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РАЗДЕЛ III
ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

SECTION III
INNOVATIVE APPROACHES TO SUSTAINABLE TOURISM

ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИЧЕСКИ ВЛИЯНИЯ И РАСТЕЖ
доц. д-р Соня Милева-Божанова
Международно висше бизнес училище, Ботевград

TOURISM, ECONOMIC IMPACTS AND GROWTH
Sonia Mileva-Bojanova

ABSTRACT: The pressure of globalization and the economic impacts of tourism has been stressed as main
factors for growth, employment and welfare of the countries developing tourism. Current paper aims to evaluate
the tourism economic impacts considering the different methodological tools and criteria for measurement and
evaluation. Considered are the interdependency and relationship between tourism development, economic growth
and GDP. The main conclusions show that there is a connection between welfare, growth and tourism development,
but not always direct, straight and positive. Considerations about Bulgaria are presented.
KEYWORDS: tourism, impacts, globalization, development, growth, GDP

Икономическото значение на туризма се свързва най-вече с активния международен туризъм
в качеството му на ,,скрит“ или ,,невидим износ“, който се характеризира с редица конкурентни
предимства по отношение на икономически интереси на приемащите страни и генерирането на валутни
постъпления в платежния баланс, заетостта и доходите на работната сила, генерирането на приходи от
данъци и такси в държавния и общинските бюджети, диверсифициране на отрасловата структура на
икономиката, стимулиране на икономическия растеж, сезонност в стопанската активност, промени в
равнището на цените, вторични разходи и пропуснати ползи и други.
Туризмът се определя като четвъртия по значимост икономически сектор, подреждайки се
след горивата, химическата и хранителната индустрия. Приносът на туризма се изчислява на 9 % от
световния БВП, създава работа на всеки единадесети зает (пряко и косвено), самостоятелно реализира
6% от световния износ или 29% от износа на услуги, са само някои от данните, описващи отрасъла
(UNWTO, 2014). Туризмът е сред петте водещи отрасли, отговорни за приходите от износ за повече
от 150 страни, като в 60 от тях е на първо място (UNCTAD, 2010). Основен източник на постъпления
във валута за една трета от развиващите се страни и почти на половината от постъпленията в най-слабо
развитите страни (UNDP, 2013). Прогнозите на СТО са туристическите пътувания да нарастват средно
годишно с 3,3% в периода 2010-2030 г. или в абосютни измерения годишен ръст от 43 млн., достигайки
1,8 млрд. през 2030 г. (UNWTO, 2014). Най-оптимистичните прогнози до 2030 г. туристическите
пристигания да достигнат 2 млрд. (при сценарий за продължаващо намаляване цените на разходите за
транспорт), а най-песимистичнти 1,4 млрд. (при сценарии за по-бавно икономическо възстановяване
и растеж).
В повечето публикации, обикновено се акцентира върху положителните ползи, като относно
отрицателните загуби се споменава в оскъден брой автори, периферно и откъслечно. Предмет на
настоящия доклад е анализа на наличната литература и изследвания, посветени на критичната оценка
както на положителните, така и на отрицателните влияния от развитието на туризма. Причина за това,
че реалната оценка и посоката (+/-) за влиянието на туризма върху икономическото развитие и растеж
са нетните резултати (виж Фиг. 1).
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Фигура 1 Връзки между туризма и икономическото развитие

Източник: адаптирано от автора
Основните акценти в публикациите през последните десетилетия са били темите свързани
с положителните икономически влияния на туризма преди всичко с платежния баланс, създаването
на заетост и доходи, данъци и отраслова структура, и в много по слаба степен въпросите свързани с
икономически растеж, изтичане на национален доход, равнище на цените, ненаблюдавана икономика
(сив сектор), сезонност, вторични разходи и пропуснати ползи и други.
Икономическият растеж изразява увеличаването на стойността на произведените стоки и услуги
в една национална икономика за определен период от време, обикновено една година и се измерва
като увеличение/прираст на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Едностранния фокус върху
растежа може да изкриви реалните причини за ръста в БВП или производителността, което може да
бъде за сметка на устойчивото развитие, частни корпоративни интереси, социална справедливост,
ниско заплащане труда и др.
В отличие икономическото развитие фокусира не само върху присъства в БВП, но също така
и върху състоянието на човешкия капитал, конкурентоспособността, инфраструктура, устойчиво
развитие, социално включване и др.
За това, неизменно когато става въпрос за туризма се включва и понятието за устойчиво развитие,
като се изтъква способността на културния туризъм и редица други специализирани видове туризъм да
допринасят за преодоляване на негативните последствия и икономически влияния от масовия туризъм.
Темата е обект на множество стратегически документи, финансово стимулирана в редица мерки и
приоритетни оси (национални и наднационални).
Освен всички икономически влияния, туризмът като отрасъл се използва за активна намеса и
разрешаване на редица социални въпроси (основно безработица, заетост), развитието на човешките
ресурси (преквалификация, обучение, компетенции), както и по отношение на въпросите свързани с
опазването на обкръжаващата среда, екологията и устойчивото развитие. Постигането на социален
баланс и равномерно регионално развитие са сред основателните причини за държавна намеса. Често
пъти туризмът е се посочва като икономическа алтернатива за икономическо развитие и насърчаването
на предприемачеството на определени региони и територии, макар и нетрадиционни от гл. т.
туристическото развитие на дестинацията. Това правило важи за някои по малки градове (предимно
във вътрешността на страната) и/или общини; отдалечени и „неприветливи“ територии (Аляска,
Гренландия и др.); места, засегнати от природни бедствия (земетресения, вулкани, наводнения, урагани
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и др.), изоставени или не функциониращи индустриални зони (фабрики, мини, рудници и др.) и други.
В редица официални документи, политики и мерки за насърчаване на икономическото развитие туризма
заема специално място, като средство за постигане на поставените дългосрочни политически цели
(включително и в България).
Безспорно туризма притежава потенциал за стимулиране развитието и насърчаване на
икономическия растеж. Това от една страна се длъжи на комплексността и обвързаността на отрасъла
с много други, а от друга страна поради способността да създава работни места (при това на уязвими
групи като жени и младежи), формирайки съществена част от БВП, отоговорен за приходи в платежния
баланс на страните, развиващи туризъм (Велас Фр., Башарел Л., 1998; Александрова, 2001; Ракаджийска
С. 2007, Sinclair T., Stabler M. , 1997, Castro-Nuño, M., Molina-Toucedo, J. A., & Pablo-Romero, M. P.,
2013). Въпросът е при какви обстоятелства тази положителна взаимовръзка е налице. Редица автори
изтъкват, че развитието на туризма може да повлияе положително върху икономическия и социокултурен прогрес на обществото, в т.ч. и на неговото благосъстояние (Dwyer L., Forsyth P., Spurr R. ,
2004; Ashley et al. 2007; García 2005; Hernández and González 2013; Rosentraub and Joo 2009), но не са
малко и проучванията, които оборват тази пряка зависимост и взаимосвързаност.
Едно от основните причини за това е, че освен икономическото развитие от значение са също така
и въпросите свързани с устойчивото развитие, растеж и положително влияние върху благосъстоянието
на обществото. Туризма като индустрия е обект на публични политики, регламенти и нормативна база
по отношение на устойчивото развитие, именно поради наличието на противоречие между интересите
на различните заинтересовани страни.
Редица авторитетни автори и международни организации приемат икономическия растеж от
развитието на туризма като мощен инструмент за икономическото развитие (Ashley et al. 2007; Balaguer
and Cantavella-Jordá 2002; Cooper et al. 2008; Cortés and Artís 2005; Lickorish and Jenkins 1997; Sharpley and
Telfer 2002; OECD 2010; UNCTAD 2011; UNWTO 2006; UNWTO 2012; WTTC 2010). Паралелно с това
се появяват и първите публикации поставящи въпроса за реалния принос на туризма за икономически
растеж (Brohman 1996; Diagne 2004; Forsyth 1995; Kingsbury 2005; Kusluvan and Karamustafa 2001; Pérez
2001; Nowak and Sahli 2007; UNDP 2011). Анализът на литературата, показва, че основните критики се
отнасят по отношение на свързаните с туризма нередки случай на ограничения и достъп до ресурси,
слаба релация с други икономически отрасли, и т.нар. ефект на „изтичане“ и загуба на потенциални
печалби и приходи.
Адекватността и обективността на оценката относно влиянието от развитието на туризма изисква
ретроспективен времеви анализ. Друго важно уточнение е стартовата позиция от която се „мери“ и
оценява. Не случайно Световната туристическа организация (СТО) разграничава развиващи се страни
и развити страни. За развиващите страни, СТО и други големи организации посочват, че туризма
съдейства за намаляване на бедността, извеждайки го като приоритет за икономическо развитие.
(UNECA 2010, 2011 Декларация от Истанбул). Т.нар. икономически растеж повлиян от туризма е
защитаван в публикациите Pablo-Romero and Molina (2013) Dritsakis (2012) и Surugiu and Surugiu (2013).
Изключително ограничени са публикации за връзката между международния туризъм и
свободната търговията или между разходите за туризъм и растежа (Chou, M. 2013). Туризмът се базира
на възможността да протичат международни транзакции съгласно принципите на свободната търговия,
без намесата на вътрешни, национални и други интереси, което е в пълен контраст на международния
стоков обмен.
Изследванията за връзката между икономическия растеж, дължащ се на туризма и икономическото
развитие на териториите (дестинациите) където се случва това не са много. Заключението на Lee and
Chang (2008, p. 191) е, че е налице „еднопосочна причинно-следствена връзка между растеж от туризма
и икономическото развитие в страните от ОИСР, но двупосочна между две променливи в страните извън
ОИСР“. Sánchez-Rivero, Pulido-Fernández, and Cárdenas-García (2013), доказват, че някои фактори и
политики имат по-голям ефект и въздействие за трансформирането на ръста в туризма в икономически
растеж и развитие. Дебатът е от началото на 90-те години, като Sinclaire 1998 изтъква, че развитието
на туризма е свързано с големи капиталови инвестиции в т.ч. за инфраструктура, МТБ, сигурност,
безопасност, висококвалифицирана работна сила и други услуги свързани с туристическото обслужване
като препоръчва инвестиции преди всичко в човешки капитал. Трябва да отбележа, че авторката не взема
предвид интензитета на мобилността в отрасъла, което на практика би довело до изтичане и загуба на
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направените инвестиции, захранвайки чужди пазари където възнаграждението на труда е по-високо.
Безспорно важен е и мултипликационния ефект в туризма върху местната икономика, което стимулира
икономическата активност в т.ч. създаване на работни места пряко свързан с ръста и интензитета на
туристическите пристигания. Т.нар. теория TLG (Tourism-led growth) или ръст, дължащ се на туризма
(Balaguer, Cantavella-Jorda 2002) според която, приходите от туризма в дългосрочен аспект допринасят
за икономическия растеж. Основните аргументи в полза на тази теория се отнасят: (1) нарастване
на приходите, породено от засилената конкуренция както между стопанските субекти, така и между
отделните страни, разглеждани като дестинации (Krueger, 1980), както и възможността за трансфер на
технически познания (Grossman and Helpman, 1994); (2) стимулират се икономии от мащаба на местно
ниво; (3) ръст във валутните постъпления, които финансират вноса, респективно имат положително
влияние върху други сектори като строителство, селско стопанство и производство, което от своя страна
стимулира вътрешното потребление и инвестиции. Nowak et al. (2007). Въпреки, че в краткосрочна
перспектива труизма изисква интензивни капиталови инвестиции главно в инфраструктура и МТБ
което води до нарастване на дефицита и/или външния дълг, а в дългосрочен план с нарастването на
ефективността и на натрупания капитал, респективно се наблюдава нарастване в производителността
на туризма (Schubert and Brida, 2009) и положителен ефект в платежния баланс на страната. Dunn
и Dunn 2002 изтъкват като проблеми въпросите свързани с криминалността, като подсказва, че са
необходими инвестиции в сигурността и безопасността, което са разходи за приемащата дестинация.
Не са малко публикациите, които засягат въпросите свързани с негативното влияние на туризма върху
природната среда и необходимостта от политики и мерки, гарантиращи устойчивото развитие.
Значителна част от проучванията и публикациите свързани с разходите за насърчаване на
конкурентоспособността на дестинацията. Факторите отговорни за конкурентоспособността на
дестинацията, са идентични с тези, отговорни с тези, генериращи икономическия растеж. Данните
от Assaker et al. (2013) показват, че инфраструктурата и околната среда имат пряко, положително
влияние върху приходите от туризъм. Това според авторите потвърждава, че страните заемащи
водещите места по конкурентоспособност и приходи от туризма имат и стройни организационни
структури. В трудът на Namhun 2012 се предлага модел, разделящ развитите и развиващите се страни
и факторите за конкурентоспособност. Резултатите открояват три основни групи фактори, отговорни
за конкурентоспособността (1) базовите ресурси на дестинацията, (2) управлението на дестинацията
и (3) глобализацията на икономиката. Степента на влияние на всеки от тези показатели е различен за
двете отделни групи страни като за развитите страни, с високи нива на приходи от туризма, се откроява
значимостта на базовите ресурси, докато за страните с по-ниски приходи определящо е влиянието на
глобализацията.
Не са малко и изследванията, които се опитват да проследят влиянието на туризма върху БВП и/
или извеждане на връзки и зависимости между туристическото развитие, икономическото развитие,
ПЧИ и растеж (виж Таблица 1).
Прегледа на литературата показва, че като цяло е налице стимулиращо въздействие от развитието
на туризма върху икономическия растеж, но тази зависимост е по-скоро хетерогенна. Въпреки, че се
констатират еднопосочни и устойчиви връзки в световен мащаб това не е така. Причината не е само по
отношение спецификата на изследваната икономика (дестинация), но също и динамиката на световната
икономика включително промяна в потоците и движението на ПЧИ, ТНК и световната криза.
Таблица 1 Избрани емпирични изследвания на ефекта от развитието на туризма върху
икономическия растеж в приемащата страна или регион
1.

Автор

Обхват

Период

Резултати

Cárdenas-García
J., SánchezRivero M.,
Pulido-Fernández
J., 2015

144 страни

1991-2010

Ефекта на влияние от развитието на туризма не е
еднозначен и зависи от степента на икономическо
развитие на страните.
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2.

Narayan, P.;
Sharma, S.;
Bannigidadamath,
D.;, 2013

6 страни от
Карибския
басейни

Развитието на туризма и по-конкретно ръста в
броя на пристиганията има положително влияне
само върху БВП и валутния курс.

3.

Ivanov S., 2006

3 страни
– Гърция,
Испания, Кипър

1997-2004

Разнопосочни резултати както по отношение на
изследваните страни, така и по отношение на
отделните времеви периоди.

4

Eugenio-Martín
J., Morales N.
Scarpa R., 2004

21 страни
от Латинска
Америка

1985-1998

Ефекта на влияние е положителен само при
страните с най-ниско икономическо развитие.
Въпреки нарастването на броя на туристическите
пристигания, те зависят в най-голяма степен от
инфраструктурата, образованието и безопасността
в страните.

5.

Nowak J. , Petit
S., Sahli M.

36 страни –
разделени две
групи по 18
страни, част от
ОИСР и извън
организацията

1998-2004

Производството на туристически продукт
глобално се фрагментира без конкретно
зависимост

6.

Çağlayan E. Sak
N. Karymshakov
K.

135 страни

1995-2008

Двупосочна зависимост между приходите от
туризма и БВП в Европа (значима при 5% в посока
БВП и приходи от туризма и за 10% от страните
обратно от приходи от туризма към БВП);
еднопосочна зависимост в страните от Америка,
Латинска Америка и Карибския басейн; в Източна
Азия, Южна Азия и Тихоокеанския регион е
констатирана обратна зависимост. Никакви
зависимости между страните от Азия, Средния
Изток, Северна Африка, Централна Азия и Субсахарна Африка.

7.

Lee C., Chang C.,
2008

Страни
от ОИСР
и извън
ОИСР

И при двете групи е идентифицирана зависимост
между развитието на туризма и БВП, като тя е
по-силно изразена при страните извън ОИСР. В
дългосрочна перспектива при страните от ОИСР
е установена еднопосочна връзка и икономически
растеж, докато при страните извън ОИСР
двупосочна зависимост.

8.

Chang, Khamkaev 159 страни
and McAleer,
2010

1989-2008

Положителна зависимост между икономически
растеж и развитието на туризма, като тази
зависимост е по-силно изразена при страните с
по-ниски нива на откритост за търговски обмен и
инвестиции.

9.

Phi-Phung Tran,
Huyen Trang-Le,
2012

5 страни –
1980-2012
Италия, Испания,
Германия,
Турция и
Великобритания

Изследване на връзките и зависимостите
между туристически пристигания, ПЧИ и БВП.
Резултатите показват хетерогенни и двупосочни
зависимости за всяка от изследваните страни.

10

Rudra, P., &
Pradhan

5 страни от Азия

Установява се интегрирано взаимодействие между
ПЧИ и икономическото развитие.

11.

Herzer, Klasen,
& NowakLehmann D, 2008

28 развиващи се
страни

1970-2007

Не установява значим еднопосочен ефект от ПЧИ
върху БВП
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12.

Holzner, 2010

134

1970-2007

Сравнителен анализ между отделните страни.
Зависимите от туризма страни показват средно
по-високи нива на икономически растеж спрямо
останалите страни. Инвестициите в транспорта
и инфраструктурата имат спомагателен характер
към инвестициите в туризма.

Източник: съставена от автора.
По задълбочения анализ и сравнение на правените до момента проучвания, показва също така и
на използваната методология, допускания и предварителни условия (параметри) в рамките на които
са изведени основните резултати и заключения. Въпреки това, може да се направи обобщение, че найважните условия за положителната връзка и зависимост между развитието на туризма и икономическия
растеж са степента на развитие на страната (региона), състояние на институциите и държавна
политика, състоянието на туристическите ресурси. По отношение степента на икономическо
развитие на страната, повечето изследвания показват, че туризма може да бъде източник на растеж само и
единствено, ако страната (респективно региона) вече е достигнала определен праг на развитие, измерен
чрез равнището на доходите, дела на квалифицираните работници, състояние на инфраструктурата,
устойчивост на пазарните отношения и т.н. В проучването на (Eugenio-Martín J., Morales N. Scarpa
R., 2004) обхващащо 21 страни от Латинска Америка се доказва, че развитието на туризма води до
икономически растеж само при най-слабо развитите страни. Друго интересно заключение е, че броят
на туристическите пристигания зависи в много по-голяма степен от инфраструктурата в страната
(дестинацията), безопасност, образователното равнище и продължителност на живот, от колкото от
цените в дестинацията, разглеждани в контекста валутен курс – паритет на покупателната способност.
Това хвърля нова светлина, особено ще се касае до дългосрочните национални политики в областта на
туризма.
По отношение на България, данните на Световната организация по туризъм и пътувания, преките
ефекти от туризма върху БВП представляват 3.4% с прогнози за 3,6% през настоящата 2015 г., докато
общото влияние (пряко и косвено) достигат ниво от 11,79% през 2014 г. и очаквания за 12,55% през
2015 г. Данните в периода 2005-2015 1г. (виж. Фиг. 2) показват задържане с лек ръст спрямо нивата
от предходната 2014г. и процентно уеднаквяване на ръста между прекия ефект и общия ефект (пряк
и косвен). Като цяло, е налице положителна тенденция и зависимост между развитието на туризма
и икономическия растеж, което обяснява приоритетността на отрасъла в провежданата публичната
политика и обект на обществен интерес.
Фигура 2 Реален ръст (%) на преките и косвени ефекти на туризма върху БВП в България

Източник: по данни на WTTC
В заключение и в отличие от данните за България, литературния обзор на всички цитирани
изследвания по темата за зависимостите между растеж, развитие и влияние на туризма показват
наличие на причинно-следствена връзка между развитието на туризма и икономическия растеж, но
1

2015 е прогнозна
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силата и посоката на проява на тази зависимост се променя при различните страни, групи страни
(например част от ОИСР или не), региони, страни при проява и условия на различни детерминанти и
условия.
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ВЛИЯНИЕТО НА ТУРИЗМА ВЪРХУ КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ:
АСПЕКТИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
проф. д.г.н. Мария Воденска
Международно висше бизнес училище, Ботевград

TOURISM IMPACTS ON COASTAL AREAS: REGIONAL DEVELOPMENT ASPECTS
Maria Vodenska

ABSTRACT: The paper reveals the role played by the EU structural funds in the support of various interventions
in coastal areas tourism development. The structural funds and the European Fund for Regional Development in
particular are a major financial source for tourism SMEs and tourism related activities in the EU. Despite the fact
that the structural fund’s contribution allocated for tourism development represents a small percentage of the overall
sum, its qualitative impact on regional development is not to be underestimated especially in such coastal areas which
to a great extent rely on the tourism sector.
Conclusions drawn show that there is a need to build the institutional capacity in the direction of creating
practical models in the planning of tourism sector interventions as well as the unification of the policies concerning
coastal regions. This is very important for tourism projects implementation with regard to the environmental
sustainability. This will be a major challenge in the future tourism development in coastal areas.
KEYWORDS: coastal areas, structural funds, tourism development

Увод
В туристическия сектор крайбрежният туризъм е в значителна степен най-важният по отношение
на привличането на туристически потоци и генерирането на приходи. Сред туристическите дестинации
най-предпочитани от туристите са крайбрежните райони, а регионът на Средиземноморието е
водещата туристическа дестинация в света: според оценките на Световната туристическа организация
тя съставлява една трета от общите приходи от постъпления в туризма.
Повечето от икономиките на държавите-членки на ЕС със значителна дължина на бреговата
линия разчитат в много голяма степен на приходите, генерирани от дейности, свързани с морето, като
туризъм, риболов, транспорт и т.н. При все това, използването на морето за толкова различни цели
поражда натиск, и по-конкретно:
 надпреварата за пространство води до конфликти между различните дейности (риболов,
предоставяне на услуги, селско стопанство);
 естествените екосистеми, които поддържат крайбрежните райони, се рушат, най-вече поради
въздействието от изменението на климата и физическото присъствие на туристите;
 съществуват големи сезонни различия в броя на населението и заетостта.
Нарастването на туристическите потоци по крайбрежието, особено под формата на масов
туризъм, се придружава от възникващо безпокойство за потенциално негативните въздействия
върху регионалното развитие с оглед на околната среда и от икономическа, и социална гледна точка.
Структурните фондове могат да играят роля в утвърждаване на принципите за устойчиво развитие при
планирането и прилагането на интервенциите в крайбрежния туризъм.
В много средиземноморски страни крайбрежията изпитват пълната сила на натиска на
рекреацията. В допълнение към туризма, крайбрежията са площадки и за други дейности и съответните
съоръжения, като пристанища, енергостанции и рафинерии. По този начин туризмът се прибавя към
стреса, вече причинен на крехките крайбрежни ресурси. Влиянието на крайбрежния туризъм върху
околната среда е сложен проблем поради широкия си обхват на полезни и вредни ефекти. Понякога, за
да се направи дадена област по-привлекателна за туристите, се предприемат мерки за пресушаване на
блатата и защита на флората и фауната. Въпреки това, пресушаването е несъвместимо с опазването на
много животински и растителни видове. Друг пример е използването на инсектициди във Флорида за
намаляване броя на комарите, при което измира голямо количество риба. Повечето ефекти от туризма
са били в голяма степен негативни поради лошо планиране. Вредните ефекти включват премахването
на някои растителни и животински хабитати, унищожаването на геоложкия облик в следствие на
разкопки, замърсяване на водата и намаляване на естетическите качества на пейзажа. Човешкият
натиск неизбежно води до нарушаване на екологията, загрозяване на крайбрежието и намаляване на
привлекателността на ресурса. Изхвърлянето на отпадъци във водите на много курортни плажове е
намалило качествата на къпането и карането на лодка в тези области.
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Например, типът крайбрежие с пясъчни и чакълени дюни е привлекателен главно за дейности
като разглеждане на забележителности (пеша или с превозно средство), изграждане на игрища
за голф, квартири, места за къмпинг и лагеруване и къпане. Само ефектите от разглеждането на
забележителностите включват разрушаване на растителните пояси, на хабитати, ерозия на дюните и
нарушаване на размножителните навици на дивите животни. Площите за квартири и къмпинги имат
сериозни ефекти, особено ако са разхвърляни без план. Това включва проблеми със замърсяването,
отпадните води, с пожари и с ерозията. В солните блата и калните мочурища изхвърлянето на боклук,
пресушаването на земята и построяването на яхт - клубове променя нивото на водата и хранителния
състав на почвите, и разстройва флората и фауната.
Горните примери са само малка част от разнообразните ефекти върху околната среда, проявяващи
се в крайбрежните области, благоприятстващи развитие на туризъм. Крайбрежията на Испания
предлагат многобройни примери за влошаването и разрушаването на природни екосистеми в следствие
на непланирано развитие на туризъм. Бетонните стени около Costa del Sol са пример за това, какво е
било необходимо преди и какво трябва да бъде избягвано. Другите грозни гледки включват строежа на
небостъргачи, неугледни хотелски сгради и станции за преработване на отпадни води. Още през 1978 г.
Rodriguez е вярвал, че: “Широкомащабният туризъм е завзел Средиземноморските брегове и превръща
морето в едно мъртво море, където скоро хората няма да могат да се къпят, освен ако не искат да хванат
някоя болест”. Туризмът, който е толкова полезен за привличане на чужда валута в страните около
Средиземноморския бряг в крайна сметка разрушава източниците на своя успех.
Крайбрежията са ключови области, в които, ако има желание, тази околна среда да дава
продължителен принос на туристическата индустрия, трябва да се въведат мерки за планиране и
използване на земята. Трябва да се обърне внимание на здравето на околната среда и пречистването на
отпадните води, на недопускане на строежи в нестабилни области, като дюни и ерозиращи скали и на
ограничаването на неестетичната архитектура.
Цел
Целта на настоящото изследване е да се предостави изчерпателен качествен анализ на влиянието
на изразходваните средства от структурните фондове за проекти в областта на туризма в крайбрежните
региони, за да се отправят препоръки и адекватни на политиките съвети на специалистите, които вземат
решенията. Подходът се концентрира върху пет основни аспекта, при които влиянието на структурните
фондове може да бъде от голямо значение за реализацията на успешни интервенции в регионалното
развитие. Те са:
 създаване и утвърждаване на партньорства;
 осигуряване на средства за финансиране;
 съживяване на местната икономика;
 ограничаване на сезонния характер на туризма;
 насърчаване на устойчивостта на околната среда.
Използваната методология включва двустранен методологичен подход:
 предоставяне на общ преглед на сектора на крайбрежния туризъм и възможностите за
финансиране въз основа на събиране и обработка на вторичните данни, съдържащи се в
богатата литература за туризма, крайбрежните региони и структурните фондове;
 анализ на първичните данни, събрани от работата по места и от изучаването на конкретните
процеси.
Избрани бяха шест целеви крайбрежни региона, като се отчитат следните задължителни критерии:
 представителност на всичките шест макрорайона;
 включване в извадката на най-малко един островен регион;
 включване в извадката на най-малко един трансграничен регион;
 справедлив баланс между регионите по цел „сближаване“ и „конкурентоспособност и
заетост“.
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Данни за влиянието на структурните фондове върху крайбрежния туризъм
Туризмът попада в обхвата на компетенциите на регионално и национално равнище и не
съществуват политики или финансови инструменти на ниво Европейски съюз, специално насочени
към туризма. Независимо от това, интервенциите в туризма са елемент от по-широки европейски
политики, които могат да оказват значително въздействие върху сектора.
Основната финансова помощ за туризма се предоставя от кохезионния и структурните фондове на
ЕС. По време на последния програмен период голям брой интервенции в туризма получиха подкрепа
от тези фондове, като подкрепата беше различна поради междуотрасловия характер на сектора. Найважните дестинации в рамките на крайбрежния туризъм в Европа получиха подкрепа посредством
регионалните оперативни програми и националните секторни оперативни програми. Интервенциите
включиха туристическа инфраструктура в по-малък мащаб, схеми за предоставяне на безвъзмездни
помощи на туристическите малки и средни предприятия (МСП), обновяване на плажовете,
възстановяване на градската среда и подкрепа за културното и художествено наследство.
Така например, оперативната програма „Регионално развитие”, приложена в Р България през
изминалия програмен период представлява единна оперативна програма за всичките шест района
за планиране в България, които са избираеми за финансиране по цел „Сближаване” на политиката
за сближаване на ЕС. До голяма степен тя отразява координацията с другите секторни оперативни
програми с цел да се гарантира съгласуваност и допълняемост по един ефективен начин. Общият й
бюджет възлиза на над 1 млрд евро. Нейните бенефициенти са много, само свързаните с туризма са:
-браншови, продуктови, местни и регионални туристически асоциации; бившата Държавна агенция
по туризъм; институции управляващи паметници на културата с национално и световно значение;
местни и регионални туристически асоциации; Министерство на културата; Министерство на труда и
социалната политика; Министерството на образованието и науката; Министерството на регионалното
развитие и благоустройството; неправителствени организации; областни администрации; общини;
публични власти; сдружения на общини.
Приоритетите на ОПРР са:
 Приоритетна ос 1 – Устойчиво и интегрирано градско развитие
 Приоритетна ос 2 – Регионална и местна достъпност
 Приоритетна ос 3 – Устойчиво развитие на туризма
- Операция 3.1. – Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
- Операция 3.2. – Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите
- Операция 3.3. – Национален туристически маркетинг
 Приоритетна ос 4 – Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет
 Приоритетна ос 5 – Техническа помощ
Операция 3.1. бе насочена към подкрепата на дейности, свързани с туризма, във всички общини с
население над 10 000 жители (данни от 2005 г.). Операцията подкрепя също така дейности, свързани с
паметници на културата с национално и световно значение (около 1 500), разположени на територията
на цялата страна, съгласно класификацията на Националния институт за паметници на културата.
Операция 3.1. не подкрепя дейности в свръхразвити зони за масов туризъм, оказващи сериозен натиск
върху физическата и социалната среда (Черноморското крайбрежие, най-големите ски курорти,
столицата София и община Пловдив).
Операция 3.2. финансира дейности, свързани с развитието на продукти и маркетинг на дестинации
от регионален обхват и въздействие на цялата територия на страната.
Нуждите и проблемите на развитието на туризма в България са едновременно огромни и
разнообразни и предвид възприетата структура на оперативните програми, не могат да бъдат разрешени
от една оперативна програма.
а) Влияние главно по отношение на институционалното изграждане
Цялостното влияние на структурните фондове върху регионалното развитие е разнообразно. В
качествено отношение то има положително въздействие, особено по отношение на институционалното
изграждане и засилване на капацитета за планиране.
Това важи в най-голяма степен за новите държави-членки, които не притежават богат опит по
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отношение на съвместните подходи и на подхода „отдолу нагоре“ при публичното планиране. В построго количествено отношение, влиянието на структурните фондове върху крайбрежния туризъм не е
така ясно различимо. Главните причини за това са:
 туризмът не е приоритет за интервенциите на структурните фондове, поради което за сектора
се заделя много малка част от финансовите ресурси;
 политическите приоритети на плановете за регионално развитие само в изключителни
случаи се насочват единствено върху крайбрежния туризъм, като те по-скоро са насочени
към общото туристическо предлагане в
региона;
 туризмът в редки случаи е самостоятелен приоритет, като той обикновено се свързва с
по-широки стратегии за насърчаване на конкурентоспособността, разнообразяване на
производствените дейности в районите в упадък и т.н.
По отношение на типологиите на интервенциите все още преобладават физическите и
инфраструктурните инвестиции, целящи увеличаване на предлагането на места за настаняване и
подобряване на достъпа до района, пред нефизическите интервенции, които се отнасят до предоставянето
на услуги, териториалния маркетинг или разнообразяване най-общо на туристическото предлагане.
Независимо от това, фактите показват, че по принцип регионалните политики в областта на туризма
през новия програмен период се придвижват напред към по-качествен и интегриран подход, насочен
към намаляване на натиска върху крайбрежните райони и предлагане на по-развита съвкупност от
дейности и развлечения.
Политиките относно достъпността и опазването на околната среда, независимо че не са специално
насочени към туризма, могат да допринесат в значителна степен, макар и косвено, за неговото развитие.
б) Насърчаване на партньорството в рамката на многостепенното управление
Рамката за управление в туристическия сектор се отличава с многостепенно, многосекторно
измерение. Ако не се въведе в действие интегриран подход за проектиране и планиране, съществува
риск от следване на противоречащи си мерки. Това е особено очевидно по отношение на околната среда:
природните дадености на даден регион продължават понякога да се възприемат като ограничение на
политиката на търговска експлоатация на района, вместо като ценност, която трябва да бъде запазена
като основен актив за притегателната сила на дадено място.
Данните от конкретните изследвания издигат на преден план факта, че влиянието на структурните
фондове върху разработването на принципите на партньорство при планиране на политиките на
регионалното развитие е много положително и най-подходящо, въпреки че в новите държави-членки
подходът „отдолу нагоре“ и принципът на партньорство са внедрени в по-малка степен, отколкото в
старите държави-членки.
Степента на участие на субектите е по-видима в проучвателните дейности на проектирането
и планирането, отколкото в механизмите на изпълнение и предаване. Това обикновено увеличава
краткосрочната перспектива на дейностите по планирането и не допринася за диалога и ясното
споделяне на възгледите за политиките, като същевременно успехите се реализират, когато ролята на
участниците е по-активна и приложима във всички фази на политиките.
По отношение на типологията на субектите публичните органи на местно равнище в крайбрежните
райони обикновено играят най-активната роля в партньорствата в крайбрежния туризъм. Публичните
органи на регионално и местно равнище, частният сектор и природозащитните сдружения обикновено
участват на партньорски начала.
Един по-новаторски подход към крайбрежния туризъм ще изисква участието и на природозащитни
организации, представители на производствените сектори, свързани с морето, експерти и представители
на културните среди и научната общност с интерес към морските дейности.
в) Все още слаби резултати по привличането на средства от частни фондове
Националните вноски представляват средно най-големия дял от общите проектни разходи в
регионите от Цел 2; от друга страна, в регионите от Цел 1 фондовете на ЕС осигуряват основен дял
в съфинансирането на проекти в туризма. Съфинансирането от страна на ЕС представлява най-голям
дял само в случаите на инфраструктурни проекти, които обаче обикновено спадат към интервенциите в
транспорта и опазване на околната среда, или към мерките за възстановяване и оценка на художественото
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и културното наследство.
Участието на частния сектор все още не е така съразмерно: привличането на средства от частния
сектор за проекти в туризма среща големи трудности в повечето общини.
Най-обичайното отношение на частния сектор към публичното финансиране е искане
на безвъзмездни помощи за частни инвестиционни нужди. При други заинтересовани страни
популяризирането на конкретна цел е единственият принос, който се предвижда при планиране на
интервенциите, въпреки че общите усилия за утвърждаване на притегателната сила на даден регион
биха спомогнали за една по-малко фрагментирана рамка на интервенции.
Фактите от конкретните изследвания показаха, че при директната помощ за дружествата, процесът
на подбор на инвестиционни проекти за съфинансиране клони към производството, понякога за сметка
на секторите на услугите. Освен това в новите държави-членки участието на частни дружества е твърде
слабо, отчасти поради ниското равнище на асоцииране на туристическите предприятия.
Един по-стратегически подход ще изисква полагането на усилия за насърчаване на предприемачите
и частния сектор да станат инвеститори, вместо просто бенефициенти на публични средства. Основното
предизвикателство в публично-частното партньорство е намиране на устойчиви и резултатни начини
за осигуряване на стимули за частните инвеститори.
г) Съживяване на местната икономика
Твърде рано е да се обсъжда влиянието на структурните фондове върху регионалното развитие
в крайбрежните райони. Най-общо казано, влиянието върху развитието зависи от характеристиката на
проучвания регион. Когато крайбрежният и регионалният туризъм са в единодействие, икономическото
въздействие на структурните фондове е изключително резултатно. Както единодушно се признава,
нарастването на разполагаемия доход е главна причина за засилване на търсенето на крайбрежния
туризъм и поради тази причина положителното влияние на структурните фондове може да има непряк
положителен ефект за крайбрежния туризъм посредством търсенето вместо предлагането. Доброто
планиране и управление също засягат влиянието на структурните фондове върху развитието: в колкото
по-голяма степен е въведен механизмът на структурното финансиране в административния капацитет
на даден регион, толкова по-голямо е влиянието му върху регионалното развитие.
От данните от практическите изследвания също така добре се вижда, че интервенциите в
крайбрежния туризъм влияят положително върху динамиката на заетостта по отношение на създаването
на работни места в сектора. При регионите, преживяващи селскостопански и промишлен упадък във
вътрешността, крайбрежният туризъм има възможност да привлече работници от секторите в упадък.
Все пак, важен въпрос, който следва да се постави за решаване, е естеството на новите работни места,
създадени от туризма в крайбрежните райони. Развитието на туризма се отличава с висока степен
на временна сезонна трудова заетост и изцяло гъвкави условия на работа. Младите хора и по-ниско
квалифицираните работници обикновено са тези, които се възползват от възможностите за работа в
туризма (като сервитьори, готвачи, бармани, аниматори, организатори, спортни инструктори). На този
фон структурните фондове се използват и за подобряване на качеството на заетост в туристическия
сектор, защото местните ръководители са силно заинтересовани от въпросите, свързани с качеството
на трудовата заетост.
д) Диверсификация с цел ограничаване на сезонния характер на туризма
Популяризирането на алтернативни форми на туризъм и диверсификацията на туристическите
оферти представляват основното предизвикателство за политиките в крайбрежните райони.
Диверсификацията може да допринесе за повишаване на притегателната сила на крайбрежните
дестинации и да им даде възможност да преминат отвъд традиционния модел „слънце, море и пясък“.
Алтернативните форми на туризъм могат да спомогнат за удължаване на сезона, като се създадат
многобройни ползи, някои от които са:
 нови източници на доход, които са предпоставка за по-голямо развитие и заетост;
 ограничаване на въздействието върху околната среда и икономическото и с о ц и а л н о т о
въздействие и натиск, причинени от съсредоточаването на туризма в рамките на няколко
месеца в годината;
 създаване на нови дейности в подкрепа на опазването и развитието на
природното
и
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културно наследство на района.
Има няколко интересни решения, произтичащи от опита със структурните фондове:
 развитие на новаторска стратегия в опит за популяризиране на интегрирано туристическо
предложение, което да свързва бреговата линия с вътрешността и различните райони;
 историческото наследство и културният туризъм могат да се превърнат в начин да се
видоизмени туристическото предлагане в крайбрежните селища, които исторически са
изпълнявали индустриална функция, и се преобрази идентичността и самобитността на
даден район, като се преобразуват крайбрежните курорти в морски градове с наследство и
традиции;
 популяризиране на алтернативните форми на туризъм (напр. „бизнес туризъм“ с търговски
панаири и конференции, насочени към различен кръг от клиенти);
 в регионите с основна дейност, традиционно основаваща се на модела „слънце, море и пясък“,
се полагат усилия за доразвиване и „по-изтънчено“ предлагане на туристическия продукт,
включващо разнообразие от занимания за почивка с добавена стойност, като например спорт,
здравни и лечебни процедури, голф, ветроходство, туризъм за възрастни хора, тематични
паркове, срещи, конференции и т.н.
е) Устойчивото развитие е основен приоритет на политиките
Структурните фондове имат положителен принос за повишаване на осведомеността за околната
среда и за разпространение на информация за целите на устойчивото развитие в регионалното
планиране, поставящи въпроса за устойчивото развитие като основен междуотраслов приоритет.
Като природни дестинации, островните и крайбрежните райони са дестинациите, изложени в
най-голяма степен на измененията на околната среда, причинени от климата, които могат да доведат до
преобразяване на туристическия избор и дейности.
За да се реши проблемът, Световната организация по туризъм (СОТ) предлага балансиран
подход, основаващ се на принципите на смекчаване (т.е. действия, ограничаващи факторите, които
допринасят за изменението на климата, и по този начин смекчават неговото въздействие) и адаптация
(т.е. предприемане на необходимите стъпки за справяне с последиците от изменението на климата).
Понастоящем има няколко по-мащабни и известни проучвания на влиянията на климатичните
промени върху туризма (Николова, 2012, Amelung, Moreno, 2009 и др.), в които са използвани различни
методики. В някои от тях се използва Туристическият климатичен индекс (TCI). TCI представлява
тегловен индекс, изведен въз основа на данните за максималната и средна дневна температура на
въздуха, влажността, валежите, слънчевото греене и вятъра. При стойности на индекса над 80 условията
за туризъм се считат за отлични от гледна точка на биокомфорта на човека, над 70 – много добри,
между 40 и 50 – умерено добри, от 30 до 40 - приемливи и под 30 са по-скоро неблагоприятни. Трябва
да се има предвид, че TCI описва най-добре климатичните условия за общата рекреация на открито,
която има по-други изисквания отколкото, напр. летният морски или зимният ски сезон
В проекта PESETA (2009) са извършени симулации на промените в туристическата активност
за различните сценарии за промяна на климата с цел да се моделират основните международни
туристически потоци в Европа. Търси се връзката между климата, динамиката в туристическото търсене
в регионален и сезонен план и икономическия ефект от това. Връзката между климатичните промени
и броя на нощувките е симулирана въз основа на оценката за очакваното търсене и Туристическия
климатичен индекс (TCI) за различните климатични сценарии.
Резултатите показват, че промените в разпределението на климатичните ресурси за туризъм в
Европа към 2080 г. спрямо 1970 г. ще бъдат значителни според всички сценарии, като се наблюдават
вариации в зависимост от изходните данни и използваните модели.
Продължителността на „туристическия сезон”, разбиран като функция на климата, ще е поравномерно разпределена в рамките на континента (под «туристически сезон» се приема периода
от време с много добри условия за туризъм -TCI > 70). Тенденцията, която описват моделите, е към
намаляване на продължителността на туристическия сезон в Южна Европа, където сега тя е най-голяма,
и увеличаването му в Северна Европа през пролетта, лятото и есента. В крайбрежните зони на Южна
Испания и Португалия обаче, се очаква незначителна промяна и дори нарастване на продължителността
на туристическия сезон. Това се дължи на преминаването на условията за туризъм през зимата в тези
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части на континента от неблагоприятни към умерено добри или приемливи според TCI. В останалата
част от Европа условията за туризъм през зимата ще останат по-скоро неблагоприятни, като се има
предвид, че в това изследване не се оценяват условията за зимни спортове.
В други изследвания стойностите на TCI представят добри до идеални условия в по-голямата
част на континентална Европа. Що се отнася до нашия регион, в някои части на Испания, Гърция и
Турция условията са идеални, но като цяло в Южна Европа те са отлични (Amelung, Moreno, 2009).
През трите сезона (пролет, лято и есен) стойностите на TCI се подобряват в посока Северния
полюс. През пролетта и есента тези промени са по-малки, но все пак са положителни за голяма част
на Европа. Промените са най-значими в Средиземноморската област, където областите с много добри
до идеални условия се увеличават. В по-северните региони условията се подобряват, но до степен на
приемливи.
Пролетните условия за туризъм и рекреация стават много добри до отлични в по-голямата част на
Средиземноморието до края на ХХІ век. На Балканите и във Франция те остават добри.
Промените през есента са сравними с пролетните. Стойностите на TCI се подобряват в цяла
Европа, като отлични условия се наблюдават в по-голямата част на Южна Европа и Балканите (Amelung,
Moreno, 2009).
През лятото промените са разнопосочни – във вътрешността на Испания и Турция, в някои части
на Италия и Гърция и на Балканите (най-вече в България) условията се влошават (за България от
отлични до много добри). В някои области стойностите на TCI могат да паднат с десетки от отлични
и идеални (TCI>80) до средни (TCI между 40 и 50). В северните и западните части на Европа, обаче
стойностите на TCI се подобряват.
Заключения
Данните от прегледа на литературата и анализът на конкретните изследвания подчертават, че:
 през последния програмен период интервенциите в крайбрежния туризъм са получили
значителна подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на регионалните
оперативни програми;
 ограничаването на последиците от сезонния характер, устойчивото развитие и
разнообразяването на туристическия продукт са бъдещите предизвикателства пред сектора
на крайбрежния туризъм;
 най-категоричното влияние на структурните фондове върху крайбрежния туризъм е по
отношение на институционалното изграждане и изграждането на капацитет;
 в старите държави-членки принципът на партньорство вече е вграден компонент и в
програмирането, и в планирането на проекти, докато в новите държави-членки едромащабното
участие на заинтересованите страни предстои да стане норма;
 интервенциите в рамката на кохезионната политика породиха загриженост относно
необходимостта от интегриран подход към управлението и планирането на крайбрежните
райони, особено по отношение на опазване на околната среда (ерозията по крайбрежието и
биоразнообразието);
 националните или регионалните публични фондове съставляват основният принос за
съфинансираните интервенции на структурните фондове, като привличането на частни
инвеститори остава проблемно в повечето региони (особено в селските райони);
 именно в малките острови и най-отдалечените региони влиянието на структурните фондове
за съживяване на местната икономика е най-значително;
 диверсификацията на предлаганите услуги е основната стратегия, предприета за ограничаване
на сезонния характер на туризма;
 природните дадености на даден район не се разглеждат вече като ограничение, а като добавена
стойност към туристическата оферта.
Препоръки
 Към Европейската комисия
През новия програмен период политиките на ЕС трябва да бъдат насочени към:
• интегриране на интервенциите в крайбрежния туризъм, съфинансирани от структурните
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фондове, в по-широки рамки, по-специално морската
политика,
стратегията
за
интегрирано управление на крайбрежните зони, трансевропейската мрежа за транспорт и
свързаната с „Натура 2000“ политика в областта на околната среда;
• разработване на интегриран подход за комплексното управление на интервенциите,
попадащи в различни области на политиките, но насочени към крайбрежните райони;
• насърчаване на дейности по оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на
принципа на устойчиво развитие при интервенциите в крайбрежния туризъм.
 Към държавите-членки и крайбрежните региони
Специалистите, които вземат решенията на национално и регионално ниво, трябва да:
• насърчават прехода от физически инфраструктурни инвестиции в дейности, които
„създават“ обекта, към разнообразяване на продуктите и услугите чрез дейности, които
„преобразяват“ обекта.
Това може да се постигне чрез:
- допълване на традиционния продукт „слънце, море и пясък“ с дейности за отдих,
свързани с морето (напр. риболов или гмуркане);
- създаване на тематични маршрути и пътеки, целящи запознаване с регионалните
традиции на вътрешността (напр. кулинарно майсторство);
- превръщане на градове и селища, които исторически са изпълнявали индустриална
функция, в туристически дестинации посредством популяризиране на тяхната
архитектурна и културна самобитност;
- вземане предвид на възможността за специализация на услугите и местата за настаняване
за привличане на бизнес туристи;
• инвестират в осезаемата роля, профила и изпълнението на проектите, за да се промени
отношението на частния сектор, чиито представители от бенефициенти на публичните
фондове, да станат дългосрочни инвеститори (публично-частно партньорство);
• възприемат глобална перспектива към туристическия пазар, за да се посрещне нарастващата
конкуренция от страна на евтините дестинации извън Европейския съюз;
• съчетаят развитието на туристическата инфраструктура и материално-техническа база с
мерки за опазване на околната среда;
• разработят програми за обучение за създаване на пул от квалифицирани работници, за да
се справят с повишената сложност и разнообразие на туристическия сектор.
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GREEN PUBLIC PROCUREMENT: EFFECTIVE INSTRUMENT FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Stela Baltova

ABSTRACT: The environmental concerns have encouraged the countries to perform continous efforts
for reducing the damages on the nature. Traditionally, public procurers rely mostly on the offered price as a key
award criterion. Sustainable procurement seeks to address the corporate and public decisions on sustainability in
an integrative way. Green Public Procurement become a mission for the EU public authorities to reach a balance
between environmental performance, cost considerations, market availability and ease of verification. Surprisingly
there is a lack of research in the field on an academic level. The paper discuss the existing green public procurement
policies on EU level and in Bulgaria through systematically approach. Furthermore examines profits and barriers and
provide guidelance for future research in GPP most concrete in tourism.
KEYWORDS: green public procurement, environment, sustainable policies, tourism

ВЪВЕДЕНИЕ
Неблагоприятните промени в климата и необходимостта от последователни усилия за опазване
на околната среда насърчиха редица държави в глобален план активно да включват в обществените
поръчки критерии, свързани с опазването на околната среда. Развитието на концепцията за зелените
обществени поръчки в Европейския съюз и разработване на политики за прилагането й произтича от
икономическата значимост на обществените поръчки в Европейските публични и административни
служби. Тяхната стойност годишно възлиза на 19% от брутния вътрешен продукт на ЕС1 за закупуване
на стоки, преди всичко в сектори със сравнително високо въздействие върху околната среда, като
например офис оборудване, строителни компоненти и транспортни и превозни средства; услуги, като
поддръжка сгради, транспортни услуги, почистващи и кетъринг услуги и строителство.
На ниво Европейски съюз след 2000г. беше извършена силна дисеминация на ползите от
приложимостта им и зелените обществени поръчки влязоха в редица политики, правни документи
и инициативи на европейско и на национално ниво в страните членки на ЕС2,3,4. Разработен бе
инструментариум и насоки в подкрепа на използването им. Въпреки този напредък в практическото
им приложение, в академичната литература в областта на зелените обществени поръчки има
голяма празнота и те са сравнително нова област на изследване5. Съществуващите изследвания са
насочени предимно върху потенциалните ползи от зелените доставки и тяхното промотиране6,7,8,
върху бариери и трудности при въвеждането им9,10, върху разразботването на подходи и средства за
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three Nordic countries: 2003 and 2005, Ecological Economics 68:1838–1849.
6
Rüdenauer, I., Dross, M., Eberle, U., Gensch, C.O., Graulich, K., Hünecke, K., Koch, Y., Möller, M., Quack, D., Seebach, D., Zimmer,
W., Hidson, M., Defranceschi, P., Tepper, P. 2007 Costs and benefits of green public- general recommendations procurement in Europe, Service
contract number: DG ENV.G.2/SER/2006/0097r.
7
Zhu, Q., Geng., Y., Sarkis, J. 2013 Motivating green public procurement in China: An individual level perspective, Journal of
Environmental management, 126:85-95.
8
Testa, F., Iraldo, F., Frey, M. 2011 The effect of environmental regulation on firms’ competitive performance: the case of the building
and construction sector in some EU regions, Journal of Environmental Management 92:2136–2144.
9
Butt, A.A., Toller, S., Birgisson, B. 2015 Life cycle assessment for the green procurement of roads: a way forward, Journal of Cleaner
Production, 90:163-170.
10
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подпомагане прилагането им в публичните политики на общинско, национално и европейски ниво11,12.
Скорошни изследвания на Testa et al.13,14 проучват факторите, оказващи влияние при включване на
‘зелени критерии” при провеждане на обществени поръчки. Parikka-Alhola15 считат, че потенциалната
полза за околната среда от системното включване на екологосъобразни изисквания в обществените
поръчки е яснa и измеримa. Използвания до момента методологически инструментариум може да се
сведе основно до две групи:
а/ изследване на добри практики и казуси от практиката16,17.
б/ иконометрични анализи на факторите, които въздействат върху включването на зелени критерии
в обществените поръчки (Testa, 2012).
Друга важна констатация, която се наблюдава е, че изследванията са концентрирани основно в
сектора на строителството и в енергетиката, за които са описани и анализирани добри практики и казуси.
Изненадващо не се срещат почти никакви проучвания, свързани с прилагането на зелените обществени
поръчки в туризма. Ползите за сектора могат да бъдат значими, предвид интердисциплинарния характер
на туризма и значимото увеличение на обема на обществените поръчки в туристическия сектор,
непознато до приемането в ЕС за голяма част от новите страни-членки. За България, само в туризма на
национално ниво, обемът им нарастна десетки пъти след 2007 г.
Статията си поставя за цел да проучи актуалното състояние на политиките в областта на зелените
обществени поръчки използвайки систематичен подход. По-конкретно да изследва проучванията
относно приложимостта на зелените обществени поръчки в дейности, свързани с националната политика
в туризма. В преследване на тази цел, в първата част е представена в исторически план политическата
и законодателна рамка за устойчиво развитие, относима към зелените обществени поръчки в ЕС и в
България. Във втората част са изведени съвременните разбирания за зелените обществени поръчки,
ползите и бариерите пред тяхното прилагане. В заключение са представени виждания за по-нататъшни
изследвания.
1.
ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1.1. ПОЛИТИКИ И ПРАВНА РАМКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Устойчиво развитие е развитието, при което днешният растеж не застрашава възможностите за
растеж на бъдещите поколения. Затова устойчивото развитие обхваща три елемента – икономически,
социален и екологичен, които трябва да бъдат отчитани равностойно на политическо ниво. През
юни 2012г. в Рио де Жанейро, двадесет години след първата среща на високо равнище за Земята,
държавните и правителствени ръководители се събраха на Конференцията на ООН по въпросите на
устойчивото развитие (Рио+20). „Рио+20” надгради предишните световни срещи на високо равнище:
Конференцията на ООН за жизнената среда на човека в Стокхолм (1972г.), Конференцията на ООН
за околната среда и развитието (среща на високо равнище за Земята) в Рио де Жанейро (1992г.) и
конференцията на ООН за устойчиво развитие в Йоханесбург (2002г.). „Рио+20” отбеляза началото на
засилен и задълбочен преход към екологична икономика в световен мащаб, икономика, която генерира
растеж, създава работни места и премахва бедността, като инвестира в и опазва природния капитал, от
който зависи оцеляването на нашата планета в дългосрочен план. Срещата на върха постави началото
на необходимата реформа на глобалното управление на устойчивото развитие.
Зелените доставки като цяло се разглеждат като един от факторите, съдействащи за
11
Vatalisa, K.I., Manoliadisb, O.K.I., Mavridisa, D.G. 2012 Project performance indicators as an innovative tool for identifying
sustainability perspectives in green public procurement, Procedia Economics and Finance 1:401 – 410, 2212-5671
12
Michelsen, O., Luitzen de Boer 2009 Green procurement in Norway; a survey of practices at the municipal and county level, Journal
of Environmental Management, 91 (1):160-167.
13
Testa, F., Iraldo, I., Frey, M. Daddi, T. 2012 What factors influence the uptake of GPP (green public procurement) practices? New
evidence from an Italian survey, Ecological Economics 82 (2012) 88–96.
14
Testa, F., Annunziata. E., Iraldo, F., Frey,M. 2015 Drawbacks and opportunities of green public procurement: an effective tool for
sustainable production, Journal of Cleaner Production, посетена на 12.03.2015.
15
Parikka-Alhola, K. 2008 Promoting environmentally sound furniture by green public procurement, Ecological Economics 68:472–
485.
16
Preuss, L.2007 Buying into our future: sustainable initiatives in local government procurement, Business Strategy and the
Environment 16:354–365.
17
Murray, J.G. 2000 Effects of a green purchasing strategy: the case of Belfast City Council, Supply Chain Management: An
International Journal 5:37-4.
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устойчивото развитие в глобален план. Европейският съюз чрез своите институции разработи и
прие редица документи, които създават условия за развитие на зелените доставки както в частния,
така и в публичния сектор (Таблица 1). В приетия документ от Световната среща на високо равнище за
устойчиво развитие, състояла се в Йоханесбург през септември 2002 г., се препоръчва на съответните
органи на всички нива да насърчават политиката на обществени поръчки, стимулираща разработването
и разпространението на съобразени с околната среда стоки и услуги. С оглед изпълнението на тези
цели бе създадена оперативна група “Маракеш” за устойчиво възлагане на обществени поръчки.
Ролята на зелените поръчки като инструмент със силен потенциал за въздействие е подчертана също в
Препоръката от 2002 г. на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
В рамките на ЕС, тълкувателното съобщение на Комисията от 2002 г. е първият документ, в който се
указва възможността за интегриране на екологични съображения в процеса на възлагане на обществени
поръчки. Основен стратегически документ, в който се акцентира върху зелените обществени поръчки
е Съобщението на Европейската Комисия (ЕК) относно интегрираната продуктова политика от 18 юни
2003 г. Съобщението на ЕК призовава държавите-членки на ЕС да разработят национални планове за
действие за зелените обществени поръчки. В плановете следва да бъдат поставени цели за период от
три години и конкретни мерки за постигане на набелязаните цели, които да бъдат актуализирани на
всеки три години.
В контраст с предходните директиви на ЕС, уреждащи обществените поръчки, Директивата
от 2004 г. съдържа специфични указания за възможността за включване на зелени критерии
в процедурите при възлагане на обществени поръчки. В преамбюла на Директива 2004/18/ ЕО се
изяснява как възлагащи органи „могат да допринесат за опазването на околната среда и насърчаване
на устойчивото развитие, като същевременно се гарантира възможността за получаване на найдобрата стойност за парите за техните поръчки“. Включени са екологични изсквания в техническите
спецификации (чл. 23 (3), изисквания за създаване на социални и опазващи околната среда условия за
изпълнение на договорите (чл.26), изисквания към икономическите оператори да докажат, че отговарят
на задълженията за опазване на околната среда (чл. 27) и др.
1.
Световната среща на високо
равнище за
устойчиво развитие

Йоханесбург
септември
2002 г.

Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие
Тълкувателно съобщение
на Комисията за законите
на Общността, приложими
към обществените поръчки и
възможностите за интегриране
на екологични съображения при
възлагане на обществени поръчки
COM (2002) 274
Съобщението на Комисията относно
интегрираната продуктова политика
Директива 2004/17 / ЕС обхваща
процедурите за възлагане
на поръчки от възложители,
извършващи дейност във
водоснабдяването, енергетиката,
транспорта и пощенските услуги.

2002 г.
COM (2002)
274

18 Юни 2003
г.
2004/18/ЕО

Препоръчва на съответните органи на всички нива
да насърчават политиката на обществени поръчки,
стимулираща разработването и разпространението на
съобразени с околната среда стоки и услуги.
Извежда се ролята на зелените поръчки като
инструмент със силен потенциал за въздействие
Първият документ, в който се указва възможността за
интегриране на екологични съображения в процеса на
възлагане на обществени поръчки1

Основен стратегически документ, в който се
акцентира върху зелените обществени поръчки
В контраст с предходните директиви на ЕС, уреждащи
обществените поръчки, Директивата от 2004 г.
съдържа специфични указания за възможността за
включване на екологични съображения в процеса на
възлагане на поръчката. В преамбюла на Директива
2004/18 / ЕО се определят целта за изясняване
как възлагащи органи “... може да допринесе за
опазването на околната среда и насърчаване на
устойчивото развитие, като същевременно се
гарантира възможността за получаване на найдобрата стойност за парите за своите поръчки”
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Директива 2006/32/ЕС

5 април
2006г.
21 октомври
2009г.
25 Ноември
2010г.

Директива 2009/125/ЕС
Наредба No 66/2010 на ЕС

Ефективност на крайното потребление на енергияи
енергийни услуги
Установява рамка за изискванията за екодизайн за
енергийно свързани продукти
Екознак на ЕС

Таблица 1 Основополагащи документи на Европейския съюз и други организации,относно
политиката в областта на зелените обществени поръчки
В допълнение към директивите за обществените поръчки, редица други източници на европейското
законодателство управляват доставките и по този начин въздействат за начина, по който се прилагат
зелените обществени поръчки. Основните принципи са свободно движение на стоки, услуги, капитали
и хора, заедно със забраната за дискриминация, основана на националността. От тях произтичат
и са разработени редица специфични принципи, приложими в областта на доставките, в частност и
при зелените обществени поръчки като прозрачност, равно третиране, пропорционалност и взаимно
признаване.
1.2. ПОЛИТИКИ В БЪЛГАРИЯ, ОТНОСИМИ КЪМ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗМА И ПРИЛАГАНЕТО НА ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и социално приобщаващ растеж
„Европа 2020” е в основата на Националния план за действие за насърчаване на зелените
обществени поръчки за периода 2012-2014. В рамките на „Европа 2020”, обществените поръчки
са определени като една от пазарно базираните политики, която може да допринесе за насърчаване
на по-екологична и по- конкурентоспособна икономика, с по-ефективно използване на ресурсите. В
националния план на България за насърчаване на зелените обществени поръчки 2012-2014, който беше
разработен и се изпълняваше в съответствие с политиката на ЕС за устойчиво развитие и възлагане
на обществени поръчки с екологични изисквания бяха определени следните принципи за спазване
при възлагане на продуктите и услугите: публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, поставяне на изисквания и критерии, които са
съобразени с предмета на обществената поръчка. Изпълнението на общите цели на плана следва да
доведе до:
Повишаване на информираността на заинтересованите страни за ползите от възлагане на
зелените поръчки, с акцент върху целия жизнен цикъл на продуктите;
Стимулиране закупуването на стоки и услуги с по-висока “обществена стойност” от
гледна точка на опазване на околната среда, подобряване на социалните условия и насърчаване на
иновационните решения;
Залагане на задължителни изисквания, които без да ограничават достъпа до участие и
конкуренцията, съдействат за по-нататъшното разпространение на зелените поръчки.
Закон за обществените
поръчки

В сила от
1.10.2004г.,
последни
изменения
12.2014г.

Национален план за
действие за насърчаване
на зелените обществени
поръчки за периода 20142020

2012

Законът е напълно хармонизиран с
Европейски директиви – 93/37/ЕИО, 93/36/ЕИО,
92/50/ЕИО, 89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО, 2004/17/ЕО,
2004/18/ЕО, 92/13/ЕО, 89/665/ЕО, 2007/66/ЕО,
2009/81/ЕО
Национални цели: препоръки по механизма
за сътрудничество и оценка, Програма на
правителството за стимулиране на икономиката
Практически насоки за обществени поръчки с
примери как да се използват критериите за зелените
обществени поръчки
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Наръчник за екологичен
характер на обществените
поръчки

2007 г.
Европейска
комисия

Индикативен документ на ЕК. Предназначен да
помогне на държавните органи да осъществят
успешна политика на обществени поръчки с
екологичниизисквания. Разяснява практически
предлаганите от законодателството на Европейската
общност възможности за търсене на прости и
ефективни решения, които могат
да се използват в процедурите за възлагане
на обществени поръчки
Указания за Прилагане на изисквания за енергийна
ефективност и енергийни спестявания, при възлагане
на обществени поръчки за доставка на оборудване и
превозни средства, с цел минимизиране на разходите
за срока на експлоатацията им

Стратегия за устойчиво
развитие на туризма
2014-2030

Май 2014 г.
Министерство
на туризма

Национална стратегия за
развитие и управление на
водния сектор

2012 г.
Министерство
на околната
среда и водите

Национална програма за
намаляване на общите
годишни емисии на серен
диоксид, азотни оксиди,
летливи органични
съединения и амоняк в
атмосферния въздух
Трети национален план за
действие по изменение на
климата 2013-2020 г.

2007 г.
Министерство
на околната
среда и водите

Систематизира визията, стратегическите цели,
приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води
до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и
управление на туристическите дейности.
Валидна до 2037 г.
Предвижда обществено отговорна, плаанова,
открита и предсказуема политика в областта
на управление на водите, тяхното рационално,
ефективно и пестеливо използване и справедливото
им разпределение за населението и икономиката на
страната, като и опазването и възстановяването на
качеството на водните ресурси.
Валидна до2018 г. Осигурява прилагането на
Директива 2001/81/ЕС за националните тавани
на атмосферните емисии на SO2, NOx, ЛОС и NH3
в съответсвие с приетите от страната преговорни
ангажименти, съгласно преговорната позиция
на България по глава 22 „Околна среда” от
законодателството на Общността.
Залегнато е съхраняването, рационалното
и отговорно използване на ресурсите като
предпоставка не само за подобряването и
опазването на околната среда, но и за постигането
на устойчив икономически растеж и повишаване
конкурентоспособността на българската икономика.

Указания, които
се прилагат от
възложителите по чл. 7 от
Закона за
обществените поръчки

2012 г.
Министерство
на околната
среда и водите

Таблица 2 Основополагащи документи в България в областта на зелените обществени поръчки
Европейската комисия посочва редица препоръки, които намират приложение в част втора на
Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки, както и намират
своето отражение в някои от националните стратегически документи. Такива са:
Националната програма за развитие на РБългария 2020. Зелените обществени поръчки са
посочени като част от дейностите, чрез които могат да бъдат стимулирани устойчивото потребление и
производство. С оглед на това, в програмата е заложено чрез консултации със заинтересованите страни
да се определят специфични цели, включително и продукти, предмет на обществени поръчки, които
задължително трябва да отговарят на определени минимални екологични изисквания.
Стратегия за корпоративна социална отговорност 2009-2013. В Стратегията за корпоративна
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социална отговорност са посочени ползите за бизнеса от прилагане на двете схеми на Европейския съюз
– Схема за екомаркировка и Система за управление по околна среда и одит /СОУС – ЕМАS/. Посочено
е, че ЕМАS се прилага пряко в българското законодателство чрез Закона за опазване на околната среда.
Ползите за организациите от въвеждането на системата включват намаляване на разходите, подобър имидж, спазване на изискванията на потребителите, увеличаване на привлекателността на
организацията за инвеститори. Тези ползи имат стимулиращо въздействие и поощряват организациите
за въвеждане на ЕМАS. Отчетено е, че прилагането на механизма за екологична отговорност е в начален
стадий в страните от Европейския съюз, включително и в България. Testa et al. (2012) въз основа на
експериментално проучване в Италия и приложен иконометричен модел обобщават, че зелените
обществени поръчки и доброволното сертифициране (напр. ISO14001 или EMAS) често се разглеждат
от публичните организации (напр. общинските власти) като два различни начина за потвърждаване
загрижеността им към опазване на околната среда пред заинтересованите страни (напр. електората).
Това предполага, че оскъдните икономически ресурси са инвестирани в преследването на една от тези
две цели, пренебрегвайки синергиите между тях и целящи постигане на скорошни резултати, да бъдат
използвани за изграждане на консенсус със заинтересованите страни 18.
Практическо ръководство по обществени поръчки. В издаденото от Агенцията за обществени
поръчки практическо ръководство се дават практически насоки за планирането и подготовката на
документацията за възлагане на обществени поръчки. Посочени са конкретни примери за включване
на екологични изисквания като критерии за подбор в техническата спецификация и като критерии към
изпълнителите.
Устойчивият подход при възлагане на зелени обществени поръчки включва прилагането на
екологични, социални и иновативни практики. Тези секторни инициативи могат да постигнат по-пълен
ефект, ако се използват съвместно в процеса на възлагане на обществени поръчки. Това ще доведе
до реални измерения на стратегическите цели за развитието и на туризма. Съгласно интегрирания
политически подход, който обединява социално-икономическото развитие и опазването на околната
среда в едно цяло, с промените в Закона за насърчаване на заетостта от юли 2010 г. бе въведена
насърчителната мярка за „зелени работни места”, която предвижда насърчаване на работодатели,
които разкриват работни места в икономически дейности, подпомагащи опазването на околната среда.
Новата мярка е съобразена с един от водещите приоритети в Стратегия Европа 2020 за развитие на поекологична и по-конкурентоспособна икономика, с по-ефективно използване на ресурсите. Мярката
може да се използва успешно в сектора на туризма (напр. за по-нататъшно развитие на зеленото
предприемачество19).
Българското законодателство в областта на обществените поръчки е напълно хармонизирано
с Европейски директиви 93/37/ЕИО, 93/36/ЕИО, 92/50/ЕИО, 89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО, 2004/17/ЕО,
2004/18/ЕО, 92/13/ЕО, 89/665/ЕО, 2007/66/ЕО, 2009/81/ЕО 2004/17/ЕО, като в него са въведени и
съответните разпоредби за зелените поръчки. Законът за обществените поръчки е основният нормативен
акт, който урежда правилата за възлагане на обществени поръчки за стойности по установените
европейски прагове, както и за стойностите под тях.
Институциите, които са отговорни за промотиране на зелените обществени поръчки в България
са министерството на околната среда и водите, министертството на туризма, АОП и Централният орган
за обществени поръчки. Освен това, посочените ведомства и всички останали възложители на поръчки
в страната трябва да бъдат отговорни. Сред тях особено място заемат възложителите от централната
администрация, министерствата, в рамките на своята специална компетентност, следва да съдействат
за разработването и прилагането на политики, които да водят до устойчиво производство и потребление
и в частност до по-широкото прилагане на зелените поръчки.
В основата на концепцията за зелените обществени поръчки стои наличието на ясни и амбициозни
екологични критерии за продукти и услуги. Разработените от Европейската комисия общи критерии за
определени групи продукти и услуги, които имат по-чувствително въздействие върху околната среда
са използвани и за целите на Националния план на България за насърчаване на зелените обществени
поръчки. Използването в държавите-членки на ЕС на съпоставими критерии позволява да се избегне
18
Günther, E., Scheibe, L. 2006 The hurdle analysis. A self-evaluation tool for municipalities to identify, analyse and overcome hurdles to
green procurement, Corporate Social Responsibility and Environmental Management 13:61–77.
19
Baltova, S. 2014 L’entrepreneuriat vert: facteur de développement durable du tourisme et de la création des emplois, Agence Universitaire
de la Francophonie, Bucarest, Romania, 9-10 Octobre 2014:31-44
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изкривяване на единния пазар и ограничаване на конкуренцията на равнището на Европейския съюз.
Наличието на общи критерии за зелените обществени поръчки безспорно е от особена полза не
само за публичните органи, но и за малкия и среден бизнес, и всички бизнес структури. Отчетено е
обстоятелството, че именно спрямо тези продуктови групи, Комисията ще осъществи мониторинг за
разпространението на зелените обществени поръчки. Също така, под внимание са взети продуктите
и критериите към тях, включени в указанията /използвани в практиката/ за енергийна ефективност и
енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки. Интерес както за публичните власти и
за политиците, така и за изследователите, представлява въздействието на дефинираните продуктови
групи в Националния план за действие за насърчаване на зелените поръчки и еко критериите към тях
като ефективен инструмент за стимулиране на по-широкото възлагане на зелени обществени поръчки
и еко-иновациите.
2.

ДЕФИНИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Зелените обществени поръчки се дефинират като процедура, чрез която публичните органи
се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната
среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна
функция, които иначе биха били предоставяни.20 Екологосъобразни (зелени) са обществените поръчки,
които се провеждат по процедура, при която екологичните съображения са взети предвид в рамките на
процеса на възлагане на обществената поръчка.
Според Bouwer et al.21, зелените обществени поръчки се определят като ‚‘подход, чрез който
публичните органи интегрират екологични критерии на всеки етап от процеса на възлагане на
обществени поръчки, като по този начин се насърчава разпространението на технологии за околната
среда и развитието на екологично чисти продукти, чрез търсенето и избора на резултати и решения,
които имат възможно най-малко въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл.”
В литературата се среща и друга терминология, относима към тези дейности, а именно: „отговорни
към околната среда обществени поръчки”22 (Li и Geiser, 2005 г.), „устойчиви обществени поръчки „
(Preuss, 2007), „зелени покупки и еко доставки”(Bolton, 2008).
Развитието на концепцията за зелените обществени поръчки и разработване на политики
произтича от икономическата значимост на обществените поръчки в Европейските обществени и
административни служби. Тяхната стойност годишно възлиза на 19% от брутния вътрешен продукт
на ЕС (Beuter) за закупуване на стоки, преди всичко в сектори със сравнително високо въздействие
върху околната среда, като например офис оборудване, строителни компоненти и транспорт превозни
средства; услуги, като поддръжка сгради, транспортни услуги, почистващи и кетъринг услуги и
строителство. С оглед на това не е чудно, и че обществените поръчки в условията на икономическа
криза и бюджетни съкращения излизат на преден план като панацея за много проблеми, или като
обещаващ инструмент на политиката, чиито ползи са били пренебрегвани или не са били отчитани в
достатъчна степен в миналото.
Очакванията са този вид процедури да доведе до ограничаване на замърсяванията и увреждането
на околната среда, както и до намаляване на разходите, които трябва да направи обществото за
отстраняването на тези вредни ефекти и последствията от тях. Основанията за това са ясни и измерими.
Те произтичат от факти като такива, свързани с това, че възлагането на зелени поръчки създава
предпоставки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови
газове, рециклирането на отпадъци от опаковки, контрола върху употребата на опасни химични
вещества, устойчивото управление на горите и земеделските земи.
В перспектива, очакванията са да се достигне „критична маса” на търсенето на крайните и
междинни пазари за по-устойчиви стоки и услуги например при използването на електромобили,
екологичен обществен транспорт, биологични хранителни продукти, електричество, получавано
от възобновяеми енергийни източници, климатични инсталации, съобразени с най-модерните
20
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на
регионите „Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда” от 16 юли 2008 г. COM 2008 (400)
21
Bouwer, M., de Jong, K., Jonk, M., Berman, T., Bersani, R., Lusser, H., Nissinen, A., Parikka, K., Szuppinger, P. 2005 Green Public
Procurement in Europe 2005 -Status Overview. Virage Milieu & Management, Haarlem, The Netherland, http://ec.europa.eu/environment/gpp/
pdf/Stateofplaysurvey 2005_en.pdf
22
Li, L., Geiser, K. 2005 Environmentally responsible public procurement (ERPP) and its implications for integrated product policy (IPP),
Journal of Cleaner Production 13:705–715.
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екологични решения и др. Зелените обществени поръчки могат да действат като силен стимул и
за екологичните иновации.23 От друга страна, обществените поръчки с екологични изисквания оказват
влияние върху пазара. Чрез насърчаването им, държавните органи могат да осигурят реални стимули
за промишлеността за разработване на екологични технологии. В някои сектори на производството,
дейностите и услугите влиянието им може да бъде особено голямо, тъй като обществените поръчки
контролират голям дял от пазара (на компютри, енергийно ефективни сгради, обществен транспорт и
т.н.).
Това дава достатъчно основания зелените обществени поръчки да се разглеждат като инструмент
за насърчаване на иновациите, стимулиране на малките и средните предприятия, отваряне на пазарите
в трети страни за европейските предприятия, насърчаване на социалното приобщаване, справедливата
търговия и защита на околната среда. Едновременно с това, ако се вземат предвид свързаните с
жизнения цикъл разходи по даден договор, обществените поръчки с екологични изисквания позволяват
да се спестяват средства и същевременно да се защитава околната среда. С оглед на това може да се
очаква по-нататъшно разширяване на кръга на стратегическите документи на ниво Европейски съюз и
национални нива, в които да бъдат заложени инициативи и мерки за постигане на тези възможности.
Когато са ориентирани към новаторски решения и продукти, обществените поръчки имат
потенциала да подобрят доставките на публичните услуги, често създавайки подобрена иновативна
динамика и ползи от свързаните вторични ефекти 24. Връзката между зелените обществени поръчки
и екоиновациите може да намери благоприятно развитие в туризма и представлява интерес за
задълбочаване на изследванията в тази посока. Скорошни изследвания на Testa et al. (2011, 2012) чрез
прилагане на регресионен анализ установяват, че ефективността на зелените обществени поръчки
е тясно свързано с инвестициите в технологични иновации и репутация. Въз основа на това и след
извеждане на факторите на въздействие при избор на въвеждане на зелени критерии, авторите заявяват,
че политиките за околната среда, дори и тогава, когато бъдат прилагани като „меки“ инструменти,
каквито са зелените обществени поръчки, са в състояние да повлияят иновационните способности
на фирмата. Необходими са по-нататъшни задълбочени изследвания в тази посока.
Устойчивото развитие, отнесено към обществените поръчки може да се разглежда по-скоро като
инвестиционен процес, свързан с публичния и частния сектори (Testa et al., 2012). Това възприемане е
в хармония със Средносрочната рамкова инвестиционна програма за национален маркетинг в туризма
в България 2008-2013, която все още не е напълно реализирана. Наред с конвенционалните критерии за
цена и качество, при вземането на решения, организациите въвеждат и външни допълнителни критерии
за разходи. Тези разбирания се класифицират като: екологични, икономически и социални критерии,
известни също като „тройната линия”.
3.

ПОЛЗИ И БАРИЕРИ
Европейската комисия периодично извежда някои предимства и бариери при прилагането на
зелените обществени поръчки. Ползите и бариерите са в полезрението и на изследванията на някои
автори също, като обхващат предимно изследвания относно прилагането на зелените обществени
поръчки в строителния сектор, където те са фундаментални за постигане на устойчивост, тъй като
основната функция на индустрията е производството, преместването и монтажа на материали в
структури. Обобщената оценка на въздействието на зелените поръчки сочи25, че приемането на
задължителни мерки за прилагането на зелените поръчки, които са съобразени с директивите в тази
област, води до тенденция на увеличаване на ползите, генерирани чрез тях.
Ползите от възлагането на зелени обществени поръчки включват:
- спестяване на материали и енергия;
- намаляване на разходите за придобиване на продукти и
- услуги, като се отчита целия жизнен цикъл на продуктите;
- създаване на реални стимули за разработване на
- екологосъобразни технологии;
23
Iraldo, F., Melis, M., Testa, F. 2007 L’attuale sviluppo del Green Public Procurement, Economia delle Fonti di Energia e dell’Ambiente
1:5–19.
24
Edler, J., Georghiou, L., 2007 Public procurement and innovation—resurrecting the demand side, Research Policy 36:949–963.
25
Обобщена оценка на въздействието на обществените поръчки, насочени към една по-добра околна среда.
Придружителен документ към Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален
комитет и Комитета на регионите COM (2008) 400
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- редуциране на отпадъците и замърсяването;
- намаляване на емисиите на парникови газове;
- ефективно управление на околната среда.

Въпреки очевидните ползи от разширяване прилагането на зелените обществени поръчки за
икономическата система, и малките фирми, и публичните институции срещат сериозни пречки за
прилагане на екологосъобразните критерии при възлагане на обществените поръчки (Testa et al. 2012).
Гореспоменатото проучване относно прилагането на зелените обществени поръчки (Bouwer et al.,
2006) идентифициратри основни пречки, срещани от публичните администрации:
Икономически: 44% посочват като основни пречки възприемането за повишаване на разходи за
зелени продукти в сравнение с тези, които не са опазващи околната среда;
Политически:
35%
са
недоволни
от
липсата
на
организационни
ресурси
(включително време и пари), и на политиките за промотиране на зелените обществени поръчки;
Когнитивни: 25% се недоволни от липсата на оперативни и/или информационни,инструменти
и липсата на обучение; и 35% за липса на компетенции в областта на въпросите, свързани с околната
среда и при извеждане на екологични критерии.
Други бариери се свързват с наличието на неясни екологични критерии, включени в тръжна
процедура.Това показва липса на познания по технически въпроси, както и липсата на обучение по
въпроси на околната среда от служителите (Bouwer et al., 2006).).
Testa
et
al.
(2012)
посочва,
че
основните
проблеми
са:
Липса на информация за реалните въздействия върху околната среда продукти (27%);
Трудности при намирането на доставчици (27%);
Трудности при получаване на покана за представяне на оферти, както и покупателната
способност (23%);
Липса на насоки от по-висшите власти (20%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
През 2014г., по данни на Агенцията за обществени поръчки, обемът на договорите, сключени по
„зелени” обществените поръчки, открити през 2014 г. възлиза на 26 686 903 лева, а пре 2013 г. - 99 129
607,97 лева. Въпреки тези ниски нива, в България има изградена добра политическа и законодателна
рамка за развитието и приложението на зелените обществени поръчки. Предвид полезността им за
опазване на околната среда, те трябва да намерят място в стратегическите документи за развитие на
туризма, каквато роля им е отредена в Европейската стратегия за опазване на околната среда. Резултатите
от изследването дават основание да бъдат направени някои първоначални препоръки към формиране
на усилия за разработване на политики за въвеждане и прилагане на зелените обществени поръчки в
контекста на стратегическото управление на туризма в България и по-конкретно:
1.
Необходимост от държавна администрация, която възнамерява да разработи стратегия,
ориентирана към зелените обществени поръчки. Документът трябва да разчита на информираността,
компетентността и ноу-хау на своите служители, участващи в процесите на подготовка и реализиране
на поръчките на всички нива;
2.
Постоянство в обсъждането, насочено към намаляването и премахването на бариери за
прилагане на критериите за зелените обществени поръчки;
3.
Необходимост от специализирани служители в областта на зелените обществени
поръчки, отлично обучени и компетентни да се справят с процес на прилагане на зелените обществени
поръчки.
4.
Необходими са изследвания, конкретно в туризма, чрез които да се изучи ефекта от
зелените обществени поръчки върху икономическите системи, насърчаване на спестяване на ресурси
и зелени иновации.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КУРОРТНИТЕ
КОМПЛЕКСИ В Р БЪЛГАРИЯ
ас. д-р Димитър Стойнов
Икономически университет, Варна

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF BULGARIAN RESORT COMPLEXES
Dimitar Stoynov

ABSTRACT: Resort complexes development in Bulgaria is at a high importance not only for the fact that they
concentrate the biggest part of the economic effect of national receptive tourism, but also because of their role of
exploiters of his most valuable assets - the natural tourism resources. In this quality of theirs, resort complexes are the
most important factor for the exploitation efficiency of our natural beauties and the realization of all economic, social,
cultural and ecological expectations in this regard. Considering the actual status and economic growth potential
of our resort complexes this paper points a set of strategic directives, based on their structural and functional
characteristics, leading to elimination of the negative phenomena and trends in their development and as a result - in
their total tourism product, needed for achieving their optimal and sustainable functionality and market positions.
This model of strategy aims a structural and functional reorganization of the resort complexes in Bulgaria for their
better efficiency and sustainable development.
KEYWORDS: resort complexes, structure, functionality, tourism policy, strategical directives.

Управлението на туристическата индустрия, подобно на всеки икономически сектор неминуемо
включва стратегическо планиране, ако в основните цели влиза положителното ѝ и устойчиво развитие.
В национален план тази функция е прерогатив на националната туристическа политика. Всяка такава,
в хода на формирането и изпълнението си би трябвало да отчита настоящото и предишни състояния
на туристическия сектор за да очертае посоката на развитие за следващите периоди. В условията на
българския стопански туризъм анализът на състоянието му логично поставя акцент върху курортните
комплекси. Те концентрират в периметъра си голямата част от легловия капацитет, но заедно с това и
определят до голяма степен вида и качеството на туристическия продукт у нас. В своята същност и
функционални особености курортните комплекси съдържат потенциала да придават уникални качества
на произвеждания туристически продукт.1 Ето защо оптималното им развитие би трябвало да бъде
приоритет с национално значение.
Курортните комплекси фокусират вниманието върху себе си като обект на това изследване не
само поради факта, че реализират голяма част от икономическите ефекти на националния рецептивен
туризъм, но и заради ролята си на оползотворител на най-ценните му активи – природните туристически
ресурси. В това си качество курортните комплекси се явяват основен фактор при експлоатацията на
природните ни дадености и реализацията на очакваните от това икономически, социални, културни
и екологични ефекти. Статута на природните туристически ресурси като изключителна публична
държавна собственост и ценност за обществото определя въпросите за ефективността на тяхната
експлоатация от най-висока важност и общонационален интерес.
Недопустимо е да не бъдат взети под внимание социалните и културни аспекти на влиянието и
значението на курортните комплекси в обществените отношения на национално и местно равнище. В
такъв случай стратегическото планиране на тяхното развитие добива все по-многослойна структура
на зависимости и обществени отговорности. Заедно с това в състоянието на курортните комплекси се
наблюдават редица негативни ефекти, които за експертите представляват показатели на отрицателни
тенденции и явления в тяхното развитие. В този контекст стратегическото планиране логично приема
задачата за извеждането им от отрицателното факторно влияние. При разглеждането на този въпрос
изследването предлага решение в две части- основи на националната концепция за идеалното
състояние на курортните комплекси в близко бъдеще и стратегически насоки на развитие за
достигането му.
При анализа на състоянието на курортните комплекси и потенциала им за развитие изпъкват
два периода с основни различия в условията на тяхното функциониране. Първият от тях включва
тяхното създаване от края на 50-те години на миналия век до средата на 90-те. Главната директива на
националната политика по това време е развиване на международен рецептивен туризъм като важна част
от индустриализацията на страната. Мероприятията, насочени в тази цел включват широкомащабна
1		
2014, стр.107

Стойнов, Д. “Курортните комплекси като обособена категория в теорията за туризма”, сп. “Известия” - ИУ Варна,

294

програма за създаването на туристическа материална база под формата на курортни комплекси в
лицето на морските „Златни пясъци“, „Дружба“ (сега „Св. св. Константин и Елена“), „Слънчев бряг“,
„Албена“, „Русалка“, „Камчия“, „Елените“, „Дюни“, ММЦ „Приморско“, и планинските „Боровец“
и Пампорово“. В този период социално-икономическото устройство предопределя държавата като
инициатор и изпълнител на проекта, собственик на капитала и новообразуваните активи, както и
управляващ функционирането на курортните комплекси субект. В тази си роля тя приема стратегически
насоки, като:
• разработване на цялостни градоустройствени и архитектурни планове на курортните места
и туристическите комплекси;
• организиране и профилиране на производството в промишлеността, транспорта, селското
стопанство и други сектори, съобразно потребностите на туризма;
• разработване на система от мерки за възстановяване, поддържане и експониране на
природните, културно-историческите и други дадености в туристическите райони и селища;
• приемане на система от мероприятия за комплексно обслужване на туристите – транспорт,
настаняване, хранене, допълнителни услуги;
• създаване на условия за развитие на специализирани видове туризъм – ловен, балнеолечебен
и др;
• облекчаване на визовите формалности и режима на престой и движение на чуждестранните
туристи у нас;
• разработване на програма за пропагандна и рекламна дейност в чужбина и разкриване на
туристически представителства в Западна Европа.2
Курортните комплекси добиват стратегически заложената конфигурация на самостоятелни,
централизирано управлявани функционални единици с пълна вътрешна и надкомплексна интеграция
в сферата на националната туристическа политика. В тези условия те се позиционират трайно и
стабилно във високия слой на средния ценови сегмент на международния туристически пазар като
създават общокомплексен туристически продукт с уникални качества и трайно атрактивен облик на
страната като туристическа дестинация. Обективно заслужено биват оценявани като „флагманите“ на
общото туристическо предлагане.3 В края на този период развитието им бележи изоставане, изразено
в неритмично обновяване на материалната база, неадекватна мотивация на персонала и като резултат спад на качеството на туристическия продукт.
В периода след настъпилата приватизация в средата на 90-те години на миналия век се изменят
съществено условията на развитие на курортните комплекси. Въвеждането на частната собственост
на капитала променя характера на участниците и техните интереси като движещи сили в развитието
на курортните комплекси. В резултат на това, а и на пълното изтегляне на държавата в дерегулативна
позиция води до протичане на негативни процеси и явления с деструктивен характер, като презастрояване
на територията на комплексите, елиминиране на централизираното им управление и дезинтегриране
на функционалното им устройство. Подробният икономически анализ4 по количествени и качествени
параметри показва редица отрицателни последствия, като претоварване замърсяване и унищожаване на
природните туристически ресурси и общокомплексната атмосфера, загуба на най-важната им функция
– рекреативната. Трансформацията на общокомплексния продукт може да се опише най-добре с
преминаването от формулата на туристическо обслужване „туристът е гост на целия комплекс“ към „....
гост на хотелския комплекс“, което заличава уникалните му характеристики. Крайният резултат е трайна
загуба на позиции и заемането на ниския ценови сегмент на туристическия пазар и неатрактивен облик
на туристическа дестинация.5 В този смисъл развитието на курортните комплекси в последния период
може да се характеризира с декапитализация на материалните и нематериални активи и движение по
икономическата спирала надолу.
В състава на системата на настоящите туристически отношения в страната главната движеща
сила представляват туристическите предприятия с частна собственост на капитала. В йерархията на
техните корпоративни интереси валоризацията на природните туристически ресурси, качествата на
2
Атанасова, Е. и к-в. Икономика и организация на туризма. „Г. Бакалов“, Варна, 1987, с. 113
3
Ракаджийска, Св. Препозициониране на туристическа дестинация България, Изд. „Наука и икономика - ИУ Варна, 2005.
4
Стойнов, Д. „Туристическата политика на Р България за устойчиво развитие на курортните комплекси“ - дисертационен труд,
ИУ Варна - 2014. стр.123
5
Ракаджийска, Св. Цит. с-е, 2005.
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общокомплексния туристически продукт и атрактивността на туристическата дестинация са изместени
от пряката индивидуална печалба и дивиденти, безметежното рециклиране на сиви капитали и
незаконосъобразна икономическа дейност. Ето защо, в отговорността и призванието на националната
туристическа политика влиза неотменното задължение за разработване на стратегически насоки за
промяна на курса на развитие на курортните комплекси и препозициониране на общокомплексния им
продукт отговарящо на наличния потенциал на природните и антропогенни туристически ресурси на
страната.
Основи на националната концепция за състоянието на курортните комплекси
Не би могъл да се определи стратегически курс ако не е известна крайната точка на движението.
В този контекст е необходимо преди всичко формирането на национална концепция за желаното
състояние на курортните комплекси. Създаването на такъв идеал минава през конкретизацията на това
състояние в различни аспекти:
– оптимална форма, съдържание и система на управление на курортните комплекси;
– ролята на държавата в развитието на курортните комплекси;
– организационна форма на курортните комплекси.
Оптималното структуриране на курортните комплекси е задача от началната фаза на
изграждането на общата концепция. Първият етап от този процес изисква определянето на
настанителния капацитет на курортните комплекси. Основен принцип тук е спазването на нормите
на натоварване на природния туристически ресурс, като за целта се прилага условието на носещия
капацитет на туристическото място. Залагането и спазването на нормите за максимален комфорт при
експлоатация на природния ресурс, както и за неговото съхранение е гаранция за две от най-важните
условия за устойчивост в развитието на курортните комплекси: опазване, възстановяване и съхранение
на природния туристически ресурс в най-добрия му вид и качество и поддържане на рекреативната му
стойност; постигане на висока удовлетвореност у посетителите и придвижване на пазарната позиция
на комплексите в по-висок пазарен ценови сегмент.
Вторият етап от структурирането на формата на курортните комплекси е определянето на
функционалната им конфигурация. За комплекси с големината на „Слънчев бряг“, „Златни пясъци“,
„Албена“, „Св. Константин и Елена“, „Камчия“, „Боровец“, „Пампорово“ и всички крайбрежни
и планински територии с подобен потенциал е най-успешно приложима конфигурацията на
вътрешнокомплексна интеграция с функционално обособени зони и микро зони от органичен тип.
Структурирането на общия комплексен продукт с „изнасяне“ на многобройни атракции и услуги извън
хотела, в специализирани зони на забавления, спорт, културни развлечения, лечение и пр, значително
повишава качеството му. С прилагането на формулата „гост на целия комплекс“ се постига качествено
ново усещане и преживяване, а при правилно изпълнение – и значително по-голямо задоволство
от потреблението на туристическия продукт. В съчетание с правилна политика за културната
идентификация на продукта, тази формула му придава нова маркетингова стойност – уникалност.
В съвременната конюнктура на световния туристически пазар, характеризираща се с интензивна и
динамична конкуренция на дестинациите, уникалният продукт има привилегията да „избира“ клиенти.
Прилагането на органичната конфигурация при структурирането на курортните комплекси разкрива
качествено нов потенциал за позициониране на общокомплексния продукт на международния
туристически пазар.
Третият етап включва определянето на системата на управление, която тук се разглежда в
контекста на формата, поради видовата ѝ взаимосвързаност с функционалното и правното структуриране
на курортните комплекси. При равни други условия, централизираната система на управление доказва
предимствата си във всички аспекти, особено и най-вече в надобектовите нива на дейност. Постигането
на централизация в планирането, реализацията и контрола в производствения и продуктовия аспект е
задълбочения и всеобхватен подход към повишаване на рентабилността и перспективното развитие на
курортните комплекси. Прилагането на централизираната система гарантира по-добрите резултати в
следните направления на управлението на комплексите:
•
планиране и поддържане на комплексността, разнообразието и атрактивността на общия
туристически продукт, маркетингово позициониране и общо договаряне с доставчици на
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•
•
•

•

едро;
въвеждане и оперативен контрол на спазването на общокомплексни стандарти за качество;6
осигуряване на ефективността на общокомплексните системи за сигурност, информация,
транспорт, и др;
осъществяване на постоянен мониторинг на всеки отделен функционален елемент на
комплекса, обработка на оперативната и статистическа информация, необходима за контрола
и планирането;
поддържане на общия облик, валоризация и пропагандиране на високите екологични
показатели, рекреативната функция и положителния рекламен образ на курортния комплекс.

Общокомплексното управление има възможността да поддържа конкуренцията във вътрешнокомплексен план до степента, в която тя има градивен ефект. Истинската конкурентна борба за пазари
на курортния комплекс неминуемо се води между него и останалите сходни дестинации. Затова е
целесъобразно да се изгражда и поддържа конкурентоспособността спрямо тях, осъществимо в пълна
степен само при централизирано комплексно управление. Единствено централизираното ръководство
на общокомплексното функциониране и развитие може да постигне максималните параметри на
организационната, икономическата и социалната ефективност. Това е и вида управленска система,
хармонираща с органичното конфигуриране на курортните комплекси.
Определянето на съдържателния характер на курортните комплекси е от най-голямо значение в
маркетингов аспект и с най-силна чувствителност, по отношение на влиянието на останалите елементи.
То се материализира във вида на общокомплексния туристически продукт и се конкретизира в три
негови качества – комплексност, културна идентичност, уникалност. Отделните туристически обекти
в курортния комплекс са взаимно зависими относно конкурентоспособността на своите единични
продукти и е необходимо да се подчинят на обща продуктова стратегия.7
Комплексността на туристическия продукт е най-яркото негово качество, с най-голяма тежест
в съдържателния характер на курортните комплекси. Постигането на оптималният общокомплексен
продукт изисква балансирано състояние и развитие на всички групи услуги: настаняване и хранене;
потребление на основния природен туристически ресурс; потребление на допълнителни туристически
ресурси, забавления, развлечения и др. Постигането на максимална хармония и високо качество на
туристическото обслужване във всички групи дейности е осъществимо единствено в условията на
вътрешнокомплексната функционална интеграция на формациите от органичен тип. Единствено тогава
курортният комплекс оправдава съществуването си като такъв.
Културната идентичност е едно от най-важните качества, необходими за постигане на висока
стойност и атрактивност на общокомплексния туристически продукт. Тя се проявява във видовия
подбор и тематиката на оформление на почти всички услуги в портфолиото на комплекса. Особено
ярко изражение приема в групата на забавленията и развлеченията. Тези продуктови белези, които
идентифицират продукта като представител на една или друга национална, регионална, епохална или
друг вид култура се изразяват в отделните характеристики на заведенията и обектите, предоставящи
туристическите услуги, като: специализирана кухня, интериор, екстериор, музикално-артистични
представления и изложби, обичайни и ритуални практики, и др. Оптималното изграждане на културната
идентичност на общокомплексния продукт включва:
– основна ориентация към българския и местния културен профил. Доставя удовлетворение на
любопитсвото и желанието за културен обмен на чуждестранните гости;
– премерено и ненатрапчиво присъствие на разпространени в цял свят и очаквани от гостите
кулинарни присъствия от Азия, Континентална Франция, Мексико и др, допълващо продукта с
разнообразие и чувство на подсигуреност, в случай на отегчение или неодобрение на местната кухня;
– нецелесъобразно е широкото и доминиращо представяне на културни колорити от съседни
страни, тъй като продукта придобива лесна взаимозаменяемост и губи идентичност, а от там и
уникалност;
– висока стилистична издържаност и общ организационен замисъл на всеки отделен продукт,
представен в достъпен за възприемане вид от чуждестранните гости. Еклектичната смесица на различни
културни белези, без идейна изразителност понижава качеството на продукта.
6 Тадаръков, Д. Моделиране на туристическите комплекси, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС – София, 2008.с. 146
7 Пак там с. 145
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Добре стилизираната културна идентичност е важно средство за повишаване на атрактивността
на общокомплексния продукт. Тя добавя допълнителни мотиви за избор на комплекса като крайна
точка на пътуване и разширява възможността за висока удовлетвореност от посещението му.
Уникалността на продукта е важно качество, носещо маркетингово предимство. Продуктът би
могъл да постигне неповторимост с различни свои черти. Само по себе си това качество не е гаранция
за пазарен успех. Необходима е съпоставката им с търсенето на пазара. Уникални характеристики,
придаващи по-висока атрактивност, туристическият продукт придобива главно чрез подходяща
комбинация на природните дадености и културната идентификация.
Тъй като туристическите ресурси са основен мотив при формирането на решение за пътуване,
то вида и качеството на услугите, предоставящи възможността за потреблението им носят найголям потенциал за създаване на атрактивен уникален продукт. Истински ценните и незабравими
преживявания на гостите в един курортен комплекс остават контактите с природата, лечебните ѝ
свойства и местната култура. Всички останали съоръжения, средства, дейности и услуги би трябвало
да осигуряват, благоприятстват и разнообразяват основните потребителски функции. Придаване
на неповторими качества на общокомплексния продукт би могло да се постигне чрез оптимална
валоризация на природните ресурси и тяхното представяне на пазарното внимание чрез съответни
услуги, осигуряващи потреблението им.
Културното оформление на продукта има също голям потенциал във формирането на неговата
своеобразност. Правилният избор и баланс между представянето на различни културни специфики
и стилизацията им са ефективно средство за това. Изключителните характеристики на българското
Черноморско крайбрежие, планинските масиви, термалните минерални води, ендемичната
растителност, климата и пр. дават широка възможност за постигане на уникален общокомплексен
продукт. Българският автентичен фолклор, културно-историческо и археологическо наследство,
съвременно изкуство и култура могат да добавят много от необходимото за постигането на неповторим
туристически продукт.
Ролята на държавата в развитието на курортните комплекси е важен момент в концептуалния
процес. Въпросът за степента и формата на участие на държавата в стопанската туристическа дейност
се обуславя от качеството ѝ на призван върховен пазител на обществения интерес. Hall C.M. определя
държавата като основен балансьор на общонационалните, регионалните и частните интереси,
посредством националната туристическа политика.8 Доколко една икономическа област се нуждае
от върховно управление и контрол показва състоянието ѝ и резултатите от дейността ѝ. Изборът на
дълбочина на държавната регулация в нея би трябвало да е обвързан с прилагането на принципа на
управление, при който степента на свобода на действие на субектите в системата трябва да кореспондира
обратно пропорционално на степента на самоконтрол, който те са способни да осъществяват трайно
във времето. При установени тенденции на положителни инициативи, развитие и резултати, каквито
не са налице при курортните комплекси у нас, дълбочината и ширината на рестрикции и контрол
може да намалява. Обратно, при констатация на деградиращи, противозаконни и противообществени
тенденции на развитие, каквито са налице в курортните комплекси у нас, необходимите мерки за
отстраняването им обуславят по висока степен на участие на държавата като двигател и регулатор.
Характера на проблематиката в състоянието и функционирането на курортните комплекси налага
водеща роля на държавата в туристическите отношения, на основания, които могат да се разграничат
в следните сфери: правна, функционална и икономическа.
В правно отношение основанията произтичат от дисбаланса на интереси и отговорности при
експлоатацията на природните туристически ресурси. В актуалната ситуация туристическите обекти
в големите комплекси са собственост на отделни икономически единици с частно притежание на
капитала. Смисълът на съществуване на търговските дружества е икономическа изгода. Закономерно
е капиталособствениците да формират приоритети в управлението им, целящи единствено
максимализиране на печалбите и капиталовата рентата. Никъде в учредителните устави и принципите
на действие на тези дружества не фигурират цели и задачи за валоризацията на природните
туристически ресурси, на основата на които да се формират отговорности към състоянието им. Нещо
повече, отделянето на средства за такива дейности, от вътрешнокорпоративна гледна точка би било
икономически неоправдани разходи, намаляващи чистата печалба.
8 Hall, C.M. Tourism and Politics - Policy, Power and Place. J.Wiley&Sons - Chichester (Sussex) 1994 с.45
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Заедно с това обаче дейността на туристическите обекти въздейства пряко върху природните
ресурси и определя ефективността на експлоатацията им. В същото време природните туристически
ресурси са изключителна държавна собственост и обществена ценност и състоянието им и ефективността
на експлоатацията им е отговорност към цялото общество. Единственият субект в системата на
туристически отношения призван и натоварен да защити обществения интерес в тази ситуация е
държавата чрез националната туристическа политика. Дори само това основание е достатъчно да
аргументира водещата роля на държавата в развитието на курортните комплекси.
В икономическо отношение основанията се съдържат в очакванията на обществото за реализацията
на стопанския туризъм в ролите му на икономически акселератор и мултипликатор, на положителното
му въздействие в социалната, културната, образователната, здравната и други области. По установените
вече причини частните туристически предприятия не носят отговорност и не формират интереси в тези
области и единствено държавата като субект е в състояние да защити обществения интерес. Статута ѝ
на върховен субект ѝ дава възможност да се справи и с негативните явления от вида „сива икономика“
и незаконосъобразни дейности в курортните комплекси.
Функционалните основания за определяне на водещата роля на държавата се състоят в
концепцията за съществуването ѝ изобщо, и във възможността ѝ да приложи най-широк арсенал
от средства, необходими в случая. Коригирането на курса на развитие на курортните комплекси е
задача, включваща координирането на политики и прилагането на мерки от различни области, като
законодателната, териториално-устройствената, маркетинговата, фискалната, социалната, културната,
и др. Нито един от останалите субекти на националната туристическа политика не е в толкова висока
позиция и не притежава всички необходими инструментални възможности за осъществяването на тази
задача.
Определянето на организационната форма на курортния комплекс е завършващият етап в
концептуалния процес. В настоящия момент в курортните комплекси съществуват различни сдружения
на собствениците, на основата на общи цели, които нямат съществен характер в структурното,
функционалното или пазарното развитие. Бившите държавни дружества продължават съществуването
си под формата на акционерни такива със собственост от няколко хотела, право на разпореждане с
алейните и общите пространства на територията, и дейност, свързана с отдаването им за стопанисване.
В йерархичен план липсва каквато и да е структура, натоварена с развитието в посочените направления.
Всъщност, това прави комплексите напълно децентрализирани. След отдаването на концесия и
на природните ресурси от държавата, техните стопани-представители са икономически субекти,
поставени наравно сред останалите в комплекса, при липсваща вертикална структура за управление на
общокомплексното развитие. При такава ситуация остава невъзможно изпълнението на каквато и да е
програма за реформи, тъй като вещното право осигурява достатъчна икономическа независимост на
отделните субекти. За да постигне практическа реализация, туристическата политика за курортните
комплекси трябва да състави и въведе нова форма на териториално-административна организация
(таблица 1).
Формата на организационна структура на курортните комплекси прилага принципа на публичночастното партньорство. Тя уточнява първоначално вида на административната единица, с която
трябва да се идентифицира юридически курортния комплекс. Съществуващите териториални и
селищни административни единици не отчитат спецификата на функциониране на курортните
комплекси. Необходимо е разработването на нов статут на Административна единица със специално
туристическо предназначение. Териториалната принадлежност би могла да остане същата, като това
запазва правата на собственост на съответната община в комплекса. Правата за разпореждане с нея би
трябвало да се предоставят на учредено за целта управленско тяло, с представител и на общината и на
държавата. При определяне на границите на тази териториална единица е необходимо ясно очертаване
и точно описание на прилежащите природни туристически ресурси.
Устройството на територията на тази специална единица – курортен комплекс, трябва да
се третира от специален закон, определящ носещите капацитети на отделните туристически места и
прилагащ необходимите норми за устойчива експлоатация на туристическите ресурси. Параметрите
на застрояването и инфраструктурното осигуряване да бъдат съобразени с туристическия бизнес.
Грижата и отговорността по благоустройството и поддръжката на природните туристически ресурси
да се персонифицира и конкретизира.
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Управлението на специалната административна единица би трябвало да се предостави на
общокомплексен управителен съвет с представители на всички собственици, общината и държавата,
като разпоредител на природните ресурси и представител на обществения интерес. Периметърът от
правомощия и задължения на този съвет трябва да включва и програмна и контролна дейност върху
структурирането, функционирането и пазарното представяне на комплекса като цяло. За да придобият
позиция, съответстваща на ранга на интересите, които защитават, представителите на държавата и
съответната община трябва да имат право на „вето“ в гласуването на решенията. Представителят
на общината трябва да се ръководи и отчита пред кмета и общинския съвет, а представителят на
държавата – пред регионалната туристическа организация, респективно – министерската структурна
единица. Административното тяло трябва да разполага и с административен състав за извършване на
мониторинг, анализ на информацията и предложения за решения на съвета. Решенията на съвета трябва
да имат задължителен характер, приет по изрично съгласие на всеки член, предварително декларирано
при включването му. Уставът и правилникът за работа на съвета трябва да бъдат унифицирани за
страната и съобразени с основите на туристическата политика. Подобна общокомплексна управленска
структура (Scheveningen Resort Board) се създава в курорта Scheveningen - Нидерландия, съставен от
собствениците на туристическите обекти, местната власт и обществеността, която успява да балансира
интересите на всички групи в изпълнението на проекта за цялостно преустройство и създаване на
общи комплексни атракции за рекреация: театър, развлекателен център, казино, шопинг център и др.
В резултат на това посещенията на комплекса се удвояват и разпределят целогодишно.9 Показателен
пример за положителна роля при регулирането на развитието при курортните комплекси е и активната
намеса на кмета на Vars (Haute Provance - Франция) за ограничаване на застрояването и насищането
на района от туристически обекти, достигнали 8600 легла и 25 лифта, при разрастването на СПА и ски
комплекса „Greoux-Les Bains“ през 80-те години.10
При тази форма на административно устройство, се цели участието на държавните и общински
органи да въздейства върху плановите, реализационните и контролните процеси на общото комплексно
развитие, както и да утвърждава високи критерии за качество в отделните туристически обекти, съобразно
цялостната национална туристическа политика за това. За тази цел се предвижда възстановяването и
прилагането на всички функционални подсистеми на централизираното управление.

Таблица 1
Форма на териториално – административна организация на курортния комплекс
Източник: съставена от автора.
На ниво обекти, остава доминацията на принципите на личната заинтересованост и мотивация
от зависимостта между качеството на изпълнението на задълженията и материалното възнаграждение.
Заедно с това обаче, общокомплексното ръководство въвежда и принципи на морални ангажименти
на всеки служител и обект за разглеждането на възходящото развитие на всеки елемент от комплекса
като своя цел. Общото и взаимно съдействие на всички обекти в комплекса като хармонично
цяло има много по-висок потенциал за успешно устойчиво развитие, отколкото деструктивния
конкурентен антагонизъм, действащ по настоящем. Конкурентната борба има градивен ефект във
9 Van der Weg, V. “Revitalization of traditional resort” Tourism Management, Tourism International Press, London, 1982, p. 303-7
10 Pearce, D. Tourist development. Longman - Singapore, 1994. с. 70

300

вътрешнокомплексен план, когато служи за коректив на общото качество на продукта. Основното ѝ
поле на действие обаче, трябва да се изнесе в извънкомплексен план и главно между туристическите
дестинации. Формата дава възможност централизираното ръководство да организира и контролира
производството на общокомплексния продукт на ниво, превъзхождащо конкурентните продукти на
пазара извън комплекса. Друг важен принос на тази формата е персонифицирането на юридическата
и моралната отговорност за защитата на обществените интереси в дейностите и постиженията на
курортните комплекси.
Стратегически насоки за развитие на курортните комплекси
Практическата реализация на концепция от подобен вид и мащаб изисква от туристическата
политика на национално ниво очертаване на ясни стратегически насоки. Извеждането им е важна
част от процеса на планирането в туристическия сектор. Стратегическото планиране в туристическата
политика сочи пътя и начина за постигане на желаните състояния на курортните комплекси като крайни
цели. Насоките му се генерират от контекста на изводите от анализа на развитието на курортните
комплекси, негативните явления и тенденции и причините за тях. Всяко стратегическо направление носи
важността и необходимостта от положителни промени в своята област от туристическите отношения.
Всички те са дълбоко свързани и взаимодействат помежду си, но въпреки това е необходима определена
тяхна детерминация в полза на съставянето на тактическите програми в последствие.
Положително и устойчиво развитие на курортните комплекси е основната стратегическа
насока, с която следва да се съобразяват всички останали. Тя би следвало да ги изведе от движение
по низходяща икономическа спирала към движение по възходяща такава. Постигането ѝ е сложен
процес на политическо въздействие и обективна трансформация, изискващи систематични и точни
програми от приложни мерки. Само по себе си това направление съдържа и зависи от редица съставни
поднаправления, като:
1.
повишаване на качеството и диверсификация на общокомплексния продукт;
2.
елиминиране на негативните ефекти от презастрояването;
3.
установяване на гостоприемна атмосфера и атрактивен общ облик на курортните комплекси,
повишаване на рекреативната им способност;
4.
реализация на туристическия продукт на по-високи ценови нива, повишаване на капиталовата
рента и участието ѝ в реновационния цикъл на туристическия обект и комплекса като цяло;
5.
елиминиране на сивата икономика, прецизиране на движението на парични потоци в
производствения цикъл.
Постигането на това трайно положително развитие на курортните комплекси е крайна и
обобщаваща цел, възможна след успешното прилагане и на другите поднаправления в стратегическата
политика. Приемането на тази целева линия е в хармония с необходимостта от общото стратегическо
преориентиране за „изваждането на страната от състоянието ѝ на „дестинация – стока“ и превръщането
ѝ в „дестинация – статус“.11
Разширяване и усъвършенстване на публично-частното партньорство е друга стратегическа
линия, която цели въвеждането в туристическите отношения на партньорска форма, прилагаща
предимствата и на двата вида собствености, на принципа на „споделената отговорност“. Според този
принцип се осигурява координирано и комплексно насърчаване на развитието на туризма при ясно
разграничаване на правата и отговорностите на всички участници, съобразно техните правомощия и
компетенции.12
Партнирането на частното предприемачество с разпоредителите на изключителната държавна
собственост в областта на туризма дава добри резултати в много страни, като Испания, Австрия,
Ирландия, Италия и др13. Тази практика се превръща в трайна тенденция и под въздействието на
общо европейската политика по природните ресурси, околната среда, балансираното и устойчиво
икономическо и социално развитие. Други примери в световната практика за държавно планиране
11 Ракаджийска, Св. и др, Цит. изт., 2005. с.201
12 Ракаджийска, Св. Международният туристически пазар и България като туристическа дестинация в периода на прехода към пазарна
икономика, Изд. „Наука и икономика - ИУ Варна, 2007. с. 215 - 226
13 Нешков, М. Туристическа политика, Изд. “Славена” - Варна, 2012. с. 471
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и съвместно изграждане на курортни комплекси са: „Канкун“ - Мексико, „Desaru Resort Complex“,
„Tanjong Jara“, „Club Mediterranee Cherating“, „Hayat Kuantan“ - Малайзия14, и др. Ефективността на този
метод се проявява главно в средно и едромащабни проекти, свързани с включването в тях на общински
и държавни апорти, капиталово кредитиране, проучвателни и планови дейности с широко обществено
значение. Този метод дава и изключително важната възможност валоризацията и експлоатацията на
природните туристически ресурси да се контролира пряко от отговорния пред обществото разпоредител
– държавното управление. Само в този вариант на проектова реализация, обществения интерес
може да бъде защитен в пълна степен. „Държавата и органите на местното самоуправление трябва
да влязат в ролята си на лидери и катализатори на процеса, реинвестирайки голяма част от своите
туристически доходи в улеснения за туристическата дейност на частния сектор – пряко в маркетинга
на дестинацията и косвено в необходимите за рентабилен туристически бизнес факторни условия
(защитени туристически ресурси, инфраструктура, кадри)“.15 Заедно с това, държавното управление,
посредством туристическата политика може да инициира и участва в планирането на проектите, като
част от цялостната стратегия в сектора. По този начин развитието на курортните комплекси ще следва
правилната посока. Съучастието на публичната власт носи и други благоприятни страни:
– финансиране от публични бюджети и фондове;
– нормативно съгласуване и осигуряване;
– хармонизация и интеграция с други секторни политики;
– междуведомствена координация и съдействие.
Стратегията на въвеждане и разширяване на модела на публично-частното партньорство е ключова
за решаването на задачите на туристическата политика, свързани с правилното ориентиране на частната
инициатива, контрола на баланса между частния и обществения интерес, ефективното приложение
на възможностите на централното управление в осъществяването на проекти с общественоважно
значение. Методът има практическа насоченост в следните области:
− структурирането на общото комплексно управление;
− инфраструктурни, валоризационни, суперструктурни и др. проекти;
− проекти в общия комплексен маркетинг, професионална подготовка на кадрите, социална
удовлетвореност и поносимост.
Преструктурирането на курортните комплекси съобразно носещия им капацитет е главната
стратегическа насока за възстановяването на рекреативната им функция. Прилагането на мярката
„носещ капацитет“ не е практика само при изграждането на курортните комплекси в България. Тя е
в основата на подхода при планирането на развитието на района Лангедок - Русийон чрез въздушно
фото заснемане и оценка на плажовете, Чехословашките Судети, езерото Балатон, при изграждането на
„Канкун“, „Ла Манга дел Мар Менор“ и други.
Тази стратегическа насока носи най-важните предпоставки за успеха на основното и всички
останали направления. Тя се изразява не само в регулирането на процеса на създаване на нови курортни
комплекси. Главното ѝ приложение е редуциране на настанителния капацитет на съществуващите такива
до допустимата величина, според носещата възможност на туристическото място. Самото определяне
на тази величина не представлява трудност за експертните кръгове. По съществена проблематика
създава необходимостта от елиминиране на вече построен настанителен капацитет.
В световната практика тази мярка вече има прецеденти. Пример за това е събарянето на хотелски
съоръжения в испанските курорти по разпореждане на местната и централна власти, след бума на
строителство през 80-те години на миналия век, а сегашната ситуация доказва, че е била успешна
стъпка16. Установяването на критерии и преценки за прилагане на една или друга ограничителна
или елиминационна мярка е задачата, стояща пред туристическата политика, решаваща успеха или
неуспеха на структурната реформа в курортните комплекси. Във всички случаи обаче, тази задача
засяга в някаква степен частните интереси. В зависимост от избраните мерки, отделни части или цели
обекти попадат в полето на мерките за елиминация. Други от тях влизат в утежнен данъчен режим, а
икономическите единици, чиято собственост са, понасят финансови загуби. Интересите на засегнатите
14 Wong, P.P. Tourism development and resort on the east coast of the Peninsular Malaysia, Tropical Geography, Singapore, 1986. с. 160
15 Ракаджийска, Св. и др, Цит изт., 2005. с. 199
16 Тадаръков, Д. Цит. изт., 2008, с. 151

302

капиталови собственици диктуват яростна опозиция на такава политика. Тук е мястото и ролята на
общонационалната политика, в лицето на централния орган на управление, да сравни правилно
тежестта на материалните загуби на малка група инвеститори с величината на негативните последици
от досегашното развитие на курортните комплекси и значението им за цялата икономика на страната,
както и за останалите измерения на обществения интерес. В този контекст, структурното реформиране
на курортните комплекси трябва да се обяви като национален приоритет и да се популяризира широко
посредством специална информационна кампания, като се изтъкнат всички аспекти на вредните
последствия от презастрояването. В този момент е важно туристическата политика да постави
обществените интереси над частните, в името на устойчивото положително развитие на сектора от
висока общонационална социално-икономическа, политическа и екологична важност. Постигането
на обществен консенсус по провеждането на такъв вид реформа цели да осигури необходимата
обществена и институционална подкрепа. Осъществяването на такава реформа е постижимо след
реализацията на идеите за организационния модел – „Административна единица със специално
туристическо предназначение“ и публично-частното партньорство. Прилагането на тази стратегическа
насока изисква:
− законодателна инициатива за изчерпателна и състоятелна правна аргументация и нормативно
осигуряване;
− координация между туристическата и другите структурни политики;
− постигане на широк обществен консенсус, включващ всички съсловия, пряко или косвено
свързани с дейностите на курортните комплекси и обществеността в регионален и национален
мащаб;
− стриктен системен и „прозрачен“ подход на реализация.
Преструктуриране и диверсификация на общокомплексния продукт е насока, която също
зависи от реализирането на гореспоменатите. Успешното прилагане на структурната реформа
и публично-частното партньорство дава възможността да се премине към усъвършенстване на
продуктовото формиране в курортните комплекси в две области: повишаване на качеството и
диверсификация на общокомплексния туристически продукт.
Туристическият продукт като цяло тук се разглежда в общокомплексен план. Той включва както
продуктовото предлагане на всеки отделен туристически обект, така и общокомплексните дадености
извън дейността на обектите, но също част от потреблението на туристите. Повишаването на качеството
във всички части на продукта, както бе изяснено, е необходимо и важно условие за постигане на
положителна посока на икономическото развитие. В случая, необходимата степен на промяната му има
реално, целево, обективно постижимо измерение – това е разликата между състоянието му в момента и
потенциално високото качество на природните туристически ресурси в нашите курорти. Високото ниво
на всички елементи и фактори, определящи качеството на общокомплексния продукт е постижимо
чрез капиталовложения и човешка дейност, с изключение на природните ресурси. Техните качества са
детерминирани по натура и промени в тях са възможни в малка степен, освен благоустройството им.
При наличието на най-благоприятни за рекреация природни дадености с най-добри характеристики в
курортните ни места – море, плажове, планински паркове, минерални води, климат и пр, определянето
на целевото състояние на общокомплексния продукт може да бъде само едно – най-високо качество.
Построяването на петзвезден хотел в комплекса още не означава това. Цялата организация и
управление на производствения процес във всеки обект на комплекса като цяло трябва да следи и
гарантира за него. Това включва културата и технологията на обслужване, също и състоянието на инфраи суперструктурата не само в новите обекти, но и в останалите, в общите комплексни части, площади,
паркове, алеи, променади, площите на самите природни ресурси и т.н. Само тогава общото преживяване
и впечатление у госта би било на високо ниво. Наложително е намаляването до незначителен минимум
на формата „All inclusive“ като „ограничител“ на развитието на общите комплексни услуги и фактор за
формиране на клиентела с нисък платежен потенциал и интереси. Andronicou A. посочва като задача
на политиката и управлението на туризма привличането на висококласни гости, т.к. нископлатежните
масови туристи действат пагубно за дестинацията.17
Диверсификацията на туристическия продукт в комплексите е не по-малко важно условие и също
допринася за качеството на общия продукт, в две направления:

17 Andronicou, A. Selecting and planing for tourists - the case of Cyprus. Tourism Development, London, 1983. с.210
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–
–

структурна диверсификация;
видова диверсификация.

Структурната диверсификация има за цел създаването на общокомплексни единици, центрове
и зони за забавления, развлечения, спорт, лечение и др. Преориентирането на предлагането от
преобладаващо затворено в хотелските модули, в комбинирано такова с многобройни и разнообразни
общокомплексни обекти, цели възстановяването на уникалното чувство у пребиваващите като „гости
на целия комплекс“. Разширяването на общокомплексното организиране и предлагане на туристически
услуги води до разнообразяването на гамата от туристически продукти и във видов и в мащабен аспект.
Видовата диверсификация включва мерки, с които моноструктурния рекреационен приемен
туризъм, преобладаващ в момента, да бъде добавен с всички допълнителни форми, за които дестинацията
притежава потенциал, имали широко разпространение в предишни периоди, включително и нови
такива. Това предвижда разработката и комерсиализацията на продукти за културния, лечебния, селския
и екотуризма, изследователския, екстремния, събитийния, ботаническия, орнитоложкия, спелеоложкия
туризъм, и др. Този вид туристически предложения придават уникално качество на целия продукт и
привличат посетители с по-широки интереси.
При съответно добро ниво на изпълнение и пазарно представяне, диверсификацията на
туристическия продукт води до:
– повишаване на нивата на реализация на туристическия продукт – удължаване на активния
сезон, повишаване на средната заетост, повишаване на средния приход от турист и средния престой;
– повишаване на удовлетвореността на потребителите;
– преориентиране към клиенти с по-широки културни и потребителски интереси, по-големи
платежни възможности и рекламно влияние;
– развиване и експлоатация на пълния туристически потенциал на дестинацията;
– развиване на поддържащата индустрия в региона;
– решаване на задачите на регионалната социална политика, като откриване на нови работни
места, стимулиране на професионалното развитие и квалификация в по-широк спектър.
Приложението на тази стратегическа линия изисква не само стимулиращи мерки на туристическата
политика. То би било резултатно, ако централното управление влезе в инициативна роля под формата
на публично-частното партньорство и чрез общокомплексното управление.
Постигане на гостоприемен и атрактивен характер на общокомплексната атмосфера
При липсата на гостоприемна обстановка в един курортен комплекс, дейностите в него могат
да се окачествят като всякакви други търговски, но не и туристически. Главното чувство, което всеки
посетител съзнателно и подсъзнателно търси да изпита е това, че е желан гост. То определя задоволството
или незадоволството от всички останали потребления по време на престоя му. Гостоприемството
не може да се имитира с формално изпълнение на процедури на обслужване. Кадрите в туризма би
трябвало да притежават естествена нагласа за такъв вид комуникации, както и специално обучение
за изпълнението им. Следователно, кадровата политика на туристическите обекти трябва да прилага
изрично изискванията за професионална пригодност и образователен ценз към кандидатите за
назначаване на длъжностните позиции. Гостоприемството трябва да придобие вида на неизменна част
от културата на обслужване, която придава основна стойност на качеството на услугата. В контекста на
общия контрол на туристическите обекти, това качество би трябвало да се включи като критерий и при
определяне и поддържане на категорията на съответния туристически обект.
Цялата атмосфера в комплекса не се изчерпва само с тази в отделния обект. Тя трябва да се
поддържа гостоприемна и във всяко отделно кътче на територията му, във всеки момент. Това условие
засяга не само културата на обслужване в обектите, но и всички срещи и контакти на гостите със
служителите, средата, природата, и пр. Пряко влияние оказват вредни явления, като строителни работи,
неподдържани части от комплекса, нехарактерни за туризма дейности, и др. Усилията за гостоприемно
посрещане и обслужване на всеки гост не трябва да приключват с излизането му от границите на
обекта. Това би трябвало да са общи усилия на всеки служител за всеки турист на целия комплекс.
Освен чувството за гостоприемство, посетителят би трябвало да изпитва и естетическа наслада
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от пребиваването си в комплекса. Това включва както интериора и екстериора на обектите, така и
всички останали общи части, и комплекса като цяло. За тази цел, общата организация би била полезна
с планиране и реализиране на общия комплексен дизайн на територията му. Това включва валоризация
на туристическите ресурси, подчертаване на природните ценности, оформяне на околната среда в
подходящ стил със запазване на естественото присъствие на ендемичната флора и фауна, и добавяне
на информационни и развлекателни елементи. Освен съществуващите общи части, необходими са
и нови такива, разпределени в целия комплекс. Основното съображение при избора на стила трябва
да бъде предназначението му за ваканционен тип пребиваващи гости. Посетителите биха получили
най-голямо удовлетворение от престоя си в курортен комплекс, когато обстановката там ги кара да се
чувстват „желани и ухажвани“ гости на създадено специално за тях място, а не „натрапници и жертви“
в подобно на претъпкан град селище.
Както и предходните, така и тази стратегическа посока се нуждае от общокомплексни управленски
усилия, за да постигне необходимите пълни резултати.
Внедряване на съвременни и екосъобразни технологии в производството на туристически
услуги
Съвременните постижения на научно-техническия прогрес имат широк потенциал за обновление
на техническото и технологично осигуряване на производствения процес и в туризма. В това отношение
туристическата дейност не трябва да изостава с въвеждането на нови технически решения. Прилагането
на подходящите технически нововъведения предоставя функционални улеснения и усъвършенстване
на продукта ѝ. Още повече, че туристическата клиентела, особено висококатегорийната, проявява
все по-нарастващи изисквания в това отношение. Предназначението на иновациите в туристическото
обслужване може да се определи в две насоки: пряко ползващо гостите, и непряко – подпомагащо
функционирането на общокомплексните системи. Областите им на приложение засягат:
1. съвременни съоръжения и апаратура за спорт, лечение и забавления;
2. технически обзавеждане за хотелската и ресторантьорската административна и обслужваща
сфера;
3. нови технологии и апаратура за инфраструктурно обзавеждане и енергийно осигуряване на
сградите и съоръженията в комплекса;
4. комуникационни и информационни системи и апаратура.
Прилагането на техническите нововъведения обаче, би трябвало да се прецизира през решетката
на съображения, едно от които е основната характеристика на туристическото обслужване – „живия“
контакт. Голяма част от потреблението може да се осъществи и под друга форма - безконтактно,
механизирано, автоматизирано, но тогава престава да е туристическо. Въвеждането на новата техника и
технологии, засягащи прякото туристическо обслужване не трябва да лишават туриста от удоволствието
да бъде заобиколен от персонална грижа. Личният контакт в туристическото обслужване остава пръв
по важност, особено във висококатегорийните обекти. Всички останали средства, способстващи
улеснението и комфорта на пребиваването са желателни и препоръчителни в туристическата дейност.
Още повече, те носят по-висока функционалност и престиж на комплекса. Освен това, допринасят
и в усилията по опазване на околната среда и енергоефективността, пряко въздействащи върху
туристическата среда. Техническите и технологични иновации са важно средство в конкурентната
борба за по-високо пазарно позициониране.
При изяснена концепция и стратегически посоки за развитието на курортните комплекси
следва изборът на необходимите конкретни мерки за това. Както бе изяснено , това е прерогатив на
националната туристическа политика. Всяко от негативните явления и тенденции, открити в процеса
на развитие на комплексите се нуждае от прилагането на повече от една мярка. Затова определянето
на вида и начина за приложение на средствата трябва да се осъществява посредством комплексен
и системен подход. Със същия подход трябва да се извършва контрола и анализа на резултатите от
тях. По съдържателен признак мерките се групират в следните области: нормативни, структурни,
организационни. Конкретизацията на отделните мерки и мероприятия по начертаните насоки обаче
зависи от избора на момента на инициирането им. Съставянето и осъществяването на туристическата
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политика е в висока корелация с останалите секторни, вътрешни и външни политики. Затова отчитането
на моментното им състояние е важна основа за координационния процес между тях и туристическата
политика.
В обобщение на всичко, представените идейни насоки са логични решения на съществуващите
негативни явления и процеси, протичащи в развитието на курортните комплекси у нас. Тяхната
ефективност обаче зависи от цялостното им координирано и програмирано прилагане на практика.
Крайният резултат би бил положителен само при систематично, последователно и неотстъпно
въвеждане на мерките за постигане на стратегическите цели. Всяко отклонение от посочените насоки
би отслабило действието на механизма на тази структурно-функционална реформа. Заложените крайни
цели представляват цялостно обновяване на общокомплексния туристически продукт, което се очаква
да издигне пазарната позиция на курортните комплекси на кореспондиращи на потенциала им ценови
нива. Само при постигането на такива резултати националната туристическа политика може да бъде
характеризирана като успешна.
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ДОБРОВОЛЧЕСКИ ТУРИЗЪМ – ПРИЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ
ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ
гл. ас. д-р Десислава Алексова
Международно висше бизнес училище, Ботевград

VOLUNTEER TOURISM – IMPLEMENTATION OF SOCIALLY RESPONSIBLE
PRACTICES IN BULGARIA
Dessislava Alexova

ABSTRACT: Volunteer tourism, as opposed to volunteering which has its traditions, is a relevantly new form
of tourism that is gaining increasingly popularity. In the present study the characteristics of tourism supply are
discussed, including the specifics of the involved organizations. It is done an analysis of several categories of tourist
trips for volunteer tourism and the connected with them activities. Based on the reviewed foreign organizations, it
is made a partial analysis of the organizations for volunteer tourism in Bulgaria. Proposals for socially responsible
practices are given as an innovative approach to tourism supply in Bulgaria which could be multiplied.
KEYWORDS: volunteer tourism, volunteer organization, socially responsible practices, innovations

Въведение
Доброволчеството е дейност, чийто корени датират още от античността. Някои изследователи го
поставят в социалната и религиозната сфера налагайки тезата, че възниква от връзките на аристокрацията
с църквата като акт на алтруистичен дълг да помогне за облекчаване на бедността или обучението на бедни
деца. Самото понятие за благородство в миналото се е изразявало във вярването, че благосъстоянието,
властта и авторитета предопределят задължения към слабите и непривилегированите. Това се е отразило
и в рицарските добродетели, включващи кураж, справедливост, милост, щедрост, вяра и великодушие.
Други учени твърдят, че доброволчеството и общностния дух придобиват сегашния си вид в Новия свят
с помощта към местното население от новите заселници по време на борбите на първите колонизатори.
В Европа първата световна война разкрива нова форма на милосърдие породена от пълното разрушение
и значителният удар върху психиката на обикновените хора. Ценностите определени от обществото по
онова време като пацифизъм и помощ за ранени подбуждат, както създаването на Червеният кръст,
така и раждането на феномена на доброволческия туризъм. Основаването на Корпуса на мира покъсно, е условие за разрастване на съвременния доброволчески туризъм и участие в по-широк мащаб
на международно ниво. През двайсетте години на двадесети век доброволческият туризъм е бил
високо персонализиран, с много ограничен мащаб, а възможностите му не се били позиционирани
достатъчно добре на пазара. Въпреки Студената война по-късно, доброволческият туризъм намира
допълнителен тласък в икономическия бум между 1945 и 1973 г., довел до увеличаване на свободното
време и мотивация за пътуване. Социалната сигурност и намаляването на работните часове дава на
хората възможност да търсят себереализация и постижения в свободното си време по същия начин,
както и в работата. Тази промяна показва склонност към стремеж за разширяване на хоризонтите и
повишаване равнището на съзнанието и води до трансформаране на традиционният туризъм, който да
отговори на новите потребности. (Tomazos and Butler, 2009)
1. Особености на доброволческият туризъм
Доброволческият туризъм, за разлика от доброволчеството, което има своите традиции, е
сравнително нова форма на туризъм, която набира все повече популярност и се свързва с онези
туристи, които предприемат организирано пътуване с цел подпомагане или облекчаване на бедни
социални групи от местните общности, възстановяване на природната среда или изследване на аспекти
от обществото или околната среда. Най-общо дефиницията за посетител при доброволческият туризъм
обхваща всеки човек пътуващ извън постоянната си среда и чиято основна цел на посещение е различна
от извършване на дейности срещу възнаграждение в рамките на посетеното място. Ключов елемент в
тази дефиниция е липсата на заплащане по време на пътуването, което ги отличава от „работещите”
туристи. Те посещават тропически джунгли, защитени територии, популярни места включително в
Африка, Централна и Южна Америка за участие в консервационни проекти, научни изследвания,
предоставяне на медицинска помощ и други, като почти винаги заплащат под някаква форма участието
си в тези дейности (Wearing, 2001). Доброволческите пътувания включват два елемента: туризъм и
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доброволчески услуги. Продължителността на пътуванията варира от краткосрочни проекти в рамките
на няколко седмици до месеци, но по-малко от година. В момента се наблюдава ръст на доброволческите
пътувания, но все още е трудно да се уточни колко разпространен е доброволческият туризъм.
Пътуванията официално се причисляват като бизнес пътувания или пътешествия за удоволствие, тъй
като доброволците обикновено избягват бюрократични усложнения и допълнителни обяснения на
граничните служби. (Wearing, 2001; Tomazos and Butler, 2009)
При провеждане на интернет проучвания с въвеждане на ключови думи „доброволчески
програми” и „доброволчество в чужбина” резултатите показват, че множество туроператори,
природозащитни, академични и хуманитарни организации предлагат възможности за пътуване и
участие в проекти, които да помагат за развитието на местните общности, научни изследвания,
възстановяване на природната и социо-културната среда. (Tomazos and Butler, 2009) Високите нива и
интензивност на взаимодействие с други доброволци, изследователи, местни власти и жители, макар
и за кратко, улесняват създаването на общности. Доброволците често споделят храна, спане, време за
обучение, пътуване до различни места в рамките на един проект. Това дава множество възможности
да обменят информация относно мрежите и да създават връзки помежду си, които не могат да бъдат
развити по друг начин. Въпреки, че при доброволческите пътувания липсва откровено политическа
мисия, чрез своята уникалност и акцент върху участието, е възможно да се насърчи по-нататъшен
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и
с
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могат да насърчат участието и подкрепата за социални и природозащитни движения (Palacios, 2010).
Доброволческият туризъм има потенциал да предизвика повишаване на чувството за съзнание,
тъй като включва значителна промяна във възприятията на индивида за обществото, решаването
на социални проблеми и има потенциала да промени възприятията на участниците за обществото
на глобално и местно равнище. За разлика от масовия туризъм, доброволческият може да включва
активно разглеждането на околната среда, екологичните, културните и социалните проблеми на дадена
дестинация.
2. Характеристика на организациите и програмите за доброволчески туризъм
Изследванията показват, че организациите, разработващи проекти за доброволчески туризъм
спомагат развитието на глобалното гражданство и по-активното участие в промяната на света (Palacios,
2010). Те се стремят да търсят развитие или спонсорство като форма на доброволчески туризъм и
средство за култивиране на мрежовите връзки между техните членове и източници на подкрепа.
Доброволческите организации варират от гледна точка на това колко широка дейност развиват.
Международната гражданска служба, „Доброволци за мир” и „Подслон за човечеството” провеждат
проекти в по над 90 държави всяка. По-голямата част от доброволческите организации обаче оперират
в много по-малък размер. Те са специализирани, местни, привличащи доброволчески туристи само в
рамките на съответната държава.
International Volunteer HQ е доброволческа организация за пътуване, основана през 2007
г., която осигурява достъпни, безопасни и отговорни доброволчески програми в над 30 различни
дестинации по целия свят. Проектът „Помощ в учлище” включва уроци, образователна подкрепа и
вдъхване на увереност у еквадорските деца, приети наскоро в училище и е достъпна през учебната
година от октомври до май. Сходни програми за преподаване на английски език, изкуства, плуване
и сърфинг на деца от сиропиталища или държавни училища, на възраст 8-15 г., се предлагат в Пном
Пен - Камбоджа, Кейп Таун – ЮАР, Коста Рика, Централна и Източна Европа. Проекти за културен
обмен, касаещи разрешаването на важни глобални проблеми с продължителност от една до дванадесет
седмици, обхващат държави като Индия, Коста Рика, Мароко, Танзания, Гватемала, Бразилия, Тайланд,
Перу, Гана и др. Друга уникална възможност представляват стажове по медицина и здравеопазване в
Непал в районите на Катманду и Читуан. На стажантите се предоставят базови удобства и възможност
да практикуват редом с някои от най-квалифицираните специалисти в страната. На същият принцип
се предлагат достъпни медицински стажантски и доброволчески програми в Африка, Азия и Латинска
Америка. Чрез програмите се предоставя възможност за придобиване на практически опит, обогатяване
на автобиографията, културен обмен и изграждане на глобална мрежа. Работата е съвместно с лекари
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и медицински сестри, а настаняването при приемно семейство, с цел потапяне в културата и изучаване
на езика.1
GoEco е доброволческа организация създадена през 2005 г. от Джонатан Гилбън, специалист
в областта на науки за околната среда и география. Въз основа на своя богат опит в международни
екологични проекти, Гелбън и Тал въвеждат понятието доброволчески туризъм в Израел и състрадават
доброволчески проекти на местно равнище за участие на международни доброволци. Териториалният
обхват на проектите им, освен Израел, включва Южна Африка, Азия, Европа, Австралия, Южна и
Централна Америка. Предлаганите доброволчески програми са в областите на опазване на дивата
флора и фауна, хуманитарни, образователни и медицински проекти, програми за тийнейджъри и хора
от третата възраст (50+). Анализът показва, че най-изявената група проекти включва подпомагане и
подобряване на живота на местните общности (сиропиталища, домове за възрастни, клиники за хора
с увреждания). Следват преподавателските и спортни проекти, от които най-вече трениране на футбол
в Африка. Друга значителна категория са природозащитните проекти, включващи опазване на дивата
флора и фауна, почистване на плажове, помощ в рехабилитационни центрове за дивите животни и др.
По-малък дял заемат проектите свързани с подпомагане на болници и клиники и тези за опазване на
културното наследство - най-често участие в археологически разкопки или предоставяне на помощ на
музеи и културни центрове.2
Томазос и Бътлър (2009) групират тематично проектите и свързаните с тях дейности, където найголям дял заема групата насочена към благосъстоянието на местната общност – почти двойно повече от
образователните проекти и насочените към опазване на околната среда. Над 200 са реализираните през
2009 г. проекти по медицина, разпределени в три вида дейности. Тематичната група свързана с култура
включва най-много и разнообразни дейности, но същевременно обхваща неголям брой проекти. Помалко са проектите насочени към бизнес развитие в отделни икономически сектори и свързаните с
научни изследвания. В графата „други” са включени помощ при бедствия и доброволчески дейности
при олимпийски игри. (Таблица 1)
Група
Благосъстояние
общност

Дейности
на

местната Развитие на общността
Грижа за децата
Грижа за възрастни
Грижи за хора с увреждания
Мир
Човешки права

Общо към
2009
805

Образование и преподаване

Преподаване на чужди езици
Трениране на спортове

572

Околна среда

Опазване на природата
Защита на дивият свят
Климатични промени
Управление на водите

556

Медицина

Подпомагане на болници
Подпомагане при пандемии (ХИВ, ебола)
Възстановяване на наркозависими

236

Култура

Изкуства
Културни обмени
Овластяване на жените
Опазване на културното наследство
Възстановяване и реставрация
Подпомагане на музеи

185

1 Виж повече на: https://www.volunteerhq.org/
2 Виж повече на: http://www.goeco.org/
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Бизнес развитие

Помощ в ИТ сектора
Счетоводство
Биоземеделие
Строителство

91

Научни изследвания

Мониторинг на дивата флора и фауна
Зониране и катрографиране

47

Други

Помощ при бедствия
Олимпийски игри

28

Таблица 1: Групи проекти и техните дейности
Организациите предлагащи практики за доброволчески туризъм поставят акцент върху четири
елемента: чувствителност, обслужване, включване и етични принципи. Чувствителността се изразява
в умението организаторите да окуражават доброволците да проявяват толерантност и разбиране към
другите хора и култури. Вторият елемент включва ангажираността на доброволците да предоставят
качествени услуги за избраната от тях кауза. Приобщаването на местните общности във възможно найширок мащаб дава възможност за откриване на нови работни места и дългосрочна заетост, а въвличането
на местни изследователи и студенти създава знания и опит, които ще останат дори след завършване
на проектите за доброволчески туризъм. Много организации се стремят да запазят участниците си
активни и след завръщането чрез силна алумни мрежа и пълноценно използване на социалните мрежи,
където поддържат постоянен контакт един с друг. (Tomazos and Butler, 2009)
3. Социално-отговорни практики за доброволчески туризъм в България
През последните две десетилетия доброволческият туризъм постепенно набира популярност
в България. Най-голямата организация, насочена към доброволчество и доброволчески туризъм е
CVS България - клон на Service Civil International (SCI) - международна организация, посветена на
промотирането на идеята за мир чрез организирането на доброволчески проекти за хора от всякакви
възрасти и от всякакъв произход. Организацията работи в партньорство с Югоизточноевропейската
младежка мрежа, включваща 14 организации от 8 балкански страни. CVS България организира
младежки обмени, лагери и дългосрочни проекти.3.Към мрежите за доброволци спадат също така
Информационен портал на неправителствените организации в България, Българска хранителна банка,
Национален алианс за работа с доброволци и др.
Резултатите от социологическо проучване относно нагласите на действащи доброволци в България
показват, че основните доброволчески дейности включват подпомагане на пострадали хора, грижа за
болни и самотни хора, грижа за изоставени / болни деца, почистване на замърсени райони, предоставяне
на безвъзмездни услуги и консултации, участие в залесявания. Подпомагането на пострадали хора при
бедствия, аварии и катастрофи е най-разпространената доброволческа дейност, а като най-активни
граждани в доброволчески инициативи са определени участниците в екологични каузи. Проучването
показва, че рядко в доброволчески инициативи се включват пенсионерите, безработните, заможните
граждани и представителите на различни малцинства. Участниците в проучването покриват всички
възрастови категории, като 2/3 са между 20 и 40 години, предимно жени, високо образовани, работещи
или продължаващи своето образование, които живеят в столицата или по-големите градове. (Златева,
2014)
За целта на настоящото изследване са проучени добри практики свързани с околна среда и
образование, в които авторът има личен опит като съорганизатор на дейности свързани с доброволчески
туризъм и като участник-доброволец4 и са представени две от тях: социално-отговорни практики
за доброволчески туризъм в района на Драгоманско блато и Чепън планина, свързани сейностите на
Сдружение за дивата природа «Балкани» в района от средата на 90-те години на ХХ в. и Международните
пътуващи университетии на Образователна мража „Място за бъдеще”. Примерите дават представа за
3 Виж повече на: http://cvs-bg.org/
4 Членство в СГС „Щастливеца” и участие в организацията на международни пътуващи университети Чипровци 2013 и Чипровци 2014;
участие в залесявания, опазване на сухоземните костенурки, откриване на водни огледала и поддържане на туристическа инфраструктура
в района Драгоманско блато и др. към СДП „Балкани”, участие в доброволчески лагер и активна дейност по Проект „Прозрачни планини”.
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включване на международни учатници в разнообразни дейности с иновативен характер и социалноотговорно въздействие върху посещаваните места и местни общности.
3.1. Социално-отговорни практики за доброволчески туризъм в района на Драгоманско
блато и Чепън планина
Сдружение за дивата природа «Балкани» организира редица образователни и доброволчески
мероприятия, свързани с изграждане на туристическа инфраструктура при Драгоманското блато и
Чепън планина, лекции и презентации на природозащитна тематика, залесявания с местни видове,
дейности свързани с опазване на биологичното разнообразие, включително младежки доброволчески
лагери.
Доброволческият младежки лагер в Драгоман и Тешево през 2006 г. представлява съвместна
инициатива между български и белгийски организации, с участие на 25 младежи от България и
Белгия. Основните дейности при Драгоманското блато по време на лагера са свързани с наблюдение и
опръстеняване на птици, поставяне на гнезда за щъркели, инвентаризация на водните кончета, плаване
из блатото с каяк, представяне на лекции за биологичното разнообразие и др. Доброволческият лагер
през 2008 г. организиран с цел подобряване на посетителската инфраструктура на Драгоманското
блато, стимулиране на екотуризма и повишаване на положителното отношение на местните хора към
природата. Общо 21 доброволци от цялата страна участват в опръстеняване на птици, реконструкция
на съществуващата пътека в Драгоманското блато, маркиране на образователна пътека в планината
Чепън, ремонт на сградата на читалището в Драгоман и провеждане на образователни лекции.
Доброволческият лагер в Драгоман през 2009 г. продължава дейностите по изучаване, възстановяване
и устойчиво ползване на природните ресурси в района. По време на лагера е открит Природозащитният
център за влажните зони и това поставя началото на неговото функциониране за целите на екологичното
образование. Други дейности включват подкрепа на кампанията за повишаване информираността на
местните хора относно природозащитния статус на сухоземните костенурки, разходка в блатото с цел
изследване на водни кончета и други безгръбначни обитаващи влажната зона, както и мониторинг на
чапловата колония. (Алексова, 2012)
Стартиралият клуб по екология и опазване на околната среда за ученици от прогимназията при
СОУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман води началото си от есента на 2009 г. Основните модули, заложени
в програмата включват: лекции и презентации за значението на влажните зони и тяхното опазване;
обитателите на Драгоманското блато и карстовата Чепън планина; придобиване на умения за работа с
бинокъл, определител и зрителна тръба; участие на учениците в природозащитни дейности провеждани
от Сдружението – залесяване с местни дървесни видове, поставяне на къщички за птици, опръстеняване
и мониторинг на птици и др. (Алексова, 2012)
Около 250 доброволци са взели участие до момента в традиционни есенни и пролетни залесявания
с бяла върба, черна топола и летен дъб, като фиданките са с местен произход в района на Драгоманско
блато, както и в залесяване на Чепън планина с жълъди на космат дъб, събирани от района на Драгоман
и София, с цел да се запази местният генотип на вида.
В заключителен етап е изграждането на Център за размножаване на костенурки. Целта на
създаването му е да бъде спасена местната популация на Шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni),
след постигане на генетично стабилна колония в контролирани условия. Работата на Центъра ще бъде
свързана с образователни дейности и ще допринесе за промяна на отношението на местните хора към
опазването на вида в резултат от активното включване на децата от целия регион в дейностите на
центъра, запознаване с изискванията на закона и стимулиране на доброволното предаване на отглеждани
извън природата индивиди5.
Насърчавенето на доброволчеството е свързано с работни дейности, включващи участие на
местни жители: залесяване, възстановяване на видове и влажни ливади; изграждане на изкуствени
влажни зони; маркиране и поддържане на пътеки и др. Чрез ангажиране на местното население в
работни дейности и обучения туристическият потенциал може да бъде оползотворен ефективно
като същевременно не се оказва натиск и вредно въздействие върху околната среда и се подпомага
развитието на местната общност.
Целите на доброволческият туризъм, в най-голяма степен при ученици, студенти и местни жители,

5 Виж повече на: http://balkani.org/activities/species-conservation/tortoise/breeding-center/
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са свързани с формиране на екологично възпитание, грижа за околната среда, изучаване обитателите на
района и привличане на местното население в дейностите на сдружението. Дългогодишната практика
показва, че моделът следва концепцията на устойчивото развитие, доброволците се приобщават към
каузите на сдружението и дестинацията, припозвавайки ги като свои и се включват неколкократно в
различни дейности.
3.2. Иновативният подход на образователна мрежа Място за бъдеще
Образователна мрежа „Място за бъдеще” е инициатива на Софийско гражданско сдружение
“Щастливеца”, която дава възможност за съчетаване на новото и различното с грижата за околната среда
и обучението. Образователната мрежа позволява студенти от различни специалности и университети да
се запознаят с нови хора; да участват в разнообразни ателиета, концерти на открито, семинари, дискусии,
кръгли маси, популяризиране на действащи граждански инициативи и практики на устойчиво развитие
в университетска среда; да предложат решения за развитие на любимото си кътче, независимо дали то
се намира сред природата или в градска среда. Взаимодействието между местните общности, активни
граждански инициативи, преподаватели и студенти позволява прилагането на теоретичните знания в
практиката и добиване на нов поглед върху обкръжаващата среда и разширяване на кръгозора. Ключово
значение в проекта има ангажирането на експертния потенциал на представители на академичната
среда и на партниращите неправителствени организации от една страна и ангажирането на студентите
чрез пряко участие в дейностите на проекта като част от обучението от друга. Споделянето на
професионален опит чрез практически упражнения подпомагат усвояването на умения за интегриран
подход, социална активност и гражданска компетентност. (Кръстанова, 2009)
Интердисциплинарният характер на съвместна работа между факултети, центрове и университети
от широк спектър специалности, представя в академична среда реални примери за гражданско участие
и добри практики на устойчиво развитие. Образователната мрежа превръща университетската среда
в място за широк обществен дебат и създава възможности за взаимодействие между активното
гражданство и академичната общност. Общественият дебат се реализира чрез поредица от тематични и
концептуално свързани събития – семинари, дискусии, кръгли маси, срещи за обмяна на опит, изложби,
ателиета, прожекции, пресконференции. Проблематиката на реалното гражданско участие като част
от проекта за устойчиво развитие на обществото се интегрира в образованието на студентите. Тази
проблематика се въвежда в конкретни курсове и учебни дисциплини, разработване на казуси, курсови
и дипломни работи, участие в практикуми и в стажове в неправителствения сектор, екипна работа по
проекти, летни практики и пътуващи семинари. (Алексова, 2014)
Образователна мрежа „Място за бъдеще” реализира няколко пътуващи университета в периода
2009 – 2014 г. на различни места - с. Влахи, природен парк Витоша и района на Западна Стара планина.
От 2013 г. пътуващите университети са с международно участие и са съсредоточени почти изцяло в
района на гр. Чипровци и имат за цел да превърнат университетската среда в платформа за широк
обществен дебат, свързан с европейски, национални и местни инициативи, чрез взаимодействие
между активното гражданско общество и академичната общност. Съдадена е международна мрежа,
включваща студенти и преподаватели от университети и научни институти в България, Франция,
Полша и Словакия, представители на неправителствения сектор – национални и местни граждански
сдружения, местни институции и видни чипровчани: община Чипровци, кметство в с. Бели мел, ОУ
„Петър Парчевич, Регионален исторически музей, видни килимари, занаятчии и местни краеведи.
Някои доброволци стават редовни участници в пътуващите университети, а част от тях припознават
мисията и дейностите на сдружението и стават активни членове на СГС „Щастливеца”.
Заключение
Доброволческият туризъм е иновативен подход за създаване на мрежи между участници със
сходни ценности и интереси от цял свят, включващ различно преживяване и досег с автентични
места и хора. Чувството за съзнание и удовлетворение от съпричастността към дадена кауза или
проблемите на определена обществена група води до осезаема промяна във възприятията на индивида
за обществото и заобикалящата го среда. Включването в разнообразни дейности и теми, въвличането в
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каузи и интерактивни обучителни програми разширява кръгозора и помага на доброволците не само да
добият различен поглед към външния свят, но и да преоткрият себе си. В това отношение концепцията
за доброволческия туризъм се доближава до тази на т. нар. солидарен или отговорен туризъм, който
поставя в центъра на пътешествието човека и съприкосновението с него.
Този вид туризъм е носител на емпатия, развитие на добродетели, нови послания и надежди в
общественото пространство, а също така и на нови идеи за утвърждаване на устойчиви модели за
местно и регионално развитие. Насърчаването на доброволчеството и създаването на международни
мрежи чрез провеждане на програми за доброволчески туризъм води до устойчивост и баланс между
заинтересованите страни – доброволци, предлагащите го туроператори и организации, местни
общности. По този начин туроператорите и организациите следват ясна визия за целите и дейностите
си. Създаването на мрежи намалява зависимостта от краткосрочни и епизодични решения, както и
проблемите свързани с недостиг на финансов и човешки ресурс. Стимулират се креативността,
прилагането на етични принципи и иновативни подходи, чрез които организациите имат възможност
да привлекат този тип туристи, отговаряйки на техните очаквания. Участието на местното население
в различните фази на даден туристически продукт, уважението към човешката личност, културата
и природата, както и по-равностойното разпределение на печалбите от туристическата дейност са
предпоставка някои автори да дефинират доброволческият туризъм като новият екотуризъм.
Тенденциите, както в световен, така и в национален мащаб показват плавно и стабилно нарастване
на сектора в няколко насоки: активизъм за мир, защита на човешките права и грижа за деца; опазване
на дивата природа, растителния и животинският свят, чувствителност към климатичните промени;
съпричастност към страдащи – болни и жертви на бедствия; професионално и личностно развитие
чрез участие в научни изследвания, международни обмени, защита на културни ценности и др. Ако
погледнем в зората на зараждане на доброволческия туризъм ще открием същите ценности, мотивация
и потребности на участниците в доброволческите програми. Разширяват се единствено обхвата и
спектъра на доброволческите дейности, породени от възможностите, които ни предоставя съвремието,
промяната на парадигмата и себеосъзнаването на индивида.
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СВОБОДНОТО ВРЕМЕ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВ СЕЛСКИ И АГРАРЕН
ТУРИЗЪМ
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LEISURE TIME AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE RURAL AND AGRICULTURAL
TOURISM
Ivan Kilimperov

ABSTRACT: In general, one of the main factors for the development of tourism, and in particular, of rural and
agricultural tourism, is leisure time. In order to turn it into a factor of the sustainable rural and agricultural tourism,
there are two key points of crucial importance. The proper understanding of the essence of leisure time as a factor of
tourism and its good management by rural housekeepers as a factor for the high efficiency of a vacation.
This is being the basic aim of the present article: to define the essence and importance of leisure time as a
factor for the development of rural and agricultural tourism and on this basis to reveal some major specificities of its
management as a factor for sustainable rural and agricultural tourism.
KEYWORDS: leisure time, rural and agricultural tourism, efficiency of a vacation, sustainability, sustainable
development.

Свободното време е колкото лесно за дефиниране, толкова и трудно. Всеки индивид има някаква
представа и очаквания по отношение на свободното време, както и за неговото оползотворяване.
Въпреки това, свободното време най-общо се дефинира като времето, предназначено единствено и само
за съответния индивид. То е време, предназначено за развлечение, духовно израстване и физически
покой. Неговото оползотворяване се определя строго индивидуално, според конкретните нужди на
съответния индивид.
Като фактор от гледна точка на туризма, свободното време се възприема като един от ключовите
фактори, свързан както с възникването, така и със задоволяването на потребността от туризъм. От друга
страна туристическите пътувания се възприемат като част от свободното време на хората. Именно
това налага и необходимостта от анализ и разясняване на същността на свободното време, неговата
структура и обхват.
Свободното време е лично време за рекреация преди задължителните дейности като хранене, спане,
ходене на работа, домакинските дейности, ходене на училище, натрупването на стрес от ежедневието.
Разделянето на „свободните” (желани) от задължителните дейности за нуждите на свободното от
работното време е трудно и в много случаи неточно – понякога хората извършват трудови дейности за
удоволствие (Goodin, R. et al., 2005).
За да бъде определена една дейност като желана, т.е. да бъде включена в свободното време, тя
трябва да отговаря на следните три критерия (Neulinger, J., 1986): 1) преживяването трябва да отговаря
на състоянието на духа; 2) трябва да се извършва доброволно; 3) да е мотивирана от „вътрешното Аз”.
Отговаряйки на тези критерии, съответната дейност се превръща в желана и става част от свободното
време. Това до голяма степен е и в основата на правилното му менажиране от страна на туристическите
обекти.
Според френския социолог Жофроа Дюмаздие, свободното време е “дейност, освободена от
трудови, семейни и обществени задължения, на която индивидът се отдава по своя воля, било заради
почивка, развлечение или пък разширяване на своите знания, заради своето доброволно социално
участие и свободно развитие на своите креативни способности” (Кичева-Кирова, М., 2005).
В България, като един от първоавторите по проблемите на свободното време се счита проф.
Захари Стайков. Според него “свободното време е човешко време, използвано за прякото задоволяване
на определени материални и духовни потребности на личността, на самия човек. То не е работно
време, не е време за други хора непосредствено и не от други хора, макар че неговото използване и
развитие изисква нарастваща маса на обществено време, на време на други” (Стайков, З., 1973); “...
свободното време е време “за възвишени дейности”, време за творчество, време за всестранно развитие
на човешката личност и на човешкото общество” (Стайков З., К. Петков, 1973). „Свободното време
включва дейности за възстановяване на работоспособността и за развитие на личността. То е време за
културно, интелектуално, физическо развитие и почивка на населението” (Радев, Н., 2005).
Най-общо, свободното време може да се приеме като “антипод на работното, но само в първата
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му форма – когато трудът е тежко и неизбежно условие за съществуването. Очевидно е, че трудът –
удовлетворение не се конфронтира с удовлетворенията на свободното време. Това кара хората, обичащи
работата си, да не “забелязват” края на работния ден, да не отчитат труда си” (Станков, В., 2002).
Основната цел на свободното време е „да отдалечи хората от трудовите им задължения, както и
от ангажименти от и отговорности от друго естество, като им предоставя свобода и ги разтоварва от
стреса и напрежението, които изпълват съвременния живот” (Рибов, М., 2005).
Анализирайки посочените дефиниции, може да се заключи, че свободното време е предназначено
за отделния индивид. То е времето, през което човек разполага сам със себе си, може да се отдаде на
своите хоби-интереси, дори на своите мании. Това е време за почивка и възстановяване, културно
и духовно израстване на личността. Това е времето, което се „изразходва” според индивидуалните
потребности и желания. Всичко останало може да се определи като “гратисно време”.
В структурно отношение свободното време се разделя на три основни фонда – дневен, седмичен и
годишен. Дневният фонд включва свободното време извън трудовата жизнедеятелност на индивида за
деня. Седмичният фонд свободно време е съставен от дневния плюс седмичната почивка1. Годишният
фонд формира разполагаемото свободно време през годината и включва в себе си и седмичния фонд.
Наред със задоволяването на духовни потребности, често гражданските представи за същността
и структурата на свободното време се свързват с почивката, която нерядко се асоциира с туризма. Това
е и в основата за ключовата роля на свободното време за развитието на туризма изобщо. В тази връзка,
фондовете свободно време могат да се свържат с различни форми на почивката, от където се прави и
връзката с различните видове и форми на туризма, като начин за оползотворяване на почивката.
Връзката между фондовете свободно време и формите на почивката е представена на фигура 1.

Фиг. 1. Връзка между фондовете на свободното време и почивката
Така посочените фондове на свободното време, кореспондиращи със съответните форми на
почивката, разкриват разнообразие от възможности за развитие на туризма в различните негови
форми на проявление. От гледна точка на поставената цел на доклада обаче, последващите анализи и
заключения са насочени към свободното време като фактор за развитие и постигане на устойчивост на
селския и аграрния туризъм.
По отношение на седмичния фонд – възможностите са малки. Той е предназначен предимно
за излетните форми на туристическите пътувания. От гледна точка на селския и аграрния туризъм
възможностите са за развитие (предимно) на заведения за хранене и анимация като част от туристическия
бизнес. Предимство е пресъздаването на уюта на семейната обстановка. От гледна точка на аграрния
туризъм добра възможност представлява развитието на услугата „снабдяване с продукти директно от
фермата“. Честа практика в Италия и Германия е градските семейства да посещават близки до града
1

От гледна точка на разпределянето на времето на работно и свободно.
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ферми за снабдяване с хранителни продукти от селскостопански произход. Предимство за нашите
условия е сравнително малката територия, позволяваща наличието на селскостопански ферми в
непосредствена близост до градовете.
Седмичният фонд свободно време се свързва предимно с развитието на уикенд туризъм в
селски зони, обхващащ пълната гама на селскотуристическия продукт. Ограничението в предлаганите
селскотуристически услуги е в продължителността на престой. Видно е, че трудно биха се предоставили
услуги, свързвани с опознаването на местната култура и начин на живот. Ето защо следва да се наблегне
върху предлагането на различие от ежедневието. Това е в основата и на развитие на агротуристическата
анимация – изграждане на „зелени“ училища за децата за опознаване на растенията и животните,
широкоизвестните царевични лабиринти в САЩ, предлагане на услугата „селска трапеза“ (Франция),
подпомагане на местните селскостопански производители чрез включване в работните процеси (опитът
на Германия) или просто изживяване на един ден във фермата, респ. на село.
Следователно, седмичният фонд свободно време може да се свърже с развитието предимно на
аграрния туризъм и уикенд туризма в селски зони.
Тъй като годишният фонд свободно време отразява сумарно свободното време през годината
и от гледна точка на почивката се асоциира с по-продължителните форми на туризъм и релаксация,
е подходящ за развитие най-вече на селския туризъм. Основната идея е, че за по-висока степен на
релаксация и задоволяване на духовни и културни потребности е необходимо повече време, а от друга
страна и повече възможности за осъществяване на различни дейности по време на почивката. Ето
защо в конкретния случай акцентът е върху развитието на селския туризъм и предлагането на услуги,
доближаващи се в максимална степен до неговата философия – опознаване и изживяване на начина
на живот на домакините, изучаване на селската култура и самобитност, участие в селскостопански
дейности, като една от основните икономически активности в селата, физическа почивка (покой) и т.н.
Връзката между свободното време и конкретните форми на селския туризъм може да се онагледи
по начина, предложен на фигура 2.

Фиг. 2. Връзка между свободното време и селския и аграрния туризъм
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От посоченото до тук ясно се вижда връзката и тясната зависимост между селския туризъм (във
всичките му форми) и свободното време. За да се превърне то обаче във фактор на устойчивия селски
туризъм е необходимо правилното м разбиране и управление от страна на селските стопани.
До известна степен проблемът със същността може да се счита за изяснен (без претенции за
пълна изчерпателност). По-важно от гледна точка на селските стопани е да се разбира структурата
на свободното време, както и същността му от гледна точка на техните гости. Доброто управление на
свободното време на гостите е гаранция за високата степен на удовлетвореност от туристите.
Високата степен на удовлетвореност от почивката изразява ефективността от селскотуристическата
услуга от гледна точка на потребителите. Високата потребителска ефективност неминуемо кореспондира
с повторение на посещението и нерядко – до утвърждаване на туристическия обект. Всичко това оказва
и благоприятно влияние върху ефективността от селския туризъм (независимо от формата, в която се
осъществява) от гледна точка и на стопаните.
В крайна сметка – високата икономическа ефективност от селския туризъм кореспондира с
постигането на устойчивост в неговото развитие. Без наличието на необходимите финансови средства
е невъзможно както поддържането и развитието на природната среда в съответното селище, така и на
социокултурната среда.
Налага се изводът, че в основата на постигането на устойчивост в развитието на селския туризъм,
независимо от формата на предлаганата услуга, е икономическата ефективност. В голяма степен тя
е във функционална зависимост от високата степен на удовлетвореност от почивката. Изхождайки
от промените в поведението на съвременните туристи, може да се твърди, че удовлетвореността от
почивката до голяма степен зависи от разнообразието, което предлага туристическата услуга. Търси се
различие от ежедневието и максимално уплътняване на времето на престоя.
Следователно, в голяма степен икономическата ефективност от селския туризъм е в
правопропорционална връзка с управлението на свободното време на гостите. Ето защо, свободното
време като туристически ресурс, може да се разглежда като част от факторите, свързани с развитието
на устойчив селски туризъм.
В тази връзка и с цел доброто менажиране на свободното време като туристически ресурс от
първостепенно значение е неговото правилно бюджетиране. Изходна точка е задоволяването на
потребностите, които туристите свързват със свободното време. За правилното разработване на бюджет
на свободното време, на фигура 3са представени дейностите, свързани със задоволяване на определени
потребности през свободното време (без претенции за пълна изчерпаемост).
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Фиг. 3. Свободното време като фактор за устойчив селски туризъм
От фигурата е видно, че в основата на разработването на добър бюджет на свободното време,
който е и в основата на правилното му управление е предпочитаните през свободното време дейности
да кореспондират със съответните туристически услуги. По този начин се гарантира високата степен
на удовлетвореност от почивката и съответно – повтаряне на посещението на селскотуристическия
обект.
Повтарянето на посещенията се свързва с утвърждаване на съответния обект и подобряване на
финансово-икономическите показатели. Както бе посочено по-горе, в основата на постигането на
устойчивост в развитието на селския туризъм (без значение от неговата форма на практикуване) е
постигането на икономическа ефективност.
Следователно, превръщането на предпочитаните дейности през свободното време в част от
селскотуристическия продукт води до правилното управление на свободното време на гостите и
превръща свободното време във фактор на устойчивото развитие.
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ВЕРТИКАЛНАТА ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА РЕНТАБИЛНОСТТА КАТО МЕТОД
ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СЕЛСКИЯ И АГРАРНИЯ
ТУРИЗЪМ
гл. ас. д-р Иван Килимперов
Аграрен университет, Пловдив

VERTICAL DECOMPOSITION OF PROFITABILITY AS A METHOD OF ANALYSIS AND
ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY OF RURAL AND AGRICULTURAL TOURISM
Ivan Kilimperov

ABSTRACT: It can be assumed that the achievement of economic objectives of an enterprise lies at the basis of
achieving sustainability of rural and agrarian tourism. A key indicator and a major economic goal is profitability. The
aim of this article is to show the „weak“ points of the economic system of an enterprise and to reveal the opportunities
for their overcoming by using the vertical decomposition method. This will facilitate the achievement of stability of
the financial and economic indicators of an enterprise involved in rural and agricultural tourism, which, in turn,
is crucial to achieving sustainability. In this connection the Vertical Decomposition of Profitability Method can be
regarded as a tool of sustainable rural and agricultural tourism.
KEYWORDS: profitability, rural and agricultural tourism, vertical decomposition, model, sustainable
development.

Методът на вертикалната декомпозиция на ефективността е разработен от Владимир Станков
през 1975 г. и усъвършенстван от него през 1997 г. (Станков, В. и кол., 1997). Същността му се състои
в това, че „управлението не въздейства директно върху рентабилността – то въздейства индиректно –
чрез първичните й фактори, които са елементи на производствената, икономическата и юридическата
система на предприятието и които се поддават на управленчески въздействия”.
Процесът на вертикалната декомпозиция на ефективността се извършва на няколко етапа:
Декомпозицията започва с изчисляване на рентабилността на капитала. След това, на първо ниво
се разкриват „капиталоемкостта и продуктът на разлагането”.
На второ ниво на декомпозицията се посочват пътищата за намаляване на капиталоемкостта и
себестойността на произведената продукция. Това може да се осъществи чрез увеличаване на активните
за сметка на пасивните вложения (активи).
Традиционно е разбирането, че пасивни са тези вложения, които осигуряват общи условия за
функциониране на системата. Като такива обикновено се класифицират сградите, инфраструктурата,
природните фактори и др. При туризма, особено при селския (и аграрния като негова форма), сградата
е от особено значение – тя оформя първите визуални впечатления. Инфраструктурата също е от
значение – ако тя не е в добро състояние посещаемостта на туристическия обект е затруднена. Високо
се цени и наличието на природни елементи. Следователно, изброените вложения при селския туризъм
не могат да бъдат пасивни в традиционния смисъл. Изцяло пасивни вложения са складовите бази (ако
има такива) и други подобни.
На този етап на декомпозицията се извършва и структурен анализ на производствените разходи.
На базата на този анализ се разкриват пътища за намаляването им, постига се и по-високо функционално
съответствие на отделните елементи на системата.
Трето ниво се характеризира с разкриването на конкретни пътища за повишаване ефективността
на направените вложения и използваната материално-техническа база. Целта е да се постигнат условия,
които в най-голяма степен съответстват на потребностите и желанията на туристите. Това от своя
страна ще допринесе за увеличаването броя на нощувките (респ. броя на клиентите в ресторанта), а от
там и намаляване на дела на постоянните разходи в една нощувка.
Вертикалната декомпозиция на ефективността, основана на цитирания модел, и адаптирана за
условията на туризма може да се представи по начина, показан на фигура 1.
Във фигурата са използвани следните съкращения:
РА – рентабилност на активите;
ОП – обща сума на приходите, лв.;
ОР – обща сума на разходите, лв.;
А – активи, лв.;
РР – рентабилност на разходите, лв.
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Фиг. 1. Вертикална декомпозиция на ефективността от туризма (за нуждите на селския
туризъм)
Представената фигура всъщност онагледява етапите на анализа на икономическата ефективност
от селския туризъм, базиран на метода на вертикалната декомпозиция. Целта е да се анализира
моментното състояние на предприятието при селския туризъм и да се предложат варианти за повишаване
на ефективността.
Изхождайки от включените в анализа елементи, могат да се предложат следните основни насоки
за повишаване на ефективността на селскотуристическото предприятие, без оглед на философията на
основния продукт, който предлага:
1) намаляване на дела на постоянните разходи за единица продукция посредством
увеличаване броя на нощувките (клиентите на ресторанта), или максимално запълване на
капацитета на туристическия обект;
2) подобряване на вътрешната организация с цел постигане на възможно най-висока
степен на удовлетвореност у гостите;
3) анализ и преструктуриране на паричните потоци с цел постигане на по-висока
степен на функционално съответствие между отделните звена на организацията;
4) подобряване на качеството и структурата на туристическия продукт:
•
по-луксозно и компактно оборудване на туристическия обект, при спазване
на естетическото съответствие с характера на хотела, характера и философията на
предлагания продукт и на развивания вид туризъм;
•
въвеждане на нови допълнителни услуги;
•
програми за анимация на туристите и др.;
5) изграждане на малка (вътрешна) селскостопанска ферма с производство на
екологични продукти, с което ще се постигне:
•
намаляване на част от разходите за хранителни продукти;
•
допълнителни доходи;
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•
повишаване атрактивността на туристическия обект;
•
възможност за директна реализация на произведените продукти (особено
при наличие на чуждестранни туристи) и други.
Основен начин за намаляване на постоянните разходи е увеличаването броя на нощувките (броя
на клиентите на ресторанта). Освен това е възможно в известна степен да се намалят разходите за
лихви. Това може да се осъществи чрез подобряване структурата на привлечения капитал. Според
редица автори, разбирането, че привлечения капитал не трябва да превишава собствения не е точно,
или не винаги би следвало да се спазва. Решението зависи от сферата на действие на фирмата, от
ефективността на вложения капитал и срока на откупуване на инвестицията.
Подобряването на вътрешната организация има за цел повишаване качеството на обслужване
на туристите. Важен момент – освен личностните качества, персоналът (в това число и домакинът)
трябва да притежава и професионални умения. Освен общовалидните професионални умения тук са
необходими и някои по-специфични. Гостите имат очакванията за общуване, за хуманизъм, в известна
степен те търсят и „поле за самостоятелна изява”. Стопанинът (както и останалият персонал) трябва
да разбира потребностите на своите гости и да проявява деликатност и дискретност при намесата в
тяхната почивка.
Организирането на курсове за обучение на персонала (и на собствениците на туристически
обекти) е добра възможност за постигане на горепосоченото. От значение е също наличието на детски
площадки, предлагането на различни допълнителни услуги (например някои здравни и спортни
дейности), анимация за туристите и пр.
Тези курсове преминават към групата на активните фондове (фиг. 1), защото ако първите
впечатления са визуалните, то „вторите” са от обслужването. А рекламата „от уста – на ухо” в случая
играе важна роля.
Чрез анализа и преструктурирането на паричните потоци се цели постигането на по-високо ниво
на функционално съответствие между елементите на системата. Например, част от реализираната
печалба може да се реинвестира, като се насочи към топло и шумоизолация на сградата; за отопление
на водата за къпане могат да се инсталират слънчеви колектори, да се ползват газови или електрически
проточни бойлери; да се изгради собствена хидрофорна система и т.н. По този начин ще се стигне и до
намаляване на част от променливите разходи.
Трябва да се осигурят и някои допълнителни удобства за гостите: възможност за самостоятелно
приготвяне на храна, избор между различни блюда, гараж (или паркинг) за автомобилите и др. Всичко
това от своя страна ще повиши атрактивността на туристическия обект.
Изброеното до тук се свързва с подобряване на качеството и структурата на предлагания
туристически продукт. Последните се свързват с подобряване обзавеждането и оборудването на хотела
(ресторанта), въвеждането на нови допълнителни услуги, разработване на програми за анимация
на туристите и пр. В сферата на селския туризъм (вкл. и неговите основни форми) разходите за
подобряването на качеството на продукта трябва да се извършват внимателно. В противен случай може
да се стигне до „топене на цената”, т.е. инвестирането за създаване на качествени параметри, за които
няма реално пазарно търсене. Ето защо тези разходи трябва да са в съответствие с философията на
селския туризъм.
Друг начин за повишаване атрактивността на туристическия обект е изграждането на малка
селскостопанска ферма. По този начин би могло да се осъществи типичното за селския туризъм
(предимно формата аграрен туризъм) предложение – освен хуманизма на селото, тишината, контакт с
природата и т.н. – възможност за осъществяване на селскостопански дейности, осигуряване на свежи
и екологично чисти селскостопански продукти, набавени самостоятелно.
Методът на вертикалната декомпозиция може да се разглежда и като метод за оценка на
устойчивостта на селския туризъм, както и на неговите форми. В основата на това „лежат“ няколко
фактора. До голяма степен устойчивостта в развитието зависи от икономическата ефективност.
Разкривайки моментното състояние на селскотуристическото предприятие по отношение на
ефективността на основните фондове, методът на вертикалната декомпозиция на ефективността
създава възможности и за оценка на състоянието по отношение на постигането на устойчиво развитие.
Чрез разкриване на нови възможности за развитие и повишаване на икономическата ефективност,
на практика чрез метода се разкриват и възможностите за постигане на устойчив селски туризъм. Това
321

е възможно, защото вертикалната декомпозиция е основана на основните активни и пасивни фондове
на предприятието (фиг. 1). В тях освен икономическото развитие са заложени природните ресурси и
опазването на природната и социокултурната среда на съответното селище, които са и основен елемент
от селскотуристическия продукт.
Това от своя страна кореспондира и с осигуряването на жизнена бизнес структура, без която е
невъзможно осигуряването на висока степен на икономическа ефективност. Развитата бизнес структура
и повишаването на икономическата ефективност то селския туризъм се колаборира с развитието и на
инфраструктурата във всички направления.
Следователно при анализа на икономическата ефективност чрез метода на вертикалната
декомпозиция се засягат и основните елементи на устойчивото развитие. Ето защо, може да се твърди,
че анализът на икономическата ефективност посредством нейната вертикална декомпозиция служи
и като метод за оценка и разкриване на възможностите за постигане на устойчив селски туризъм, без
значение от формата на проявление и философията на предлаганата основна туристическа услуга –
селски туризъм в най-широкия смисъл на думата, аграрен туризъм или почивка в селски двор (Foiera,
R., 1993).
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PROXEMICS VARIETIES IN THE TOUR GUIDE ORATORY PRESENTATIONS
Zachariy Dechev

ABSTRACT: This research is aimed at the usage of proxemics modalities in nonverbal communication,
connected to the organisation of space, territory, distance, orientation and distance determination in the tour
guide oratory presentations in the tour guide speech/talk, concerning the visited tourist site or place. In the oratory
presentations and practice of the tour guide, proxemics varieties have a significant role. The proxemics system
envelops: distance, territorial status, orientation, personal territory, personal space and the way the participants in
the tour guide communication are located in space.
KEYWORDS: proxemics, space, tour guide, speech, oratory, nonverbal, communication, messages.

В ораторските изяви и професионална практика на екскурзовода проксемичните вариативности,
като част от системата на невербалната комуникация, заемат специфично място спрямо акустичните и
кинестетичните модалности. „По-голямата част от междуличностното общуване се осъществява много
повече посредством жестове, пози, разположение в пространството и спазване на различни отстояния,
отколкото посредством който и да било друг начин. Невербалната комуникация има връзка с това
как се държим с другите, как ние се представяме и как те ни възприемат. Колкото повече средства
имаме в репертоара за общуване, толкова повече информация получаваме за другите, по-умело ще се
ангажираме с другите”. (Ганева, Ганева, 2004, с. 51) В информационното си съдържание проксемиката
притежава свойствени, кодиращи или декодиращи елементи, които по естествен път влияят върху
взаиморазбирането между участниците в екскурзоводското речево общуване. Комплексността на
въздействие и употреба на проксемиката, като невербално средство на общуване, разкрива реалната
диалогична близост и личен периметър в динамиката на непосредствената речева действителност.
Терминът проксемика (proxemics) е с латински произход и означава близост (proxima). „Състояние,
положение на някого или нещо, което се намира на недалечно, на малко разстояние от някого или нещо”.
(Бояджиев, Димитрова, Иванова и др., 1977, с. 662) Този термин в научната литература през ХХ век е
въведен от американския антрополог Edward Hall (д-р Е. Хол) „за обозначаване на закономерностите
на пространствената организация и влиянието на дистанцията между партньорите в процеса на
междуличностно общуване”. (Иванов, 2004, с. 89) Проксемиката изследва комуникацията чрез
пространството, територията, разстоянието, ориентацията и дистанцията, определящи положението
и поведението на комуникатора. Със създаването на термина проксемика (проксемични средства) се
обозначава самостоятелното и функционалното им използване в невербалната комуникация.
Проксемичната модалност детерминира „пространствените акценти” в междуличностната
комуникация, т.е. позиционирането в пространството спрямо останалите участници в диалога и
използването на територията и временната организация от човек в невербалното общуване между
индивидите. Проксемиката, като част от невербалната комуникация, изучава начина на общуване на
субектите, акцентиращ върху обособяваното пространство, фиксирането на територия, определянето
на дистанция в комуникативното поведение и положение на човека в конкретните условия на
диалогично общуване. От гледна точка на значението за невербалната комуникация и обособяване на
пространството в устното междуличностно общуване, създателят на проксемиката – Е. Хол, я назовава
„пространствена психология”.
Т. Стоицева разкрива проксемиката като големина на разстоянието и обема от въздух, които са
ни необходими, за да се чувстваме добре при публична изява. Те се влияят от немалък брой фактори,
включващи: социалните норми, ситуационните фактори, личностните характеристики и равнището на
фамилиарност. (Стоицева, 2013)
В. Станчева-Попкостадинова отбелязва, че всички „канали на комуникация, всички сензорни
модалности са включени в изпращане на пространствени съобщения, които могат да се интерпретират
само в контекста на отделната култура”. (Трашлиев, Станчева-Попкостадинова, 2001, с. 15)
Г. Дянкова подчертава, че в аспекта на пространствено-териториалната модалност за всеки
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човек е присъща т. нар. „телесно-буферна зона”, която незабележимо детерминира физическото
пространство в индивидуалните „парцели” при социалното взаимодействие. Нейното нарушаване
предизвиква психологически дискомфорт и съответно нанася деформация върху качеството на
интеракцията. Личният периметър не е константна величина и варира в зависимост от физическата среда,
възрастовия и социално-културния опит, отношенията на симпатии/антипатии между комуникиращите
субекти. (Дянкова, 2002, с. 35)
В. Руменчев разяснява, че Е. Хол визира и отделя три типа пространство: пространство с
фиксирани характеристики, полуфиксирано пространство и неформално пространство. „Като
типичен пример за фиксирано пространство например се дават сградите, групирането им в градовете
и селата, вътрешното им разпределение и пр.”. (Руменчев, 2006, с. 561) Пространството с фиксирана
територия извежда на преден план функционалността, която е оптимално свързана с ефективността
на общуване съобразно начина на живот и социалните интеракции, защото осигурява поддържането
на лична дистанция и протичането му чрез неформални контакти. Полуфиксираното пространство е
по-мобилно и гъвкаво, подлежащо на промяна и реорганизация, но преди всичко се стреми да постигне
предварителна психологическа нагласа на личността за териториална обособеност на предстоящия
диалог. Определя се според целите, организацията на социално-комуникативното или социалнонекомуникативното пространство, разстояние, ориентация (като маркиране на подвижни обекти,
мебели, столове, маси, бюра, и пр. типични за работно място), и наложени, провокиращи специфики за
междуличностно общуване, което улеснява или затруднява контактите. Неформалното пространство
се определя от фиксираните и определени граници и маркиращо разстояние, което несъзнателно се
поддържа от индивидите в процеса на общуване. „Неформалното пространство включва дистанцията,
поддържана от хората в контактите им с околните. Тя варира в зависимост от културата, специфичните
условия и по отношение на различни емоционални състояния. Възприемането, че си чут, видян,
докоснат, варира значимо при различните култури”. (Трашлиев, Станчева-Попкостадинова, 2001, с. 15)
С помощта на проксемичните вариативности в невербалната комуникация ораторските изяви
на екскурзовода са предварително подпомогнати от фиксираното и определено място (територия) и
пространството при представяне на наблюдавания туристически обект и произнасяната екскурзоводска
реч или беседа. Този факт предпоставя обективния характер и непосредственост на ситуиращото
невербално поведение и отправяни проксемични знаци и послания от екскурзовода към туристите. В
екскурзоводската практика пространствено-териториалната модалност, като среда за екскурзоводското
общуване, може да се определи като фиксирано пространство (дворец, експозиционна зала);
полуфиксирано (на улицата, античен театър, крепост, стадион) и неформално-нефиксирано (поляна,
природен парк, историко-археологически резерват).
Проксемичните вариативности, разглеждани като съвкупност на неречево поведение, с отстоявано
общо позициониращо пространство, се обособяват като пространствен компонент в съдържанието
на междуличностната невербална комуникация. Невербалното проксемично предаване на сигнали и
информация може да се определи и като съществен спомагателен елемент за определяне и изразяване
на близостта в личното пространствено разположение между участниците в процеса на устното
общуване.
Проксемиката е обособен безсловесен териториално-пространствен комплекс, който се
реализира в съчетание с вербалния език и образува самостоятелна семиотична субсистема в системата
на невербалните средства и комуникация. Отправяните проксемични сигнали между събеседниците в
устното словесно общуване са невербални и поради природата си попадат в областта на семиотиката.
Проксемичната подсистема се подразделя на няколко подгрупи (подструктури) съобразно начина,
по който участниците в междуличностното общуване са разположени в пространството и очертават
територията си чрез: разстояние, териториален статус, ориентация, лична територия и лично
пространство.
■ Разстояние – в процеса на комуникация фиксираната близост или разстояние се поставя в
зависимост от целта, дистантната зона и спецификата на монологичната или диалогична ораторска изява
на екскурзовода съобразно разположението на екскурзоводската група и наблюдавания туристически
обект или място.
При своите наблюдения и експерименти д-р Е. Хол извежда четири вида разстояние между
общуващите, обособяващо своя близка и далечна зона на дистанция: интимно разстояние; лично
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разстояние; социално-консултативно разстояние и публично разстояние.
Интимното разстояние обхваща непосредствен пряк контакт само с хора, които са емоционално
най-близки на дадената личност. Тази зона се характеризира с възможности за осъзната, или
субсензорна тактилна (комуникация чрез допир) модалност, затова тя е най-значима за личността и
към нея всеки се отнася като към лична собственост. Близката зона на интимната дистанция е допир,
а далечната зона – от 15 см до 40-45 см. Навлизането в интимната зона на индивида извън тесния кръг
(членове на семейството, интимни партньори, много близки приятели и пр.) се възприема като заплаха
за нарушаване на дистанцията и обикновено човек се отдръпва, за да възстанови разстоянието.
Личното разстояние очертава територията, която човек защитава и не допуска да бъде нарушавана.
Личната дистанция е оптимална за водене на разговори, защото разстоянието е достатъчно близко. В
зависимост от душевната близост, събеседниците се допускат на различно разстояние. Близката зона
в личното разстояние е 40-45 см, а далечната зона е средно между 75-120 см, с което не се позволява
навлизане в интимната зона и пространство. Спазването на лично разстояние между близката или
далечната зона на устно екскурзоводско общуване между екскурзовода и туриста е за предпочитане.
Обикновено това разстояние се спазва и при събеседване между партньорите на коктейл, дегустация
на вино, служебни тържества, бизнес срещи, приятелски сбирки или социални събирания и пр. Това
разстояние позволява да се осъществи непосредствен физически контакт, който не е задължителен, но
помага да се видят отблизо невербалните реакции на събеседника. Личната дистанция в невербалната
комуникация предпоставя разнообразни възможности за активно реализиране на вербални
взаимоотношения и взаимодействия между събеседниците.
Социално-консултативно разстояние – това е т.нар. социална зона, която се поддържа при
формални и делови контакти, и работни взаимоотношения с непознати хора. Социалната дистанция
включва близка зона от 120-210 см, а далечната зона обхваща 210-360 см. Аргументите за увеличаване
на разстоянието при социалната зона са мотивирани от проявата на личностно лоялно отношение
към непознатия събеседник, което налага прилагането и изискването на уважителна комуникативна
дистанцираност. В съответствие с характера на поддържаната социална дистанция и отправеното
невербално проксемично послание в междуиндивидуалното взаимодействие се реализира културата
на общуване между събеседниците на ниво формални и делови контакти. „При възникване на доверие
между общуващите, те биха могли да скъсят дистанцията и да се ориентират към горните граници на
личното разстояние – 75 см. Намаленото разстояние свидетелства за възникнала близост, или по-скоро,
за намалена официалност и стремеж към деловитост. Едностранното ранно навлизане в чуждото лично
пространство, макар и с подобно намерение, няма да доведе до подобен резултат. Това би бил грешен
подход, защото се свързва с агресия и ще затрудни диалога или ще доведе до разпадане на контакта”.
(Руменчев, 2006, с. 582-583)
Публично разстояние се спазва при публична ораторска изява (публична реч) пред широк кръг
слушатели на официални срещи с публични личности. „Публична е дистанцията на събрания, митинги,
лекции и др. официални прояви, на които се говори пред много хора. На тях ораторът се намира
на по-голяма дистанция от аудиторията (повече от 3,6 м)”. (Иванов, 2004, с. 89) Близката зона при
публичното разстояние е от 360 см до 750 см, а далечната зона – над 750 см. Проксемичната модалност,
при отстоявана публична дистанция между оратор и публика, изисква да се говори високо, а жестовете
да са подчертани. Регламентираното отдалечено разстояние при публичната зона, от друга страна,
осигурява душевен комфорт на оратора, поради моделираната по-формална комуникация, което му
създава чувството за по-голяма увереност в публичното изказване и предопределя преимущественото
използване на внушението и невербалните средства.
Разстоянието в невербалното екскурзоводско общуване се реализира в рамките на личната и
социалната зона, като част от проксемичните вариативности в ораторските изяви на екскурзовода. В
екскурзоводската практика се наблюдава съществуването на тясна връзка между двете зони и често се
нарушава разстоянието в комуникацията между екскурзовод и турист. Предимствата при използването
на едната или другата зона могат да бъдат поставени на дискусия.
В невербалната ораторска изява на екскурзовода активно се използва зависимостта на
възприятието от разстоянието между общуващите и отчетливо се проявяват някои от характеристиките
на проксемичната модалност. Екскурзоводът като оратор говори пред разнообразна по състав (пол,
възраст, религия, социално положение и пр.) екскурзоводска група и спазва принципиално (различно)
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разстояние и дистантна зона съобразно нейното проксемично разположение и взетото специфично
решение в организационната пространствена обособеност. Проектираната близост и установено
разстояние между екскурзовода и туристите влияе на разполагането на екскурзоводската група, а от
друга страна – на показването, разглеждането и възприемането на наблюдавания туристически обект.
Начинът на разполагане на екскурзоводската група зависи от обекта и разстоянието за
наблюдение. Препоръчително е неговото разглеждане да се реализира едновременно от всички туристи.
Пространствената организация на екскурзоводската група практически се осъществява на такава
дистанция, която позволява да се виждат едновременно обектът и екскурзоводът. Екскурзоводската
група се разполага в полукръг, а екскурзоводът застава в центъра анфас към групата или в единия край
на групата, под прав ъгъл с профил към наблюдаващите. При това обстоятелство задължително се
спазва фиксираното разстояние в личната зона и се достига до ненарушаване на социалната дистанция.
Заставайки в центъра с лице към туристите, екскурзоводът като оратор постига директно
екскурзоводско общуване и гласът му се чува най-добре. При такова положение на тялото той е с
гръб към наблюдавания обект, което затруднява посочването му и жестовете му невинаги са точни,
за да бъдат правилно разбрани от наблюдаващите, което директно ги прави нефункционални. Пред
екскурзоводската група е необходимо екскурзоводът да застане така, че проксемичната модалност да
не затруднява ораторската му изява и да вижда едновременно обекта и туристите. Тази позиция му
позволява, съобразно разстоянието и близостта със слушателите, да не говори твърде високо и да се
чува от всички екскурзоводската му реч.
Показването, разглеждането и възприемането на наблюдавания туристически обект от
туристите зависи от определеното пространство и фиксирано разстояние. „За успешното показване
е от значение разстоянието между наблюдавания обект и местоположението на туристите. Когато е в
градска среда, оптималното разстояние е 2,0-2,5 пъти спрямо височината на сградата, или паметника
(при сграда 20 м, това ще бъде 40-50 м отдалеченост). В открито пространство за най-добра видимост
се избира разстояние при ъгъл на погледа не повече от 18 градуса”. (Кръстева, 2011, с. 55) „Ако
обектът се изучава детайлно, то групата се разполага в непосредствена близост до обекта, при което
разстоянието се препоръчва да бъде около 2,0-2,5 пъти по-голямо от височината на обекта. Например,
ако крепостната кула е висока 15 м, разстоянието за разполагане на групата трябва да е 30-40 м”.
(Великов, Стоянова, 2008, с. 35-36)
■ Териториален статус – има изключително прагматично и символично значение в невербалната
комуникация за определяне статуса (мястото) на оратора и начина на използване и организиране
на пространството. Териториалността подпомага гладкото функциониране на общуването, създава
чувство за стабилност, на временен контрол, на доминация и съподчинение, на регулиране на
взаимоотношенията в междуличностното взаимодействие.
В древността колкото е било по-голямо насъбралото се множество, толкова по-нависоко и на
по-голяма дистанция е стоял ораторът, за да го виждат и чуват всички слушатели. Предварително
фиксираният териториален статус на говорещия е символичен невербален знак за наблюдаващите за повисокото място, което той ще заема във вербалната комуникация. Специално отреденият териториален
статус в пространството, обозначен чрез мястото на оратора като първенствуващ, оказва въздействие
върху произнасяната от него ораторска реч и предопределя значимостта на използваните невербални
акустични и проксемични средства.
В екскурзоводската дейност произнасянето на екскурзоводската реч или беседа от екскурзовода
се осъществява на открито – пред наблюдавания туристически обект , или на закрито- в по-малки или
по- големи музейни помещения. При монологичната или диалогична ораторска изява на екскурзовода
съществена значимост придобива ориентацията и подходящото място, на което застава, за засилване
изразността на неречевото общуване съобразно особеностите на пространственото разположение.
Териториалният статус на екскурзовода, като оратор, може да бъде подчертан по-най различен
начин. Представянето на туристическия обект е свързано с фиксираната в особеностите си територия
с предварително очертан маршрут на движение на екскурзовода и туристите и начина, по който се
използва пространството за екскурзоводско общуване. Ораторската изява заставя екскурзовода да стои
прав и да проявява по-специално и уважително отношение към туристите, докато те могат да останат
седнали или да стоят прави в полукръг заедно с него. Той е задължен да застане на място така, че да
могат да го виждат и чуват добре всички туристи, разглеждащи туристическия обект. Екскурзоводската
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практика налага да застане на едно ниво и с профил към екскурзоводската група или да върви пред
нея. Понякога може да застане на издигнато и по-високо място, с лице към групата, и с изразено
предпочитание да ги обхване чрез „количеството поглед”, за да завладее слушателите с екскурзоводското
си красноречие и с височината да подчертае по-изразително статуса си. Това е необходимо, за да могат
проксемичната и акустична експресии, обособявани в единство като своеобразна структурна модалност
в класификацията на невербалните комуникативни знаци за екскурзовода, да не бъдат нарушавани при
изложение на съдържанието на екскурзоводската беседа.
Териториалният статус на екскурзовода е предварително фиксиран. За туристите определянето
на статуса му придобива особено проксемично значение, защото се конкретизира мястото, откъдето
той извършва своята ораторска изява и се предпоставя възможност (създава се впечатление) за
управление, ръководство и доминиране в групата. В организационното пространство и разполагане
на екскурзоводската група екскурзоводът подбира прецизно мястото си, за да се вижда от всички
и да се осигури добра видимост към наблюдавания обект. Важно е да се чува това, което говори и
да бъде правилно разбран от слушателите, които едновременно слушат словото му и наблюдават
туристическия обект, място или експонат. Съдържанието на устната екскурзоводска реч трябва да
отговаря на наблюдаваното в екскурзоводската дейност.
■ Личната територия е „реално и конкретно място в пространството, което на различни
основания считаме за свое”. (Руменчев, 2006, с. 586) Това е личното, или физическо разстояние, на
което всеки индивид допуска другия до себе си, в зависимост от характера на взаимоотношенията
между общуващите.
Във всекидневната дейност на човека териториалността обосновава неговата организационна
рефлексия, стимулираща груповата или индивидуална идентичност на личността. Тя създава чувството
за власт, доминация, подчиненост и временен контрол, което при по-властните натури налага желание
за притежаване на по-голяма лична територия. Подхранва илюзорна и нетипична привързаност към
дома, работното място, неодушевени предмети или хора, като лична и неприкосновена собственост,
или територия, в която не се допускат други. Територията в личен план може да бъде: първична –
собствен дом, стая, легло; вторична – кабинет, бюро, място за сядане сред колегите; публична – улица,
парк, университет, и пр. Личните територии за индивида могат да бъдат по-голям брой, докато личното
пространство е едно.
Личната територия в невербалната комуникация очертава нормите за дистанция в пространството,
които са длъжни да спазват събеседниците и които никой няма право да нарушава. Необходимо е
да се помни, отбелязва Я. Тоцева, че територията на оратора завършва до линията, от която започва
територията на аудиторията. (Павлов, Тоцева, 2000, с. 241) Навлизането в личната територия, в „личното
поле”, или допускането на промяна в дистанцията на устното общуване влияе на възприемането на
кинестетичните изразни вариативности и много често е продиктувана от създадената специфична
комуникативна ситуация. Проектираното по-голямо разстояние изисква използването на по-ясно
изразени проксемични и кинестетични изразни средства, тъй като са взаимно зависими.
В сферата на реторическата комуникация на екскурзовода тази функционалност на отстоявана
лична територия в пространството придобива по-обобщен смисъл. Тя е поставена в зависимост от
генерираните цели в ораторските му изяви и реализираните преднамерени или непреднамерени
социално-комуникативни ситуации между събеседниците в екскурзоводската практика.
Безспорно, доминиращ в екскурзоводското общуване е екскурзоводът. Той притежава
възможността да разполага с престижната централна част от обособената (цялата) територия на
формираното организационно пространство съобразно средата и разположението на екскурзоводската
група, на която се установява мястото във фиксираното, полуфиксирано или неформално-нефиксирано
пространство. Личната територия, като универсална характеристика на екскурзовода-оратор, се оформя
по средата между наблюдавания туристически обект, или експонат, и свършва там, където започва
територията на туристите (група или индивидуални туристи) като слушатели на екскурзоводската му
реч.
Споделянето на една територия между туристи и екскурзовод, застанали съвместно пред
туристическия обект, създава внушение на правопропорционална зависимост относно разстоянието
и провокираната диалогичност в устното екскурзоводско общуване. Колкото е по-малко разстоянието,
толкова по-близки са взаимоотношенията между участниците в комуникацията. В този смисъл,
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значението на думата „близък”, разбирана като разстояние, както отбелязва В. Руменчев (Руменчев,
2006, с. 588), се променя и придобива смисъл на сближеност, равенство, приятелство и разбирателство.
Заставането на екскурзовода на равнището на екскурзоводската група го изравнява с нея
по отношение на фиксираната физическа граница, на разстоянието и територията, но това не
намалява териториалния му статус. Комфортната дистанция е различна и тя се влияе от поставената
тема на екскурзоводската беседа, от културата на общуване на събеседниците, личните особености на
индивида, от обстановката, емоционалната обагреност на диалога, от създадените взаимоотношения
помежду им.
Образцовото владеене на вербалните и невербални ораторски изяви на екскурзовода и на
собственото му поведение при представяне на екскурзоводската информация му помагат да отстоява
личната си територия. Безспорно това се дължи на формираните предварителни проксемични познания,
опита и социалните му умения за преструктуриране на организационното пространство и установяване
(маркиране), в движение, на своя лична територия. По този начин си осигурява защита и личната му
територия няма да бъде нарушавана и няма да се навлиза в нея, с което може да се търси и постигне
определен и желан психолого-комуникативен ефект върху събеседниците, с които се разговаря.
■ Ориентацията „на човека в пространството се изразява в способността да възприема своето
положение във физическия свят, включващо разстоянието, на което се намират обектите един от друг
и от самия него, посоката, в която се намират и преместват, размера и формата на обектите. Основа
на възприемането на пространството е ориентацията спрямо вертикалата, съвпадаща с действието на
гравитацията. Гравитационната вертикала е главна ос в системата за отчитане на характеристиките на
околното пространство”. (Карева, 2013, с. 11)
Ориентацията – пише В. Руменчев, това е „ъгълът, по който един човек гледа друг”. Има се
предвид ъгълът между правата, свързваща раменете на оратора, и правата на очите. Тя би могла да
се променя както чрез движения на главата, така и чрез движение на самите очи. Може да се мисли
доколко става дума за промяна на ориентацията при обръщане на цялото тяло към даден субект или
група в аудиторията. Това очевидно важи преди всичко за оратора в монологичните форми, доколкото е
съчетано с права поза и физическа възможност. Тук определено имаме изразяване на отношение както
чрез количеството поглед, така и с факта на самото обръщане. (Руменчев, 2006, с. 589)
Ориентацията, като част от проксемичните вариативности в монологичните или диалогични
ораторски изяви на екскурзовода, придобива специфична значимост. Монологичната ораторска изява
изисква установяването на директен, еднопосочен и пълноценен обмен на визуална информация,
един по-широк и обхватен поглед на оратора към слушателите, изразен чрез „количеството поглед”.
Заставането на екскурзовода в центъра един срещу друг и лице в лице към екскурзоводската група,
която е разположена в полукръг, поражда внушение на съревнование, противопоставяне, конфронтация
и конкуренция. При монологичното красноречие тази ориентация създава лична териториална
стабилност и по-добър комфорт на екскурзовода като оратор. Ориентацията „лице в лице“ подсказва за
вида общуване, разположението на беседващите в пространството и за създадените взаимоотношения
помежду им.
Най-благоприятна предпоставка за безпроблемна и ефективна проксемика в невербалната
комуникация на екскурзовода е ориентацията му под прав ъгъл от 90°, застанал в един от двата края
на екскурзоводската група, тъй като туристите обикновено застават един до друг и рамо до рамо с
лице към него и наблюдавания обект. Ориентацията под прав ъгъл, като невербален знак в словесното
диалогично екскурзоводско общуване от страна на екскурзовода към туристите, разкрива предимството
за осъществяване на по-близък контакт. Такава ориентираност на събеседниците е добра възможност
за изграждане на непринуден разговор, събеседване, или обсъждане, задаване на въпроси, изразяване
на мнение, решаване на проблемни (конфликтни) ситуации. Тази ориентация на екскурзовода се
възприема от туристите като гарантиращ вариант и израз на партньорство, съдружие и сътрудничество
по време на екскурзоводската му диалогична ораторска изява. При такава ориентираност не се намалява
териториалният статус на екскурзовода като оратор, независимо от това, че се създава усещането за
равнопоставеност между участниците в диалога. При практическото реализиране на ориентацията в
проксемичната невербална комуникация не бива да се забравя една риторическа истина, че колкото
повече се налагат и извършват промени, толкова повече се затруднява общуването между събеседниците.
■ Личното пространство не е строго фиксирано, както това е ярко изразено при определяне
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на териториалния му статус, защото това е мислената линия, очертавана около човека, която другите
е желателно да поддържат като дистанция и не бива да нарушават. Поддържането на определено
разстояние между общуващите е строго индивидуално за всеки човек, тъй като има различно
усещане за своето лично пространство. Скъсяването на дистанцията между събеседниците зависи
от характера на формираните взаимоотношения и от желанието на всеки отделен субект в процеса на
комуникация да допусне другия до себе си. „Личното поле”, като пространство, не е строго маркирано,
но има физическо и абстрактно измерение. То е твърде субективно и оказва пряко или посредствено
въздействие на общуващите и зависи от създадената социално-комуникативна ситуация. Всеки от нас
персонализира и фиксира невидимите граници на личното си поле.
„Личното пространство е част от личната свобода и то задължително следва да се съблюдава”.
(Павлов, Тоцева, 2000, с. 237) За отделната личност спецификата на личното пространство, като
феномен и част от кинестетичната модалност при невербалната комуникация, се обосновава като
пространствена сфера, която създава чувството за комфорт и която не бива да бъде застрашавана
от другите. Установено е, че от по-голямо лично пространство се нуждаят хора с по-висок статус,
а пространствената дистанция се поставя в зависимост от пола, възрастта, наследената културна
традиция, селището и жилището, в което е израснал индивидът. „Голямото едностранно поддържане
на лично пространство означава по-висок статус, сила и доминиране”. (Руменчев, 2006, с. 598)
Нарушаването на личното пространство на екскурзовода от туристите може да предизвика
нежелан угнетителен ефект у него и да доведе до непълноценно участие в екскурзоводското общуване
и изложение на информацията за наблюдавания туристически обект на открито или музеен експонат.
Когато пространствената среда е фиксирана (напр. в музея), може да се наблюдава временен отказ и
съгласие на екскурзовода за нарушаване на личното му пространство. Това е временна зависимост според
създадената ситуация, за която не съществува друга възможност за реакция. От значение за навлизането
в чуждото лично пространство са изградените взаимоотношения между субектите при протичане на
туристическата екскурзия. Колкото по-силна е близостта между тях (напр. могат да се познават от
предходни екскурзии или да са индивидуални туристи, където неминуемо комуникативната дистанция
се скъсява), толкова физическото пространство се скъсява и, обратно, всяка застрашаваща личността
ситуация налага отдръпване и увеличаване на личното пространство. „Проксемиката различава личното
пространство – пространствения балон около всеки човек, който той защитава. Нарушаването му води
до стресови реакции. Нерядко това се използва съвсем целенасочено за притискане на противника и
намаляване на потенциала му в диалога и особено в някои негови форми”. (Руменчев, 2006, с. 619)
Важно е да се определи степента на компромисите, които всяка една от страните може да направи, за
да се чувстват комфортно по време на екскурзоводското общуване.
Разстоянието, на което екскурзоводът застава от екскурзоводската група, е около 120 см, за
да фиксира физическата граница на личното си пространство. Това разстояние е благоприятно за него,
тъй като се намира между далечната зона на личното и близката зона на социално-консултативното
разстояние. От друга страна, не без значение е да се изясни какво лично пространство притежава всеки
отделен турист в екскурзоводската група. Обособеното разстояние между тях е твърде малко, тъй като
са застанали един до друг, а това води до нарушаване на личното пространство на всеки индивид
от групата. Във всеки индивид се провокира естествена реакция, когато чрез допир, доближаване до
тялото, зрителен контакт или жест се навлиза в личното му пространство.
В този смисъл е необходимо да се отбележи, че съставът на екскурзоводската група, като
еднородна, възприема себе си като единно цяло, или „колективен събеседник” на екскурзовода. Това е
типична проксемична и поведенческа вариативност на екскурзиантите. Те не възприемат себе си като
нарушители на личното пространство на човека до себе си, с което да се предизвика у тях душевен
дискомфорт, стрес или да се стигне до вербален сблъсък, конфронтация, или конфликтна ситуация.
Съобразно ограничеността на фиксираната среда (площ) и лична територия, в която се намират и са
поставени екскурзовод и туристи, невидимата граница на личното поле (пространство) се възприема
като разполовено и всеки разполага със своята половина на позволена зона за лично пространство.
Естествено, този феномен не се маркира предварително между събеседниците като отделни субекти
в екскурзоводската дейност. Той се подразбира и усеща емпатийно и се осъзнава на емпирично ниво.
Екскурзоводът в своята ораторска изява предварително фиксира своята лична територия, но в
своята проксемична изразеност при диалогичната форма на екскурзоводско общуване има възможност
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да бъде подвижен. Придвижването в пространството се свързва с неговия темперамент и емоционални
преживявания като оратор и способност да създава по-ефективен контакт и взаимоотношения с
туристите. Той би могъл да навлиза в позволената зона на тяхното лично пространство, за да установи
по-добра диалогичност и да преодолее монотонността на устното си изложение, или да постави
акцент и да активизира вниманието на слушателите. Характерът на движението (спокойно, отмерено
или разпалено, припряно) на екскурзовода в очертанията на неговото лично пространство, от гледна
точка на проксемиката, разкрива словесната активност и силата на разгръщащото се екскурзоводско
красноречие.
В заключение ще отбележим, че разнообразните проксемични вариативности в ораторските
изяви на екскурзовода разкриват ефективното използване във физическото разстояние, пространство
и територия на възможните акцентиращи невербални средства в словесната комуникация с туристите.
Употребата на пространствено-териториална модалност в поведението на екскурзовода се обуславя на
практика от избора на вида монологична или диалогична ораторска изява. Познаването на спецификата
на проксемичната невербална комуникация подпомага и ориентира екскурзовода при: структуриране
на разстоянието и пространството; поддържането и управляването на познавателната активност;
получаването на обратна връзка относно възприемането на представяната устна речева информация;
разчитането на отправяните невербални сигнали от неговите събеседници в процеса на екскурзоводското
общуване и пр. Безспорно владеенето на проксемиката от екскурзовода допринася за преодоляване
на бариерите и дефицитите в ораторската му изява, повишава ефективността на реторическата
комуникация в екскурзоводската практика и съдейства за усъвършенстване на професионалните му
качества.
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САМОТАТА В КОНТЕКСТА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
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THE LONELINESS IN THE CONTEXT OF THE QUALITY OF LIFE
Nathalia Alexandrova

ABSTRACT: Quality of life is an important concept. Quality of life is the general well-being of individuals and
societies. QOL has a wide range of contexts. Standard indicators of the quality of life include not only wealth and
employment but also the built environment, physical and mental health, education, recreation and leisure time, and
social belonging. The Quality of Life (QOL) has long been an explicit or implicit policy goal, adequate definition and
measurement. Diverse „objective“ and „subjective“ indicators across a range of disciplines and scales, and recent
works on subjective well-being (SWB) surveys and the psychology of happiness have renewed interest. Knowing the
specific of loneliness is an aspect of identifying that phenomena and to overcome the difficulties being well-being.
The structure of the loneliness is a foundation of creating the psycho-social programs for reaching better quality of
life- in the family, at work.
KEYWORDS: quality of life, loneliness, well-being.

Качеството на живота се отнася до общото благосъстоянието на индивидите и обществата. Това
е степента на благополучие и лична удовлетвореност, изпитвано от даден човек или група от хора,
въпреки че в някои контексти то може да се срещне като синоним на иначе свързаното с него понятие
жизнен стандарт. В това понятие се влага неизмеримата по икономически показатели субективна и
динамично променлива оценка за личното благосъстояние, формирана по много и разнообразни
критерии от физическо, психологическо и социално естество. Физическото благосъстояние найобщо включва доброто здравословно състояние, физическия комфорт, физическа активност, както и
способността за самостоятелно извършване на дейности, свързани с личните потребности на индивида.
Психологическите аспекти на качеството на живота са свързани с психичното здраве, различните
състояния на стрес, тревогите и удоволствията в ежедневието, различните положителни и отрицателни
емоционални състояния, самооценката. Социалното благосъстояние е най-разнообразно и трудно
измеримо, тъй като включва активността в интимния живот и семейството, приятелските отношения,
професионалната реализация, развлеченията в свободното време, социалната среда и живот и други.
Различни автори и изследователи са предлагали модели за качеството на живот на работното място,
включвайки различен обхват от фактори. По-долу са изброени някои от тези виждания. Така например
Хакман и Олдам (Hackman, Oldham) насочват вниманието към това, което те описват като нужди
в психологически аспект за израстването, които са релевантни в обсъждането на концепцията за
качество на живот на работното място. Няколко подобни нужди са идентифицирани: А/ Вариативност
на способностите; Б/ Идентичност на задачите; В/ Значимост на задачите; Г/ Автономия и Д/ Обратна
връзка. Те смятат, че тези нужди трябва да бъдат прецизно насочени, за да е възможно работещите да
имат едно усещане за високо качество на живот на работното място.
Друг вариант на подобен теоретично-базиран модел е този на Тейлър (Taylor), който попрагматично идентифицира основните компоненти на качеството на живот на работата като външни
на работата фактори, например заплата, часове и условия на работа, или пък вътрешно присъщи за
работата виждания като вид на извършваната дейност. Той предлага различен комплекс от аспекти,
които трябва да бъдат добавени, като:1/ участие в мениджмънта и индивидуална власт; 2/ справедливост
и безпристрастие, равнополагащи принципи; 3/ социална подкрепа; 4/ употреба на настоящи умения;
5/ развитие и самоусъвършенстване; 6/ смислено бъдеще на работното място и в работата като цяло; 7/
социална релевантност на работата и продукта; 8/ ефект от извънработните активности. Тейлър също
така предлага качеството на живот на работното място да бъде конкретно и разглеждано в контекст, тъй
като може да варира в зависимост от организацията и работната група, екипи.
Така някои автори наблягат на аспектите и характеристиките на самото работно място за
качеството на живот на работното място, други идентифицират релевантните за личността фактори
като психологическо благополучие и по-обширни концепции като щастие и удовлетворение от живота.
Майървис и Лоулър (Mirvis, Lawler) предлагат качеството на живот на работното място да се разглежда
като свързано с удовлетвореността от заплатата, работните часове и условията, описващи ги като
“основни елементи на доброто качество на живот, свързано с работата” или това са:
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1.
2.
3.
4.

Сигурност на работното място;
Справедливо заплащане;
Предоставяне на равни възможности в работата;
Възможност за израстване.

Елис и Помпли (Ellis, Pompli) от своя страна идентифицират факторите, водещи до
неудовлетвореност от работата при медицинските сестри като:
- лоши условия на труд;
- агресия от страна на местните обитатели;
- натоварване, невъзможност за предоставяне на предпочитаното качество на здравна грижа;
- баланс семейство / работа;
- работни смени;
- липса на участие във взимането на решения;
- професионална изолация;
- липса на признание;
- лоши отношения със супервайзорите (преките началници) / колегите;
- ролеви конфликт;
- липса на възможност за усвояване на нови умения.
Сърджи и др. (Sirgy et al.,) предлагат като ключови фактори да се разглеждат:
•
нуждата за удовлетвореност, базирана на изискванията за длъжността,
•
нуждата за удовлетвореност, базирана на средата на работното място,
•
нуждата за удовлетвореност, базирана на поведението на наблюдаващите,
•
нуждата за удовлетвореност, базирана на спомагателните програми,
•
участие в организацията като цяло.
Обобщение се приема, че различните автори се различават в представите си за същностните
съставки на качеството на живот на работното място, но общо се приема, че качеството на живот
на работното място е концептуално близко до благополучието на работещите, но се различава от
концепцията за удовлетвореност от работата, която единствено представлява спецификата на работното
място, според Лоулър (Lawler,) От преведените виждания за психологическото съдържанието на
качеството на живот ни дават основание да изтъкнем, че удовлетвореността от живота, психичното
здраве, положителните емоционални състояния, самооценката са базисни психологически ингридиенти
на качеството на живот. Фактът, че в психологическото съдържание на тази структура е включена
самооценката на личността, то това детерминира и поставя акцент върху самооценъчните механизми
на личността на човека, през призмата на които се формира и функционира идентичността на тази
личност. В този смисъл самотата отразява именно тези дълбоки субективно-личностни компоненти
Развитието на техническия прогрес и създаването на „икономическия човек” по определението
на Е. Фром, изгради общество на хора с проблеми-самотни, вечно загрижени, зависими, потиснати.
Актуализацията на проблема за самотата е следствие от специфичното състояние на съвременната
социална среда, действителност, която се определя от факторите, каквито са процесите на идентичността
на човека под влиянието на новите представи за информацията и комуникациите, дефицита от
междуличностни връзки, тяхната стабилност. Динамичното изменение на обществения живот повлече
след себе си трансформирането на идентичността на човека. В процеса на самоопределение се формира
различаването на АЗ като уникален и неповторим, различен от другия. Във взаимоотношенията з другите
се зараждат ситуации на взаимен конфликт и отчуждение, които от своя страна са причина за самотата.
Самотата в по-широк изследователски план е проява на особен начин на битие на човека и е иманентно
състояние на неговото съзнание, екзистенция, която конституира границите на личното съществуване
като дистанция от себе си и осъзнаването на собствената автономност. Определено онтологичните
измерения и постижения на ХХ век съвпадат с антропологичната промяна. Устойчивостта и движението
като принципно значими за съществуването на човека са характеристики, които имат способността
да въздействат на неговата същност и самотъждественост. Това е една онтологична способност на
човека активно да заявява себе си в социален план в съвременното общество, което се характеризира
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с подвижност, текучество, динамични процеси, промени, преходи от едно състояние в друго. Именно
идентичността е призмата, през която се разглеждат, оценяват и изучават много важни черти на
съвременния живот, както и самотата. Чувството на самота нарушава качеството на живот и скъсява
продължителността му с над 20% показва проучване на Калифорнийския университет. В съдържанието
на понятието качество на живот в един по-тесен личен план в живота на хората е социалната, семейната
и лична среда, както и условията на живот.
Самотата е чест източник на страдания и стрес, и може да е важен предиктор на неблагоприятни
последствия за здравето. Изследванията сочат, че стресът се отразява по-силно, по-негативно на
самотните хора. Редица изследователи са установили, че всеки четвърти е самотен. Често самотата се
асоциира с по-ниските нива на удовлетвореност от живота. Проведените проучвания през последните
25 години създадоха методологична основа за сформирането на две основни концепции за самотата.
Първата концепция определя самотата като комплексно състояние, променящо интензитета си и
формирало се на базата и наличието на дефицитни форми и прояви на общуване, скромно наличие
и разнообразие от междуличностни отношения. Втората концепция разглежда самотата като
многоаспектно състояние, притежаващо много и различни характеристики. Според привържениците
на тази теория, тя по-задълбочено отразява разнообразието от прояви на състоянието от самота.
Понятието самота е свързано с преживяването на ситуации, субективно възприемани като
нежелателни, личностно неприемливи за човека дефицити на общуване и тягостни емоционални
преживявания. Най-голям процент самотни хора се срещат в големите градове. Животът в мегаполиса
отчуждава хората, а не ги сближава. В резултат на миграцията хората носят със себе си духът на
местата, откъдето са пристигнали. Това допринася за възникването на трудности в общуването в
големия град. Качествените изменения на обществото, културата, които протичат с висока скорост,
висока степен в обществото и в бизнес средата, водят до отчужденост на хората в големите градове,
независимо от натоварването от делови форми на общуване, но те не са достатъчно емоционалнодълбоки. Всичко това насочва редица изследователи върху изучаването на предпоставките и условията
за поява и развитие на самотата. Самотата се възприема като силно изразено субективно, индивидуално
преживяване. Една от най-ярко изразени черти на самотата е специфичното чувство на пълно затваряне
в себе си. Самотата е особена форма на самовъзприятие. Самият К. Роджърс разглежда самотата
като отчуждение на личността от нейните истински вътрешни чувства. Възникването на самотата
преди всичко подсказва за нарушение и редуциране на мрежата от многообразни взаимоотношения
с другите. Често тя се появява под формата на потребност на личността да е включена в група или
просто да общува с някого. Обикновено самотните хора се чувстват психологически изолирани от
останалите, неспособни за нормално общуване. Основен момент в тези случаи е осъзнаването на
някакъв екзистенциален дефицит, чувство за загуби и непълноценен жизнен опит. От тази гледна
точка самотата би могла да деструктурира и дисфункционира структурата на личността. В този смисъл
самотата е преживяване, което предизвиква комплексно и силно чувство, което изразява и определена
форма на самосъзнание и едновременно с това показва разрива между реалната мрежа от отношения
и връзките с вътрешния свят на личността. Самотните хора по-често имат неадекватна самооценка
и много често тя е представена в нейните занижени стойности. Като цяло ниската самооценка почесто е вплетена и свързва със самоунищожително самосъзнание и поведение, което изкривява силно
социалната компетентност като подлага хората на риск и ги тласка към самота. Така самотата особено
когато е дълбоко и продължително преживяване понижава самооценката на личността. Последствията
от самотата за самооценката на личността се задълбочават, ако самотата се свързва с личностните
характеристики и недостатъците. Отсъствието на социални взаимоотношения е не само личен проблем,
но и социален проблем. Състоянието на самотата би могло да се определи, че се появява тогава, когато
междуличностната и социална подструктура се появяват противоречия.
Едва ли ще се намери човек, който не е преживял състояние на самота. Всички ние сме различни
и всеки един от нас избира своя жизнен път. За един – самотата е тягостно преживяване, съществуване,
изпълнено с депресивни усещания и преживявания на собствената непълноценност, за други – спокоен,
добре планиран и организиран живот за себе си. Самотата е разнолика. Човек може да се чувства
самотен и сред хората, и на работното място, и в семейството.
В хода на тези мисли можем да подчертаем, че самотата зависи преди всичко от структурата на
личността. Върху преживяването на самотата влияят не само от реалните отношения, но и идеалната
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представа за това какви те трябва да бъдат. Самотните хора са по-песимистични, приемат живота си
безмислен, опитват се да бъдат незабележими, изглеждат печални, тъжни, безпомощни. Когато се
наблюдава разрив между реалните и действителните отношения, които са характерни за самотата, то
различните хора реагират различно. Именно разноликите прояви на самотата, както и определянето
ѝ като „чумата на 21 век”, налага навременното ѝ идентифициране и диагностициране като проява на
психично състояние. Своевременното ѝ определяне, както и въвеждането на социално-психологически
програми и психопрофилактични инициативи ще допринесат за нейното минимализиране не само в
личен план от живота на хората, но и определено ще се отрази индиректно на качеството на живот,
както и ще направи междуличностните контакти на хората по- комфортни на работното място.
ЛИТЕРАТУРА
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, 2006, 123
Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. М.: Прогресс, 1990. - 269 с.
Фромм, Э. Человек для себя / Э. Фромм. М., 1993. - 253 с.
Хараш, А. Психология одиночества / А. Хараш // Педология. 2000. - №4. -С. 7-16.
Cacioppo J.T, Hughes ME, Waite Lj, et al. Loneliness as a specific risk factor for depressive
symptoms: Cross-sectional and longitudinal analyses. Psycholog. Aging 21; 2006(140-151)
DiTommaso E, Spinner B, Social and Emotional Loneliness: a reexamination of Weiss’typology of
Loneliness. Person. individ. differ. 22:1997, (417-422).
Greg Miller. Why Loneliness is Hazardous to your health// Science.january, 2011. V. 331, p. 138-140.
Sorkin D, Rook KS, Lu JL. Loneliness, lack of emotional support, lack of companionship and the
likelihood of having a heart condition in an elderly sample. Ann Behavioural Med 24(4): 2002. 290–298.
Steptoe A, Owen N, Kunz-Ebrecht SR, Brydon L. Loneliness and neuroendocrine, cardiovascular,and
inflammatory stress responses in middle-aged men and women. Psycho neuro endocrinol 29: 2004 .593–611.
„Quality of Life“. Dictionary of Human Geography (5th ed.). Oxford: Wiley-Blackwell
Giboa, Schmeidler, Itzhak, David. „A cognitive model of individual well-being“. Social Choice and
Welfare 18 (2): 2001.
Daniels, Kevin. Measures of five aspects of affective well-being at work. // Human Relations 52 (2).
2000. с. 276.
Daniels, Kevin. Measures of five aspects of affective well-being at work. // Human Relations 52 (2).
2000. с. 277.
Robine, J.-M., Jagger, C. and the Euro-REVES Group, ‘Creating a coherent set of indicators to
monitor health across Europe: The Euro REVES 2 project’, European Journal of Public Health, Vol. 13,
Suppl. 1, 2003, pp. 6–14.
Russell, H. and Whelan, C.T., Low income and deprivation in an enlarged Europe, European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2004.
Statistics in Focus, First results of the demographic data collection for 2002 in Europe,Theme 3,
20/2003, 2003.
Veenhoven, Ruut, ‘Happy life-expectance: A comprehensive measure of quality-of-life in nations’,
Social Indicators Research, Vol. 39, 1996, pp. 1–58.
Webster, J., Reconciling adaptability and equal opportunities in European workplaces. (Report for
DG-Employment of the European Commission), Research & Consultancy in Work & Employment, London,
2001.
Whelan, C. T., Layte, R., Maitre, B. and Nolan, B., ‘Income, deprivation and economic strain’ in
European Social Review, Vol. 17, No. 4, 2001, pp. 345–369.
World Health Organisation and European Communities, Health status over view for countries of
Central and Eastern Europe that are candidates for accession to the EU, European Commission, Brussels,
2002.

334

ИМАДЖИНЕРИНГ В СТРАТЕГИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА СПА
ДЕСТИНАЦИЯ
д-р инж Румен Драганов
Институт за анализи и оценки в туризма, София

IMAGENEERING IN TOURISM SPA DESTINATION STRATEGY
Rumen Draganov

ABSTRACT: The study investigates the basic new trends in innovative Imagineering strategies in order with
the improvement of competitiveness in Tourism.. The imagineering way is always to believe in the impossible. To be
creative.To make many models of a product, and then usually to take a middle course. To start at the end of a problem
and then to work back to the beginning. To dream big and establish a culture that fosters it. Imaginers use creative
methods to complete a new product and new behavior to the product not only in visitors to the respective destination
but to the employees and all staff.
KEYWORDS: Imagineering, tourist destination, innovative strategies, benchmark.

ИМАДЖИНЕРИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ
Визионерството, или начина да се инспирира вдъхновение при създаването на концепции и
стратегии е водещо в иновативното развитие на туристическата дестинация. В онтологичния речник
е записано, че визионера е човек с голяма идея и ново виждане на нещата, погледът му е насочен
към големия успех, предпочита нестандартното, различното. Често е неразбран, готов е да изследва
непознати територии, преследва цели, които за околните са нереални. В този смисъл имаджинеринга се
възприема като иновативен метод за разработвне на стратегия за развитие на привлекателна туристическа
дестинация или конструиране на нови вълнуващи приключения за туристите с цел повишаване на
конкурентоспособността на дестинацията. Джон Блекуел използва термина имаджинеринг (от англ. ез.
imagine и engineering), с който означава начина, по който повечето фирми оценяват бъдещите си нужди
въз основа на въображението и на изчислението. Това е комбинация от инженеринг и въображение
(John Blackwell, 2012).
У нас метода на имаджинеринга се използваше в Международното висше бизнес училище, по
програмата на холандлия университет в Бреда (NHTV-Breda), въз основа на разработването пътна
карта за бизнес трансформация от Диана Нейс, академия за имаджинеринг. (Табл.1)
Таблица 1. NHTV- Breda. Имаджинеринг на пърна карта за бизнес трансформация на Диана Нейс
(DianeNidjs).
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Академията по имаджинеринг в университета в Бреда посочва четири зони в имаджинеринга на
пърна карта за бизнес трансформация. Пътната карта се състои от два дяла- Стратегически иновации
и Трансформация на организацията. Етапа на Стратегическите иновации включва две зони- тази на
инспириране на идеята и втората- на нейното концептуализиране. Първата зона включва анализ на
съществуващите в заобикалящата среда отношения, които трябва да инспирират нова вдъхновяваща
идея. Ако се огледаме около себе си и ще разберем, че начина, по който ние и нашият екип работи днес
е много по-различен от начина, по който сме си представяли нашата работа само преди няколко години.
Телекомуникациите, разработване на апликации за i-Pad, Phone и Android повишат информираността ни
и тази в реално време и спестяват значителен материален ресурс. Виртуалните екипи, безплатна видеоконферентна връзка, уебинари и аутсорсинг. Всичко прави наистина интересно как да се прогнозира
как ще работим в близко бъдеще, следващите пет или десет години. Консуматорите на туристически
услуги са заобиколени от същата информационна среда и в много случаи някой от тях са в много понапреднал стадий на прилагане на съвременните технологии в техния личен живот и очакват същото и
от обслужващата организация. В това отношение Академията по имаджинеринг на Бреда препоръчва
да се направи проучване до каква степен очакваме новите технологии да бъдат включени в бъдещите
процеси на нашата работа. Втората зона е именувана „сътворение“, като фокусът на наименованието
е в определянето на значението на усещанията и възприятията, които посетителя трябва да изпита.
Концепцията на креативността и дизайна на продукта са от най-съществено значение, като целта е
превръщане на концепцията в изживяване. Тук от съществено значение е точно креативното мислене и
управлението на креативността. Тук Ниджс говори за необходимостта за разгадаване на корпоративното
ДНК като метафората на „видения, ценности и чувство за цел, които се свързват една организация
заедно“, за да дадат възможност на работниците и служителите във предприятието да „разберат и
усвоят мисията и предизвикателството на цялото търговско предприятие1“ (Gareth Morgan, 1997).
Ключов момент тук е креативността и как да се придвижи тя така, че да бъде в интерес на поставената
цел, както и разработване на концепцията в съответствие с необходимите правни аспекти при нейната
реализация.
Втория дял на пътнара карта е свързан с Трансформацията на организацията и включва зоните на
експерименталното сондиране на създадения продукт и организацията на неговото прилагане. Когато
сме наясно с концепцията на икономиката на изживяването, което желаем да създадем у потребителя,
трябва да се фокусираме в необходимите процеси за трансформация на организацията. Необходимо е
да се разработи модел на предлагания продукт базиран на новия продукт, технологиите, логистиката
и мрежата за неговата реализация. Зоната на организацията е ключова за реализация на изживяването,
което искаме да създадем и постигането на бизнес целите, които сме си поставили. Тук автора показва
и значението на новия тип лидер, който трябва да води процеса на организация и реализация на
продукта на имаджинеринга. Това трябва да е лидер от „нов тип“, който да е свързан с целия процес на
креативността и да знае точно какво се иска при реализацията на продукта. Имаджинерингът се използва
като начална точка за стратегическо и тактическо управление, чрез създаване на трайно емоционално
обвързване не само на клиентите, а и на персонала. В публикация на Нейс, тя говори за „имаджинеринг”,
като набор от инструменти, който може да се използва за постигане на корпоративни цели в отговор на
появата на икономиката на изживяванията. Въпреки това, нейното проучване е ориентирано основно
към промените в обществото, предизвикани от икономиката на изживяванията и излага влиянието на
„новата икономика” върху туристическата дестинация и в частност към тематичните паркове.
В дисертацията си „Модели за повишаване на конкурентоспособността на тематичен парк“
Дарина Сулева (2011) описва заключенията на Михай Чиксентмихайи (Mihaly Csikszentmihalyi), който
извежда седем характеристики на максималното изживяване2. По-късно тези характеристики са
доразвити и на базата на тях е разработен модел за създаване на изживявания в реалния бизнес. Според
тях най-важното, което човек трябва да осъзнае е, „че изживяването в основата си е всъщност форма на
поведение”. И факторите за успех, и моделът за създаване на изживявания анализират главно продукта,
предлаган от тематичните паркове и начините да се предвидят и задоволят нуждите на потребителите.
Моделът за създаване на изживявания в реалния бизнес предлага фази за взаимодействие между
потребителите и организациите. Сулева посочва, че ключова теория за целите на нейното изследване
е концепцията за имаджинеринга, който се използва за начална точка при създаването на трайна
1 Morgan, Gareth, Images of Organization. Berrett-Koehler Publishers.Morgan 1998, p. 95.
2 Csikszentmihalyi, Mihaly . Creativity : Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: Harper Perennial, 1996, п.122.
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емоционална обвързаност не само при клиентите, но и при персонала. Авторът разглежда предходната
концепция на Нейс, които разработва съвместно с академията по имаджинеринг в Бреда, известна като
модел „АВС” за внедряване на имаджинеринга. В този модел „А” означава „Анализиране и внимание”
(от английски език – Analyzing and Attention), „В” означава „Изживяване” (от холандски език, тъй като
авторите са холандци – Beleven) „Размишление” и „Брейнсторминг” (от английски език – Brood and
Brainstorming) и „С” означава „Създаване на визия и концепция” (от английски език – Creating a vision
and concept). Но преди да се използва АВС моделът, внедряването на имаджинеринга обикновено е
подтикнато от едно от трите явления „идея”, „проблем” или „търсене на стратегия с предварително
начертана специфична цел.” В първата фаза на модела („Анализиране и внимание”), организацията
анализира в дълбочина идеята или проблема, които налагат развитието на нова концепция; също така
трябва да се обърне внимание на обкръжаващата бизнес страна и конкуренцията. Втората фаза, която
се състои от изживявания, размишления и брейнсторминг, е фокусирана главно върху въображението,
като се опиташ да мислиш като другите, да се опиташ да ги разбереш и да предскажеш техните желания
и действия. Бреинстормингът е важен за възникването и развитието на идеи и начини за разрешаване на
проблемите. Чрез него се опознават и различните възприятия на хората за реалността. Последната фаза
се основава на първите две и се отнася главно за създаването на силна визия, отнасяща се до продукта, до
хората или до света. Втората част от тази последна фаза е създаването на концепция, в която уникалните
фактори са свързани с продукта или компанията, за да им придаде уникална сила и чар, които да
оставят у потребителя дълготрайно впечатление. Моделът “АВС” за внедряване на имаджинеринга
може да бъде приложен, когато организацията осъзнае, че съществува проблем и трябва да се предложи
нов диференциран продукт на пазара. В същото време този нов продукт може да се разглежда като
част от цялостната управленска стратегия. Сулева смята, че за повишаване конкурентоспособността
на тематичните паркове е добре да се използва внедряването на имаджинеринга, чрез АВС модел и
стратегията „Син океан”. Тази стратегия е базирана на метафора за „океана”, който олицетворява пазара
или индустрията. Според теорията, „сините океани” са недокоснати и неразработени пазари, с малка
или никаква конкуренция за всеки, които би се гмурнал в тях, тъй като пазарите не са многолюдни. От
друга страна, „червен океан” се отнася за наситен пазар, с жестока конкуренция, вече завзет от много
компании, които предлагат еднакъв вид услуги или произвеждат еднакъв вид стоки. Концепцията на
тази теория е да се произвежда нещо, което все още никой не е виждал и по този начин да се създаде „син
океан”. Основната теза е, че иновацията (в продукти, услуги или доставни канали) трябва да повиши
и да създаде добавена стойност за пазара, и в същото време да ограничи или премахне характеристики
или услуги, които се ценят по-малко от настоящия или бъдещ пазар. Основаната идея е по-скоро да се
създадат нови пазари и да се спечелят нови клиенти, отколкото да се конкурират. При „сините океани”
търсенето се създава, а не се наблюдава борба за него. Съществуват два основни начина за създаване
на „сини океани”: насочване към напълно нови индустрии или създаване на син океан, в рамките на
червен океан, когато компанията разшири границите на вече съществуваща индустрия3.
Подобна теза изразява и Най Рен в студията си „The Landscape of Power: Imagineering Consumer
Behavior at China’s Theme Parks“4. Тук имаджинеринга се разглежда като функция на правителството
за изграждане на тематични паркове като институция на социално инженерство в по-широкия контекст
на социалната трансформация на Китай в последните две десетилетия. Тематичните паркове, според
тази теория представляват ефективна и гъвкава икономическа система, в която производството на
културни стоки, движи между икономическите и културни кръгове и увеличава икономическата
стойност на инвестициония капитал. Смята се, че парковете могат да имат етнографска насоченост,
представляващи китайската нация чрез показване на етническите предмети показващи икономически
процес на развитие на производствата. Етническо костюм, например, е не само етнически маркер за
нацията, но също е стока. Тематичния етнически парк в Китай конкретизира абстрактната идея на
нацията за просперитет на база създадените културни ценности във формата на стоката и насърчава на
взаимодействието между символиката и използването на традиционните материали. Очаква се това да
даде тласък на сувенирната индустрия и да подобри местните икономики на малцинствените групи и
гарантира тяхното представителство. В тематичния парк са представени и формите на нематериално
културно наследство изградена като пространство за управление на поведението и обноски.
Междувременно темата на парка осигурява пространство за предоставяне на социален опит, свързан с
3 Сулева, Д. Модели за повишаване на конкурентоспособността на тематичен парк. Автореферат. УНСС,2011, с.24-25.
4 Hai Ren, The Landscape of Power: Imagineering Consumer Behavior at China’s Theme Parks, 2007, р.104.
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етнографското наследство на Китай и „маркетизация“ (shichanghua) на наследството.
Стратегирането в контекста на ресурсно-компетентностния подход, пренася акцента на
стратегическото управление от формализираното планиране на тенденциите от миналото за в бъдеще
към системния ситуационен анализ и синтез на миналото, настояще и бъдеще в стратегическите
решения (Георгиев,Р.2013:20).
СТРАТЕГИРАНЕ НА СПА ДЕСТИНАЦИЯТА
Хотелската политика в съвременните спа хотели е свързана с непрекъснатото подобряване на
предлагания туристически продукт, фокусиран върху потребителя на туристическите услуги и в
защита на неговите икономически интереси. Когато става въпрос за хотелска политика, в основата
трябва да се разглежда изработването на стратегия насочена към потребителя. Разработването на
стратегията може да се представи като пирамида, в основата на която е оперативната стратегия, а
на върха – корпоративната стратегия. Маркетинговите стратегии в новите пазарни условия се
определят като отправна точка за дейността на всяка обособена структурна единица. В практиката
няма наложен стандартизиран формат на маркетинговите стратегии, което се дължи преди всичко на
специфичните особености на предлаганите продукти, пазарната ориентация, сегментните профили.
Съдържателните компоненти на маркетинговата стратегия могат да се дефинират като: въвеждаща
информация, маркетингови анализи, маркетингови цели, маркетингови програми, маркетингов бюджет,
маркетингов контрол. Оценката на маркетинговата стратегия се извършва с показателите в следните
области: пазарна стратегия, продуктова стратегия, ценова стратегия, рекламна и промоционална
стратегии, дистрибуционна стратегия (Александров:2002).В хотелиерството маркетинговата стратегия
се изработва на база на маркетингов план, който включва следните компоненти: ситуационен анализ,
цели, стратегия, тактика, контрол (Angelo, Vladimir:2001)
С нарастващото значение на информационните технологии съвременните маркетингови стратегии
в хотелиерството със сегмент спа туризъм са изправени пред предизвикателство – как да стигнат до
потребителите, как най-ефективно да им повлияят, използвайки най-новите информационни технологии
и в не по-малка степен, как да развиват допълнителни туристически атракции, базирани на изживявания,
свързани със съвременните изкуства. Известно е, че развитието на техниките и технологиите в
постмодерния туризъм е един от турболентно развиващите се фактори на обкръжаващата среда за всяко
туристическо предприятие и то е длъжно да се съобразява с тях, за да е в крак с развитието на съвременния
туризъм. Нещо повече, иновациите и новите технологии, имплементирани в маркетинговата стратегия
на туристическото предприятие, са в основата за постигане на конкурентоспособност в СПА хотелите.
Маркетинговата стратегия, предлагаща политики е един от факторите, които налагат мениджмънта
понякога да променя процесите на планиране, за да се адаптира по-добре към обкръжаващата среда.
Това доколко добре ръководството на СПА хотела ще се адаптира към променящите се условия зависи
до голяма степен неговото оцеляване и прогрес в дългосрочен план.
Информационните технологиите и дигиталните медии променят и потреблението, и маркетинга
през последните години. Потребителите от всички възрасти прекарват все повече време в интернет,
отколкото пред телевизора. Бавното икономическо възстановяване в кризисния и следкризисния период
принуждава някои компании да търсят иновативни начини за повишаване на продажбите. Свързаният
с кауза маркетинг продължава да расте по популярност, докато корпоративна филантропия, в найчистия смисъл на думата, става все по-демодирана. Въпреки някой недостатъци на тези форми на
корпоративни дарения , има много ползи. Първо, това е уникална бизнес ситуация. В икономика в
депресия, ако се генерира печалба и в същото време да се отделят средства за благотворителност , тя се
превръща в печеливш сценарий. Второ, безпристрастното свързване на фирмата с благотворителност
може да произведе ефект на повишаване на имиджа. Трето, тази асоциация може да въведе фирмата
към нова клиентска база , която от своя страна може да доведе до бъдещо развитие на бизнеса. Днес е
все по-разбирамо, че потребителите очакват бизнеса да „има съвест“ Според доклад на PR компанията
Edelman (Goodpurpose :2012), 73% от потребителите заявяват, че биха преминали към друга марка , ако
една добра кауза е свързана с нея. 71% от потребителите са посочили, че биха насърчили продуктите
или услугите на дадена марка , ако една добра кауза е свързана с нея и 72% казват, че биха препоръчали
фирма, която поддържа една добра кауза. (Kinzey, 2012).
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За разлика от монологичността на концептуалния културен туризъм, свързан с археология,
архитектура, природни забележителности и нематериално културно наследство, постмодерния
културен туризъм базиран на съвременните изкуства – изкуствата на говора, на танца, на музиката и на
светлината е много по-комуникативен. Монологичността на екскурзоводска беседа е заменена с доста
по-комуникативното участие на потребителите в самото създаване на постмодерния туристически
продукт – инсталации, перформънси, видеоарт, улични театри и музиканти, неформални срещи на микс
от художници, архитекти, скулптори, поети, артисти, музиканти и писатели, където присъстващите
потребители са част от продукта, част от сцената. Маркетинга все повече разчита на изживяванията,
ситуацията, комуникативността и личното участие в събитията. Четирите основни неща, които
преобразяват маркетинга, са experience (изживяване), every place (навсякъде), exchange (обмен)
и engagement (ангажиране). На тази основа възникват няколко нови видове маркетинг(Кръстева,
Чолакова, 2013).
Понятието конкурентоспособност има различни интерпретации в зависимост от това, по
отношение на кой икономически обект се прилага: видовете продукти или услуги; предприятието;
отрасъла или националното стопанство като цяло (Николов:2013). Показател за сравнение степен
на привлекателност на продукт, услуга готовност на фирмата да осъществява доходна стопанска
дейност наличие в отрасъла на конкурентни предимства на благоприятни позиции на националната
икономика в системата на международните отношения. Конкурентоспособността на продукта се
оценява чрез степента на неговата привлекателност за потребителя, който извършва реално покупката.
Ако конкуренцията е движещата сила на стоковото стопанство, то самият продукт става оръжието
в конкурентната битка, видимата й причина и неизбежното следствие. Конкурентоспособността на
стоката може да се определи като съвкупност от качествените и стойностни й характеристики, които
осигуряват задоволяване на конкретна потребност на купувача.
За създаване и подкрепа на конкурентно предимство може да се прилага формулираната от М.
Портър (Портър :2004) стратегия за осигуряване на конкурентоспособност, или конкурентна стратегия
– план за действие на фирмата, който е насочен към постигане на успех в конкурентната битка на даден
пазар за сметка на придобиване на благоприятна, конкурентна позиция в отрасъла – главна арена на
конкурентното състезание. Конкурентната стратегия на фирмата трябва да се изгради, преди всичко,
въз основа на дълбоко разбиране за конкурентните правила, които определят привлекателността на
отрасъла, в която тя действа. Крайна стратегическа цел е адаптация към тези правила, а в идеалния случай
– промяната им в интерес на собствената фирма. В отрасъла правилата на конкуренцията, съгласно
Портър, са въплътени в : заплаха от поява на нови конкуренти или стоки – заместители, пазарната сила
на купувачите и доставчиците, а също така и съперничеството между вече съществуващите конкуренти.
За фирмите конкурентоспособността се определя като реална и потенциална възможност според
съществуващите в тях условия да се проектира, произвежда и реализира продукция, която според
ценовите и неценовите си характеристики е по-привлекателна за потребителите в сравнение с други
конкурентни алтернативи. Като конкурентоспособно се оценява предприятие, което, осъществявайки
дейността си в условията на отворен пазар, е способно да генерира печалба за дълъг период от време.
В специализираната литература (Кръстева:2005), конкуренцията ce разглежда кaтo комплексно
икономическо явление. Тя се определя като взаимодействие между пазарните агенти /продавачи и
купувачи/, при което всеки от тях се стреми дa реализира своите интереси. Това взаимодействие има
три страни: между продавачите, между купувачите и между купувачите и продавачите. Също така
конкуренцията може да се определи и като форма на взаимодействие между отделните икономически
обосновани агенти на стопанска дейност, при което взаимодействие всеки един от тях има за цел да
реализира по – голяма печалба и по – изгодно положение за вложения капитал. “Конкуренцията според
Д. Кристофър означава още, че хората са свободни да реагират на пазарните сигнали, без някой да
им пречи”(Кристофър:1991) . В хотелиерството конкурентоспособността се определя като стремеж
на собственика на хотела да постигне най – изгодни условия за производство, предлагане и пласмент
на хотелиерски услуги и в резултат на това да реализира възможно най – голям оборот и печалба.
Според М. Рибов конкурентоспособността е “онази стратегия на хотелиерското и ресторантьорско
заведение, която осигурява диференциация в предлагането на хотелиерски и ресторантьорски
продукти, съобразно трайните изменения в потребителското търсене и със силно акцентриране както
върху качеството на услугите, така и върху персонализирането на хотелиерското и ресторантцоското
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обслужване и с това да се създаде представа у потребителя, че е желан и уважаван клиент” (Рибов:1997)
. Ролята на конкуренцията се състои в това, че тя отстранява отделните средства за подслон, чиито
разходи остават високи, и по този начин съдейства да се концентрира производството в ръцете на
тези хотели, чиито разходи са ниски. В хотелиерството трябва да се съдейства за приложението
на нововъведения и изменения, с което се създава ново мислене. Основната цел на иновационната
политика в хотелиерството е от една страна запазване и повишаване на конкурентоспособността, а от
друга осигуряване на нормално развитие в условията на пазарна конкуренция. Тази цел може да се
конкретизира в няколко подцели, а именно:
- Запазване и разширяване на пазарния дял в областта на хотелиерският бизнес;
- Усъвършенстване на организацията и управлението в хотела;
- Повишаване на качеството и равнището на културата на обслужване;
- Рационализиране на съществуващите и внедряване на нови производствени и обслужващи
технологии;
- Относително намаляване на експлоатационните разходи
Борбата на отделните хотелиерски предприятия непрекъснато нараства за постигане на по – голяма
конкурентоспособност като се изхожда от растящата конкуренция. За хотелиерството като показатели
за степента на конкурентоспособност могат да се приемат следните показатели: суперструктура;
асортимент на основните услуги; качество на предлаганата нощувка; цена на единична стандартна
стая; формата на обслужване на рецепция; работния режим; средното време за извършване на услугата
на рецепция; средата на обслужване; външния вид и отношение на обслужващия персонал към клиента;
туристическата инфраструктура; забележителностите на населеното място и др. Факторите, които
оказват влияние върху заетостта на хотелиерското средство за подслон могат да се разделят на външни
и вътрешни. Външните фактори са тези, които не зависят от ръководството и обслужващият персонал
на хотела. На първо място това са туристическите ресурси на дадената туристическа страна, които
влияят на “потока от туристи”. Други външни фактори са свързани с данъчната политика на страната,
защото всяко повишаване на данъците се отразява негативно върху цените; допълнителни такси които
плащат чуждестранните туристи като визи, курортни такси и др. Курсовата политика по отношение
на чуждестранната валута е също фактор за по – голяма или по –малка конкурентоспособност. Всяко
повишаване на курса на валутата на чуждестранните туристи намалява техните разходи за хотелиерски
и други услуги и увеличва конкурентоспособността на местните средства за пребиваване. Към
вътрешните фактори можем да отнесем местонахождението на хотелиерското заведение, рекламата,
културатан а обслужване, цените на хотелиерските и ресторантьорските както и на допълните услуги
които се прадлагат в хотела.
При използване на имаджинеринга увеличаване на конкурентоспособност в хотелиерството
трябва да се има в предвид характерните особености на хотелиерският продукт, а именно:
- Прозиводството му винаги съвпада по време и място с потреблението, т.е той не може да се
складира и съхранява, за да бъде пласиран по - късно при наличие на по – благоприятна ситуация;
- Той е постоянен по време, място и капацитет и в резултат на това не може гъвкаво да се
приспособява към колебанията на търсенето и предлагането;
- Търсенето му е много променливо и се влияе както от доходите на евентуалните потребители,
така и от неикономически фактори като мода, лични интереси, непредвидени обстоятелства и събития
и др.
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ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА
Цветемира Къдрииска
Международно висше бизнес училище, Ботевград

FINANCIAL STABILITY OF THE TOURISTIC COMPANY
Tsvetemira Kadriiska

ABSTRACT: This topic discusses the financial stability of the company in the context of contemporary
methodological discussions. Financial stability is seen as a major economic category, providing a balance between
the internal enterprise characteristics and those of the rapidly changing market. Detailed comment is provded on the
indicators and models for finanscial stability assessment and analysis.
KEYWORDS: financial stability, financial ratios and models, financial analysis

ВЪВЕДЕНИЕ
В условията на пазарно стопанство всяка фирма се стреми към постигане и поддържане на
финансова стабиност. Функционирането, на всеки етап от нейното развитие e непрекъснат процес
на адаптация към условията на външната среда за поддържане на равновесие между вътрешните й
характеристики и тези на динамично променящия се пазар. Отсъствието на такова равновесие поражда
опасност от появата на организационни, производствени и финансови кризи.
Основната характеристика на всяка фирма, която функционира в съгласие с външната бизнес
среда, е нейната икономическа устойчивост. Икономическата устойчивост е научна категория,
която отразява състоянието на стопанската система в пазарни условия и гарантира целенасоченост
на движението й в настояще и в прогнозираното бъдеще. Като основен фактор за развитието на
предприятието, икономическата устойчивост се проявява в няколко направления – финансова,
маркетингова, организационна, производствена, екологична, социална устойчивост.
Финансовата устойчивост следва да се отнесе към основните съставляващи на категорийния
апарат на финансовия мениджмънт. В теорията и практиката съществуват различни определения и
тълкувания на това понятие, което обяснява наличието на множество подходи за оценка и методи за
регулирането и управлението й. В същото време, интересът към финансовата устойчивост, особено
при увеличаване на кризисните ситуации в икономиката расте.
Посоченото определя актуалността на въпроса за финансовата устойчивост на предприятието и
методиката за нейният анализ. Финансовата устойчивост се разглежда от позицията на комплексния
анализ на дейността на фирмата. Той се възприема като система от елементи, между които съществуват
обективно определени връзки и зависимости.
СЪЩНОСТ НА ФИНАНСОВАTA УСТОЙЧИВОСТ KATO ОБЕКТ НА АНАЛИЗА
Легитимирането на дадена фирма пред останалите участници в стопанския живот и пред
обществото се осъществява както посредством предмета на своята дейност, така и чрез репутацията,
която си е създала.
В условията на пазарна неопределеност всички заинтересовани от развитието на фирмата лица се
нуждаят от пълна, достоверна и обективна икономическа информация за стопанската й дейност с оглед
минимизиране на рисковете при вземане на решения. В тази насока като един от най-важните критерии
за оценка репутацията на стопанския субект и измерител на безопасността на вложените средства е
категорията финансова устойчивост, характеризираща способността на организацията успешно да
изпълнява функциите си в променливата бизнес среда.
В икономическата литература са известни много определения за финансова устойчивост - (това
е независимост от привлечения капитал) и други, често пъти излизащи извън финансовата сфера на
предприятието. Имат място и различни гледни точки върху същността на понятието. Някои автори
акцентират върху пасивите на предприятието, други върху оборотните му средства, трети върху
паричните потоци.
Финансовата устойчивост е обект на изследване в трудовете на редица учени-икономисти като
E. Бригхем (Eugene F. Brigham) и Л. Гапенски (L. Gapenski.), Дж.К.Ван Хорн (James C.Van Horne),
К.Друри (C.Drury), E. Хелферт (Е.A.Helfert), Л.A. Бернстайн (L.A.Bernstein), А.Дамодаран, М.Портър,
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В.В.Ковалев, В.В.Бочаров, Р.С.Сайфулин, А.Д.Шеремет, Г.В.Савицкая, М.А.Федотова, А.В.Грачев,
М.С. Абрютина, Т.Трифонов, Л.Тодоров, М. Гълъбов и др.
Според онлайн енциклопедията Уикипедия устойчивост (или стабилност) е свойството на
една система да запазва основните си характеристики при относително малка промяна на конкретен
параметър. Според Българския тълковен речник1, „устойчив” означава стоящ здраво и стабилно, който
издържа и не се поддава на влияние.
От икономическа гледна точка устойчивост това е стабилност, неподложена на риск от загуби.
Следователно, „финансовата устойчивост” и „финансовата стабилност” са синоними понятия.
В специализираната литературата съществуват различни гледни точки при изясняване на
същността на финансовата устойчивост. Общото между тях е третирането й като компонент на общата
(икономическата) устойчивост на предприятието и като необходимо условие за развитие. Отсъствието
й е предпоставка за възникване на криза. Различията между авторите се свеждат до съдържателната
страна, на тази икономическа категория.
В българската литература финансовата устойчивост се разглежда и изяснява различно.
Според Л. Тодоров финансовата устойчивост е свързана със степента на финансов риск, който
авторът определя “като вероятност от изпадане в неплатежоспособност и евентуален фалит, поради
наличието на дългове, които не могат да бъдат погасени към даден момент и в обозримо бъдеще.
Степента на финансовата устойчивост показва до каква степен предприятието е изложено на финансов
риск.” 2
В. Касърова счита, че финансовата стабилност е “икономическа категория, характеризираща
система от икономически отношения, при които предприятието е способно да функционира в условията
на риск и променяща се бизнес среда, осигурявайки платежоспособност, балансираност на финансовите
потоци, независимост от привлечения капитал и реализиране на финансови резултати , чийто обем е
достатъчен за саморазвитие и удовлетворяване на интересите на заинтересованите страни.” 3
В чуждестранната литература също няма единно становище. Редица изследователи свързват
финансовата устойчивост на предприятието с формиране и използване на финансовите му ресурси4
(Т.В.Теплова, М.С.Абрютина и А.В.Грачев,
В.В.Бочаров, М.А.Федотова, В.М.Радионова и др.) и посочват платежоспособността като нейно
външно проявление.
Така, например, М.С. Абрютина и А.В.Грачев отбелязват, че финансовата устойчивост на
предприятието по същество е надеждно гарантирана платежоспособност, независимо от случайностите
на пазарната конюнктура и поведението на партньорите.5 Т.В.Теплова6 конкретизира, че финансовата
устойчивост е състояние на финансовите ресурси, осигуряващо нарастване на деловата активност на
предприятието при съхраняване на платежоспособността му в условията на допустимо равнище на
риска. Подобно мнение изказват и М.А.Федотова и В.М.Радионова7 отбелязвайки, че финансовата
устойчивост е състояние на финансовите ресурси на предприятието, тяхното разпределение и
използване, което осигурява развитие на предприятията на основата на ръст на печалбата и капитала
при съхраняване на платежоспособността и кредитоспособността в условията на допустимо равнище
на риска. За Б.В.Бочаров1 финансовата устойчивост е състояние на паричните средства, осигуряващи
развитие на предприятието за сметка на собствени ресурси.
За други автори финансовата устойчивост се определя от гледна точка на равновесието между
активите и пасивите на предприятието. Финансовата устойчивост, според тях, се базира на оптималното
съотношение между различни видове активи в стопанската организация (нетекущи и текущи с отчитане
на тяхната вътрешна структура) и източниците на финансиране (собствени и привлечени средства). По
този повод Л.Т.Гиляровская отбелязва: «Понятието „финансова устойчивост” е …..по-многостранно от
понятията „платежоспособност” и „кредитоспособност”, тъй като включва в себе си оценка на различни
страни от стопанската дейност”2. Според Н.Н.Селезнева и А.Ф. Йонов8 финансовата устойчивост е
състояние на структурата на активите (пасивите) на предприятието, които му гарантират постоянна
платежоспособност, а за Г.В.Савицкая3 - е способност на стопанския субект да функционира и да се
развива, съхранявайки равновесието на своите активи и пасиви в променливата вътрешна и външна
1 Радева,В., “Български тълковен речник”, ИК „Хермес”, С., 2004, с.753
2 Тодоров,Л., “Оценка на финансовата устойчивост – част от антикризисното управление на бизнеса”, 16.05.2012, ел. документ, http://
cfo.cio.bg/305
3 Касърова,В., “Модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на компанията”, студия, http://eprints.nbu.bg/637/1/FU_1_
FINAL.pdf,
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среда, което му гарантира постоянна платежоспособност и инвестиционна привлекателност в границите
на допустимия риск. В този контекст финансовата устойчивост се разглежда и от американския
икономист К. Друри (C.Drury)4.
За американският учен Анди Нийли най-важен измерител на финансовата устойчивост на една
компания са парите, защото те са нещо реално.
Други учени-икономисти посочват различни, външни проявления на финансовата устойчивост
на предприятието, свързват я със “ структурата на капитала”5, с пазарната устойчивост”6 и др.
При формирането същността на финансовата устойчивост е необходим по-широк поглед т.к.
повечето от изложените до момента определения стесняват съдържанието й, идентифицирайки я само
с отделни нейни страни. Финансовата устойчивост е комплексна икономическа категория и се счита за
един от компонентите на финансовото равновесие на всяка една фирма.
СЪЩНОСТ, ОБЕКТ И ЗАДАЧИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ
Анализът в най-общ смисъл означава разбор, изследване чрез разлагане на изучаваните обекти.
Чрез него се дава количествена и качествена характеристика и оценка на включените в изследването
обекти с оглед вземане на ръководни управленски решения. Финансовият анализ е процес за
изследване на финансовата устойчивост и основните резултати от финансовата дейност на фирмата с
цел осигуряването на перспективното й развитие и разкриване на резерви за повишаване на пазарната
й стойност. С негова помощ може да се направи оценка на обосноваността на включените в бизнес
програмата задачи, да се установят причините за евентуални затруднения и да се предвидят последващи
такива, да се оценят общите и специфичните тенденции на развитието на предприятието като цяло, а
също и на основните му финансово-икономически дейности и резултати, да се разкрие влиянието на
различни фактори върху крайните финансови резултати, да се усъвършенства финансовото управление
на фирмата.
От анализа на финансовото състояние трябва да се получи не само обективна оценка за постигнатите
резултати, но и да се очертаят целесъобразните тенденции и насоки за развитие на фирмата. Задача на
анализа на финансовото състояние на фирмата е да даде отговор на следните по-важни въпроси:
1. Какъв е типа финансова устойчивост на предприятието от гледна точка на възможностите за
формиране на запаси и на разходи за сметка на източниците на финансиране.
2. Каква е степента на обезпеченост с парични средства и какви са реалните възможности да се
изплащат задълженията към контрагентите.
3. Доколко фирмата е независима от финансова гледна точка ( от кредитори, клиенти, доставчици,
инвеститори)
4. Да предостави информация за позициите на фирмата в отрасъла и мястото и спрямо основните
конкуренти.
5. Какви са тенденциите в развитието на фирмата, когато се формулират нейната стратегия и
тактика в областта на финансовата й дейност.
Подборът на информацията от фирмения информационен поток и оценката на нейната пълнота,
надеждност и обективност е важна предпоставка за извършването на подходящ анализ. Основни
информационни източници на анализа са:
1.Годишен счетоводен отчет – включва: баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения
капитал, отчет за паричните потоци и приложения
2.Други счетоводни документи: отчет за себестойността, счетоводни сметки, счетоводни регистри,
първични и вторични счетоводни документи, счетоводни справки
3.Статистическа информация да развитието на отрасъла и стопанството като цяло
4 Теплова Т.В., Т.И.Григорьева. Ситуационный финансовый анализ. ИД ГУ ВШЭ, М., 2006,; А.В.Грачев.
Финансовая устойчивость предприятия. М., Дело и Сервис., 2004; М.С.Абрютина. А.В.Грачев. Анализ финансово-экономической
деятельности предприятия. Учеб.практ.пособие, 3-е изд., прераб. и доп. М., Изд. Дело и Сервис, 2001; В.В.Бочаров. Финансовый
анализ. Учеб.посочие – СПб; Питер, 2004; А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфулин. Финансы предприятий. К, ЦУЛ, 2002; М.Гълъбов. Финансови
аспекти на стопанската дейност на фирмата. С., Сиела, 2004; М.Гълъбов. Р.Иванова, Л.Тодоров. Финансово-стопански анализ. С.,
Тракия-М, 2008
5 Абрютина, С., А.В. Грачев. Цит.съч., с.26
6 Теплова ,В., Т.Григорьева. Цит.съч., с.107
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4.Прогнозни разработки за развитието на икономиката и отрасъла
ВИДОВЕ ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
За решаването на конкретните задачи на финансовото управление се прилагат специални системи
и методи за анализ, позволяващи да се получи количествена оценка на резултатите от финансовата
дейност на фирмата в статика и динамика. В зависимост от прилаганите методи, финансовият анализ
на предприятието може да е:
Хоризонталният (трендовият) финансов анализ – има за цел изучаването на динамиката на
отделните финансови показатели във времето. Определят се темповете на нарастване на различните
показатели, включени във финансовите отчети и се определя общата тенденция на изменение (трендът).
Най-широко разпространени са сравненията на:
-финансовите показатели за отчетния период с показателите за предходния период (например,
показателите за предшестващото тримесечие, година)
-показателите от отчетния период с показателите от аналогичния период на предходната
година, прилага се в предприятия със сезонен характер на дейността.
-данните на определени показатели за няколко предшестващи периода, за да се определи линията
на тренда.
Този анализ обикновено се допълва с изследване на влиянието на отделните фактори върху
резултативните показатели. В резултат на прилагането му се разработват динамични факторни модели,
които се вземат предвид при планиране на финансовата дейност.
Вертикален (структурен) финансов анализ – основава се на структурно разлагане на отделни
показатели от финансовите отчети на предприятието. Свежда се до определянето на това, какъв дял
(относително тегло) представлява конкретен финансов показател от по-голяма група или позиция
(агрегирани финансови показатели) и каква е структурата на тези обобщени показатели и параметри.
Сравнението на различните структури и дялове на финансовите показатели на фирмата за различни
години показва важни тенденции в изменението на ролята на отделните компоненти.
Във финансовото управление се прилагат следните видове вертикален анализ:
-Анализ на имуществената структура (структурата на активите) – в процеса на анализа се
установява относителното тегло на дълготрайните (ДА) и краткотрайните активи (КА), както и тяхната
вътрешна структура: на КА – запаси, вземания, краткосрочни инвестиции, парични средства, на ДА
– материални, нематериални, финансови. Резултатите от анализа са изходна база за мениджмънта на
активите, целящ тяхната оптимизация.
-Анализ на капиталовата структура – анализира се относителното тегло на собствения и на
заемния капитал, структурата на заемния капитал по срок на предоставяне (краткосрочен, дългосрочен)
и по състав (банков, облигационен, търговски кредити, текуща задлъжнялост към бюджета, към
работници). Резултатите от анализа се използват при оценка на равнището на финансовия лост, при
определяне на среднопретеглената цена на капитала и при оптимизирането на капиталовата структура.
-Анализ на структурата на паричните потоци – в състава на общия паричен поток се определя
относителният дял на потоците от операционна, инвестиционна и финансова дейност. По-детайлно се
анализира структурата на постъпленията и плащанията и състава на остатъка от парични средства на
всеки от тези потоци.
Сравнителен финансов анализ – той се основава на тълкуването, че при финансовия анализ
една стойност има значение само при сравняването й с друга стойност или показател. Съпоставя се
значението на аналогични финансови показатели. Определя се размерът на абсолютните и относителните
отклонения на сравняваните показатели. Във финансовото управление широко се използват следните
видове сравнителен анализ:
-Сравнителен анализ на финансовите показатели на предприятието със средните за отрасъла –
показва отклоненията на основните финансови резултати от средните за отрасъла. Разкрива резерви за
повишаване ефективността от финансовата дейност.
-Сравнителен анализ на финансовите показатели с тези на предприятия –конкуренти – разкрива
слабите страни на финансовата дейност, в сравнение с тази на конкурентите, с цел разработване на
мероприятия за повишаване на конкурентоспособността на предприятието на стоковия и на финансовия
пазар.
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-Сравнителен анализ на финансовите показатели на отделни поделения на фирмата – целта е да
се разкрият резерви за подобряване ефективността на финансовата дейност на отделните подразделения.
-Сравнителен анализ на отчетните и плановите (нормативни) финансови показатели. Той е
в основата на мониторинга (контрола) на текущата финансова дейност. Разкрива отклонението на
отчетните показатели от плановите и причините за това. На базата на анализа се разработват препоръки
към финансовата работа във фирмата.
Интегрален финансов анализ – разкрива комплексното влияние на различни фактори върху
агрегираните финансови показатели, например, показателите за рентабилност.
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА УСТОИЧИВОСТ С ПОМОЩА НА ФИНАНСОВИ
КОЕФИЦИЕНТИ
Коефициентите, използвани при анализа на финансовата устойчивост, се изчисляват в
информационната среда на финансовия отчет - баланса, който фиксира имущественото и финансовото
положение на стопанската организация към определена дата и отчета за доходите, представящ
финансовите резултати за определен период. Системата от коефициенти е аналитично средство,
което дава възможност на управлението да получи необходимите сигнали и симптоми за състоянието,
проблемите и политиката на фирмата.
Анализът на финансовите коефициенти решава следните основни задачи:
-контролна – дали решенията на мениджърския екип са правилни;
-аналитична – разкрива взаимните връзки в дейността на предприятието;
-управляваща – изходна база за подобряване насоките на развитие на фирмата;
-планираща – залага целите на бъдещото развитие;
Към най-важните финансови коефициенти (съотношения) са тези за капиталова структура
ликвидност, за обръщаемост на активите и капитала, , за финансова автономност и рентабилност.
Анализ на капиталовата структура - Обикновено капиталът се разглежда като паричен израз на
вложените в предприятието средства (активи). А капиталовата структура се разбира като съотношение
между различните източници на формиране на капитала, с които се финансира дейността на
предприятието през даден период. Капиталовата структура има важно значение за финансовата
стабилност на предприятието. Това определя интереса на финансовите мениджъри към аналитичното
й изучаване. Анализът на капиталовата структура дава информация за степента на осигуреност на
предприятието със собствени източници на ресурси и за равнището на финансова зависимост на
предприятието. Чрез показателите за капиталова структура се добива най-обща представа дали
функционирането на дадено предприятие е обусловено в преобладаваща степен от наличието на
собствен капитал или е за сметка на чужд капитал. Капиталовата структура представлява съотношението
между собствения и чужд капитал. Съотношението между елементите на капитала дават представа за
финансовото напрежение на фирмата и за по-пълна оценка на струкурата и трансформациите вътре и
между собствения и привлечения капитал.
На тази основа фирмата може да формира определени финансови стратегии с оглед поддържането
на даден финансов стабилитет.
Обикновено контроловата структура се характеризира в следните граници: - ниска степен, при
която собствения капитал е до 20-25% и показва силна зависимост от кредиторите;
- средна степен, при която собствения капитал е между 30% и 50%. Това е сравнително
благоприятна за бизнес капиталова структура;
- оптимална степен, при която собствения капитал е около 40%. Там се очертава ясно изразена
финансова самостоятелност на фирмата;
- висока степен, при която собствения капитал е над 70%, но трябва да бъде в разумно големи
размери, като се има предвид и неизбежното отрицателно влияние на инфлацията.
Според Д.Рафаилов, капиталовата структура може да се разглежда в тесен и широк смисъл. В
първия случай тя се формира от собствения капитал и дълга, използван за финансиране на дългосрочните
инвестиции, а във втория включва всички източници на финансиране – собствен капитал, дългосрочен
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и краткосрочен дълг.7
Основен показател за характеризиране на капиталовата структура е коефициентът за финансова
автономност.
Показатели за финансова автономност
С помощта на тези показатели се анализира финансовата структура на фирмата и нейното
влияние върху финансовия резултат и финансовото равновесие. Анализът на финансовата автономност
установява независимостта на фирмата от кредитори и способността да посреща дългосрочните си
задължения. Доброто равнище на финансова автономност означава, че фирмата е в състояние да
покрие плащанията си за дълъг период от време, което е гаранция за интересите на собствениците и на
кредиторите на фирмата.
Коефициент на финансова автономност (Кфа)
Кфа = Собствен капитал / Пасиви								

(1)

Съотношението е основен индикатор за качеството на финансиране на предприятието. Показва
с колко единици собствен капитал е покрита единица привлечен капитал. Това е индикаторът
на финансовата независимост на предприятието от външни кредитори. Размерът на собствения
капитал се влияе от отрасъла, а така също и от икономическата конюнктура В теорията и практиката
препоръчителната стойност за този коефициент е ≥ 0,5. При такава стойност инвеститорите са уверени,
че вложенията им могат да бъдат компенсирани от собствеността на предприятието. Като допълнение
към разглеждания коефициент се използва Коефициента на концентрация на заемния капитал. Сумата
на двата коефициента е = 1 (или 100%).
Коефициент на задлъжнялост (Кз)
Кз = Пасиви / Собствен капитал								

(2)

Той изразява степента на зависимост на предприятието от неговите кредитори. Показва колко
задължения са отчетени на 1 лев собствен капитал. Съответно неговата величина трябва да е помалка от единица. Нарастването му е сигнал за влошаване на финансовата устойчивост, защото
предприятието няма да може да маневрира при неочаквани обстоятелства. Все пак, обаче, невинаги
наличието на задлъжнялост може да се оцени като негативен показател. Ако предприятието умело
използва привлечените средства, не понася санкции за неизпълнение на договорени срокове или
не нарушава навременното плащане на дължими данъци и други вноски в бюджета и платените
лихви не се отразяват крайно отрицателно върху финансовия резултат, може да се направи изводът,
че е повишена рентабилността на собствения капитал. Този извод трябва да бъде обоснован и с
положителни оценки при ананлиза на показателите за ликвидност.
Анализ на ликвидността
Под ликвидност следва да се разбира способността на предприятието да обслужва текущите си
задължения (плащания) към кредиторите с разполагаемите краткосрочни активи. Под текущи плащания
се има предвид сумата на краткосрочните задължения и дела на дългосрочните задължения, дължими
през съответната година.
Ликвидността на предприятието е предпоставка за неговата платежоспособност, т.е. възможността
му да покрива своите задължения навреме. Тя се дефинира като количествена характеристика на
способността му да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, което
е равносилно на способността на активите на предприятието да се обръщат в налични пари. Т.е.
ликвидността е показател за финансовото равновесие между активите и задълженията.
Едно предприятие има добра ликвидност, когато средствата, които е възможно да се превърната
в парични средства са повече или най-малко равни на краткосрочните задължения. Нормалното
функциониране на предприятието ще бъде осигурено когото на всеки срок на погасяване на
задълженията, то разполага с достатъчни парични средства. За анализа и оценката на ликвидността на
7 Федотова М.А., В.М. Родионова, “Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфлации”, М., Перспектива, 1995, с. 98
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предприятието могат да се използват редица показатели. Общото за всички показатели за ликвидност
е, че се изчислява като отношение между пълния размер или само част на краткотрайните активи и
краткосрочните задължения. Не са желателни както ниските стойности на показателите за ликвидност,
защото те предполагат неплатежоспособност и банкрут, така и твърде високите – източник на попуснати
доходи и ползи.
Основните коефициенти за измерване на фирмената ликвидност са:
Коефициент на обща ликвидност – (Кол)
(3)
Кол = КА / Текущи задължения (ТЗ)							
Този показател е известен още като коефициент на покриване. Той дава информация за
възможността на предприятието да погаси предявените към него текущи задължения с всички активи,
които имат сравнително висока ликвидност, т. е. могат бързо и евтино да се превърнат в парични
средства - стоки, материали, финансови средства, вземания от клиенти. Тъй като материалните
запаси (МЗ) заемат голям дял в краткотрайните активи (КА), анализът изисква да се направи преглед
на състоянието на запасите и тяхната ликвидност. В литературата често се цитира, че нормата на
коефициента за обща ликвидност е 2. Но от значение е продължителността на технологичния цикъл в
предприятието, отрасловата му принадлежност, предишни резултати. По данни на К.Уолш нормата на
коефициента за обща ликвидност във фармацевтичната промишленост на САЩ и ЕС е 1,5, в Япония 2.1, за търговията – в САЩ – 1.1, ЕС и Япония – 0,98.
Същото се отнася и за коефициента за незабавна ликвидност, и за коефициента за абсолютна
ликвидност с нормативна стойност 0,2-0,25.
Коефициент на бърза ликвидност (Кбл)
Кбл = (Краткосрочни вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Текущи
задължения (ТЗ)									
(4)
Бързата ликвидност изразява възможността на дружеството да покрива своите текущи
задължения чрез краткосрочните си вземания, финансови активи и налични парични средства. При този
коефициент се изключва стойността на материалните запаси, които се считат за най-бавно ликвидните
от краткотрайните активи.
В случаите, когато преобладаващата част от стойността на краткотрайните материални активи
е от залежала, непродаваема готова продукция бъдещите продажби на фирмата евентуално ще бъдат
свързани със загуби. Същият резултат се очаква и когато относителният дял на запасите под формата
на некачествени и непродаваеми суровини и материали е голям.
Ето защо с изчисляването на коефициента на бърза ликвидност се цели да се установи дали
фирмата би могла да покрие задълженията към кредиторите си, ако обемът на продажбите рязко се
намали. В тази връзка всяко предприятие задължително трябва да изчислява и да следи този коефициент
не само за своето предприятие, но и за основните му клиенти и контрагенти. Стойността на показателя
се влияе от вида на отрасъла, препоръчителната му стойност е 1, но зависи от вида на дейността в
компанията и нейния мениджмънт.
Коефициент за незабавна ликвидност (Кнл)
Кнл = (Краткосрочни вземания +Парични средства) / Текущи задължения (ТЗ) (5)
Показателят характеризира способността на фирмата да покрие задълженията със сравнително
най-лесно ликвидните си активи. Добрият анализ изисква да се направи преглед на вземанията и да
се прогнозира тяхната събираемост. Вземанията, в т.ч. дивиденти от свързани предприятия, зависят
от финансовото положение на компаниите, които ги дължат. Просрочените вземания по продажби на
фирми, които са изпаднали в неплатежоспособност, не би следвало да се вземат предвид. Предоставените
аванси на подотчетните лица обикновено са сигурни вземания, както съдебните и присъдените
вземания и данъците за възстановяване. Особено прецизен трябва да бъде анализът на вземанията по
предоставени търговски заеми. Ако фирмата продава на кредит на няколко големи кредитополучатели,
кредитният риск се увеличава. Препоръчителната стойност на коефициента е 0.5, също се влияе от
отрасъла.
8 Бочаров В.М., “Финансовый анализ”,Учеб.пособие – СПб; Питер, 2004, с.75
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Коефициент на абсолютна ликвидност (Кал)
Кал = Парични средства / Текущи задължения (ТЗ)					
(6)
Коефициентът изразява способността на дадена компания да погаси текущите си задължения
само с наличните си парични средства. Показателите за ликвидност се анализират в динамика,
за да се очертае тенденцията на фирмата, сравняват се с приемливите параметри и със средните за
съответния отрасъл. Особено ценни за анализа са стойностите, получени въз основа на прогнозния
баланс. Препоръчителната стойност на коефициента е 0.2-0.25, също се влияе от отрасъла. Високите
стойности на показателите за ликвидност показват предпазлива тенденция на финансово управление,
което е за сметка на желаната по-висока рентабилност.
Начина на изчисляване на четирите показателя предопределя различното им съдържание. Това
различие произтича от различните съставни елементи на краткотрайните активи, включени при
изчисляване на коефициентите. Степента на ликвидност на различните краткотрайни активи е различна.
Текущите задължения също са с различни срокове за тяхното погасяване. Точното определяне, анализ
и оценка на ликвидността налага прецизиране на сроковете, в които ралзичните краткотрайни активи
могат да се превърнат в пари, както и на сроковете за погасяване на различните текущи задължения.
На дадени краткотрайни активи със съответен срок за ликвидност, следва да се противопоставят
текущи задължения със същия срок на погасяване. В тази насока използването на текущата счетоводна
информация ще позволи в определен порядък да се съди за готовността на предприятието да посреща
предстоящите си плащания.
Анализ на обръщаемостта на активите
Тези показатели характеризират ефективността на използването на активите и времето за
превръщането им в парични средства.
Могат да се изчисляват за активите като цяло и отделно за ДА, КА, МЗ и Вземанията. Показателите
се изследват в динамика и се сравняват със средните в отрасъла.
Времетраене на един оборот в дни (ДОб)
ДОб = средна наличност на КМА . 360 / нетен размер на приходите от продажби

(7)

Съотношението показва времето (в дни), за което КМА се превръщат в парична наличност. При
изследването му в динамика, ако стойностите намаляват, тенденцията е положителна. Благоприятно е,
ако стойностите му са по-ниски от средните в отрасъла.
Брой на оборотите (Боб)
Боб = нетен размер на приходите от продажби / средна наличност на КМА		

(8)

Показателят дава информация за броя на оборотите, които извършват КМА за една година, а също
и за обема продажби, който се реализира с единица КМА. Положителна е тенденцията, ако показателят
е по-висок, в сравнение с данните за отрасъла, а в динамика се увеличава.
Заетост на краткотрайните материални активи (Зкма)
Зкма = средна наличност на КМА / нетен размер на приходи от продажби		

(9)

Съотношението характеризира дела на КМА в реализацията на един лев продукция. Положителна
е тенденцията на намаляването ме в динамика и по-ниските стойности от средните за отрасъла
Период на събиране на вземанията от клиенти (Пств)
Показателят за вземанията е количествена характеристика за продължителността на уреждане
разчетите на предприятието по предоставени търговски заеми. Нарича се още среден срок на събиране
на вземанията. Съпоставя се обемът на вземанията, възникнали в резултат на продажби на кредит, със
среднодневните продажби на кредит.
Пств = (средна наличност вземания.360) / нетен размер на приходите от продажби на кредит		
(10)
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Размерът на продажбите на кредит и на възникналите в резултат на това вземания се влияе от
конкуренцията в отрасъла. Елемент на финансовата политика на фирмата е определянето на приемлив
период за събиране на вземанията. Анализът изисква съпоставяне на срока с плановия и с този на други
фирми от отрасъла. Ако периодът на събиране на вземанията е по-голям, това показва, че политиката
на фирмата по отпускането на кредити, наблюдаването им и инкасирането е много либерална.
Период на погасяване на задълженията към доставчици (Ппзд)
Този показател е количествена характеристика за продължителността на разчетите на
предприятието по получени търговски кредити.
Ппзд = (средна наличност по търг.заеми х 360) / сума на доставките на кредит

(11)

Съпоставят се задълженията по търговски кредити със среднодневните доставки на кредит.
Не е благоприятно, ако средният срок за уреждане на задълженията към доставчиците се отклонява
значително и е по-голям от средния за отрасъла.
Показатели за рентабилност
Показателите за рентабилност изразяват възможността на предприятието да възстанови направените
разходи и да реализира печалба. Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато
финансовият резултат е печалба и показват темпове на възвръщаемост на капитала. Коефициентите за
рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба и показват темповете на
декапитализация на предприятието. Показателите за рентабилност са количествени характеристики на
ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на
предприятието. Анализът на рентабилността не се свежда единствено до изчисляване на различните
показатели за рентабилност. Чрез него се разкриват връзките и зависимостите между основните
бизнес показатели, определят се факторите, влияещи върху доходността, измерва се тяхното влияние,
оптимизират се някои от основните параметри на дейността, обуславящи реализирането на максимална
печалба, разкриват се негативните страни и резервите в бизнеса. Всичко това съдейства за повишаване
ефективността на стопанското управление и рентабилността на предприятието.
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (Рт прод)
Ртпрод = Финансов резултат / нетен размер на приходи от продажби			

(12)

Коефициентът показва дела на печалбата в единица реализирана продукция. Показателят
се сравнява със средните стойности за отрасъла. Положително явление е, ако той е по-висок и ако
динамичният анализ показва нарастване на стойността му. Ако показателят е по-нисък от средния за
отрасъла, причините могат да бъдат високата себестойност на продукцията или по-високите цени,
което затруднява реализацията, а също и влошаването на икономическата конюнктура и спад на
потреблението.
Коефициент на рентабилност на собствения капитал (Ртск)
Ртск = Финансов капитал / собствен капитал						

(13)

Съотношението показва доколко ефективно се използва собствения капитал на фирмата. Ако при
изследването му в динамика показателят намалява, това е индикатор, че предприятието не използва
рационално собствените си ресурси. По мнение на експерти, показателят е в пределните норми, ако
покрива лихвения процент по най-безрисковите вложения в икономиката, увеличен с темпа с темпа на
инфлация.
Рентабилност на пасивите (Рпас)
Рпас = Финансов резултат / Пасиви								

(14)

Съотношението дава информация за рационалното използване на привлечения капитал.
Желанието е да е по-висок от средните за отрасъла, а в динамика да се увеличава. Ако тенденцията е
неблагоприятна, трябва да се потърсят причините.
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Коефициент на капитализация на активите (Ртакт)
Ртакт = Финансов резултат / сума на реалните активи					

(15)

Реалните активи са разликата между общата сума на активите и невнесения капитал.
Съотношението дава представа за ефективното използване на активите, способността на предприятието
при експлоатацията им да генерира печалба. Положително е, ако в динамиката тенденцията е към
повишаване и показателят е с по-високи стойности от средните в отрасъла. В противен случай се
търсят причините за влошаването, включително и чрез декомпозирането на показателя (интегрален
анализ) и отчитане на влиянието на продажбите и обръщаемостта на активите.
При анализа се установява към кой от тези показатели е най-чувствителна рентабилността и
управлението би следвало да се насочи към нейното подобряване.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременният етап на развитие на глобалната икономика налага непрекъснато усъвършенстване
управлението на бизнес дейността на фирмите. Важна част от това усъвършенстване е изготвяне
на анализи с широк профил за постигане на ефективна бизнес дейност. Методиката за анализ на
финансовата устойчивост се базира на система от абсоютни и относителни показатели за анализ, както
и на критерии, които с лекота могат да се адаптират към дейността на всяка фирма. Използването на
финансовият анализ дава възмойност да се разберат, осмислят и управляват реално съществуващите
връзки и зависимости между показателите в системата. Резултатите от анализа позволяват да се разкрият
и систематизират силните и слабите страни на фирмената дейност, дават възможност на ръководството
да направи определени изводи. На тази база би следвало да се вземат и адекватни управленски решения.
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