблагоприятно влияние върху развитието на агро сектора в страната 

ни и пораждат несигурност, инфлация и непредвидимост в бъдещ период от време 

при провеждането на селскостопанска политика. В тази връзка през 2022 г. бяха 

реализирани някои извънредни финансови инструмента, които да подпомогнат 

дейността на земеделските стопани за преодоляване на тези неблагоприятни 

тенденции. 

 

Изложение 

1. Държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделските 

стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-

19“ за 2022 г., реализирана през м. април 2022 г. 

Държавната помощ се реализира основно чрез действието на разпоредбите на 

Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с 
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решение на НС от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците1, определени 

разпоредби от Закона за подпомагане на земеделските производители и временната 

рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката и условията на 

сегашния епидемичен взрив от COVID – 19 и решения на УС на ДФ „Земеделие“. 

Основната цел на отпуснатата държавната помощ е да бъде осигурена 

непрекъснатост и определена ликвидност за земеделските стопанства от първичното 

селскостопанско производство в двете основни направления – животновъдство и 

растениевъдство и компенсиране на част от нарастващите производствени 

селскостопански разходи в чувствителните сектори от аграрния сектор.  

Някои от общите изисквания към кандидатите от сектор животновъдство и 

растениевъдство са да бъдат регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските производители2, и да имат 

актуална пререгистрация за стопанската 2021/2022 г. Подпомагането е за 

притежавани брой животни или за заявена допустима за подпомагане земеделска земя 

в ха. Кандидатстването е в ОС „Земеделие“, а изплащане на помощта е до 15 юни 

2022 г. 

Кандидатите за подпомагане за съответните  направления винено грозде, 

маслодайна роза и картофопроизводство, следва да имат необходима секторна 

регистрация за своята дейност – ИАЛВ, регистър розопроизводство и БАБХ за 2021 г. 

Някои от специфичните изисквания са кандидатите от сектори животновъдство 

и растениевъдство да имат подадено заявление за подпомагане, по реда на Наредба № 

5 от 27.02.2009 г.3, за кампания 2022 г. 

Прави впечатление честата промяна или допълнение в нормативната уредба 

при кандидатстване за държавната помощ. Първоначално Указанията за прилагане на 

държавната помощ са утвърдени на 20.04.2022 г. В последствие се прави промяна от 

04.05.2022 г. и трета промяна на 15.06.2022 г. Без съмнение промените в 

нормативната уредба и изисквания към земеделските оператори се осъществява с цел 

държавната помощ да достигне до повече фермери, но в същото време ги поставя в 

неравнопоставено положение. Например, първоначално изискването за 

гроздопроизводителите е да са регистрирани в Лозарския регистър и да имат 

реализирана продукция поне 30% от продукцията си, посочена в годишната 

декларация за реколта от добито грозде за 2021 г. подадена към ИАЛВ. В последствие 

обаче, чрез извършени промени на 04.05.2022 г. този процент се намаля от 30% на 

10%, което от една страна дава възможност на кандидатстването на повече 

гроздопроизводители, но ощетява другите, които имат реализация и над 30% и 

повече. 

С решение на УС на Фонда Протокол №192 от 04.05.2022 г. бюджета на 

помощта е в размер до 143 500 000 лв., а допълнение от 15.06.2022 г. фиксира 

разпределението на подпомагането по сектори, като се увеличават и ставките от 

първоначално определените: 

1. За животни – едри и дребни преживни – до 79 000 000 лв. 

2. За пчелни семейства до 8 000 000 лв. 

3. Плодове и/или зеленчуци до 64 500 000 лв. 

                                                 
1 Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на НС от 13 

март 2020 г., и за преодоляване на последиците 
2 Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските  производители 
3 Наредба  № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за 

директни плащания, в сила от 01 03.2009 г. 
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Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 141 248 477,49 лв. по Ковид 

помощта. Подпомагане получиха 26 473 земеделски стопани от 26 746 допустими за 

подпомагане. Останалите производители ще получат подпомагане след извършване 

на административни проверки.4 

Видно от съобщението на Фонд „Земеделие“ са отпуснати над 141 248 477 лв., 

при определен бюджет от 143 500 000 лв., което е една добра усвояемост за много 

фермери. 

 

2. Първата кризисна помощ, която беше приложена през 2022 г. във 

връзка с войната в Украйна е предоставянето на извънредна финансова помощ на 

земеделските производители в България от няколко конкретни сектори, а именно: 

сектор „Свиневъдство“, сектор „Птицевъдство“, сектор „Лозаро-винарски“ и 

оранжерийното производство за отглеждане на зеленчуци – отопляеми и неотопляеми 

оранжерии. 

Основната цел на отпусканият финансовият ресурс е да спомогне за по-

успешното приспособяване на фермерите в земеделският сектор след все още 

неотшумялото въздействие на пандемията от COVID-19 от 2020 г. досега и 

преодоляване на възникналите негативните последици от избухналата война в 

Украйна през 2022 г. 

Кандидатстването и отпускането на подпомагането е регламентирано чрез 

Наредба № 1 от 12.07.2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредната 

финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори5, съгласно 

Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 г. за предоставяне 

на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския 

сектор6. 

Съгласно чл. 3 (1) от Наредба №1 от 12.07.2022 г., бюджетът за подпомагане на 

земеделските стопани  по секторите, е следният: 

1. 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, свине майки и прасета за угояване 

2. 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, кокошки носачки, родители, 

бройлери, гъски, пуйки  и патици. 

3. 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде. 

4. 6 259 820 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които: 

а) 5 007 856 лв. за отопляеми оранжерии 

б) 1 251 964 за неотопляеми оранжерии. 

Допустими кандидати са земеделски  стопани, които могат да са физически 

лица, юридически лица или ЕТ и имат актуална регистрация за 2022 г. по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските 

стопани. Фермерите следва да са подали заявление за подпомагане през 2021 г. и да 

притежават съответните регистрационни документи по Закона за 

ветеринаромедицинската дейност и Закона за виното и спиртните напитки. За 

оранжериите се изисква кандидатите да притежават специфични документи, 

доказващи изграждането и отопляването им. Срокът на изплащане на средствата на 

одобрените кандидати е до 30.09.2022 г. 

                                                 
4 www.dfz – държавен фонд „Земеделие“-РА, 15 юни 2022 г. 
5 Наредба  № 1 от 12.07.2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредната финансова помощ 

на земеделските стопани от определени сектори 
6 Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 г. за предоставяне на извънредна 

помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор 
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Прави впечатление, че административните изисквания към кандидатите от 

секторите птицевъдство, свиневъдство и лозаро-винарски, не са сложни и са лесно 

приложими. Изключение прави само оранжерийното производство, където се 

изискват много по-сложни документи и изисквания за кандидатстване. Например, 

първоначално в Наредба № 1, която беше обнародвана в ДВ, бр.55 и влезе в сила от 

15.07.2022 г. се изискваше само одобрен инвестиционен проект в съответствие с 

изискванията на Закона за устройство на територията за изграждане на оранжерията. 

Някои от кандидатите се затрудняваха да предоставят тези документи, тъй като или 

не ги притежават въобще, или ги притежават частично. Във връзка със затруднението 

за предоставяне на цитираните документи, се инициира обществено обсъждане на 

промени в Наредба № 1, което доведе до промяна в нормативната уредба и 

удължаване на срока на приема по мярката. 

Чрез допълнение и изменение на Наредбата, обнародвано в ДВ, бр. 65 и 

влизане в сила на 12.08.2022 г. се даде възможност за кандидатите да доказват 

отопляемите си оранжерии и чрез други документи, освен одобрен инвестиционен 

проект, като предостави сключен договор с определен доставчик за доставка на 

топлоенергия, който произвежда и продава топлоенергия, договор за доставка на 

природен газ-метан, както и счетоводен документ за закупено отоплително 

съоръжение, котел. 

Съгласно Заповед на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ от 19.07.2022 

г. приемът е от 29.07. 2022 г. до 08.08.2022 г. С нова Заповед от 01.08.2022 г. приемът 

се променя до 17.08.2022 г. Увеличаването на крайният срок е продиктувано от 

променените/облекчените условия за кандидатстване за оранжерийното производство 

и даване на възможност на повече кандидати да получат финансово подпомагане. 

Общият бюджет на помощта е в размер на 62 259 820 лв. като по-голяма част 

от него отива за птицевъдство и свиневъдство, а по-малка част за лозаро-винарство и 

оранжерийно производство. Плащанията за свине и птици е за брой животни, а за 

оранжерии и винено грозде е за декларирана допустима площ за подпомагане в ха с 

винено грозде и оранжерийни култури и подадено заявление за подпомагане през 

2021 г. Подаването на документите става в отдел ПСМП към ОД на ДФ „Земеделие“. 

Припомняме, че в периода на приема 29.07.-17.08.2022 г. са подадени общо 

1722 заявления. 76 са подадените заявления за сектор „Свиневъдство“ за свине майки 

и прасета за угояване. 264 за сектор „Птицевъдство“ за кокошки носачки, родители, 

бройлери, гъски, пуйки и патици. 695 – за лозаро-винарски сектор за площи с винено 

грозде и за оранжерийно производство на зеленчуци – 696. В 9 заявления е 

кандидатствано за подпомагане в повече от един сектор.7 

Видно от прес съобщението на ДФ „Земеделие“ помощта е изплатена на 27 

септември 2022 г. т.е. подпомагането е изплатено в срок, дори малко по-рано от 

предвиденото, и е достигнало до над 1700 земеделски стопани. 

 

3. Втора кризисна помощ е прилагането на схема за държавна помощ 

„Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване 

на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“.  

Подпомагането е насочено към чувствителните и интензивни сектори – 

животновъдство и растениевъдство, а основната цел е осигуряване на 

жизнеспособност и преодоляването на трудностите чрез свежи, оборотни финансови 

                                                 
7 www.dfz.bg – държавен фонд „Земеделие“-РА, 27 септември, 2022 г. 
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средства за стопаните и осъществяване на непрекъснатост на селскостопанската им 

дейност. 

Кандидатите за подпомагането следва да притежават някои основни 

изисквания, като регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските производители, да са регистрирани по реда 

на Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда и воденето на регистър на 

тютюнопроизводителите. Друго основно изискване е, че фермерите от сектор 

животновъдство и растениевъдство следва да имат подадено легитимно заявление за 

подпомагане, за кампания 2022 г. по реда на Наредба № 5 от 27.02.2009 г.  

Финансирането на стопаните е възможно, благодарение на разпоредбите на 

първото изменение от ЕК на Временната рамка за мерки за държавна помощ при 

кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна 

(2022/С280/01)8, съгласно които на всяка държава-членка се дава възможност за 

въвеждане на подходящи и съобразени с ЕК мерки, за преодоляване на недостига на 

ликвидност за фермерите. 

Финансирането в България е регламентирано чрез Указания за прилагане на 

държавната помощ, утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ от 26.08.2022 г., в 

последствие променени на 02.09.2022 г. и на 16.09.2022 г., както и чрез прилагането 

на чл.11, ал.2, т.1 и чл.12, ал.1, т.2 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители9. 

Съгласно т 7. от Указания за прилагане на държавна помощ10 бюджетът на 

помощта е в размер на 426 000 000 лв., разпределен в следните направления: 

Едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства – 204 000 000 лв. 

Плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, 

салати и марули, бамя, тиквички и тютюн – 222 000 000 лв. 

В Указанията са фиксирани и конкретни ставки за подпомагане, като за сектор 

животновъдство подпомагането е на брой животно, а за сектор растениевъдство е за 

допустима земеделска земя в ха. Приемът на документи става в ОС „Земеделие“. 

Първоначално срокът за приемане на заявления от кандидатите е определен от 

01 до 23 септември 2022 г. В последствие, чрез промяна от 02.09.2022 г. приемът е 

променен до 16 септември 2022 г., а окончателното изплащане е до 28 септември 2022 

г. Въвежда се и срок за окончателно уравняване на помощта след последващ контрол 

и административни проверки до 23 декември 2022 г. Общата стойност на помощта, 

която може да получи едно стопанство е до левовата равностойност на 62 000 евро. 

 

Някои от промените в Указанията за отпускане на помощта, са следните: 
Отпада фиксираното условие при кандидатите с картофи от 02.09.2022 г. да са 

регистрирани в Регистъра на БАБХ за фитосанитарен контрол за 2022 г. чрез промяна 

в условията от 16.09.2022 г., както и че не се изисква разпечатка от Регистъра за 

фитосанитарен контрол, пускана служебно при определяне допустимостта на 

заявлението за кандидатстване с картофи. Това въведено условие липсва в 

първоначалния вариант на Указанията от 26.08.2022 г. 

На 02.09.2022 г. се въвежда изискване и към кандидатите с винени лозя да 

бъдат регистрирани в лозарския регистър, поддържан от ИАЛВ за 2022 г., което 

                                                 
8 Изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ при  кризи в подкрепа на икономиката 

след агресията на Русия срещу Украйна (2022/С280/01), Европейска комисия 
9 Закон за подпомагане на земеделските производители 
10 Указания за прилагане на държавна помощ, утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ на 26.08.2022 г. 
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условие липсва при утвърждаване на указанията на 26.08.2022 г., но пък остава до 

края на приема. 

Прецизиран/променен е текста и  по отношение на кандидатите за отопляеми 

оранжерии. На 26.08.2022 г. е записано, че се изисква предоставяне на одобрен 

инвестиционен проект в съответствие с изискванията на Закона за устройство на 

територията за оранжериите по чл.5, ал.4 т.3 или договор за доставка на топлоенергия 

с доставчик, който произвежда и продава топлоенергия, или разрешително за 

водовземане от минерална вода, с цел отопление, или договор за доставка на 

природен газ/метан, или счетоводен документ за придобито отоплително 

съоръжение/котел. В последствие, с промените от 16.09.2022 г. отпада изискването 

одобреният инвестиционен проект да отговаря на изискванията на ЗУТ, а само да 

бъде предоставен от производителите на оранжерийна продукция в отопляеми 

оранжерии. 

Промяна има и при условията за тютюнопроизводителите, където отпада 

изискването те да са регистрирани и по реда на Наредба № 3 от 1999 г., фиксирано на 

26.08.2022 г., а само регистрация по реда на Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за 

реда и воденето на регистър на тютюнопроизводители и регистър на лицата, които 

притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и регистрирани през 2022 г. в 

Регистър на тютюнопроизводителите. 

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати 340 

655 015 лв. на 35 044 стопани с приключили административни и проверки на място по 

държавната помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за 

преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу 

Украйна“ за 2022 г. Припомняме, че утвърденият бюджет по схемата е 426 млн. лева. 

Остатъкът от над 85 млн. лв. ще бъде изплатен след извършване на последващ 

контрол.11 

Видно от прес съобщението на Фонд „Земеделие“ на 28 септември 2022 г. са 

изплатени 340 655 015 лв., като има и остатък от над 85 000 000 лв., който ще бъде 

изплатен след допълнителен прием, който е обявен от 14 до 18 ноември 2022 г.  

3.1. Извънреден прием по втората кризисна помощ. Той беше реализиран в 

периода от 14 до 18 ноември 2022 г. и бюджет, в размер на 85 000 000 лв. В него 

участваха само земеделски стопани, които не са кандидатствали по предишният 

прием по мярката, обявен от 1 до 16 септември. По този начин се дава възможност на 

повече фермери да подадат своите документи и да получат финансово подпомагане, 

като по данни на Фонд „Земеделие“ това около 700 стопани. При някои от тях не са 

приключили административните проверки, проверките на място за животни по 

схемите за обвързано подпомагане, при други има необходимост от допълнителни 

административни проверки за оранжерии и площи оранжерии с ягоди и/или малини, 

трети имат задължения към Фонда, при други има възникнали казуси, обстоятелства и 

несъответствия, които налагат допълнително изследване и проверка на допустимостта 

за подпомагане и окончателно произнасяне, последващ контрол през декември 2022 г. 

след извършване на проверки на място или административни проверки по СЕПП, 

кампания 2022 г. с цел установяване на допустимата площ за подпомагане за сектор 

растениевъдство, на база първоначален слой „площи допустими за подпомагане“. 

Условията и изискванията са същите. Направена е промяна в максималният 

интензитет, който могат да получат земеделските оператори, съгласно която в 

Указанията за прилагане на държавната помощ от 18.11.2022 г., той е повишен до 

                                                 
11 www.dfz.bg – държавен фонд „Земеделие“-РА, 28 септември, 2022 г. 
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250 000 евро. Тази промяна се отнася за всички кандидати с валидни и одобрени 

заявления и по двата приема, като ще се наложи и окончателно преизчисляване на 

сумите, тъй като някои кандидати са достигнали таванът от 62 000 евро в 

предходният прием и сега при увеличаването на интензитета, ще получат и 

допълнително подпомагане. 

Близо 72.3 млн. лв. доплащане получиха 35 329 стопани по схемата за 

държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за 

преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу 

Украйна“ за 2022 г. в рамките на утвърдения бюджет по помощта. Това стана 

възможно вследствие на остатъчен ресурс, на база на който, УС на ДФ „Земеделие“ 

взе решение да увеличи ставките по помощта. Общо изплатената сума по помощта 

към момента възлиза на 425 437 533 лв.12 

Видно от съобщението на Фонд „Земеделие“ окончателното плащане от 

остатъчният бюджет е направено на 23 декември 2022 г. То е с по-големи ставки, 

насочено е към всички стопани, които са кандидатствали и по двата приема от 

мярката и са допустими за кандидатстване, като е достигнат почти 100% от 

утвърдения бюджет. 

Плащането от остатъчният бюджет е направено за всички кандидати по 

двата приема по т.3. и т.3.1. и се въвежда със задна дата. В предвид  вдигането на 

тавана от 62 000 евро до 250 000 евро на стопанство, по-големите ще получат 

голямото финансиране/преразпределение/уравняване на остатъчния бюджет, за 

сметка на малките и средни стопанства, които ще бъдат ощетени. 

 

4. Последната възможност за подпомагане през 2022 г. беше приемът на 

заявления по третата кризисна помощ за Украйна – под мярка 22.1. 

„Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани, които са особено 

засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“. 

Мярка 22 беше създадена към ПРСР, за периода 2014-2020 г. Съгласно чл. 59, 

параграф 6“б“ от Регламент ЕС 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 

29 юни 2022 година13, общият бюджет по нея не надвишава 5 % от бюджета на ПРСР 

за 2021 г. и 2022 г. за всяка страна-членка на ЕС, която може да се отдели за 

подпомагане на земеделските стопани, които са особено засегнати от негативните 

последици от войната в Украйна, с цел преодоляването им. 

Нашата  страна формира общ бюджет по мярка 22, в размер на 32 млн. евро 

или малко по-малко от 64 млн. лв. Съгласно Заповед на Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“ от 18.11.2022 г. конкретният бюджет за приема по мярка 22.1. от 

ПРСР, беше определен на левовата равностойност 28 млн. евро или 54 762 805 лв. 

Подпомагането е насочено към земеделските стопани от сектори 

животновъдство и растениевъдство. Максималният размер на подпомагане, който 

може да получи едно земеделско стопанство е левовата равностойност на 15 000 евро, 

който се отчита с предоставената вече финансова помощ по схемите по т.2 и т.3. При 

надвишаване на този лимит, се издава уведомление за надвишен лимит и заявлението 

не се оторизира над фиксираният лимит. Документите се подават в ОС „Земеделие“ 

                                                 
12 www.dfz.bg – държавен фонд „Земеделие“-РА, 23 декември, 2022 г. 
13 Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 г. за изменение на 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно 

подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на 

последиците от руското нашествие в Украйна 
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по постоянен адрес на кандидата, физическо или юридическо лице, от 22.11.2022 г. до 

05.12.2022 г.  

Приемът по под мярката се осъществява по реда на Наредба № 3 от 15 ноември 

2022 г. за прилагане на под мярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане на 

земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското 

нашествие в Украйна“ от ПРСР, за периода 2014-2020 г.14 

Някои от основните изисквания към кандидатите са да са регистрирани по реда 

на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските 

стопани, да са кандидатствали по схемите и мерките на директните плащания, по реда 

на Наредба № 3 от 2015 г. и да имат валидно подадено заявление за подпомагане към 

Фонд „Земеделие“ – РА за 2021 и 2022 г.  

Ставките на подпомагане са предварително определени в Наредба № 3 от 15 

ноември 2022 г, като плащането е за стопанство и в предвид референтната бройка 

на животни и/или ха земеделска земя за настоящата стопанска година. 

Изискването за оранжерийното отопляемо производство е оранжериите да 

притежават инсталация или съоръжение за отопление, което да затопля помещението 

и да работи на твърдо или течно гориво, ток, газ. Тези обстоятелства се доказват с 

прилагането на документи. 

Държавен фонд „Земеделие“-РА преведе 45 539 958 лв. по под мярка 22.1. 

„Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено 

засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР за периода 2014 

– 2020 г. Средства получават 31 354 земеделски стопани.15 

Видно от прессъобщението на Фонд Земеделие са преведени в края на 

декември малко над 45, 5 млн. лв. Остатъкът от около 9 млн. лв. от бюджета до 54 

762 805 лв. може да бъде преразпределен към кандидати, който притежават над 150 

ха площи със слънчоглед, но не са получили подпомагане. В Наредбата по приема е 

записано, че стопани, отглеждащи  площи със слънчоглед от 100 ха до 149, 999 ха ще 

получат по 6 000 лв. подпомагане. Но, не е определено подпомагане за земеделски 

оператори, притежаващи площи със слънчоглед над тези 150 ха, въпреки, че са 

допустими и са си подали в срок документите за подпомагане в съответните ОС 

„Земеделие“ в страната. В случая може да бъде направена промяна в наредбата, която 

да регламентира получаването на подпомагане за площи със слънчоглед над 150 ха, и 

то да бъде изплатено в началото на 2023 г. т.е. тези около 9 млн. лв., както и за 

други кандидати, при които има възникнали казуси за разрешаване и/или 

предоставяне на допълнителна информация по настоящия прием.  
Останалата част от общия предвиден бюджет по мярка 22 от ПРСР до близо 64 

млн. лв. (неизплатени по приема през 2022 г. и остатък от общия бюджет) ще бъде 

разпределен в началото на 2023 г. Той ще бъде насочен към нова под мярка 22.2. от 

ПРСР и подпомагане на сектори, които не бяха подпомогнати през приема през 2022 

г. Ще бъде направен допълнителен анализ за определяне на степента на увеличените 

производствени разходи и неблагоприятното въздействие върху себестойността на 

производството, както и уточняване на критериите за подпомагане към някои 

сектори, като например пчеларство, преработвателни предприятия, отглеждане на 

малини оранжерийно производство и др. 

 

                                                 
14 Наредба № 3 от 15 ноември 2022 г. за прилагане на под мярка 22.1. „Извънредно временно 

подпомагане на земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското 

нашествие в Украйна“ от ПРСР, за периода 2014-2020 г. 
15 www.dfz.bg – държавен фонд „Земеделие“-РА, 21 декември, 2022 г. 
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Сравнителен анализ на реализираните помощи през 2022 г. 

Таблица 1. Реализирани извънредни помощи в България през 2022 г. 

Мярка, схема, помощ Срок на 

кандидатстване 

Сектори на 

подпомагане 

Бюджет, лв.  

1.„Помощ в подкрепа на 

ликвидността на земеделските 

стопани за преодоляване на 

негативното икономическо 

въздействие на COVID-19“ за 2022 

г. 

 от 21.04.2022 г. 

до 20.05.2022 г. 

в ОС 

„Земеделие“ 

1.Растениевъдство 

2.Животновъдство и 

пчелни семейства 

 

143 500 000 

2.Предоставянето на извънредна 

финансова помощ на земеделските 

стопани от определени сектори 

от 29.07.2022 г. 

до 08.08.2022 г. 

удължен до 

17.08.2022 г. 

в ПСМП, ОД на  

ДФ „Земеделие“ 

1.Сектор Свиневъдство 

2.Сектор Птицевъдство 

3.Лозаро – винарски 

сектор 

4.Оранжерийно 

производство на 

зеленчуци: 

-отопляеми оранжерии 

-неотопляеми оранжерии 

 

 

 

62 259 820 

3.Схема за държавна помощ 

„Помощ в подкрепа на 

ликвидността на земеделските 

стопани за преодоляване на 

негативното икономическо 

въздействие на руската агресия 

срещу Украйна“ 

от 01.09.2022 г. 

до 23.09.2022 г. 

променен до 

16.09.2022 г. 

в ОС 

„Земеделие“ 

1.Животновъдство-едри 

и дребни преживни 

животни, коне, пчелни 

семейства 

2.Растениевъдство-

плодове, зеленчуци, 

маслодайна роза, ориз, 

винени лозя, черупкови, 

салати и марули, бамя, 

тиквички, тютюн. 

 

 

426 000 000 

3.1.извънреден прием по т.3  от 14.11.2022 г. 

до 18.11.2022 г. 

в ОС 

„Земеделие“ 

земеделски стопани, 

които не са 

кандидатствали по 

предишният прием по 

мярката, обявен от 1 до 

16 септември 

 

 

85 000 000 

4.Подмярка 22.1. „Извънредно 

временно подпомагане на 

земеделските стопани, които са 

особено засегнати от последиците 

от руското нашествие в Украйна“ 

от 22.11.2022 г. 

до 05.12.2022 г. 

в ОС 

„Земеделие“ 

1.Животновъдство-едри 

и дребни преживни 

животни 

2.Растениевъдство-

плодове, полски 

зеленчуци, зеленчуци 

оранжерийно 

производство-открити и 

закрити оранжерии, 

маслодайна роза, винени 

лозя, слънчоглед, гъби. 

левовата 

равностойност 

на 28 000 000 

евро 

Източник: www.dfz.bg – Държавен фонд „Земеделие“ - РА 

 

Основни изводи от извънредното финансово подпомагане на земеделието 

в България през 2022 г. 

Във връзка с конкретно разгледаните извънредни финансови помощи, 

могат да се формулират някои основни изводи и тенденции от научното 

изследване. 

Общият размер на финансовото подпомагане през 2022 г. е над 700 млн. лв. 

Това е един огромен извънреден ресурс, който беше администриран бързо от ДФ 
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„Земеделие“ – РА и достигна за кратко време до кандидатите от земеделския сектор в 

България. 

Отпуснатите финансови средства имат за цел да подпомогнат стопаните през 

2022 г., в предвид негативното проявлението на COVID-19 и избухналата война в 

Украйна. 

Чрез тяхното усвояване се очаква да се формира устойчивост в дейността на 

земеделските стопанства от първичното селскостопанско производство и осигуряване 

на жизнеспособност и непрекъснатост в селскостопанските процеси на стопанствата. 

Обхватът на приложените кризисни мерки е сравнително голям, насочен е към 

основните направления в селското стопанство – растениевъдство и животновъдство, 

вкл. и към интензивните и чувствителни направления, сектори и браншове. 

Условията и изискванията за кандидатстване (общи и специфични) се достигат 

сравнително лесно от земеделските оператори, с изключение на оранжерийното 

производство (открито и закрито), където изискванията са по-сложни.  

Фермерите придобиват все повече знания и компетентност при кандидатстване 

по схемите и мерките и изпълняване на критериите за функциониране на 

стопанствата си. 

Администрацията в сектор земеделие е подготвена, квалифицирана и успешно 

прилага изискванията за получаване на извънредното подпомагане, а промените в 

нормативната уредба се правят от ръководството на МЗм и ДФ „Земеделие“ в помощ 

на  фермерите и с цел достигане на финансирането до по-голям брой стопанства. 

С цел намаляване на административната тежест при прием и обработка на 

документи се използват данните от ИСАК и подадени заявления за кандидатстване за 

2021 г. и/или 2022 г. от стопаните. Чрез ИСАК се упражнява и ефективен контрол на 

целия процес по кандидатстване и изплащане на помощта. ИСАК се използва и от ОС 

„Земеделие“ и от ДФ „Земеделие“ т.е. прилага се една надеждна и обективна 

процедура за кандидатстване на база конкретни доказателства, генерирани в ИСАК. 

Установяването на допустимите кандидати по извънредните мерки и 

изплащането на финансовите средства по тях става след извършване на 

административни проверки в ИСАК и/или проверка на място в стопанството на 

земеделския оператор, вкл. и чрез предоставяне и ползване на служебна информация 

от различните секторни регистри. 

При някои от мерките се наблюдава и промяна в сроковете за прием на 

документи (удължаване или намаляване), което е продиктувано от динамиката на 

процесите в сектора и задоволяване изискванията на кандидатите. 

Въпреки това, някои от ставките за подпомагане в агро сектора са ниски и не 

отговарят напълно на очакванията на фермерите, и не водят до осигуряването на 

ликвидност, жизнеспособност и непрекъснатост в селскостопанските процеси. 

Кризисното подпомагане е навременно, осъществява се сравнително бързо, но 

в някои случаи не е правилно и справедливо разпределено между малките, средни и 

големи стопанства, в предвид постоянно увеличаващите се разходи за електрическа 

енергия, материали, разходи за труд, административни разходи, торове, препарати, 

фураж и др. 

Ставките за подпомагане по т.1, т.2 и т.3, е за допустима за подпомагане 

площ в ха, или за притежавани брой животни, а при мярката по т.4 ставката се 

увеличава в зависимост от големината и размера на стопанството в ха или 

притежавани животни т.е. взима се в предвид референтна бройка животни/ха за 

настоящата стопанска година. 
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По някои от мерките се наблюдава и увеличаване на първоначалните ставки, 

след определяне на допустимите кандидати, извършване на проверки от 

администрацията, преразпределяне и уравняване на остатъчния ресурс в края на 2022 

г. 

По мярка по т.4. ставките за подпомагане са определени небалансирано. 

Малките и средни стопанства получават слабо подпомагане за сметка на големите. 

Например за площи с плодове над 500 дка са предвидени 25 000 лв., а до 49 дка се 

полагат 450 лв., а за животни над 500 бр. овце и кози – 17 000 лв., а от 10 до 49 бр. – 

650 лв. Така за над 500 дка са предвидени около 50 лв. на дка, а под 500 дка се полагат 

около 18-20 лв. на дка, за над 500 овце се пада по 34 лв. на едно животно, а под 500 

средно 10-12 лв. 

Фиксираните тавани за различните мерки и промените към тях оказват 

разнопосочно влияние върху получаването на финансови средства за стопаните. 

Фиксираният таван от левовата равностойност от 15 000 евро по т.4, който се 

формира с натрупване от подпомагането по предишни две мерки по т.2 и т.3, ще бъде 

достигнат предимно от големите земеделски стопани, а подпомагането за малките и 

средни стопани пък е в малки размери и отново ще бъде недостатъчно. 

Формира се тенденция, че големите земеделски стопанства ще бъдат ощетени 

и няма да получат подпомагане по третата кризисна мярка по т.4 за Украйна, а пък в 

същото време ставките за малките и средни ферми не са големи и те също няма да 

получат необходимото им подпомагане за преодоляване на трудностите в бранша. 

В същото време фиксираният таван по мярката по т.3 беше 

променен/увеличен от 62 000 евро на 250 000 евро на стопанство. Формира се 

тенденцията, че колкото по-голямо е стопанството, толкова помощта ще е по-голяма 

до достигане на лимита от 250 000 евро. Малките и средни ферми ще бъдат ощетени, 

те притежават по-малко площи и животни и ще получат по-малко подпомагане, 

въпреки предоставената им възможност за финансиране до 250 000 евро, която не 

могат да достигнат. Хубаво е да има лимити за получено финансово подпомагане (от 

национален или европейски бюджет), но следва той да бъде балансирано разпределен 

и правилно  фиксиран, за да има равнопоставеност между земеделските стопанства. 

Налага се изводът, че приложението на изследваните извънредни 

финансови инструменти за подпомагане през 2022 г. в земеделският сектор, 

формират някои кризисни финансови дисбаланси и спорни възможности за 

подпомагане на различните по големина земеделски стопанства – малки, средни 

и големи. 

 

Заключение 

Едновременното неблагоприятно въздействие на две световни кризи – 

пандемията от COVID-19 и избухването на войната в Украйна застрашава развитието 

на агро сектора в световен мащаб, вкл. и в България. През 2022 г. някои земеделски 

оператори са в състояние на преустановяване на своята дейност, други едвам 

оцеляват, а трети търсят начини за осъществяване на дейността си в съществено 

променената пазарна конюнктура, влошените условия и растящи разходи за 

производство. Всичко това води до поставяне на земеделието ни пред сериозни 

предизвикателства, нарушаване на производствения цикъл и прекъсване на цялостния 

процес на доставки на хранителни стоки и вериги. Чрез предоставянето на извънредна 

финансова подкрепа за агро сектора през 2022 г. в размер на над 700 млн. лв. се цели 

неговото стабилизиране, формиране на устойчивост и непрекъснатост на 

селскостопанското първично производство в страната ни и посрещане на 
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предизвикателствата и несигурността, породени от динамичната реалност в световен 

и национален мащаб. 
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ABSTRACT: COVID-19 Pandemic has disrupted most of the industries in the world but 

fortunately education could switch to online mode as it was the best solution for continuing education during 

the un precedent situation all over the world. This study aims to determine the challenges confronted by 

Albanian students in the private and public universities during transition to online learning during the 

COVID-19 Pandemic starting in the second semester of 2020. The contribution of this study is to evaluate the 

students’ new experiences in online education and to assess the feasibility of the virtual methods of learning. 

This is achieved by analyzing 981 students’ responses to the survey – based questionnaire. A descriptive 

statistical method was used to test the validation and the reliability of the study. It is found that the main 

problems that influence and impact online learning during COVID-19 are related to technical, academic and 

social interaction challenges. The study results show that most of students do not agree with continuing online 

learning as they find auditorium more motivating than online learning. 

 

KEYWORDS: COVID-19 Pandemic, learning challenges, online learning 

 

1. Introduction 

The mission of universities is the creation and development of man as a social being, 

the cultivation of creativity, the maturation of social and cultural sensitivity, the growth of 

love for life, teaching and all-round inclusion which many of us refer to as "life and civic 

knowledge". The emotions created and exchanged in the auditorium are the epicenter of 

future relationships. The immediate and forced closure of March 2020 affected every aspect 

of life and confronted us with previously unimaginable challenges and difficulties. The 

decision of governments around the world to discontinue teaching put before the heads of 

education, academic staff, administration, support staff and students the challenge of 

switching within the week from auditoriums to online platforms. Platforms in which nearly 

80 percent of the content is provided through digital devices and networks (I. Elaine Allen, 

Jeff Seaman, February 2016). But can online programs accomplish this life-inspiring 

mission and beyond? What challenges did the students face in successfully completing this 

mission during the pandemic? Three University of Edinburgh lecturers in their paper 

emphasize that successful online programs are the result of students, teachers and 

administrators learning to work effectively within and around the constraints of 

infrastructure and policy. They also propose that these collaborators should be supported to 

develop practices that work for them, both individually and collectively (Fawns, T., Aitken, 

G. & Jones, D, 2019). Online learning became mandatory everywhere, but different 

countries, especially developed countries, had previous experiences in this field. Open and 

distance learning institutions have students around the world, separated by distance, and the 

internet has reduced this world to a small village and made learning accessible (Setlhako, 

June 2014). Based on another experience, Kieran Egan and Yvonne Crotty in their research 

on the challenges of distance learning say that just over a quarter of the academic staff had 

previous experience in distance learning and only 14.7 percent of students had previously 

mailto:xhensila.abazi@uniel.edu.al
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performed a distance training course (Kieran Egan and Yvonne Crotty, 2020). The forced 

transition from auditoriums to online learning was a totally new experience for Albanian 

universities, an experience in an unexplored environment. The integral elements of this 

environment such as social practices, tools, participants, learning in community, and 

outcomes unquestionably influence learning practices on the online platform. The 

interaction of these elements creates an environment for a meaningful online educational 

experience (David S. Stein and Constance E. Wanstreet, 2017). While browsing research 

works of this pandemic period, the desire and need to use online learning platforms in the 

future is felt everywhere. These platforms are proposed as complementary (Habaragoda, 

2020) and not as an attempt to replace or automate human teaching (Beatrice Alex, Clare 

Llewellyn, Pawel Michal Orzechowski, Maria Boutchkova, 2021). 

 

The study answers the following questions:  

 What are the challenges of online learning and what will be the provided facilities to 

students during online learning? 

 Are there any differences in students’ challenges according to gender, place of living 

during pandemic (rural and urban), year of studies, and level of studies (bachelor and 

master)? 

 Are there any differences with online learning in the future according to gender, 

place of living during pandemic (rural and urban), year of studies, and level of 

studies (bachelor and master)? 

 Are there any differences in increased competencies according to gender, place of 

living during pandemic (rural and urban), year of studies, and level of studies 

(bachelor and master)? 

 Are there any differences in the performance with online exams according to gender, 

place of living during pandemic (rural and urban), year of studies, and level of 

studies (bachelor and master)? 

 How to make online learning more engaging, motivating and innovative? 

 Will students become familiar with online platforms and get enough experience and 

confidence to continue online learning? 

 

Literature review  

Visser defines engagement in learning as the process which involves the learner in a 

constant communication with a human, social, biological and physical environment thus 

gaining intelligent behavior and the ability to interact constructively with change (Visser, 

2001). MOOC (Massive Online Open Course) has facilitated and increased academics’ 

awareness of online learning and its involvements (Lynch, 2004). One of the missing 

aspects in online learning was definitely the human aspect and interaction (Kieran Egan and 

Yvonne Crotty, 2020). In an experiment conducted for 13 weeks with students of Singapore 

University of Technology and Design the authors noted that the use of virtual tables, 

especially for students in fields such as physics or mathematics, required more time 

compared to the use of these communication tools in the auditorium, but nevertheless the 

cooperation was realized (Da Yand Tan and Jer-Ming Chen, 2021). Although it sounds like 

social science students might find it easier to make the immediate transition to online 

learning, we must emphasize the fact that this unplanned transition put everyone in the face 

of unprecedented difficulties. The students of the psychology department at Oradea 

University in Romania adapted to the situation created by COVID-19 and tried to do their 
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best without having problems with online outcomes, but what they lacked was interaction 

with lecturers, intermediate breaks and face to face discussions (Drugaș, 2020). E-learning 

experiences in developing countries and research around them highlight a number of 

challenges. At Wayamba University of Sri Lanka was felt the necessity of strategic 

planning, the need for training of all actors and IT infrastructure investments (Habaragoda, 

2020). In another research by lecturers and researchers from the University of Edinburgh 

results show that students positively evaluated working with smaller groups, summaries of 

previous sessions, frequent feedback, and question and answer sessions. Difficulties were 

encountered in community building and effective student communication. One of the 

lecturers at the end says that he would like to find a way to make the students more 

interactive and to turn them on their cameras (Beatrice Alex, Clare Llewellyn, Pawel Michal 

Orzechowski, Maria Boutchkova, 2021). Previous studies have found that students’ 

performance in online learning has a strong relationship with their characteristics, especially 

in terms of gender (Muilenburg & Berge, 2005). A growing number of studies have 

indicated that gender has no significant or consistent association with learning outcomes 

(Vermunt, 2005). What can we say for the online performance? One previous study 

confirmed that gender difference plays a role as a moderator in the adoption of multimedia 

for learning (Park, Kim, Cho, & Han, 2018). Some researchers consider gender as one of the 

most significant predictors of students’ performance (Kizilcec & Halawa, 2015). Most 

studies agree that it is debatable whether using online learning systems can achieve the same 

learning effectiveness as traditional learning (Pye, Holt, Salzman, Bellucci, & Lombardi, 

2015).There are some advantages and disadvantages of online learning; the accessibility of 

online education globally, saving time, money, and efforts are advantages of online learning 

(Mahyoob, 2020). The application of technologies and digital literacies have been 

developed and improved (Coiro, Knobel, Lankshear, & Leu, 2008). Nowadays, the 

challenges to access online learning are less because both learners and teachers have been 

experienced the excellent opportunity of knowing and interacting with educational 

technology tools such as mobile-based learning, computer-based learning, and web-based 

learning (Pellegrini, Uskov, & Casalino, 2020). 

 

Theoretical framework  
The need for a bridge between basic learning research and educational practice has 

long been discussed. To ensure a strong connection between these two areas, Dewey called 

for the creation and development of a “linking science”, a “middleman position”, and Lynch 

for employing an “engineering analogy” as an aid for translating theory into practice 

(Ertmer & Newby, 2013). During 20th century, e-learning has become a model for learning 

used by many people who are unable to attend on campus classes because of work, 

geographical distance, disabilities, ecc,. (Irene Cheng, Randy Goebel, Anup Basu, Lluis 

Vicent Safon, 2010). Internet plays a decisive role in remote work, online learning, online 

collaboration, ecc. (Favale, T., Soro, F., Trevisan, M., Drago, I., and Mellia, M, 2020). We 

can mention three of the main theories of education according by Picciano; behaviorism, 

cognitivism, and social constructivism (Picciano, 2017). The basic principle of Behaviorism 

is that learning is the result of a person's response to a stimulus. The student does not work 

independently on the environment but on the contrary, the behavior is controlled by 

environmental factors, thus not having the control of the learning or the time it takes to 

achieve it (Karageorgakis, 2018). Cognitivism added to the theories of behaviorism by 

looking at learners not as blank slates but as individuals with unique points of view, 

experiences, and knowledge, and instructors should build on these to meet the learning 

needs of participants.  Recognizing that learners have subjective views of knowledge means 
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that lessons and activities may have different outcomes based on the learners’ experiences 

(Donohue, 2020). Constructivism is an approach to learning that holds that people actively 

construct or make their own knowledge and that reality is determined by the experiences of 

the learner (Elliott, 2003). In elaborating constructivists’ ideas Arends states that 

constructivism believes in personal construction of meaning by the learner through 

experience, and that meaning is influenced by the interaction of prior knowledge and new 

events (Arends, 1998). Online education, however, has often followed behaviorist 

principles. For example, online software applications provide immediate feedback to 

learners based on progress, thus, reinforcing positive advancement in the material. The main 

element of any distance learning program is the learner. Beyond the main role of the learner 

no theory or program would be complete without other elements like communication, 

physical distance between lecturers and students and learner autonomy. Distance creates a 

new situation which must be restored to resemble more closely the interpersonal aspects of 

traditional teaching and learning. At this point the debates, the structure and the mutual 

relations enable the overcoming of the obstacles created due to the physical distance. 

Technology must provide functional structure, dialogue, interaction and support. 

Technology takes into account both the goals of education and the technological profiles of 

academic staff and students (Kotze, 2021). 

 

2. Methodology 

The purpose of the current study is to find out the challenges confronted by students 

in Albania during the transition to online learning due to the COVID-19 pandemic and 

explore possible solutions and suggestions for future virtual learning. The study was 

conducted at the students of Albanian Public and Private Universities belonging to Bachelor 

and Master level of study. It was performed via Google Forms during two weeks (middle of 

November 2021 – first week of December 2021). The sample comprised 981 students: 

28.6% males and 71.4% females, 25.3% private university and 74.7% public university, 

39.9% living in rural towns and 60.1% in urban towns during pandemic, 79.3% bachelor 

students and the rest master students. Almost all of the participants didn’t have any prior 

online learning experience.  

 

Research Instrument 

For the investigation and data collection, an online survey – based questionnaire was 

designed to estimate the students’ online learning challenges during the unprecedented 

health and economic crisis. The survey contains 22 multiple questions (yes/no, multiple 

choice, and open ended questions), which covered the study’s objectives. It was designed 

via Google Forms and distributed among students using WhatsApp groups, Teams groups, 

emails and social media. The questionnaire consists of different parts; the first part is about 

students’ demographic information, the second part includes a set of questions about 

students’ experiences with online learning platforms, problems they faced during online 

learning, their expectations and open-ended questions to get any extra information about 

online education and their suggests for the improvement of online learning. It was used one 

way ANOVA (Gujarati, 2004) procedure with SPSS to check for the differences in their 

perceptions and challenges according to gender, place of living during pandemic (rural and 

urban), year of studies, level of studies (bachelor and master), the profile of studies and 

according to the status of the university (public or private) with a 5% level of significance. 

The questionnaire was checked for validity and reliability fulfillment. In the present study, 

Cronbach’s alpha exceeded 0.7 for all items, indicating that the scale had a high degree of 

internal consistency (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006). 
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3. Results, discussions and conclusions 

Before going to specific questions students were asked about their expectations for 

the online learning and 41.5% of them had low expectations, 19.7% high expectations, 

27.2% no difference and 11.6% responded that they didn’t know. The first research question 

was about tools used during online learning. Microsoft Teams was used from 50.9% 

followed by Google classrooms with 40.1%, WhatsApp with 37.7%, Emails with 12.8% and 

13.6% other tools. The percentages are shown in the figure 1. 

 
Figure 1. Online educational platforms during pandemic -19 in Albania 

 

The second research question was about the reported challenges and obstacles 

encountered. The first issue is the lack of internet with almost the same percentage (39%) 

with the lack of social interaction. Second issue is internet speed, where 33.2% of students 

face this problem. With the same percentage, the third issue is online exams and the lack of 

laboratory work. 19.7% of students had difficulties downloading the materials, 15% have no 

knowledge with the using of platforms and 9.8% no knowledge about technology. The 

percentages are shown in the figure 2. 

 
Figure 2. Issues encountered during online learning 



78 

 

 

 

The third research question aimed to gain information about what could improve the 

online learning performance. 40% of the students find that a brief summarize of the lectures 

would be very effective. 39.1% find effective repetitive sessions before the exams. Some 

other tools could be the extension of exam season, extra materials, lesson development 

schedule, online blackboard tables, separating the students in smaller groups and social 

interaction between students and lectures. The percentages are shown in the figure 3. 

 
Figure 3. Tools to improve online learning 

 

The fourth research question aimed to gain information about most preferred tools to 

conduct online exams in the future. 43.3% of the students preferred quizzes, 31.4% course 

assignments, 10.7% live exams with Zoom, Skype, Teams, ecc., and 14.6% other tools.  

Table 1 summarizes the percentages of two other descriptive questions. It could be easily 

noticed that most of them would not choose to study online in the future as well as most of 

them do not agree that their competencies are increased with this online learning experience. 

 

Table 1. Increased competencies and online learning in the future 

 Totally 

agree 

Agree No 

difference 

Not 

agree 

Don’t know 

Did the e-learning increased your 

competencies for e-learning in 

the future? 

14.4% 24.7% 19.3% 31% 10.7% 

Would you agree to study an 

online study program in the 

future? 

14.7% 19.7% 6.1% 46.4% 13.1% 

 

Another research question tried to find out how was the performance of the students 

with the online exams. It is found that only 11.2% had a higher performance, 41.4% had a 

lower performance and 47.4% the same performance as in the auditors. Looking at the 

results it can be easily shown that the online exams didn’t impact positively their results. 

While the questions about the interest and devotion of the students in the auditors and online 

learning; 67.7% of the students versus 39.4% is high, 27.8% versus 40.7% is medium and 

4.5% versus 19.4% is low. The last research question was to find out which tool does 
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motivate the students the most and the results show that 65% of them choose auditor, 15.2% 

online and the rest of 19.8% a combination of them. As a conclusive remark the study do 

not support the online learning as the most motivational and effective tool of learning. Our 

final analyze tries to find out statistical differences between challenges faced and gender, 

place of living during pandemic, level of studies and year of studies. We have performed the 

same test for differences with online learning in the future, increased competencies and 

performance during online exams. It’s interesting to find out that there are significant 

differences between groups with almost all the issues discussed previously. Taking in 

consideration these differences can help taking in consideration further decisions impacting 

online learning in Albania. As other countries may be didn’t faced online learning for the 

first time the Albania reality is different in this broad way of learning. The results with 

calculated Fisher and p-values are summarized in the table 2. 

 

Table 2. Challenges encountered according gender, place of living, level and year of 

studies 

 Gender Place of living Year of 

studies 

Level of 

studies 

Challenges encountered during 

pandemic 

F = 5.592 

(0.018) 

F = 18.363 

(0.000) 

F = 4.822 

(0.000) 

9.315 

(0.000) 

Online learning in the future F = 

17.114 

(0.000) 

F = 16.738 

(0.000) 

F = 10.625 

(0.000) 

27.680 

(0.000) 

Increased competencies F = 3.828 

(0.051)* 

F = 17.396 

(0.000) 

F = 8.599 

(0.000) 

15.974 

(0.000) 

Performance during online 

exams 

F = 3.054 

(0.081)* 

F = 4.009 

(0.046) 

F = 4.664 

(0.000) 

1.644 

(0.194)** 

*significant at 10% level of significance 

**not significant 

 

If we would have a look at the crosstabs we would notice that rural living students 

faced more the lack of internet than urban living students. We could say the same thing for 

the bachelor students of first year of studies. This category suffered more the lack of social 

interaction and had more difficulties with online exams. Bachelor students had higher 

degrees in all the challenges faced than master students. According to online learning in the 

future results show that females and Master of Science’ students are more predisposed to 

attend it but no matter what gender, year of study, level of study and place of living, most of 

participants are in the indecision zone. Bachelor students felt less secure about increased 

competencies comparing with master students. It is also shown that females feel more 

secure with the competencies obtained from online learning. Our study supports the findings 

of Muilenburg for the role of gender, previously mentioned on this paper. 
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ABSTRACT: Social Digital Marketing is the fastest evolution of Digital Marketing, which brings 

immediate and measurable benefits for small and medium businesses. The application of this new Digital 

Marketing formula is a springboard that leads to profitable income and a secure clientele. However, no matter 

how efficient this formula is created by Digital Marketing Specialist Marketers, it is not applied and not used 

properly by businesses. small and medium for the sole reason because they are not informed and familiar with 

this formula. As Beth Comstock .GE said "Marketing work is never finished. It is always in motion. We must 

continue to bring innovations every day.". But innovation is embraced very quickly by consumers but not with 

the same speed by businesses and service providers. In this study based on real data obtained from a survey I 

made on small and medium-sized businesses in Italy and based on data. It was concluded that small and 

medium businesses are not familiar with the new Social Media Marketing formula. Also known as Social 

Digital Marketing. Importance. 

 

KEYWORDS: Social Digital Marketing, consumer behavior, medium businesses, advantages 

 

I. Literature review  

1. What is Social Media Marketing? 

Griffin-LaFleur explained (SMM) in this way.  

Social media marketing (SMM) is a form of internet marketing that uses social 

media apps as a marketing tool. 

These social media platforms enable brands to connect with their audience to: 

• build a brand; 

• increase sales; 

• drive traffic to a website; and 

• build a community of followers to share and engage with content. 

Producing relevant content that users will share with their own networks helps 

brands increase their exposure. It also extends their reach toward fans, potential customers 

and even potential employees when used as a recruitment tool. 

Social media marketing also enables organizations to get customer feedback while 

making the company seem more personable. Social media enables organizations to create 

relationships with their audience. It gives end users a platform to ask questions, voice 

complaints and generally be heard. It also gives brands the opportunity to respond, adapt 

and adjust business processes or products. 

Some popular social media apps include Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 

Pinterest, Instagram and Snapchat. Each platform has elements that makes it attractive to 

use. And when a company uses several in combination to deliver a multichannel message, 

consumers can see those messages on their preferred channels. Pillars of social media 

marketing. 

 

2.Pillars of social media marketing 

mailto:mimozakotollaku@uniel.edu.al
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When developing marketing programs, one key area that marketers care about is 

how to deliver their messaging. Social media helps spread those messages to the right 

people at the right time, through both free and paid means. Social media also enables brands 

to learn more about their audience's personal, geographic and demographic information. 

This enables organizations to customize their messaging and content for the best 

engagement. There are five pillars of social media marketing that will lead to a successful 

program. 

 

a. Social strategy 

With any marketing campaign or activity, an appropriate strategy should be laid out 

in advance. Organizations need to determine the goals of the program, the channels that will 

be used and what types of content will be shared. Here are some examples: 

• Determine goals. Using social media for marketing should align closely with 

business and other marketing program goals. Some goals that businesses can use to measure 

success include increasing brand awareness, driving website traffic and leads, and 

increasing  

• Select social media platforms. There are many social platforms available, but it 

doesn't make sense for businesses to use them all. Organizations need to know their 

audience and choose the platform(s) that best fit their demographic. 

• Content mix. Each social platform has a unique flavor for distributing content - 

including video, imagery, links and direct messaging. So brands need to identify which 

content their marketing persona is most likely to engage with. 

 

b. Planning and publishing 

After establishing a strategy, it is time to begin publishing. This can be as simple as 

posting a new blog post, sharing information about an upcoming event or posting a new 

product video. But being consistent is the key to an effective SMM program. To build an 

audience, organizations should post frequently to their page. Posting relevant content 

consistently will keep the audience coming back for more. 

Content that organizations post to social media should align with other marketing 

promotions. Tools such as Hootsuite, HubSpot and Sprout Social enable marketers to 

schedule their posts at the appropriate time. 

 

c. Listening and engagement 

Businesses that create activity on social platforms can see growth in interaction and 

conversations about the brand and products. Users will comment on and share posts, tag the 

company in their own posts, and even begin communicating through the instant messaging 

functionalities. These types of interactions are ideal because there are notifications in place 

to alert social media managers. This enables them to practice good customer service, which 

in turns boosts the customer experience. 

People on social media may also discuss a brand, product or service without tagging 

or speaking directly to a company. There are several social media listening tools available to 

stay plugged into the conversation, such as Brandwatch, NetBase Quid and Sprinklr. Free 

tools such as Google Alerts can also notify marketers when their company is being 

mentioned. 

 

d. Analytics and reporting 

As more content is published and the audience expands, it is a good idea to 

continuously measure performance. Questions to ask include the following: 
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• Which posts are getting the most engagement? 

• Where are a brand's followers from? 

The success of any marketing program is dependent on its data and analytics 

outputs. A marketing team can use this information to make more informed decisions on 

future campaigns and take advantage of what works. 

Each social platform has its own analytics data, but there are other tools that can 

collect data from many channels into one location. This enables marketers to evaluate the 

overall success and failures of their marketing campaigns. 

 

e. Advertising 

Much of social media marketing is free - with the exception of resource time and 

specialized tools. Building an audience and publishing content on free social media sites is a 

great way to achieve marketing goals, but as the program grows, so does the budget. 

Paid marketing features can be very valuable to organizations. They can target their 

advertisements at audiences based on many factors, including demographic information, 

retargeting and behaviors. 

There are tools to help manage social media marketing at volume, but using the 

native ads functionality to begin is enough to promote posts, capture leads and ensure 

messages get in front of the right audience. 

 

II. Metodology  

The new innovative formula of SDM is created on the basis of the space provided by 

SMM. It is an accurate and effective formula that consists of demographic selection in the 

categorization of the client and a precise algorithm for the calculation of the radius in the 

perimeter of the client's floor. In SDM, 4 applications are included, 2 of each from social 

media and 2 from search applications. Instagram and Facebook and Google, Google ads. 

What makes this formula more useful and efficient is the fact that the results are 

measurable and the costs are low. SDM is designed for small and medium businesses. The 

purpose of creating SDM is to help small and medium businesses have the same digital 

marketing qualities that large enterprises have without spending large capital in the field of 

marketing. 

What makes this marketing strategy more efficient is the fact that the investor 

chooses the customer's characteristics himself. Categorizing them into: 

•Gender. 

• Age 

• Terrain radius. 

• Number of keywords. 

• The amount I will invest. 

Based on the distribution of these categories, the SDM formula acts by bringing 

potential unlocking agents. 

What is the difficulty of porcelain? 

It's simple 1. 

Investors are mostly unfamiliar with the formula. 

In a survey held in September 2022, it was concluded that only 20% of those asked 

in the current survey what SMM is, and much of this percentage had been informed about 

the benefits of the formula and had not been informed about the expenses and costs. None of 

them had been informed that it could be applied to small businesses. 

Date 12.09.2022.  
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SDM survey. 

Hosted by Intelek Group in the Lombardy area. 

Applied by the (B) Intellect group with 15 testers and 6050 tested. 

Duration 1 day 8 hours of work. 

Group number 8600 numbers. 

Answered 6400 numbers. 

Responded to survey 6050. 

Answered positively 4100. 

Answered negatively 1950. 

3000 tested turned out to have heard of SDM. 

1100 knew SDM. 

30,000 test subjects were asked the following questions: 

 

III. Questionnaire 

1. Have you heard about SDM? 

2. What is SDM in your opinion? 

3. How much are you spending on digital marketing for your business? 

4. How functional is the marketing you are using? 

5. Would you be interested in applying SDM? 

 

3000 people answered that they had heard from where 

2500 barely knew what it was, while 500 thought it was Marketing for big 

businesses that costs a lot. 

Only 1020 people spend on Digital Marketing. 

While in 1980 they did not spend at all. 

The marketing that is being applied is very little functional and is not measurable. 

And after it was explained, 2000 people were willing to apply. 

The 1100 who answered that they knew him were asked the following questions: 

1. Have you applied? 

2. How long does it take to get the results and was it effective? 

3. How much do you advise SDM? 

500 people had applied. 

600 had not applied because they believed more in marketing according to other 

forms. 

500 who had applied the expected results they had received in the 2nd month. 

They recommend it to everyone who had applied it 

From the survey held, we come to the conclusion that SDM is still unknown to small 

and medium-sized businesses in Italy. 

And the efficiency is 100%. 

Recommended by all users. 

 

IV. Conclusion 
SDM is still a new concept for small and medium businesses. Its measurable 

effectiveness makes it reliable and advisable. Its application is therefore an essential need 

for all applicants. Since its effectiveness is immediate. The need to spend a little and achieve 

results is primary for small and medium-sized businesses. Since the opportunity to spend a 

lot is few. 
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SDM is the most efficient and the only platform that fulfills the needs of small and 

medium-sized businesses. Both in terms of its construction, but also in terms of financial 

and effectiveness. 

But what are its obstacles and what can we do? 

Being that it is a new and still unknown platform, it is poorly interpreted by small 

and medium-sized businesses, since the many platforms that are currently in digital 

marketing require time and large financial sums to give a measurable efficiency. 

What can we do to help small and medium businesses? 

Let's make it possible for them to be informed in the right way so that they can spend 

less and earn more through SDM. 

Let's give due importance to this new formula which has already been tested and 

proved its efficiency and ability to help small and medium businesses. 

Digital Marketing is the best form of marketing if you know how to apply it. SDM 

enables you to apply the best form of Digital Marketing. 
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широком применении информационно-коммуникационных технологий. Исследование их формирования 

и развития является важной науковедческой задачей в развитии туризма в цифровую эпоху. 
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ABSTRACT: The dynamics of the modern information society changes the usual areas of human 

activity, generates various innovations based on the widespread use of information and communication 

technologies. In these conditions, scientific activity is also changing. Digitalization processes act as 

integrative to various scientific directions, based on which interdisciplinary scientific research is formed. The 

study of their formation and development is an important scientific task in the field of "digital tourism". 
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Въведение 

Современные реалии цифровизации затрагивают практически все отрасли, 

подталкивая компании создавать новые бизнес-модели. Не остается в стороне и 

туризм, который для многих стран является высокобюджетной составляющей, 

мощным драйвером экосистемы, что способствует значительной отраслевой 

консолидации. На сегодняшний день туризм – это мощнейшая индустрия, 

предоставляющая занятость миллионам людей разных профессий и квалификаций, 

это область, которая непосредственно подвержена цифровым трансформациям и 

тенденциям глобализации. Для многих других стран, туризм является одной из 

отраслей экономики, которая одновременно играет социальную и экономическую 

роли. Поскольку дальнейшее развитие туризма связывают с цифровыми 

трансформациями и информационными технологиями, назрела необходимость 

разобраться в общей терминологии, сложившейся в цифровую эру туризма, с учетом 

драйверов туристкой экосистемы и возможных моделей развития. Одним из таких 

драйверов развития нового экономического уклада безусловно является COVID-19, 

его последствия и война в Украине. Таким образом, актуальность исследования 

основных направлений развития туризма определяется сложной эпидемиологической 

ситуацией во всём мире, когда привычные, можно сказать классические, формы 

туризма полностью парализованы.  

 

Изложение 

Одной из тенденций в современных научных исследованиях является 

выявление контекстных знаний путем применения методов, подходов, технологий и 

инструментов цифровых гуманитарных наук, а также интеллектуального анализа 
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текста. Контекстные знания обычно понимаются как способность правильно «читать» 

контекст, извлекать и интерпретировать профессионально значимую информацию 

посредством контекстного поиска. Контекстный поиск – это метод последовательного 

поиска текстовых фрагментов, относящихся к запросу пользователя. В этом случае 

контекст является частью текста, словесной средой выбранного элемента текста 

(термин-концепта) для анализа. Таким образом, понятие контекста интерпретируется 

нами как самостоятельная концептуальная единица категориального аппарата, 

которая может быть использована в качестве основы для классификации научных 

текстов, визуализации иерархических и ассоциативных отношений между 431 

терминами. Под термин-концептом подразумевается одиночный термин или 

коллокация, несущие смысловую нагрузку определенного контекста.  

Методология исследования основывается на применении информационно-

коммуникационных технологий в рамках разработанного авторами подхода 

(названного «синтетическим методом») к исследованиям развития различных 

предметных областей и практик человеческой деятельности через изучение 

формирования и развития их понятийно-терминологического аппарата. В ходе 

разработки и применения подхода в исследованиях проанализированы теоретические 

и практические результаты применения научно-исследовательских методов для 

извлечения, обработки и анализа контекстуальных знаний [6,10]. Подход направлен 

на извлечение контекстных знаний из неструктурированных или 

полуструктурированных информационных ресурсов и позволяет посредством 

экспликации и картирования формировать коллекции релевантных тематике 

фрагментов (тематических контекстов). Подход комплексно обеспечивает 

применение методов поиска, извлечения, уточнения, экспликации, анализа и 

представления контекстного знания, построение трендов. Комплексность 

синтетического метода заключается в последовательном применении ИКТ на всех 

этапах исследования: – отбор цифровых ресурсов, содержащих текстовые массивы, 

отражающие научный и общественно-политический дискурсы; – использование 

аналитических инструментов отобранных ресурсов для экспликации контекстного 

знания и формирования контекстов вида «тематическая подборка», содержащих 

документы, релевантные исследуемой предметной области. На этом этапе также 

происходит экспертная оценка документов и на её основе качественный отбор 

максимально релевантных из них; – применение аналитических инструментов 

цифровых ресурсов для получения статистических отчётов и их анализа; – 

использование информационных систем и программного обеспечения для 

полнотекстового анализа сформированных тематических коллекций; – применение 

программного обеспечения для обработки и интерпретации полученных данных 

контекстного анализа; – построение трендов развития и формирование исследуемой 

предметной области. Применение синтетического метода не зависит от выбора 

конкретных информационных систем и программного обеспечения, что обеспечивает 

гибкость в его использовании и доступность его применения в зависимости от 

возможностей исследовательских коллективов. Предлагаемый и используемый в 

исследовании подход согласуется с принятыми в подобного рода исследованиях 

методах. Однако, его особенность состоит как в учёте и интеграции различных 

применяемых 432 методов, так и в собственных методах, к которым можно отнести, 

например: – отказ от изучения тематической выборки высокоцитируемых научных 

журналов с высоким импакт-фактором в пользу рассмотрения более широкого круга 

публикаций из тематически различных изданий, что позволяет эксплицировать 

большее число релевантных терминов, а также учитывать различные тенденции в 

развитии междисциплинарных направлений научных исследований, а не только 
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самые распространённые; – синтез различных методик, интегральный охват 

инструментов исследования и варьирование последовательности применения 

технологий поиска, отбора, экспликации и анализа контекстного знания в 

зависимости от начальных условий и особенностей конкретного исследования 

 

Формирование терминологического ядра «цифрового туризма» 

Туризм трактуется как - временные выезды (путешествия) граждан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания. Основы туристской деятельности, заложенные в этом 

определении, характеризуются широтой и масштабностью его элементов, 

охватывающие деятельность многих смежных сфер. Следует отметить, что 

современный уровень цифровизации общества формирует новые формы 

коммуникационных взаимодействий и взаимоотношений между производителями и 

потребителями, в том числе и в области туристических услуг [3]. Производители 

туристских услуг вынуждены внедрять современные цифровые технологии, тем 

самым формируя новое направление – «цифровой туризм». Как показывают 

исследования, устоявшегося классического понятия «цифрового туризма» пока нет и 

интерпретация термина широка и разнообразна. Однако в научном и медиа дискурсе 

предлагаются некоторые подходы и видение этого феномена через призму 

цифровизации в туризме. Анализ зарубежной литературы позволил выделить ряд 

базовых термин-концептов, определяющих процессы цифровизации в туризме: 

цифровой туризм, интеллектуальный туризм, электронный туризм и ряд других.  

 

Анализ базовых термин-концептов терминологического ядра цифрового 

туризма 

Как показывает анализ, ряд авторов оперируют таким понятием, как 

«Электронный туризм» (E-Tourism) и характеризуют его как «…не только 

электронная дистрибуция туруслуг, но и электронные экскурсии, которые также 

называют виртуальными» [4], отмечая, что появление этого термина связано «…с 

трансформацией термина «е-бизнес», который представляет собой применение 

широко спектра возможностей ИКТ для организации полного цикла бизнес 

деятельности (е-коммерция, емаркетинг, е-финансы, е-производство, е-стратегия, е-

менеджмент)» [9] и он является «…частью электронной коммерции и объединяет 

быстроразвивающиеся сферы, такие как телекоммуникации и информационные 

технологии, в индустрию гостеприимства и управления» [11]. Как разновидность 

электронного туризма может выступать «Мобильный туризм» (m-tourism) 

«…используемый мобильные технологии в виде приложений для мобильных 

телефонов (iPhone, iPad, Windows phone, Android) и позволяющий пользователям по 

телефону бронировать авиарейсы, отели, автомобили, находясь в любом месте» [10]. 

Рост цифровой грамотности и цифровых компетенций населения, развитие и 

широкомасштабное внедрение передовых технологий, таких как интернета вещей, 

больших данных, Wi-Fi, нейросетевых технологий и технологий 5G позволяют 

туристу стать полноценным участником туриндустрии. Все это привело к новому 

понятию, так называемому «Умному туризму» (smar-tourism).  

В современных публикациях отечественных и зарубежных авторов отмечается, 

что «умный туризм – набирающая силу тенденция, благодаря которой и местные 

жители, и туристы получают возможность взаимодействия с более удобной, 
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безопасной, интересной средой обитания» [6] и «умный туризм – это модель 

объединенного развития туриндустрии и инновационной технологии S&R, что 

является не только будущей тенденцией развития 437 туриндустрии, но и ключом к 

трансформации и модернизации современной сферы обслуживания» [11]. В научных 

кругах отмечается, что «умный туризм» – это туризм «…при котором всесторонняя 

максимизация экологических, культурных, общественных и экономических 

ценностей может поощряться в качестве достижения устойчивого развития сферы 

туризма с помощью таких информационных технологий, как интернет вещей, 

«облачные» вычисления, ГИС, виртуальная реальность и мобильный интернет» [5]. 

Современная концепция Smart используется для описания процессов в обществе и во 

многих сферах деятельности. На практике слово «smart» используют для описания 

технологических, социальных, экономических систем, активно внедряющих большие 

и открытые данные, интернет технологии, всевозможные датчики, новые способы 

коммуникаций и обмена информацией. По аналогии с этим применение компьютера, 

ноутбука или смартфона для подготовки путешествия или во время оного его 

формирует Smart-Tourism. По большому счету, это умение получить туристическую 

услугу через интернет в любой точке мира, на любом языке. Следует отметить, что 

отечественные авторы в ряде публикаций трактуют smart tourism и как 

«интеллектуальный туризм», подразумевая под этим «…туризм, поддерживаемый на 

уровне туристического региона интегрированными усилиями по поиску 

инновационных способов накопления и агрегирования или использования данных, 

извлеченных из инфраструктуры, социальных связей, государственных или 

организационных источников» [8] и «…туризм, в котором постоянное и 

систематическое использование умных элементов приводит к созданию 

дополнительной ценности путешествия для туриста» [7]. Современное мировое 

производство характеризуется сменой технологического уклада, а именно Четвертой 

индустриальной революцией. В 2011 году в научный оборот был введен термин 

«Индустрия 4.0». В общем плане понятие Четвертой индустриальной революции 

(Индустрия 4.0) трактуется как переход на полностью автоматизированное цифровое 

производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального 

времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы 

одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть 

Вещей и услуг [10]. Четвертая индустриальная революция меняет способ ведения 

бизнеса не только в промышленности, но и во всех секторах. Не обошла она и 

туристическую область, выделив в ней «Туризм 4.0».  

В научных трудах приводится следующая трактовка «Туризма 4.0» – «это 

наименование современной концепции обработки больших данных, собранных в 

результате исследования различных туристских дестинаций, для создания 438 

персонализированного информационного пространства туристских ресурсов» [9]. 

Таким образом, можно сказать, что «Туризм 4.0», основываясь на механизмах 

Индустрии 4.0, способствует «…развитию туристских дестинаций региона и 

позволяет разработать эффективную туристическую политику по средствам 

процессов цифровизации и автоматизации» [11] и помогает населению совершать 

путешествия, делая эти поездки увлекательными, эффективными, безопасными и 

персонализированными. Проведенное исследование русскоязычного дискурса 

показывает, что цифровизация в туризме происходит для того, чтобы сделать 

туристический бизнес более гибким, адаптированным к реалиям современности и 

конкурентоспособным в развивающемся «цифровом мире». Далее из полнотекстовой 

базы научной информации Science Direct были выявлены термин-концепты 

компаньоны ключевых слов «электронный туризм», «умный туризм» и «цифровой 
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туризм» (eTourism, smart tourism, digital tourism), используемых в запросах: intelligent 

tourism, digital free tourism (DFT), sustainable tourism. Все они вместе составляют одну 

семантическую группу: цифровые формы туризма. Julio Navío-Marco, et al. [2] digital 

free tourism (DFT) описывает туристические пространства, в которых интернет или 

мобильные сигналы либо отсутствуют, либо использование цифровых технологий 

контролируется Jing Li, et al. [1] 2018 характеризуется отсутствием или серьезным 

ограничением доступа к информационным и коммуникационным технологиям. 

 

Заключение 
Выявленные тенденции и результаты анализа терминологического ландшафта 

открывают новые возможности для исследований, особенно в тех областях, где до сих 

пор не хватает академических исследований и анализа научной литературы по 

цифровым трансформациям туризма, связанных с применением современных 

цифровых технологий, таких как большие данные, искусственный интеллект, 

виртуальная реальность, умные технологии и др. Благодаря вычислительным 

возможностям и повсеместной и всеобщей доступности, современные технологии 

уже не просто инструмент для электронного туризма, а используются во всех 

аспектах жизни и путешествий. Замена в самом ближайшем будущем большей части 

человеческого труда в индустрии туризма и гостеприимства на цифровые технологии 

будет иметь последствия, которые стоит изучить. Будущие исследовательские 

инициативы могут изучить вопрос о том, как технологии вписываются в 

общественное сознание и отношения, и каким трансформациям подвергнется 

связанный с туризмом бизнес. Не менее важным направлением будет науковедческие 

исследования, отслеживание научных трендов и построения их прогнозных моделей. 

Подобные исследования имеют ценность как для ученых, так и для практиков. 

Особенно это актуально в свете прогнозирования развития туризма после окончания 

пандемии и последствий COVID -19 и войны в Украине. 
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РЕЗЮМЕ: Пазарът на труда в България през последните години е силно засегнат от 

настъпващите глобални кризи и е принуден да адаптира предприятията към възникналите ситуации 

или да затвори врати за постоянно или за неопределено време. Статията изяснява някои проблеми и 

рискови фактори на безработицата в условията на действащите рецесии. Липсата на адекватни 

политики за справяне с основните проблеми свързани с безработицата, поставят огромни бариери и 

препятствия пред предприятията във всички икономически сектори за намаляване и справяне със 

загубата на работни места. Съпътстващите затруднения са свързани със сериозни и тежки 

проблеми, отразяващи се в значителна степен на доходите, жизненото равнище и нормалното 

съществуване на човешкия фактор. На базата на анализи са изведени основните проблеми и са 

направени препоръки за ограничаване и преодоляване увеличаването на безработицата в страната. 

Въз основа на методите на сравнителния анализ и анализа на статистическите данни са 

идентифицирани основните проблеми и са направени препоръки за ограничаване и преодоляване на 

нарастването на безработицата в страната. 
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ABSTRACT: The Bulgarian labor market heavily affected by emerging global crises and forced 

to adapt enterprises to the situations that have arisen or to close their doors permanently or indefinitely. In 

this regard, the present scientific report aims to clarify some key issues and risk factors of unemployment in 

the current recessions. The lack of adequate policies to deal with the main problems related to unemployment 

pose enormous barriers and obstacles to enterprises in all economic sectors to search for ways to reduce and 

deal with job losses. Concomitant difficulties are associated with serious and severe problems, reflecting a 

significant extent the income, the standard of living, and the normal existence of the human factor. Based on 

the methods of comparative analysis and analysis of statistical data, the main problems identified and made 

recommendations to limit and overcome the increase in unemployment in the country. 

 

KEYWORDS: Global Crises, Problems, Unemployment 

 

Въведение 

Пазарът на труда в България е силно засегнат от възникналите кризи през 

последните години, а предприятията са принудени да се адаптират към създалите се 

ситуации или да затворят врати за постоянно или неопределено време. Много 
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работодатели приложиха различни практики на работа, докато голяма част от тях не 

съумяха да се справят с така възникналите рецесии в предприятията. Икономическите 

последици във всички сектори на страната са различни в зависимост от поредица и 

многообразни фактори. Безработицата остава важен проблем по време на кризите в 

България и е от първостепенно значение за икономиката на страната. Причините 

основно се отнасят до загуба на доходите и жизненото равнище на дееспособното 

население. 

Основна цел на настоящия доклад е да анализира проблемите за възникване на 

безработицата, характерните особености и влиянието й върху активните лица на 

пазара на труда. Голяма част от предприятията в страната са притиснати постоянно да 

търсят възможни решения за развитие и запазване на работната си ръка за постигане 

на стабилност и просперитет. 

 

Анализ и обсъждане на проблема 

В последните няколко години предприятия в цялата страна са принудени да 

работят в кризисни условия, оказващи силно негативен ефект върху дейността им. 

Безработицата представлява отклонение на пазарното стопанство със социален и 

икономически характер. Всичко това се съпътства с много и тежки проблеми, 

включващи доходите, жизненото равнище и заетостта. 

Още от миналото на пазара на труда се решават жизненоважни проблеми на 

хората, като на него се формират основни процеси като заетост, безработица, доходи, 

които са част от житейския свят на всеки човек. Основните проблеми за заетостта, 

безработицата, доходите и социалната защита попадат в центъра на всяка една 

политическа платформа и управленска програма1. 

Хората заети в едно предприятие са основният фактор за успешно постигане на 

поставените цели. От правилното решаване на проблемите на заетите в 

предприятието зависи постигането на целите и синхронът между неговото 

стратегическо управление и управлението на самия човешки ресурс. Търсенето и 

предлагането на работна сила отразява количествения и качествения състав на 

работната сила, което е свързано със степента на тяхното производително 

използване2. Поведението на всяко едно предприятие при вземане на решение за 

неговото производство ще се определя от нейните краткросрочни очаквания, 

включващи очакванията за разходите за производство, очакванията за приходите, 

които ще зависят от дългосрочните или средносрочните очаквания на търговците. От 

тези очаквания ще зависи размера на заетостта. А самите фактически резултати от 

дейността и продажбите ще влияят на заетостта3. 

Пазарът на труда е проектиран да изпълнява определени функции, някои от 

които са възпроизвеждане на работна ръка, която отговаря на изискванията на 

модерното високотехнологично производство; разпределението и преразпределянето 

на трудовите ресурси; интерес от страна на служителите при подобряване на 

собствената им конкурентоспособност, професионалните им умения, нивото на 

квалификация; активиране на трудовата мобилност, увеличаване на миграцията, както 

в рамките на отрасъла, така и в между отрасловите и междурегионалните области и 

пр.4. Един от най-големите и сложни проблеми в процеса на прехода на страната е 

                                                 
1 Дулевски, Л., 2010, Пазар на труда, изд. Сиела софт енд паблишинг АД, София, с. 15-16. 
2 Димитров, Д., 2007, Управление на човешките ресурси, Център за дистанционно обучение, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 90-91. 
3 Кейнс, Дж., 2016, Обща теория на заетостта, лихвата и парите, изд. „Изток-Запад“, София, с. 62. 
4 Ахтамович, Д., 2017, Управление занятостью населения на региональном уровне, автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Ижевск, с. 3-4. 



96 

 

свързан основно със заетостта на населението, а населението е основа, субект на 

развитието на производството и социалния прогрес на обществото5. 

Заетостта и безработицата се характеризират като следствие от динамиката в 

развитието на пазара на човешките ресурси, както и в неговите териториални и 

професионални измерения6. Безработицата е възникващо икономическо явление и 

„безработен е човек, който е физически трудоспособен, има определено образование 

и професионална квалификация, навършил е постановената от закона 

трудоспособна възраст и не е по-възрастен от постановената от закона пенсионна 

възраст, и който търси работа“7. 

Безработицата в България през последните години настъпи изключително 

бързо. Като в периода на икономическо преструктуриране се проследяват три отделни 

фази на спад в заетостта8: 

- Спадът през първата фаза се дължи на текучеството на работната сила, което е 

повече с „доброволен“ характер. По-голяма част от съкращенията са в резултат 

от напускането на работа на работниците в предприятията, при което е 

необходимо време за запълване на свободните работни места и 

презапасяването с работна сила продължава. 

- Спадът през втората фаза се дължи на намаляване на свободните работни 

места и нарастване на относителния дял на съкратените. 

- Спадът през третата фаза на заетостта се характеризира с масово 

освобождаване на работници от предприятията, основно поради висока 

инфлация, преструктуриране, закриване на предприятия, поскъпване на 

основни суровини и материал. 

Едно от най-важното значение е познаването на конкретната количествена 

зависимост между реалното съвкупно производство и равнището на безработицата. 

Най-големия фактор, оказващ влияние върху спецификата на зависимостта между 

съвкупното производство и равнището на безработицата представлява големия 

относителен дял на скритата икономика на България, който има две измерения – 

неотчетена от страна на предприятията на пълния обем на произвежданата продукция 

или със сключваните сделки се занижава величината на действително създаваната 

продукция9. 

Безработицата като социално-икономическа явление е характерна за всяка 

пазарна икономика. За адаптирането към пазара на труда в период на глобални кризи 

са необходими10: познания за особеностите и механизмите на функциониране на 

пазара на труда; информация за състоянието на пазара на труда; знания и информация 

за институциите на пазара на труда, които посредничат, свързват търсещите и 

предлагащите работа лица; информираност за трудово правните аспекти, по 

отношение освобождаване и наемане на работници; информираност по отношение 

провежданата политика в полза на заетостта; познания и наличие на информация за 

възможността да се започне работа; умения за търсене на работа; умения за водене на 

разговори при наемане на работа; поведение при намиране на работа. 

                                                 
5 Владимирова, К., 1992, Заетост, безработица и икономическо развитие, УИ Стопанство, С., с. 3-20. 
6 Матеев, Г., Киров,, 2013, С. Управление на човешките ресурси, Колеж по туризъм - Благоевград, Изд. 

Гор Експрес, с. 106-107. 
7 Матеев, Г., Киров, 2013, С. Управление на човешките ресурси, КТ-Бл., Гор Експрес, с. 114-115. 
8 Екип на МОТ за Централна и Източна Европа, Българското предизвикателство. Реформа на трудовия 

пазар и социалната политика, Будапеща, 1994, с. 53-56. 
9 Велев, М., 2014, Изследване на зависимостта между реалното съвкупно производство и равнището на 

безработица в България, сп. Икономически изследвания при БАН, София, бр. 3, с. 58-84. 
10 Владимирова, К., 1995, На пазара на труда в България. Безработицата и алтернативите за трудова 

заетост, УИ „Стопанство“, София, с. 3-6. 
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Основните причини за наличие на тежък дефицит на кадри в България водят 

началото си от повече от десетилетие. Повечето работодатели смятат, че „мързел и 

некомпетентност“ на българските граждани и намаляването на населението в 

страната са основните аргументи за липсата на квалифицирани кадри11. Основен и 

трудно преодолим проблем е намаляването дела на индустрията в създавания брутен 

вътрешен продукт и в съвкупната заетост, което е последователен процес и бележи 

прехода от индустриално към информационно общество. Тази съществена промяна в 

структурата на националната икономика често се съпровожда със задълбочена 

промяна в професионалното развитие на заетите, с увеличаване на безработицата и 

бедността, с изостряне на социалните конфликти12. 

Значителните и настъпили глобални кризи от всякакво естество промениха 

значително пазара на труда в страната и доведоха до огромно повишаване на 

безработицата. Основните причини се характеризират с наложените ограничителни 

мерки, довели до свиване на работните места и до затварянето на врати за много 

предприятия. В същият момент кризите засилиха дългоочаквани промени. Много 

фирми приложиха оптимизиращи гъвкави форми на труд, а някои заложиха на 

инвестициите в човешки ресурси, за да излязат от кризата по-силни. 

 

Фиг. 1. Безработни лица в България за периода 2018-2022 г. 

 
Източник: Безработни лица, НСИ 

 

Данните, представени във фиг. 1 разкриват, че докато през 2018 г. са 

регистрирани 173,3 хил. безработни лица, то през 2019 броя им е намалял до 142,8 

хил. През 2020 г. /168,6 хил./ и 2021 г. /171,1 хил./ обаче се наблюдава ръст на 

регистрираните безработни лица спрямо 2019 г., докато през 2022 г. безработните 

лица в страната стигат до 292,6 хил. души. За увеличаването броя на безработни лица 

основна причина е свързана с излизането в принудителен неплатен отпуск, наложен 

от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на кризите, 

                                                 
11 Фондация Фридрих Еберт, Солидарна България, 2020, Криза на кадрите: дефицит на работна ръка 

или на достойно заплащане?, С., с. 34. 
12 Иванов, И., 2020, Измененията на пазара на труда в условията на пандемична криза и влиянието им 

върху системата на здравеопазването в България, Годишен алманах Научни изследвания на 

докторанти, т. XIII, кн. 16, АИ „Ценов“, Св., с. 565. 
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свързани с пандемията и произтичащите икономически последици от войната в 

Украйна. 

Безработните лица по пол в България са представени на фиг. 2, от където е 

видно, че през изследвания период динамиката остава без съществена промяна. 

 

Фиг. 2. Безработни лица по пол в България за периода 2018-2022 г. 

 
Източник: Безработни лица, НСИ 

 

В данните от фиг. 2 се забелязва, че най-голям дял безработни лица в България 

са мъжете, спрямо жените, който варира между 54 и 59% през целия разглеждан 

период. 

Безработицата в България през последните години е предизвикана от 

непрекъснатата и продължителна икономическа рецесия, стабилните диспропорции в 

икономиката, липсата на забележим ефект, който да компенсира загубата на работни 

места в отраслите със свито производство, разликите между отраслите, регионите, 

секторите на икономиката13. Също така основните причини за безработица са 

резултат и в базовата характеристика на икономиката, в резултат на което се засягат 

съответствието между характеристиката на работните места и квалификацията, която 

притежава работната сила14. Причините за това са свързани с: характеристиката и 

актуалността на професията; замяната на по-възрастни работници с по-млади, но по-

подготвени за новите отрасли специалисти; намиране на удовлетворяваща работа, при 

което често работниците преминават от едно работно място на друго, като редуват 

състояние на заетост и безработица15. 

Много често и характерно за България са съществуващите работни места 

предназначени за квалифицирани работници, докато търсещите работа са или млади 

лица, без необходимото образование и трудов опит или възрастни, съкратени от 

нискоквалифицирани длъжности или свободните работни места са съсредоточени в 

едни регион, а търсещите работа са в друг регион16. 

                                                 
13 Терзиев, В., Димитрова, С., 2014, Трансформациите на българския пазар на труда в годините на 

преход, Сп. За наука „Ново знание“, с. 30-40. 
14 Савов, Ст., 1998, Макроикономика. Теория на пазарното стопанство, издателство Тракия, София. 
15 Мадгерова, Р., 2002, Безработица, заетост и дребен бизнес, ИК „Интелект А“, Благоевград, с. 13-14. 
16 Тодоров, Т., 2012, Подход за оценка на основните видове безработица в България, сп. Икономическа 

мисъл Economic Thought, БАН, София, бр. 2, с. 90-91. 
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За динамиката и структурата на безработицата може да се съди само по броя на 

регистрираните безработни лица в Бюрата по труда. Това означава, че част от 

безработните са основно завършващите учебни заведения. Основният характер може 

да се определи и от закриването на много производства и произтичащото от него 

съкращаване на персонал. Процесът на преструктуриране на производството 

предизвика натиск на пазара на труда, който е свързан с освобождаване на работната 

сила17. 

По-голяма част от съкращенията са в резултат от напускането на работа на 

работниците в предприятията, при което е необходимо време за запълване на 

свободните работни места и презапасяването с работна сила, а също така и масовото 

освобождаване на работници от предприятията, основно поради преструктуриране, 

закриване на предприятия, прилагане на ефективен закон за фалитите18. 

Най-силно влияещият фактор върху спецификата на равнището на 

безработицата представлява големия относителен дял на скритата икономика на 

България, който има две измерения – неотчетена от страна на предприятията на 

пълния обем на произвежданата продукция или със сключваните сделки се занижава 

величината на действително създаваната продукция19. 

 

Фиг. 3. Коефициент на безработица в България за периода 2018-2022 г. 

 
Източник: Безработни лица, НСИ 

 

Кризите пoвишиха бeзpaбoтицaтa в цялaтa cтpaнa, ĸaтo ĸoeфициeнтът нa 

бeзpaбoтицa нapacнa oт 5,1% пpeз 2020 г. дo 5,3% пpeз 2021 г. спрямо 2019 г. – 4,2% 

(фиг. 3) и 9,9% през 2022 г. Гoлeмият eфeĸт нacтъпи през 2020 г. в периода нa 

извънpeднoтo пoлoжeниe, ĸoгaтo зa няĸoлĸo месеца бяxa изгyбeни xиляди paбoтни 

мecтa и през 2022 г. с увеличаване цените на горивата и основните суровини и 

материали, необходими на предприятията. Maĸap дa пocлeдвa извecтнo 

възcтaнoвявaнe, yдapът от кризите нe бива дa ce подценяват. 

                                                 
17 Атанасов, А., Тодорова, С., Тонева, З., Георгиева, Б., 1994, Заетост и безработица в градовете на 

България, Социологическо изследване, С., с. 17-19. 
18 Екип на МОТ за Централна и Източна Европа, Българското предизвикателство. Реформа на трудовия 

пазар и социалната политика, Будапеща, 1994, с. 53-56. 
19 Велев, М., 2014, Изследване на зависимостта между реалното съвкупно производство и равнището на 

безработица в България, сп. Икономически изследвания при БАН, С., бр. 3, с. 58-84. 
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Особено внимание трябва да се отдели и на състоянието на безработните лица 

от рисковите групи, чиито причини са основно от социално-икономически характер и 

от демографско естество, които често са инвалидизирани лица, лица в неравностойно 

положение, млади деквалифицирани лица, райони където основно живее турско и 

ромско население, безработни и самотни майки с деца до 3-годишна възраст. 

Необходимо е предприемане на мерки за професионално ориентиране, обучение за 

придобиване на професионална квалификация и устройване на работа на посочените 

безработни групи чрез социално-икономическа интеграция20. 

Безработицата като социално-икономическо явление е характерно за всяка 

пазарна икономика. За адаптирането към пазара на труда в период на преход са 

необходими: познания за особеностите и механизмите на функциониране на пазара на 

труда, информация за състоянието на пазара на труда, знания и информация за 

институциите на пазара на труда, които посредничат, свързват търсещите и 

предлагащите работа лица, информираност за трудово правните аспекти, по 

отношение освобождаване и наемане на работници, информираност по отношение 

провежданата политика в полза на заетостта, познания и наличие на информация за 

възможността да се започне работа, умения за търсене на работа, умения за водене на 

разговори при наемане на работа, поведение при намиране на работа21. 

Основните възможности за това ще допринесат за по-лесно намиране на работа 

на активно търсещите работа лица, по-голяма конкурентоспособност на пазара на 

труда и не на последно място по-голяма гъвкавост и устойчивост на безработните. 

За състоянието и динамиката на заетостта в икономиката на България през 

разглеждания период е характерно, че броят на заетите значително намалява, 

настъпват големи промени в структурата на заетостта по форми на собственост и по 

икономически сектори, заетостта има твърде ниска ефективност и пр. Съдействието 

на държавата липсва за постигане на пълна заетост, което произтича от признаването 

на труда като основно човешко право. Също така съдействието на държавата я няма 

за постигане на ефективна заетост, произтичащо от необходимостта от стабилен 

икономически интерес, постигане на свободно избрана заетост, която произтича от 

свободния и доброволен характер на съвременния труд22. 

В този случай безработицата остава доминиращ проблем за политиката по 

заетостта. За тези работници, които не притежават необходимата квалификация 

шансът да си намерят работа е много по-малък в сравнение с тези, притежаващи по-

висока квалификация или университетски дипломи23. Системната безработица е 

предизвикана от непрекъснатата и продължителна икономическа рецесия, 

нестабилните диспропорции в икономиката, липсата на забележим ефект, който да 

компенсира загубата на работни места в отраслите със свито производство, разликите 

между отраслите, регионите, секторите на икономиката. Без натрупване на 

положителна макроикономическа динамика не е възможно да се разрешат проблемите 

на безработицата24. 

                                                 
20 Михова, Г., 2003, Рисковите групи на пазара на труда, Статуси в заетостта, трудови договори, 

сигурност, УНСС, УИ „Стопанство“, София, с. 310-313. 
21 Владимирова, К., 1995, На пазара на труда в България. Безработицата и алтернативите за трудова 

заетост, УИ „Стопанство“, С., с. 3-6. 
22 Шопов, Д., 2005, Основни характеристики на заетостта в България през годините на прехода, сп. 

Икономически алтернативи, София, бр. 6, с. 3-4. 
23 Ботфелд, З., 2003, Немската система на заетост: ерозия или засилване на връзката между заетостта и 

социалната защита?, Статуси в заетостта, трудови договори, сигурност, УНСС, УИ „Стопанство“, С., с. 

102-108. 
24 Терзиев, В., Димитрова, С., 2014, Трансформациите на българския пазар на труда в годините на 

преход, Сп. За наука „Ново знание“, стр. 30-40. 
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Важно е при съществуващите сегашни условия да се даде възможност, 

България да съсредоточи своите усилия върху въпроса за ефективността на труда, за 

поведението на самите участниците в трудовия процес, за отношението към труда. 

Съществуват съществени промени в икономическия и социалния живот и това от своя 

страна дава отражение и върху „отношенията по повод труда” и трудовите 

отношения. Несъответствията между търсенето и предлагането на работна сила 

извеждат понятието за пазар на труда, което представлява отношението между 

работодатели и работници и във връзка с това се появяват симптомите на т. нар. 

„черна икономика” и „черен пазар на труда”25. 

Един от най-големите проблеми в България е свързан с младежката 

безработица. Тя представлява източник на несигурност, бедност, а също и голяма 

емиграция през последните години, което променя демографското им поведение, 

самата нагласа за професионална реализация26. Търсеното на работа в 

непривлекателни сфери или на работни места, които не отговарят на образованието 

на младите хора, води до тяхното отчуждение, неуважение и ненавист към системата, 

капсулиране на младите хора в eдин техен въображаем, нереален свят. В този случай 

младите хора губят своите умения, придобити по време на обучението си, а заедно с 

това голяма част от тях губят своето желание и навици да се трудят27. В този смисъл 

солидарността между поколенията е свързана с усилия и политики за преодоляване 

противопоставянето млади-стари на пазара на труда с нови знания и умения, 

адаптация към промените. В този случай недостатъчната икономическа динамика и 

свързаната конкуренция и конюнктура на пазара на труда нарушават социалната 

солидарност и хармония между поколенията, внедрява се конкуренция и 

противопоставяне между млади-стари в сферата на заетостта28. Липсата на работа 

сред младите хора може да има големи неблагоприятни последици в личен и 

обществен аспект и да доведе до социална изолация през целия им живот29. Едни от 

основните причини за трудното намиране на работа сред младите хора, са свързани с 

преждевременното напускане на училище и липсата на специалност, поради ниско 

образование, несъответствие на завършеното образование с търсената квалификация 

от работодателите, липса на придобит професионален опит, ниска квалификация, 

непостоянна активност за търсене на работа, разминавания в очакванията на 

младежите и работодателите, липсата на връзка между образованието и пазара на 

труда, липса на мотивация в младите хора, липсата на практически умения и трудови 

навици, склонност към емиграция в чужбина30. От друга страна придобиването на 

нови умения и информираността какво е необходимо за определена позиция са важни 

предпоставки за намиране на подходяща работа31. 

                                                 
25 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, с. 24-26. 
26 Владимирова, К., 2009, Стратегическо управление на човешките ресурси, НБУ, С., с. 352-354. 
27 Кичева, Т., 2016, Нагласи за труд и проблеми при професионалната реализация на младите хора в 

България, „Бизнес посоки“, Годишен обзор на Агенцията по заетостта за пазара на труда през 2016 г., 

https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/, С., с. 75-86. 
28 Владимирова, К., 2009, Стратегическо управление на човешките ресурси, НБУ, София, стр. 348-349. 
29 Луканова, П., 2011, Младежите на пазара на труда и тяхната социална защита, сп. Икономическа 

мисъл, УНСС, С., кн. 4, с. 75-80. 
30 Кичева, Т., 2016, Нагласи за труд и проблеми при професионалната реализация на младите хора в 

България, „Бизнес посоки“, Годишен обзор на Агенцията по заетостта за пазара на труда през 2016 г., 

https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/, С., с. 75-86. 
31 https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190612STO54312/borba-s-bezrabotitsata-

kakvo-pravi-es 

https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/
https://www.az.government.bg/bg/stats/view/4/208/
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Липсата на заетост в настоящия етап на социално-икономическите отношения 

е едно от най-важните условия за възпроизводството на работните сили. Стандартът 

на живот на хората, стабилността на обществото и неговите разходи за обучение, 

преквалификация и развитие се определят като тежък товар на обществото.  

 

Заключение 
Частния сектор в страната трябва да бъде подпомогнат при развитието и 

разширяването на малкия и средния бизнес, разкриване на нови и устойчиви работни 

места, както и стимулиране на безработните лица към самостоятелна заетост и 

предприемачество, обезпечени чрез финансови механизми за активна политика по 

заетостта. За намаляване на безработицата трябва да се създават условия за ефективно 

развитие и утвърждаване на дребния и среден бизнес. 

Икономическата ситуация в България в този труден период има значителни 

последици и отрицателно въздействие за всички предприятия, за които е необходимо 

търсене и прилагане на адекватни социални политики. Целта е създаване и запазване 

на устойчиви работни места, придобиване на нови умения и квалификация на вече 

заетия ресурс. 

Основните мерки за борба с безработицата след кризите следва да бъдат 

насочени към набавяне на лица останали без работа с нови умения и квалификации, 

релевантни на съвременния пазар на труда - боравене с технологии, „меки“ умения, 

както и модерни производствени похвати. 
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РЕЗЮМЕ: Социалната икономика е едновременно част от реалната икономика и част от 

гражданското общество. Формиращите я предприятия, чиято етика следва принципите на 

поставяне на обществената услуга преди печалбата и се характеризират с автономно управление, 

демократично вземане на решения, предимство на хората и работата над капитала при 

разпределение на ресурсите, притежават потенциал за устойчив растеж, приобщаващ различни 

социални групи. Умелото съчетаване и баланса между находчивостта на бизнеса със социална мисия 

и икономическите цели създава уникални предпоставки за развитието на ефективен, печеливш, 

полезен и социално ориентиран бизнес. 
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ABSTRACT: The social economy is both part of the real economy and part of civil society. The 

enterprises that form it, whose ethics follow the principles of putting public service before profit and are 

characterized by autonomous management, democratic decision-making, priority of people and work over 

capital in the allocation of resources, have the potential for sustainable growth inclusive of different social 

groups. The skillful combination and balance between the resourcefulness of business with a social mission 

and economic goals creates unique prerequisites for the development of an efficient, profitable, useful and 

socially oriented business. 
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Въведение 

Мащабната и продължителна проучвателна инициатива съвместно с други 

заинтересовани партньори като Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие1 и членовете на нейния Комитет за подпомагане на развитието2, Института 

на ООН за изследване на социалното развитие3, Световната банка, националните 

агенции за развитие от ЕС и други публични и частни организации, а и не на 

последно място социалните медии увеличават информираността на обществото за 

възможностите за реализация и социално предприемачество, което респективно 

увеличава резултатите от развитието на тези дейности и постига още по-добри 

резултати в посока стабилен икономически растеж. В същото време всички нови 

програми биват оценени, относно въздействието за подкрепа на социалната 

                                                 
1 https://agriculture.ec.europa.eu/international/international-cooperation/international-organisations/oecd_bg 
2 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/social-impact-

investment-initiative.htm 
3 https://www.unrisd.org/en/about/our-strategy 
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икономика и социалните предприятия, чрез което съществуват ясни данни и 

доказателства за въздействието на тази подкрепа за предприятия върху целите за 

устойчиво развитие. Това действие следва да бъде предприето от всички държави 

членки на ЕС. Доказателства за постигането на насърчаване на световното 

сътрудничество в подкрепа на социалното предприемачество, изпълняващо 

обединяваща функция на пазара и предоставящо обмен на знания са: 

• поставяне на начало през 2017 г. на процес на вътрешно обучение, 

координация и сътрудничество между различните служби на Комисията и ЕСВД4, 

чиято дейност е свързана с развитието на инфраструктура и с подкрепата за 

социалната икономика и социалните предприятия; 

• започване, считано от 2017 г., на поредица от ориентирани към действие 

редовни срещи за обмен с други световни организации и инвеститори (частни и 

публични), които извършват транснационална дейност за подкрепа на социалната 

икономика и социалните предприятия (независимо от местното им название); 

• застъпване, заедно с правителството на Германия, която осъществява 

председателството на Г-20 от есента на 2016 г., за насърчаването на специфични 

политики в подкрепа на приобщаващите стопански субекти/дейности и на социалните 

предприятия (както беше обсъдено в рамката на Г-20 за приобщаващ бизнес) с цел по-

добро отразяване на различията в системата от ценности, принципи и основания на 

тези организации5. 

 

Постановка на проблема 

Европейският съюз и ЕСВД включиха съобразена с потребностите подкрепа 

във всички свои съществуващи и бъдещи политики и инициативи и международни 

преговори, насърчаващи социалното и икономическото развитие (сътрудничество и 

развитие, външна политика, търговска политика, политика за съседство и т.н.), и 

застъпиха по-широко въпроса за социалните предприятия и социалната икономика в 

стратегическото мислене, с цел да се изгради подкрепяща екосистема, както е 

отразено в стълбовете на Инициативата за социално предприемачество (ИСП)6. 

Действията включват: 

• целево заделяне, през следващия програмен цикъл, на специално пряко и 

непряко финансиране за организациите на социалната икономика, включително за 

социалните предприятия в трети държави, заедно с правителствата и организациите за 

подкрепа и социално финансиране; предприемане също така на конкретни 

сътрудничества с други партньори по света с цел да се мобилизира финансиране от 

ЕС и да се стимулира въздействието на съответните програми7; 

• повишаване на осведомеността, по-специално на правителствата на трети 

държави, по отношение на ролята, която социалната икономика и социалните 

предприятия изпълняват в постигането на целите за устойчиво развитие, както и по 

отношение на потенциала за обмен на знания, иновации и сътрудничество в 

направленията север-юг, юг-север или юг-юг, като се представят случаи на успешно 

                                                 
4 https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-

profiles/eeas_bg 
5 Призив за действия, отправен от експертната група по социално предприемачество към Комисията 

(GECES, Октомври 2016, Европейска комисия  
6 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0429_BG.html 
7 Призив за действия, отправен от експертната група по социално предприемачество към Комисията 

(GECES, Октомври 2016, Европейска комисия  
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възпроизвеждане на иновативни решения и модели във връзка със социалната 

икономика и социалните предприятия, както и тяхното въздействие8; 

• включване на социалната икономика и социалните предприятия в 

преразгледания Европейски консенсус за развитие9 и в становищата10 на Европейския 

съюз по време на международни преговори, в търговски споразумения и пред 

Организацията на обединените нации; 

• организиране на изложения за свързване на социални предприятия с 

международната финансова екосистема и за създаване на условия за сериозни 

инвестиции в развиващите се държави, както и за ангажиране на други организации 

на социалната икономика при определянето на финансовите инструменти за 

удовлетворяване на техните нужди11. 

 

Роля на социалното предприемачество за ускоряване на икономическия 

растеж 

Освен значението си в количествен план, през последните десетилетия 

социалното предприемачество не само доказа способността си да допринася 

ефективно за решаването на нови социални проблеми, но и засили положението си на 

институция, необходима за стабилния и устойчив икономически растеж, за по-

справедливото разпределяне на доходите и богатството, за предоставяне на услуги, 

отговарящи на потребностите, за увеличаване на стойността на икономическата 

дейност, която обслужва социални нужди, за коригиране на неравновесието на пазара 

на труда и накратко за задълбочаване и укрепване на икономическата демокрация12. 

През последното десетилетие Европейският съюз пое водеща роля за 

развитието на предприятията от социалната икономика, като показа необходимостта 

им за постигане на икономически растеж. Стартирането на Инициативата за социално 

предприемачество13 през 2011 г., която представлява набор от действия, целящи по-

добро познаване на предприятията от социалната икономика, подпомагане на техния 

напредък и поемане на ангажимент за инвестиции в този тип предприятия през 

следващите години, също представлява положителна стъпка напред. 

Преразглеждането на Директивата на ЕС за обществените поръчки14 през 2014 г. с 

въвеждането на социални клаузи и критериите за най-добро съотношение цена-

качество осигури добри възможности за насърчаване развитието на предприятията от 

социалната икономика, като много страни в Европа се възползват от улесняващите 

схеми. Същевременно програмите за финансиране, достъпни в рамките на 

европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)15 (и по-конкретно – 

                                                 
8 Призив за действия, отправен от експертната група по социално предприемачество към Комисията 

(GECES, Октомври 2016, Европейска комисия  
9 https://www.consilium.europa.eu/media/24004/european-consensus-on-development-2-june-2017-

clean_final.pdf 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AE1292&from=BG 
11 Призив за действия, отправен от експертната група по социално предприемачество към Комисията 

(GECES, Октомври 2016, Европейска комисия  
12 Социалната икономика в Европейския съюз - доклад на José Luis Monzón и Rafael Chaves, 

Обобщение на доклада, изготвен за Европейския икономически и социален комитет от Международния 

център за изследвания и информация за публичната икономика, социалната икономика и икономиката 

на кооперациите (CIRIEC), 2021 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/a_ces11042-

2012_00_00_tra_etu_bg.pdf  
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1292 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0024-20180101&from=EN 
15 https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode/2014-2020-

european-structural-and-investment-funds_bg 
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Европейския социален фонд, ЕСФ +16) и Програмата за заетост и социални иновации 

(„ЗиСИ“)17 изиграха важна роля за финансовото подпомагане на сектора, макар че 

тези възможности невинаги се ползват в достатъчна степен поради липса на познания 

или административен капацитет. С бюджет от 86 милиарда евро за периода 2014-2020 

г. и 99,26 млрд. евро за периода 2021-2027 г., Европейският социален фонд и 

инициативата за младежка заетост са основните инструменти на Европейския съюз за 

интеграция и реинтеграция на работници на пазара на труда. 

 

Потенциал на социалните предприятия 
Потенциалът на социалните предприятия да намират решения на проблемите 

на обществото, свързани със създаването на устойчиви работни места, улесняването 

на социалната и трудовата интеграция, предоставянето на социални услуги и 

подобряването на качеството на живот, включително и борбата срещу бедността и 

социалната изолация е неоспорим18. Социалните предприятия в Европейския съюз 

допринасят за изграждане на устойчив икономически модел, при който отделните 

личности са по-важни от капитала. Като се има предвид, че такива предприятия са 

често активни на вътрешния пазар държавите, отчитат тяхната важност и 

същественост и гарантират, че дейностите им са съобразени със съответните правни 

разпоредби, чрез специални законови уредби, съобразени със спецификата на 

социалното предприемачество и неговата роля за създаване на равни условия за 

хората в неравностойно положение. Освен като трамплин за трайно безработни лица 

към свободния пазар на труда - чрез уменията, които те изграждат в трудовия процес 

или по време на специалните обучения, осигурени от предприятието, социалните 

предприятия са съществени инициативи за предоставянето на услуги, както и 

производството на специфични продукти, предназначени за лица от уязвими групи. 

Честа практика е тези дейности да бъдат съчетани и в трудовия процес на съответното 

предприятие да участват представители на целевата група, в интерес на която се 

извършват съответните услуги или се произвежда продукцията. 

 

Необходимост от социално предприемачество 

Социалното предприемачество е необходимо на хората, на обществото и 

нациите, защото неговата реализация: 

 отговаря на основните нужди на човека:  предприемачите 

идентифицират пропуските в човешките потребности и създаване на бизнес 

решения за предоставяне на тези нужди. Собствениците на фирми 

провеждат изследвания върху това, което хората имат нужда и след това 

създават бизнес структури, за да отговори на тези нужди, които идват в 

форми на услуги и стоки между другото. 

 създава ежедневни работни места:  правителство не може да реализира 

всички възможности в дадена държава или общност, но предприемачите 

могат да се включат в тази дейност. 

 води до по-добрите икономически партиди на хората:  една 

предприемаческа бизнес структура съществува, за да отговори на 

финансовите нужди на своите основатели и на хората, работещи в нея, като  

подобри съдбата на тях и техните семейства. 

                                                 
16 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/bg 
17 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:BG:PDF 
18 https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/01/analiz_socialno-predpriatie_podpisan.pdf 
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 допринася за националното благосъстояние: когато хората работят, те 

плащат данъци на правителството, и правителството използва тези средства 

за предоставяне на основни удобства и други инфраструктурни услуги, от 

които хората имат нужда.  С данъците на хората, правителството е в 

състояние да осигури училищата, болници, електрическа енергия, питейна 

вода, добри пътища, селски телефония, интернет услуги, пазари, и други 

икономически институции за издигане на нацията. 

 води до насърчаване на личностно израстване и развитие: фирмите, 

установени от предприемачите насърчават хората по-добре да реализират 

уменията си, да придобиват образование, насърчават към личностното 

израстване и развитие. Предприемачите, определени темпото, с което 

хората да достигне по-далеч в своето икономическо бъдеще. 

 улеснява здравословна конкуренция: предприемачите растат на брой 

повече. Те служат като ментори на кандидат-бизнесмени и ги насърчават 

при създаването на успешен бизнес. Те помагат на хората да работят върху 

своите по-добри комуникационни умения и умения за реална самооценка, 

увеличават креативността и създават нови бизнес възможности.  

 

Заключение 

Социалното предприемачество и социалните предприятия изпълняват все по-

значима роля, което в голяма степен се дължи на тяхната способност за справяне с 

някои сериозни предизвикателства, пред които е изправена понастоящем Европа. Те 

разполагат с голям потенциал да бъдат основни стимулиращи фактори за справедлив 

и социално приобщаващ икономически растеж., създавайки работни места, чрез 

съсредоточаване на дейността си в посока решаване на проблеми свързани с 

последствията от: Ковид-19 кризата, войната в Украйна, кризата с бежанците, 

влошаването на околната среда, необходимостта от насърчаване на по-голямо 

равенство между половете.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПОДХОД ЗА РЕСТАРТ НА ТУРИЗМА В МУЗЕЯ В 

УСЛОВИЯ НА КРИЗА 

 

Симана Марковска 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, България 

Катедра „Туризъм“ 

 

РЕЗЮМЕ: Глобалните кризи от последните години са различни по характер, но оказват 

еднакво негативно влияние върху индивидите и бизнеса. Туризмът е сред най-засегнатите бизнеси, и в 

частност културният и музейният туризъм. Налага се необходимостта от търсене и прилагане на 

нови подходи за рестарт на туризма в тези условия. Настоящата разработка представя 

прилагането на такъв експериментален подход от страна на Регионалния исторически музей в 

Благоевград, в партньорство с Асоциацията на българските журналисти и писатели по туризма – 

АБУЖЕТ. Инициативата, наречена „Лято на пътешественика в музея“, е осъществена през 2021 г. и 

представлява съвкупност от традиционни и нови форми за стимулиране на посетителски интерес. 

Резултатите от нея са положителни и налагат извода, че подобни експерименти могат да се 

превърнат в казуси с мултипликационен ефект за други музеи и дестинации. 
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tourism in these conditions. The current paper presents the application of such an experimental approach by 
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Увод 
В последните години светът е изправен пред поредица от кризи от различен 

характер. Всички те засягат както личното и семейно положение, отношения, статус и 

благосъстояние, така и състоянието, отношенията и успехите на бизнеса. Цели 

сектори на икономиката са подложени на стрес, а пазарната конюнктура се променя 

постоянно. Един от най-засегнатите икономически сектори е туризмът поради 

спецификата на своя характер, предлагане и потребление. Засегнати са всички 

доставчици на туристически услуги – на основните услуги настаняване, хранене, 

транспорт и на допълнителните услуги от всички видове.  

Засегнатите бизнеси са принудени да търсят и прилагат спасителни кризисни 

мерки и да експериментират с нови подходи за поддържане на определени нива на 

икономическа дейност, а в някои случаи – и рестарт на дейността. Вторият случай е 

особено типичен за туристическите обекти, които бяха изцяло затворени за 

посетители в условията на Ковид-кризата. Необходимостта от търсене на нови 
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подходи се налага и от променените реалности в един свят, подложен на подобни 

глобални кризи. Променени са темповете на развитие на редица дейности; променени 

са очакванията и нуждите на потребителите, а дигиталните и хибридни форми на 

организация придобиват все по-голямо значение. 

Туристическите обекти, сред които музеите, трябва да приложат нови 

стратегии и подходи, за да рестартират бизнеса си. Трябва да се научат да мислят и 

виждат „извън рамката“ на традиционната музейна дейност; да развият нови и 

понякога неочаквани партньорства и да дигитализират определени дейности с цел 

достигане до по-широки аудитории. Настоящият доклад представя един такъв подход, 

избран от Регионалния исторически музей в Благоевград. Той отразява проучвания, 

извършени в рамките на подготовка на дисертационен труд с тема: „Стратегии за 

ревитализация на музея като обект на културния туризъм“. 

 

Литературен обзор 
Извънредното общо събрание на Международния съвет за музеите 

(https://icom.museum/en/), на своята 26та генерална конференция, проведена на 

24.08.2022 г. в Прага, прие актуална дефиниция за термина и институцията „музей“. 

Дефиницията е приета чрез гласуване в края на 18-месечен процес на консултации с 

музейни специалисти от 126 страни от целия свят. Съгласно тази дефиниция, музеят е 

„нестопанска, постоянна институция в служба на обществото, която проучва, събира, 

консервира, интерпретира и споделя материалното и нематериално наследство. 

Отворени за публиката, достъпни и въвличащи, музеите насърчават разнообразието и 

устойчивостта. Те работят и комуникират по един етичен и професионален начин, с 

участието на общностите, като предлагат различни преживявания за образование, 

удоволствие, обмисляне и споделяне на знания“. 

Според Недков (1998), формирането на мрежата от музеи и галерии в България 

започва през 60те години на 19ти век. По данни на Националния статистически 

институт за 2021 г. (https://www.nsi.bg/), музеите в страната са общо 184, като най-

голяма концентрация се наблюдава в столицата София и областите Бургас, Пловдив и 

Стара Загора. Същият източник посочва брой посещения в българските музеи за 2021 

г. в размер 2 915 125, докато през 2019 г. броят е бил 5 354 794. Докато причините за 

тази драстична разлика са ясни в условията на глобалната Ковид-криза, също така е 

очевидно, че след нея музеите е необходимо да мобилизират своите ресурси и усилия 

за възстановяване на предишните нива на посещаемост и привличане на нови 

аудитории. 

Традиционно музеят е обект на културен туризъм, който според дефиницията 

на Световната организация по туризъм (https://www.unwto.org/tourism-and-culture) от 

2017 г. е „тип туристическа дейност, при която същностната мотивация на посетителя 

е да научи, открие, изпита и потребява материалните и нематериални културни 

атракции/продукти в туристическата дестинация“. На практика участието на музеите 

в туристическото предлагане е и може да бъде много по-разностранно. Те могат да 

намерят своето място и в трите направления на типологията на Ашуърт (1995): арт-

туризъм (свързан с изкуствата като например театър, балет, концерти, фестивали, 

опера и пр.); туризъм на наследството (свързан със запазени културни ландшафти и 

сгради, исторически събития и личности); и туризъм, специфичен за дадено място 

(свързан с ценностите, поведението и отношението на конкретна общност). 

Съществуват и други типологизации на културния туризъм, от който музеят 

традиционно е част. Стебинс (1996) предлага класификация на културния туризъм в 

два типа според неговите  потребители. Първият той нарича неспециализиран или 

общ, при който цел на потребителя е посещаването на различни географски локации. 

https://icom.museum/en/
https://www.nsi.bg/
https://www.unwto.org/tourism-and-culture
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За разлика от него, специализираният турист се фокусира върху една или повече 

географски локации или обекти и може да ги посещава повторно в търсене на 

разбиране за местната култура и наследство. 

Мак Керхер и Дю Крос (2002), от своя страна, разделят потребителите на 

културен туризъм в пет основни групи: целеустременият турист – пътува 

изключително с цел потребяване на културен туризъм; разглеждащият турист – целта 

му е културен туризъм, но не търси дълбокото преживяване; привлеченият турист – 

не пътува с главна цел културен туризъм, но може да бъде привлечен и да извлече 

дълбоко преживяване; безразличният турист – културният туризъм е странична цел; 

случайният турист – няма за цел потребяването на културен туризъм изобщо. 

Музеите са също така част от урбанизирания културен ландшафт, което 

означава, че имат място в развитието на туристически продукти и програми в 

градовете. Тези програми могат да бъдат с различна насоченост и да инкорпорират 

стремежа към устойчиво развитие на туризма във всякаква среда и за различни 

аудитории. Банчева-Преславска и Далмер (2020) например описват подходи за дизайн 

и верифициране на градски турове за младежи с образователен характер по теми, 

свързани с устойчивия начин на живот. Музеите са центрове за когнитивен и 

образователен туризъм, и важен елемент в туризма на преживяванията. Ролята им за 

устойчивото развитие на туризма би следвало да се основава на баланcиранo и 

дългосрочно oпазване и cъхраняване на прирoдното и културнo-иcтoричеcкoтo 

наcледcтвo, на ценнocтите и благocъcтoяниетo на меcтните хoра (Станкова, Кирилов, 

2011). 

 

Методология 
Методологичният инструментариум, на който се базира целят научен труд, 

включва основно методите на казуса, дълбочинните интервюта и експеримента. Поле 

за проучване в първия случай са музеи от целия свят с добър или лош опит в 

прилагането на различни стратегии за ревитализация на туризма. Във втория случай, 

обект на дълбочинните интервюта са регионалните исторически музеи в България, 

които покриват цялата територия на страната и са в изключителна позиция да търсят, 

откриват и прилагат различни подходи за рестарта на туризма. За място на 

провеждане на експерименти е избран Регионалният исторически музей в 

Благоевград, тъй като от една страна, той има вече натрупан опит в прилагането на 

експериментални подходи, а от друга проявява желание за включване в нови 

експерименти и развитие на партньорства. 

Описаното в настоящия доклад е резултат от проведен експеримент в РИМ – 

Благоевград, който всъщност може да се превърне в казус за по-нататъшни научни 

изследвания върху стратегиите за ревитализация на музеите като обекти на културния 

туризъм и в частност върху експерименталните подходи за рестарт на туризма в 

условия на криза. 

 

Приложен подход в условията на криза – казусът на Регионален 

исторически музей – Благоевград 
Регионалният исторически музей в Благоевград е създаден през 1952 г. и към 

момента има фонд от над 100 000 индивидуални културни ценности. Като част от 

националната мрежа от регионални исторически музеи в България, той има за цел да 

събира, съхранява, опазва, изследва, възстановява и популяризира наследството на 

административната област Благоевград. Организиран е в отдели, които поддържат 

постоянните и временни експозиции на музея: Археология, Българските земи XVти – 

началото на XXти век, Нова и най-нова история, Етнография, Природа и 
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Художествен; към тях има Библиотека, Лаборатория за консервация и реставрация, 

Фондове и научен архив, и Връзки с обществеността. 

РИМ – Благоевград е пионер в много свои дейности, свързани с работата с 

посетители. През 1999 г. в партньорство с Дирекцията на Национален парк „Рила“ в 

музея е създаден Център за природозащита, който осъществява много инициативи за 

екологично образование и популяризиране на природното наследство на района. През 

2010 г. е разкрит първият в страната интерпретативен Детски кът в рамките на проект 

„Подобряване работата на българските музеи с деца и млади хора“, финансиран от 

Фондация „Америка за България“. В Детския кът са уредени интерактивни модули, 

посветени на историческото наследство на Благоевградска област; постоянно се 

създават нови интерпретативни програми за деца и младежи, организират се различни 

образователни и информационни прояви, дори празненства и детски рождени дни. 

Много от тези инициативи са партньорски, например с Факултета по изкуствата към 

Югозападния университет „Неофит Рилски“ и регионалното сдружение за устойчив 

туризъм Пирински туристически форум.  

РИМ – Благоевград има годишна програма от събития, която подпомага 

изпълнението на основните му цели като институция и е насочена към широк кръг 

музейни публики. За учениците от много години се организира Лятна детска музейна 

школа, която продължава няколко седмици по време на лятната ваканция и включва 

множество интерактивни и интерпретативни занимания за опознаване на богатото 

наследство на Югозападна България. Ежегодната Нощ на музея привлича посетители 

от всички възрасти с организираните концерти, представления, конкурси и дори 

уроци по народни танци. Програмата включва много временни експозиции, голямата 

част от които се създават отново в партньорство, и са посветени на изобразителните 

изкуства, фотографията, образованието за околна среда, археологията като наука и 

практика и широк кръг от други теми. 

В годините преди Ковид-кризата, РИМ – Благоевград има средно по 20 000 

посетители на година. Приблизително 1/4 от тях са за мероприятия; в допълнение има 

по около 10% посещения на изложби и Детския кът. Посещенията са разпределени 

приблизително по равно между групите деца/ученици и възрастни, като преобладава 

българската публика. През 2020 г., съвсем естествено посещенията спаднаха на 5500, 

99% българи, и анализът на данните показва, че това е било главно във връзка с 

периода в края на лятото, когато целият вътрешен туризъм беше свидетел на подем 

заради ограниченията в пътуванията зад граница. Въпреки периодите на „отваряне“ 

на пътуванията като цяло и посещението на туристически обекти в частност, 

Регионалният исторически музей в Благоевград стартира първите месеци на 2021 г. на 

същите ниски нива на посещаемост. Музейните специалисти стигнаха до извода, че се 

налага да се търсят нови подходи за привличане на посетителите в музея. 

В началото на лятото на 2021 г., в рамките на дисертационния труд на автора, с 

ръководството на РИМ – Благоевград беше договорено провеждането на 

експеримент, който да комбинира традиционни практики, доказали своята успешност 

в годините преди кризата, с нови елементи, отразяващи реалностите и спецификата на 

новите условия. Експериментът получи названието „Лято на пътешественика в 

музея“, а за партньор беше привлечена Асоциацията на българските журналисти и 

писатели по туризма – АБУЖЕТ, която през 2021 г. отбелязваше своята 65-

годишнина. 

Като традиционен елемент беше включено организирането на временна 

изложба през летните месеци, в която авторите и професионални пътешественици от 

АБУЖЕТ да представят във фотографии свои любими дестинации от целия свят. 

Акцентът беше поставен не върху качеството на самите фотографии, въпреки че по 
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същество изложбата беше фотографска, а върху емоциите, които предизвиква едно 

пътешествие, и които могат да помогнат на посетителя да установи връзка с 

експозицията на лично ниво. Бяха представени по-познати дестинации като Италия и 

Германия, но и по-далечни и екзотични като Мексико, Бутан, островите Галапагос и 

Обединените арабски емирства. 

Стремежът за въвличане на публиката беше материализиран чрез обявяването 

на отворен конкурс за фотография от любимо пътешествие и/или дестинация. 

Поканата за конкурса беше отправена чрез всички достъпни комуникационни канали 

към всички желаещи да се включат. Групата на участниците беше разнообразна, 

включваше травъл блогъри, експерти от защитени природни територии, финансисти, 

юристи и ученици. На най-добрите фотографии беше отделено специално 

пространство в изложбата, а авторите получиха признание чрез комуникационните 

канали на РИМ – Благоевград и АБУЖЕТ. 

Новаторски елемент в експеримента „Лято на пътешественика в музея“ беше 

провеждането на виртуални пътешествия до интересни дестинации по света във всяка 

от съботите на проявата. Разказвачите от АБУЖЕТ представяха своите пътешествия в 

разкази, снимки, видео и музика в същата зала на музея, където беше разположена 

фото-изложбата. Към тях се присъединиха и разказвачи – любители на пътешествията 

от самия РИМ – Благоевград, което донесе добавена стойност на партньорството. 

Последният нов елемент в експеримента беше, че тези представяния се провеждаха в 

хибридна форма – присъствена в залата на музея и чрез излъчване на живо в 

социалните медии.  

Равносметката, която може да се направи от тази инициатива, е многопосочна. 

В цифрово изражение, посетителите на съботните виртуални пътешествия в музея, 

достигнаха над 120 в присъствената форма и над 3000 онлайн. Посетителите 

конкретно на фотографската изложба е трудно да се отделят от останалите посетители 

на музея, но увеличението на общия брой посещения в музея е с 60%, което приемаме 

за добър резултат, имайки предвид ограниченията в социалното общуване, които 

продължиха и през 2021 г. Оценката на посетителите за „Лятото на пътешественика“, 

изразена главно чрез социалните медии, е положителна. Не е без значение, че такава е 

и оценката на членовете на АБУЖЕТ, дори тези, които не взеха пряко участие в 

инициативата, както и на служителите и експертите на РИМ – Благоевград. 

Показателен е фактът, че партньорството продължи през 2022 г., когато беше 

проведена „Есен на пътешественика в музея“; обсъжда се продължението да въвлече 

по-широко участие на публиките, както и възможно международно участие от 

членове на Международната федерация на журналистите и писателите по туризма, 

FIJET. 

 

Заключение 
Музеите са не само едни от най-старите културни институции в света; не са и 

само научни институти, които събират, изучават и консервират ценното човешко 

наследство за поколенията. По своята същност те са посетителски центрове от висок 

клас. В тях посетителите могат да видят и да се докоснат до уникати, до които не биха 

получили достъп никъде другаде. Могат да обогатят своите знания за собственото си 

минало и за общото богатство на човечеството. Музейните експозиции винаги ще са 

центърът на привлекателност в тези туристически обекти. 

В съвременния музей обаче посетителят може да получи много повече, и той 

очаква да го получи. Съвременният турист желае не само да разглежда и да получава 

информация, колкото и ценна да е тя; съвременният турист желае да бъде активен, да 

участва и да събира преживявания. Музеите са идеалните обекти, където туристът 
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може да получи всичко това. Необходимо е представите за музейната туристическа 

услуга да се разчупят и тя да се обогати с нетрадиционни и модерни дейности и 

подходи, за да може тези хранилища на безценни човешки ценности да заемат 

полагащото им се място като предпочитани туристически обекти. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИ ТУРСИТИЧЕСКИ СЪЮЗ 

 

Мариана Темелкова 

Колеж по туризъм - Благоевград, България 

 

РЕЗЮМЕ: В началото на 2020 година Управителния съвет на БТС и Сдружение 

„Национален борд по туризъм” съвместно с Института за анализи и оценки към УниБит изготвиха 

Стратегия за развитие на БТС за периода 2020-2030 година. В съдържанието на този основополагащ 

документ се открояват няколко основни акцента: Визия за развитие на Сдружението, мисия, методи 

и подходи за реализиране на мисията, стратегически цели и приоритетни дейности. Стратегия се 

базира на национален и местен План за действие. В частта „ Визия за развитието на БТС” са 

разписани няколко основни направление и основополагащо начало за развитие на БТС са целите 

Сдружението да се превърне в организация, която обхваща значителна част от туристическия пазар 

за спортно-туристически ,социален и природен туризъм и представлява регионален лидер при 

пътувания, свързани с националното природно и културно-историческо наследство. С оглед 

превръщането на България в целогодишна дестинация, пред БТС в дългосрочен план се очертават 

перспективи още по-успешно да се развива социален, културно-исторически и екотуризам. Мотото 

на БТС през 2020 година е Опознай Родината. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Български туристически съюз, Стратегия и визия за развитие, 

План за действие  

 

ABSTRACT: At the beginning of 2020, the Board of Directors of Bulgarian Tourist Union /BTU/ 

and the Association "National Board of Tourism" together with the Institute for Analyzes and Evaluations at 

UniBit prepared a Strategy for the development of BTU for the period 2020-2030. In the content of this 

foundational document, several main highlights stand out: Vision for the development of the Association, 

mission, methods and approaches for the realization of the mission, strategic goals and priority activities. 

Strategy is based on national and local Action Plan. In the part "Vision for the development of BTU" several 

main directions are outlined and the fundamental starting point for the development of BTU are the goals for 

the Association to become an organization that covers a significant part of the tourist market for sports-

tourism, social and nature tourism and is a regional leader in trips related to the national natural and 

cultural-historical heritage. With a view to turning Bulgaria into a year-round destination, in the long term, 

prospects are emerging for BTU to develop social, cultural-historical and ecotourism even more successfully. 

The motto of BTU in 2020 is Know the Motherland. 

 

KEYWORDS: Bulgarian Tourist Union, Development Strategy and Vision, Action Plan 

 

Въведение 

В стратегия са очертани следните стъпки за бъдещи действия, едно от които е 

създаването на „корпоративен клъстър” като форма за обединение на информация и 

ресурси на членовете на БТС и увеличаване на тякната конкуретноспособност. 

Стратегически документ посочва следните четири основни компонента, включени в 

„Рамката на политиката на БТС”: 

 Възможности за законодателна и нормативна уредба и предложение за 

нейното усъвършенстване; 

 Планиране на туризма чрез годишните и четиригодишните планове за 

развитие на спортно-туристическата дейност на национално, регионално и 

общинско ниво; 

 Развитие на продукта предлаган от БТС, маркетинг и реклама; 

 Мониторинг на разходите и ползите за обществото от работата на 

сдружението.  

В Стратегията са начертани основните цели: развитие на материално-

техническата база, собственост на БТС и на други лица, за развитие на спортно-

туристическия, социалния и природен туризъм, културно-историческия туризъм и 
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спортно-туристическото предприемачество. На фокус е поставено създаването на 

кооперативни клъстери. Третата стратегическа цел се акцентира върху възможностите 

за рязко увеличаване на пазарния дял на спортно-туристическия туризъм и 

екотуризма.  

Начертани са параметрите на рекламно представяне на търговски марки, 

маршрути и пакети, предлагани от БТС, както и използване на различни рекламно-

информационни канали. 

 

Стратегически насоки за развитие на Българския туристически съюз 

Мисията на БТС за бъдещо развите е след приключване на процедурата за 

лицензирането на съюза като Национална организация за спортно-туристически 

дейности, управлявана от туристическите дружества, да се присъединят 

туристическите пътеки пътища, включителномеждународните, с които да се се 

свърже България със Сърбия, Гърция и Турция, като се даде възможност на тези 

кооперативни клъстери да управляват тази територия. Към това трябва да се прибави 

територията на лифтовете, на ски влековете и пистите, и да се доближим до 

стандартите в Италия, Австрия, Швейцария и Франция за управление на планински 

туризъм. 

Определянето на туристическите зони, на туристическите места и 

туристическите точки в законовата уредба ще даде възможности на България да се 

обособи т. нар. Виста поинт, които съгласно екологичните закони и изисквания на 

екосистемите представляват част от туристическия ресурс заедно с материалните, 

поддържащите и регулиращите услуги. 

Това ще даде възможност на бранша да обособи туристически пътеки до места, 

от които има неповторим природен ландшафт, а така също и да се монтират 

съоръжения за туристите. Материално туристическа база на БТС като хижи и заслони, 

се нуждаят от допълнителни инвестиции. Опазването на природата от развиващите 

туристическа дейност и от туристите е от голямо значение за съхраняване на 

туристическите ресурси. 

Нормативната уредба на БТС съобразена на Европейското законодателство и 

действаща съобразно Българското вътрешно законодателство начертава следните 

управленски дейности на сдружението и съюза: 

 Критерии за реда и условията за кандидатстване и приемане на 

туристически дружества за членове на БТС; 

 Наредба за категоризиране на туристическите хижи; 

 Правилник за маркировката на туристическите пътища в Република 

България; 

 Правила за рекламна дейност на БТС; 

 Правила за основни положения на маркировката – ERA; 

 Правила и ред за стопанисване на имуществото; 

 Правилник за организация и работата на Инспектората към БТС; 

 Устав на БТС. 

Много голямо значение за стабилното икономическо развитие на БТС е 

извършването на допълнителна стопаска дейност, приходите от която да се 

използвата за постигане на целите на дейността на съюза. Допълнителната стопанска 

дейност включва следните направления: специлизиран туризъм, турооператорска и 

туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, производство и 

търговия на спортни стоки и услуги, обучение на кадри, издателска, рекламна и 

импресарска дейност, проектанска дейност, строителство, водоснабдяване и 

залесяване, производство на електроенергия, събиране, преработване и търговия с 
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диворастящи плодове, билки, гъби и др., екологични проекти, отдаване под наем и 

други дейности съобразно Българското законодателство. 

Основните задачи пред Българския Туристически съюз, за постигане на 

целите и синхронизиране със Европейските и световни стандарти са: 

1. Адаптиране на социалния туризъм към условията на социално и пазарно 

стопанство и икономическо състояние в страната, като се запазват неговите 

социални функции. 

2. Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в 

практикуването на пешеходен туризъм, коло, ски и воден туризъм, за 

активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и 

нови туристически и спортно-туристически изяви. 

3. Създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот. 

4. Създаване на младежки пространства – туристически клубове и 

информационни центрове за популяризиране на туристическите традиции в 

България и създаване на алтернативен начин на живот за младите хора. 

5. Подобряване на условията на материално-техническата база и услугите  в 

съответствие с европейските стандарти, обновяване и поддържане на 

съоръженията, туристическите маршрути и пътеки, благоустроени пещери. 

6. Формиране на съвременна екологична култура и грижи за опазване на 

природата. 

7. Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-

изследователска и краеведческа дейност и художествена самодейност. 

8. Сътрудничество с общините, органите на местно самоуправление и местна 

власт, насочено към подобряване на съществуващата база и развитие на 

дейността сред децата, учениците и младите хора, за опазване на околната 

среда. 

9. Подпомагане на български и чуждестранни инвеститори за подобряване и 

по-рационално използване на туристическата и спортно-туристическата 

база и съоръжения, предлагане на туристически услуги, създаване на малки 

и средни фирми, увеличаване на заетостта. 

10. Популяризиране на добрите практики и опита на Европейския съюз и 

страните от Съвета на Европа в областта на социалния туризъм, базата и 

услугите, свързани с него. 

11. Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за 

усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм. 

12. Създава самостоятелно или в партньорство свои фирми и кооперации. 

13. Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени 

организации, стопански субекти и др. В програми и проекти на 

предприсъединителни фондове, грантове и други чуждестранни източници, 

както и в български проекти. 

14. Участва в екологични проекти и програми. 

15. Развива международно сътрудничество, участва в сродни европейски, 

регионални, международни и световни организации, работи с български и 

чуждестранни неправителствени организации. 

 

Заключение 

Българският туристически съюз има огромна роля за популяризирането на 

Българското културно-историческо и природно наследство в света. Съюзът играе 

важна роля във възпитателния процес на младежите и опазване здравето на нацията. 
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Многогодишната дейност на Българския туристически съюз и многобройните 

престижни инициативи като „Опознай България – 100 НТО” е емблематично за 

съюза, многопластово, обхваща не само исторически, но и природни и 

археологически обекти, без аналог у нас, но и в света. Досега милиони хора са се 

докоснали до многовековната богата история на България и до нейната природа. В 

тези инициативи има участници не само от България, но и от Германия, Русия, 

Франция, Дания, САЩ, Сърбия, Украйна и други държави. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

Ана Иванова Якимова 

Колеж по туризъм - Благоевград, България 

специалност „Бизнес администрация“ 

 

Управление на човешките ресурси е модерен и събирателен термин, който 

описва мениджмънта и развитието на служителите в организацията. Освен това, 

включва и всички дейности, свързани с управлението на човешкия капитал в 

организацията1. 

Управлението на човешките ресурси се характеризира като дейност на 

ръководителите на съответните равнища по управлението на хората в трудовия 

процес2. 

То е преди всичко, стратегическа дейност, която подчинява управлението на 

хората на бизнес стратегията на стопанската единица, част е от управлението на 

всички останали ресурси, с крайна цел реализиране стратегическите цели на фирмата. 

Също така, управлението на човешките ресурси изисква висока квалификация 

и подготовка на ръководните кадри.  

По своята същност управлението на човешките ресурси включва: мотивация; 

комуникации; лидерство; ръководство на групи; решаване на конфликти. Този процес 

се явява като особено важна част от мениджмънта на предприятието. 

Така например, при оценката на състоянието на заетостта в предприятията е 

необходима с оглед установяване на ефективността от функционирането на този 

бизнес, реализацията на очакваните икономически и други ползи за него, както и за 

вземането на решения за бъдещото развитие на отрасъла. 

При подбора и квалификацията на персонала в предприятията в 

промишлеността, работодателите изпитват затруднения. Те са свързани преди всичко 

с набирането на подходящите хора за работа и, макар в областта да има достатъчно 

необходим ресурс от икономически активно население, основно са свързани с 

малцинствените групи, желаещи да получават месечни помощи, но не и да работят, 

независимо от осигуряването на заслужени доходи и допълнителни стимулирания. 

По-голяма част от предприятията в промишления отрасъл не могат да отделят 

средства за обучение и допълнителна квалификация на наетия персонал, а 

работниците са назначавани за извършване дейностите на предприятието. Липсата и 

недостиг на квалифицирана работна ръка е проблем за целия бизнес. Конкуренцията и 

интегрирането на пазара е фактор, влияещ върху целия производителен процес. 

Повечето от предприятията не могат да осигурят и повишаване на социалния и 

жизнения стандарт на хората, да създадат повече работни места и по-добри условия 

на труд. Също така по-голяма част от тях не могат да отделят средства за обучение и 

допълнителна квалификация на наетия персонал, а работниците са назначавани за 

извършване дейностите на предприятието3. 

                                                 
1 Задължения на специалистите по управление на човешките ресурси, https://www.online-

learning.bg/upravlenie-choveshki-resursi 
2 https://www.bg-ikonomika.com/2011/04/2_15.html 
3 Йочева, Г. Проблеми и перспективи на заетостта в промишления отрасъл в България, в Годишник на 

Колеж по туризъм – Благоевград, 2022, с ISSN 2815-407X и ISSN 2815-4169, стр. 139-140, 

http://cotur.bg/wp-

content/uploads/2023/01/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%98%D0%9A-

%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%E2%80%93-
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Управлението на човешките ресурси може да се определи като система от 

принципи, методи, средства, правни норми, правила, критерии, изисквания, 

стандарти, процедури, политика, планове и програми за формиране и използване на 

човешките ресурси в организацията в съответствие с нейните непосредствени 

интереси и стратегически цели и пр. То може да се характеризира и като управленска 

дейност, произтичаща от стратегическите цели на организацията.  

Същата може да е насочена към: 

• Разработване политики, програми и планове за формиране, развитие и 

заплащане на човешките ресурси, както и за усъвършенстване на 

взаимодействието на ръководството с организациите на трудещите се; 

• Планиране, организиране, ръководене и контролиране на работниците и 

служителите; 

• Подбиране, наемане, подготовка, оценяване и мотивация на заетите; 

• Създаване на условия и предпоставки за пълноценно използване на хората в 

трудовия процес и за постигането на висока производителност на труда.  

 

Управлението на човешките ресурси е умението да им се влияе така, че 

тяхното поведение да се ориентира към постигането на определени цели. Ефективен 

мениджмънт на персонала означава осигуряване на работна среда, която позволява 

едновременно постигане на целите на предприятието и на целите на сътрудниците му 

с най-малко разходи. 

 

Основните задачи на управление на човешките ресурси в предприятието се 

свеждат до определени процеси свързани с Планиране на потребността от персонал, 

Набиране на персонал, Подбор, Администриране, Оценяване, Мотивиране, Обучение 

и развитие, Приспособяване, Информиране, организиране и ръководене, Осигуряване 

на здравословни и безопасни условия нa тpyд, Непрекъснат процес по определяне на 

nотребностите от персонал,подбор и назначаване, организиране и ръководене, 

обучение и развитие, оценяване и определяне на възнагражденията на персонала, 

мотивиране и контрол на изпълннение на възложените дейности. 

Човешките ресурси са наетите работнищи в предприятието, които със своята 

професионална квалификация, личностни качества, ангажираност и способности 

правят възможно постигането на заложените целите.  

В стопанските единици, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти 

и ценности. Голямо значение се отдава на способностите на мениджърите, експертите 

и специалистите да повишат конкурентно способността на стопанската единица, чрез 

осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в работния процес. И все пак, ако 

управлението на персонала е един механичен процес, то управлението на човешките 

ресурси е процес, който се стимулира и е повлиян от технически и организационни 

промени в средата, в която функционира стопанската единица, в случая 

предприятието4. 

 

Системите на управление на персонала и системите за управлението на 

човешките ресурси по своята същност не се различават особено. Реално, разликата е 

предизвикана от различията в акцентите и подходите за тяхното фактическо 

изясняване. Водейки се от горното, например според утвърдени автори като Хендри и 

                                                                                                                                                      
%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B

4-%D0%A2%D0%BE%D0%BC-1-2022.pdf 
4 https://www.bg-ikonomika.com/2011/04/1_15.html 
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Петигрю (Hendry and Pettigrew, 1990)5, управлението на човешки ресурси се 

разглежда като “перспектива на управлението на персонала, а не управление на 

персонала като такова”. 

От това определение следва, че: 

- управлението на човешки ресурси в значително по-голяма степен 

представлява само по себе си интегрирана дейност на линейните мениджъри, а 

също и 

- управлението на персонала се опитва да влияе на линейните мениджъри. 

 

Това подчертава голямото значение на участието на мениджърите от висшите 

ешелони в процеса на формиране на фирмената култура. Това разбира се не се отнася 

за управлението на персонала, което винаги се отнася незаинтересовано към 

развитието на компанията и свързаните с него идеи с унитарен и социално-

психологически характер. 

Стратегическата природа на управлението на човешки ресурси е също 

отличителен белег, на което обръщат внимание редица автори, по същество 

отхвърлящи идеята за това, че традиционното управление на персонала не е свързано 

със стратегическата област на бизнеса. Също така, пак според авторите Хендри и 

Петигрю (Hendry and Pettigrew, 1990)6, е твърдението, че стратегическия характер на 

управлението е липсвал при персонала, а се проявява при управление на човешки 

ресурси. 

Следователно най-голямо различие между двата подхода се заключава в по-

голямата ориентация на управление на човешките ресурси към мениджмънта и 

бизнеса. Точно управлението на човешки ресурси, заема централно място в 

стратегическата дейност на висшия ешелон. Тази идея, се усвоява, развива и 

предвижва непосредствено от управленския екип, обслужващ интересите на 

стопанската единица. Това налага нуждата от стратегическата интеграция и силната 

култура. Те се формират на основата на лидерския стил на ръководството.  

 

Водейки се от горното, трябва да подчертаем, че за да бъде проспериращо едно 

предприятие, то се нуждае не само от организационни структури, техники, 

технологии и нови концепции. Основен фактор за неговия успех е наличието на 

адекватните като образование, квалификация и компетентности човешки ресурси и 

ефективното им управление. Ключовата сила за постигане на поставените пред 

предприятието цели са качествата на хората и техния принос в реализацията на тези 

цели7. 

Така например, намаляването на дела на преработващата промишленост се 

дължи на увеличаване дела на добивната промишленост, селското стопанство и 

                                                 
5 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585199000000038 
6 

https://www.researchgate.net/publication/261693516_Human_Resource_Management_An_Agenda_for_the_1

990s 

7 Диритрова, Р. Състояние на образованието и обучението на възрастни в България, в Годишник на 

Колеж по туризъм – Благоевград, 2022, с ISSN 2815-407X и ISSN 2815-4169, стр. 18-19, 

http://cotur.bg/wp-

content/uploads/2023/01/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%98%D0%9A-

%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%E2%80%93-

%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B

4-%D0%A2%D0%BE%D0%BC-1-2022.pdf. 
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услугите. Заетостта в третичния сектор нарасна основно поради търговията и 

управлението, чийто дял се увеличи повече от един и половина пъти. Делът на 

секторите извън сферата на материалното производство, които осигуряват качеството 

на икономическия растеж (генериране на нови знания, разпространение на 

информация, натрупване на човешки капитал) и търсенето на най-квалифицирана 

работна сила, непрекъснато намалява. Намалява делът на науката, намалява заетостта 

в образованието и културата. Стабилността на дела на здравеопазването, социалното 

осигуряване, спорта и други сектори е свързана с разширяването на 

административния апарат. 

Новата реалност, е че 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 

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.8 
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Въведение 

Общоизвестно е твърдението, че маркетингът и рекламата са 

двигателя на всеки проспериращ бизнес.  От една страна, маркетингът 

всъщност е поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара. Той е 

съвкупността от действия, чрез които бизнесът извлича изгодата от пазара.  

От друга страна, рекламата е форма на маркетингова комуникация, която 

има за цел да подтиква и с убедителни способи и материали, ползвайки 

позитивната манипулация да мотивира потребителите да искат да купуват. 1 

 

Анализ и обсъждане 

Общественото разбиране за покупка на даден продукт или определена услуга е 

различно, обособено в няколко направления. Потребителят винаги има право и 

именно за това правата и задълженията контролира държавен орган - Комисия за 

защита на потребителя /КЗП/2. Комисията е орган, който в момент на обявление на 

дадена промоция от търговец проследява дали тя е реална или не е. 

Всъщност в България съществуват бизнеси на повече от 30 години, които 

могат да бъдат за пример и те са определяни като „кръвоносна система“ на 

икономиката на страната. За да се задържи конкурентен на пазара и да запази 

покриваемост всеки бизнес е необходимо да следи постоянно пазара. 

Много фирми и брандове влагат значителни средства в мащабни рекламни 

кампании, но съществуват и такива, които залагат на т. нар. мултилевъл маркетинг. 

Този маркетинг на много нива /МЛМ/ е пример, как обикновени хора натрупват 

значителни финанси /понякога за кратък период от време/, от определена структура, 

която е пригодена да работи за тях и най-вече за тези от по-горните нива. 

Хората които предлагат включване в структура от типа МЛМ са 

разпознаваеми, тъй като в определени случаи са особено напористи, също така са 

агресивни в продажбата на предлагания уникален продукт.  

 

Характерна особеност за дистрибуторите на тези продукти е, че притежават 

уменията да изговарят стотици думи в минута без да си поемат дъх. Те проявяват 

техники като се опитват да продадат определен продукт, на иначе доста обичайни 

места. Това може да се случи докато човек се разминава с тях по стълбите в блока, на 

                                                 
1 https://optimabiz.eu/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-

%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/ 
2 https://kzp.bg/zakoni-i-reglamenti 
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спирките и в градския транспорт, в мола, по време на разходки или на пейките в 

парка, по време на обедната почивка, на сбирка на класа и на всякакви други места и 

по всяко време3. 

 

Съществуват десетки примери за схеми, които през годините са проработили в 

България, дъжд от двулевки, класически финансови пирамиди, високобюджетни 

лотарии, схема на Понци, и пр. При всички от тях хората доста сериозно се ангажират 

в процеса, поради очакванията им да спечелят бързи пари, и по този начин да 

започват да живеят в една заблуда, че скоро ще си купят нов автомобил или 

апартамент, ще изпратят децата им да учат в чужбина, ще планират скъпоструваща 

екзотична екскурзия. Така например една подобна схема бе т. нар. „писмо на 

щастието”, при която трябваше да препишем 10 пъти на ръка и да го пуснем в 

пощенската кутия на 10 човека. Очакванията бяха, че по този начин ще се сбъдне най-

съкровеното желание. В случай, че се прекъсне веригата, ще се случи обратното, 

всички познати и непознати нещастия на земята ще се стоварят на главата ни. 

 

При някои класически финансови пирамиди, определени дружества предлагат 

уникален „финансов продукт”, с който при определени инвестиции на притежателите 

се обещава твърде висока доходност, от порядъка на 10% месечна и над 150% 

годишна. Известни са също и американски доверителни разписки, наричани още 

„златни сертификати“, по които лихвата бе от порядъка на 217%. За да се привлекат 

повече притежатели на сертификати, фирмата се рекламира доста активно като по 

този начин достига предимно до бедни хора и пенсионери. Тук проблемът идва, 

когато пирамидата се срути и хората загубят своите влогове. Както казахме, при тази 

схема печелят само малка част от хората, и то от горните нива на структурата. 

Друга пирамида е Схемата на Понци, която носи името на Карло (Чарлз) 

Понци4, чиновник в Бостън, който през 20-те години на миналия век обещава високи 

печалби на потенциални инвеститори. Печалбите не идват от законни инвестиции, а 

се изплащат на старите инвеститори от парите, които идват от новите инвеститори. 

Така Чарлз Понци създава незаконен бизнес модел посредством който успява да 

открадне милиони. Тази схема дава в действителност възвращаемост на 

инвеститорите само докато в тях непрекъснато се включват нови и нови хора. 

Обикновено схемата на Понци се срутва от само себе си, когато свърши притока на 

нови инвестиции. 

Нека отново се върнем на Мулти левъл маркетинга. Ясно е, че той е различен 

от другите методите на продажбите на стоките, като директните продажби и 

продажбите на дребно или интернет продажбите /он-лайн търговията/5. Характерното 

тук е, че се предлага специфичен продукт, който се промотира от дистрибуторите 

като нещо което всеки трябва да притежава6.  

Примерите за това изглеждат по различен начин и могат да са свързани с 

продаване на нещо реално.  

                                                 
3 https://smartmoney.bg/multi-level-marketing-za-nachinaeshti/ 
4 https://bg.wikipedia.org/wiki/Схема_на_Понци 
5 https://321.place.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%83%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-

%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8-

%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%BB-

%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-

%D0%BC%D0%BB%D0%BC/ 
6 Например доста често това са продукти, свързани с уникална козметика, здравословни хранителни 

добавки, иновативна техника за бита и др. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Схема_
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МЛМ всъщност е разпространение на продукти или услуги на много нива. 

Другото наименование придобило популярност е Мрежов Маркетинг /ММ/. Също 

така, МЛМ компания, или компания /майка/ разпространява своите продукти или 

услуги чрез метода на ММ. Същността на МЛМ се състои в това, че е вид 

разпространение на стоки или услуги от производителя /МЛМ компанията майка/ до 

крайния потребител, чрез мрежа от независими контрагенти /„консултанти“, 

„бизнесмени“, „предприемачи“, „сътрудници“ и пр./. Тези независими контрагенти и 

партньори на МЛМ компанията майка от своя страна привличат също чрез мрежа и 

като свои партньори други такива за разпространение на тези стоки или услуги, или 

МЛМ е само един от начините за разпространение на стоки или услуги от 

производителя до крайния потребител. 

Историята на МЛМ ни показва, че първия отдел за Директни продажби се е 

появил в САЩ през далечната 1868 г. в една компания, която предлагала да се 

продава библията от къща на къща7. 

 

Популяризирането на даден продукт чрез методите на маркетинга и рекламата 

води до привличане на повече потребители. В осъществяването на процеса всички 

участници, производители, дистрибутори и потребители трябва да са доволни от 

получения краен резултат свързан с получения продукт или услуга. 

 

Популяризирането на даден продукт чрез методите на маркетинга и рекламата 

води до привличане на повече потребители. В осъществяването на процеса всички 

участници, производители, дистрибутори и потребители трябва да са доволни от 

получения краен резултат свързан с получения продукт или услуга. 

При МЛМ освен продаването на определен продукт, за получаване на 

определен процент от продажбата, същият може да се използва и за лични цели. 

Основният дистрибутор е заинтересован да нови „дистрибутори” /сътрудници или 

бизнес-партньори/ в мрежата, които също продават продукти и по схема се получават 

проценти и от техните продажби. Практиката показва, че някои фирми твърдят, че 

изграждат “мрежа от потребители”, а не от дистрибутори, т.е. дори не е нужно да 

продавате – достатъчно е вие да си купувате продукти за себе си и хората под вас да 

правят същото. И когато вие запишете трима човека под себе си, и всеки от тях 

запише по още трима и така нататък, цялата тази структура ще ви носи постоянен 

поток от пари, съответно всеки под вас ще си изгради подобна структура, която ще 

носи пари и на него и така до безкрай. Само за справка, в САЩ обявяват за пирамида 

всички компании, които продават над 30% от стоките си на дистрибутори за лично 

потребление8. Въпреки това, винаги на подиума се появяват лица, които 

ентусиазирано предлагат на обикновените хора бизнес, който води до забогатяване и 

представяйки се за забогатели, убедително говорят за бърз успех. 

 

Заключение 

Ключът за постигане на желания успех, е свързан с много труд и работа и 

изграждането на специфичен за всеки бизнес план за действие. Разбира се, 

маркетинга и рекламата са част от него. Изработването на лого със слоган, брандинг, 

работа със социалните мрежи, електронно издание или медийна кампания са добрия 

подход би могли да се използват за всяка една дейност, важно е все пак да има ясна 

концепция на рекламата, промоцията и въобще маркетинга на всеки един продукт. 

                                                 
7 https://mlmentrepreneurship.com/?page_id=225 
8 https://smartmoney.bg/multi-level-marketing-za-nachinaeshti/ 
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Също така, 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 продукти, и накрая, фирми, занимаващи се с 

връзки с обществеността за развитието на корпоративния имидж на фирмата. Така 

например, за всяка туристическа фирма въпросът не е само в това, каква 

комуникационна политика трябва да се провежда, но и колко пари трябва да се 

похарчат и как да се направи успешно9. 
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1. Йочева, Г. Управленски решения на заетостта в промишлеността, Изд. Колеж 

по туризъм - Благоевград, 2022, ISBN 978-954-9497-35-9, стр. 270, 

https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/54661640#full 

 

УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ НА ЗАЕТОСТТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА 

 

Монографията представлява опит за обобщаване проведените теоретични и 

емпирични изследвания на автора в областта на проблемите на заетостта в сектора на 

индустрията. 

Заетостта в сектора на промишлеността се характеризира с начина и степента 

на използване на работната сила, с професионалните качества и квалификации на 

заетите лица, социално-икономическите измерения, включващи пол, възраст, 

образователна степен. Българската страна е с висока концентрация и разнообразие на 

различни видове производства, като всеки район и територия е характерен със своята 

продукция и своите изделия и изработки. Югозападна България, в частност област 

Благоевград се характеризира с различни видове производства. Областта се определя 

и отличава с многообразие и ключово географско разположение, транспортен 

коридор към всички европейски страни. Икономиката се определя като относително 

разнообразна с индустриалните сектори: хранително-вкусовата промишленост, 

производство на вино, дървопреработване, шивашка промишленост, производство на 

метални, медицински изделия, на строителни материали, ел. енергия и др.  

Богатството и разнообразието на индустриалния сектор са предпоставка за 

икономическо развитие, но характерна особеност е, че промишлеността е 

разпределена неравномерно на територията на областта. Уменията и насоките на 

развитие на общините са различни, което предопределя преобладаването на отделни 

видове производства. Голяма част от разнообразието в индустриалния сектор е 

концентрирано в Югозападната част на страната и това може да се разглежда като 

основа за моделиране на характера на производството в района и заетостта в това. В 

сравнение с други области, Благоевград се характеризира с относително 

многообразно производство, като единствено няма големи индустриални предприятия 

на химическата и нефтопреработвателната промишленост, даващи голяма част от 

БВП на страната и заетост на голяма част от населението. Минните предприятия 

даваха възможност на голям брой заети лица в сектора. В областта има значителен 

брой малки, средни и по-големи предприятия, явяващи се фактори за развитие на 

индустрията и повишаването на конкурентоспособността им. Провеждането на 

активни мерки за нарастване на конкурентоспособността и производителността на 

икономиката е св. с въвеждането на нови стратегии, политики и механизми за 

развитие на конкурентни предимства и преодоляване на технологическото и 

техническото изоставане в отделните браншове. Нормативни документи, с отношение 

към проблемите на заетостта в промишлеността са постановления, закони, кодекси, 

наредби, правилници, синхронизираното от България европейско законодателство, 

прилагано от членките на ЕС. Важни са и стратегическите документи: стратегии и 

планове и програми за насърчаването на заетостта в сектора. Развитието на 

промишлеността в областта се обуславя от факторите: култура, образование, 

квалификация, социално-икономически условия на живот, стратегическо 

местоположение, особености. 

В България са проведени проучвания за развитието на заетостта в сектора на 

промишлеността, но липсват такива засягащи проблемите на заетите лица от 
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населението и собствениците на индустриалните предприятия, и възможността за 

наемане на работна ръка, финансовите ресурси използвани за възнаграждения, 

влиянието на различни фактори за изпълняване на задълженията на работниците.  

Също така, това включва основните проблеми на работниците, условията на 

труд за осъществяване на дейността, факторите, затрудняващи изпълнението на 

отговорностите, получаването на допълнителна квалификация и преквалификация, 

удовлетвореността от изпълнението на задълженията, мотивацията, придобивките. 

Проучвания за заетостта в промишлеността се извършват от НСИ при разработването 

на НСП. Подробни изследвания се извършват всяко тримесечие за развитието на 

заетостта и движението на работната ръка от предприятията, както и получаваната от 

тях работна заплата. Налице е ежемесечно наблюдение на работната сила, 

осигуряващо информация за най-важните характеристики на заетостта. Липсват обаче 

подробни изследвания, засягащи интересите и най-важните проблеми на 

работодателите и заетите лица, както и целенасочено въвеждане на управленски 

модели. 

Рецензенти на монографичния труд, с автор д-р Гергана К. Йочева са доц. д-р 

Вяра Кюрова и проф. д-р Райна Димитрова. 
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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. Препоръчителният максимален 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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