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I. Обща характеристика на дисертационния труд 
 

В сферата на туризма в България бяха съсредоточени големи по обем български 

и чуждестранни инвестиции. Официални данни показват, че през 2019 година по 

чуждестранни инвестиции туризмът се подрежда на четвърто място сред 

предпочитаните отрасли за инвестиции.1 Според някои прогнози ръстът в сектора през 

следващите 5 години се предвиждаше да бъде значителен и България да се превърне в 

една от популярните туристически дестинации в Европа. Обаче, разразилата се 

пандемия от Covid 19 обърка всички планове и прогнози, което обективно налага 

търсенето и прилагането на нови подходи. Остава открит въпросът и за избора на 

средства и пътища, по които трябва да се върви с цел най-пълноценно задоволяване 

потребностите и изискванията на клиентите.  

В тази връзка трябва да се отбележи, че съществуването на добре информирани 

и взискателни клиенти е толкова важно, колкото и тяхното създаване. Това е особено 

важно и за запазването и устойчивото развитие на съществуващите конкурентни 

предимства. Всичко това повече от всякога налага да се преодолява съществуващият 

традиционен начини на мислене и да се върви към принципно нови подходи, които да 

позволяват в най-голяма степен да се реализират предимствата на новите 

информационни технологии и потенциала на човешките ресурси – двата най-значими 

фактора за повишаване конкурентоспособността на туризма в създадените условия. 

Едни от тези иновативни подходи стават подобряването на визуализацията и 

дигитализацията на маркетинговия процес в условията на съвременна клъстърна 

структура.  

Тези подходи възникват в резултат на опитите на редица мениджъри да се 

справят със създадените пандемични проблеми. Те налагат да се анализират, преди 

всичко, основните процеси, протичащи в туризма, и осъзнаването на потребността от 

коренната им промяна в управлението на бизнеса, базирана върху оценката на 

текущото състояние на туристическия бизнес в резултат на пандемичната криза. 

Актуалност и значимост. Клъстерният подход, дигитализацията и 

визуализацията като иновативни подходи в маркетинга предизвикват обоснован 

научен интерес за постигане на високи резултати при развитието на туристическия 

бизнес. Наблюденията показват, че в България, вероятно поради липсата на достатъчен 

опит, тяхното приложение в сферата на туристическите услуги е ограничено, въпреки 

че като предпоставка за постигане на конкурентни предимства, в крайна сметка, може 

да доведе до добри резултати и особено в пандемична обстановка.. 

Информационните технологии са доказали своята водеща роля за изучаване и 

отчитане потребностите на клиента. Задачата за разработването на стратегия за 

използването на информационните технологии чрез дигитализацията и визуализацията 

се състои в създаването на поредица от целенасочени и координирани действия, 

позволяващи да се използват информационно-технологичните ресурси за създаване и 

поддържане на устойчиви конкурентни предимства. Това дава основания да се смятам, 

че всеки иновативен маркетингов подход би могъл да намери своето приложение и в 

нематериалната сфера, в това число и в туризма. В потенциала на дигитализацията и 

 
1 http://www.tourism.government.bg/ 



визуализацията е заложена възможността за промени във фирмата в посока към рязко 

подобряване ефективността от цялостната туристическа дейност. Тези промени 

изискват нови организационни структури, процеси, информационни потоци, системи 

за управление и фирмена култура. Всичко това е съществена предпоставка за 

повишаване конкурентоспособността във всяка от туристическите дейности, а 

постигнатите резултати, да водят до създаването на устойчиви конкурентни 

предимства в туризма.  

Анализът на научната литература показва, че въпросите, отнасящи се за 

иновационната дейност в туризма, не са достаточно изучени и изискват непрекъснато 

изследване и анализиране.  

“Феноменът” на дигитализацията и визуализацията и клъстърния подход 

провокира желанието на автора за разработване и обосноваване на някои техни 

теоретични и методологични аспекти, и да бъдат изведени някои практически 

принципи, тъй като на този етап разработените методи и технологии са основна 

заслуга, преди всичко, на практици и консултанти в областта на тези подходи. 

Целта на настоящото изследван е определянето на основните аспекти на 

определени иновативни маркетингови подходи за развитието на туризма – клъстерен, 

дигитализация и визуализация.  

За постигне на поставената изследователска цел, в дисертацията се търси 

решение на следните научни задачи:  

• Анализ на особеностите на туристическата дейност; 

• Анализ на маркетинга в дигитална среда и ролята на туристическия бранд; 

• Анализ на особености на графичния дизайн – рекламното изображение като 

част от иновационния маркетингов подход и устойчиво развитие на 

регионалния туризъм; 

• Анализ на маркетинговото позициониране на туристическия бранд в 

социалните мрежи; 

• Разработване на примерна иновативна структура в регионалния туризъм въз 

основата на клъстерен подход 

Обект на изследването са туристическите структури на регионално ниво. 

Предмет на изследване са дигитализацията и визуализацията на маркетинга в 

туристико-иновативните клъстъри на регионално ниво 

Методологията на изследването се базира на използване на широк набор от 

общонаучни и частни методики, съответстващи на интердисциплинарния характер на 

изследваното явление - анализ, синтез, метод на аналогиите, социологически метод, 

статистически методи, сравнителен анализ, моделиране, метод на рейтингова оценка.  

Основната теза, защитавана в дисертационния труд е, че използването на 

дигитализацията и визуализацията на маркетинговата дейност в съвременните 

условия и особено в кризисна обстановка дава възможност да се повиши 

ефективността в туристическата дейност чрез подобряване на критичните за 

нея измерения.  

Това, по наше мнение, може да се постига чрез иновативни маркетингови 

подходи и процеси и тяхното степенуване по значимост, от гледна точка на 

добавената стойност, която те създават, чрез нови решения. От друга страна, тези 

подходи водят до промяна във функционирането на цялата верига маркетингови 

процеси, а оттам и до по-висока рентабилност. 



В отделни части на дисертационния труд са застъпени следните 

изследователски хипотези:  

Първа - създаване на устойчиви конкурентни предимства чрез сравняване 

степента на зависимост на туристическия бизнес от дигитализацията и 

визуализацията, като информационни технологии.  

Втора - създаване на конкурентни предимства на туристическия продукт и 

чрез изследване възможностите на клъстърния подход.  

Достоверността и обосноваността на резултатите от изследването се 

осигуряват чрез използване:  

• резултати от фундаментални и приложни изследвания на български и чужди 

учени и експерти по въпросите за иновативното развитие на туризма;  

• официални статистически данни, аналитични и справочни данни от 

министерството на туризма др.  

• дигитални методи за получаване и обработка на интернет-информация за целите 

и задачите на изследването.  

Структура и обем на дисертации. Дисертационното изследване се състои от 

въведени, три глави, изводи и препоръки, приложения, списък на използваните 

източници - 163 наименования. Основният обем на работата включва (227 страници и 

съдържа - 18 таблици, 23 фигури, 20 формули) 

 

Въведение 

Съвременната глобализираща и динамично променящата се икономика и 

бързите обороти на технологичното развитие коренно промениха конкурентната среда. 

Движеща сила на тези промени стават информационните и комуникационните 

технологии. Новите възможности за генериране и предоставяне на информация 

променят начина на живот, на работа, на мислене2.  

Пандемията с коронавируса от началото на 2020г. оказа голямо влияние на 

състоянието и практически на по-нататъшното развитие на всички сфери в 

икономиката, в това число и в туризма. Такава тежка криза в туристическия бизнес не е 

наблюдавана от времето на Втората световна война. Обаче, всяка криза води не само до 

негативни последствия, но провокира нови възможности и предизвикателства пред това 

сериозно изпитание за целия туристически бизнес. В числото на тези възможности и 

предизвикателства стоят: ускоряването на процесите на цифровизация на 

туристическото обслужване; по-активно внедряване на иновативни технологии; 

използване на идеи на икономическата психология; актуализация на индивидуалния 

подход към клиента, а също екологичните аспекти на туристическия продукт; 

разширяване географията на туристическите маршрути и др.  

Туристическият бизнес се променя в резултат на непрекъснато изменящите се 

потребности. Успоредно с тях нараства и взискателността на потребителите към 

качеството на предлаганите продукти. Може да се каже, че тази промяна е свързана 

с глобализацията на обществените процеси и на технологиите за задоволяване на 

тези потребности. Новите технологии промениха и конкурентната среда в 

туристическия бизнес.  

 
2 Гъргаров З., Петров С., Световна икономика , 2019, С. 



Конкуренцията и промените принуждават маркетинговите мениджъри 

непрекъснато да преразглеждат стратегиите си, особено когато вече съществували 

конкурентни предимства отпадат поради нови технологии. Това предполага 

необходимостта да се търсят нови подходи за създаване на конкурентоспособни 

продукти за постигане на нови конкурентни предимства.  

 

II. Структура и съдържание на дисертационния труд 
 

В съответствие с тезата, целта, предмета и метода на изследване докторската 

теза е разработена в три глави.  

Въведение 

1. Теоретични аспекти на иновативния потенциал на 

туристическия бизнес 

1.1. Характерни черти и особености на туристическия бизнес 

1.2. Основни и специфични фактори за развитието на туризма 

1.2.1. Основни фактори 

1.2.2. Специфични фактори 

1.3. Особености на иновациите в туризма 

1.3.1. Фактори за иновативно развитие 

1.3.2. Специфика на иновативната дейност 

1.3.3. Същност на иновативния мениджмънт 

1.4. Клъстърният подход - потенциал за иновативен туристическия 

бизнес 

1.4.1 Същност и  особености 

1.4.2 Клъстеризацията – иновативен фактор 

1.4.3. Индикатори за конкурентоспособност 

1.5. Система за оценка на иновативния потенциала на туризма 

 

2. Методологически особености на маркетинга в туризма  

2.1.1. Характер и специфика на маркетинга в туристическия бизнес 

2.1.2. Методология на маркетинговите изследвания 

2.2.1. Основни методологични подходи 

2.2.2. Етапи в методологията на изследванията 

2.2. Иновативни методи за разработване на конкурентоспособен 

продукт 

2.2.1. Метод на качествените функции 

2.2.2. Специализирани методи  

 

2.3. Подходи за изследване поведението на потребителя на 

туристически продукти 

2.3.1. Етапи в потреблението и типове потребители 



2.3.2. Семантичният подход (тезаурусът) за оценка на 

потребителите 

2.3.3. Критерии за сегментиране на потребителите 

2.3.4. Анкетно онлайн проучване на потребителското поведение при 

избор на туристически продукт в дигитална среда. 

 

3. Възможни иновативни маркетингови компоненти в 

туристическия бизнес 

3.1. Регионализация на туризма въз основа на клъстерен подход 

3.2. Дигитализация на маркетинговата среда на туристическия 

бранд 

3.3. Особености в използването на графичния дизайн и рекламното 

изображение 

3.4. Маркетингово позициониране на туристическия бранд в 

социалните мрежи 

 

Изводи 

Приложение 1: Анкетна карта 

Приложение 2: Матрица за възможни варианти и степен на 

иновативност на брандинг-стратегия 

Литературни източници 
  



ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Първа глава 

Теоретични аспекти на иновативния потенциал на 

туристическия бизнес 
 

1.1. Характерни черти и особености на туристическия бизнес 

На туризма днес се възлагат големи надежди като икономически и социален 

фактор в настоящото и бъдещото развитие на страната ни. Предпоставка за това са 

нашите природни, исторически, етнографски и някои други естествени фактори, както 

и външнополитическият фактор – приобщаването на България към Европейския съюз, 

повишеният интерес и доверие към страната и обстоятелството, че тя все още е 

недостатъчно позната и за родните, и за чуждестранните туристи. 

Съгласно изследване на Световния съвет по туризма и пътешествията (WTTC), 

проведено есента на 2020 година, пандемията от коронавируса ежедневно е 

съкращавала до един милион работни места в световния туризъм. Най-пострадали се 

оказват Германия, на второ място Русия, на трето – Италия и Великобритания. В 

изследването се отбелязва, че общите загуби за отрасъла могат да достигнат до 2,1 

трлн. долара (на базата на опита от предшестващи епидемии, предизвикани от свинския 

грип H1N1 и атипичната пневмония SARS). 

За периода януари – май 2020 г. общият брой туристически посещения на 

чужденци в България е 1 150 497. Спадът спрямо периода януари – май 2019 г. е 52,9%.  

Фигура 1 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

ЯНУАРИ – МАЙ (БРОЙ) 

 

Източник: НСИ 

Намаление има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 

560 577 посещения и спад от -57,1%. Посещенията с цел гостуване са 88 235, като те 

намаляват с -43,9%. Посещенията с цел бизнес туризъм са 317 946, като те намаляват с -

50,5%. Посещенията с други туристически цели са 183 739. Посещенията с цел почивка 

и ваканция формират 48,7% от всички туристически посещения. 

1 666 980 1 783 395
1 942 863

2 192 030
2 436 394 2 443 029

1 150 497
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В тази връзка е необходимо рисковете, съпътстващи туризма, да се 

класифицират: по степен на управляемост (управляеми и неуправляеми); по 

продължителност (дългосрочни, средносрочни и краткосрочни), по природата на 

възникване (икономически, управленски, технически); по мащаби (микроикономически, 

макроикономически) и други. Важно е да се отчита, че туризмът в кризисна ситуация е 

достатъчно уязвим вид икономическа дейност, но периодът на възстановяване е 

относително непродължителен. Търсенето на туристически продукти и услуги се 

намалява, но не изчезва напълно. 

В случая се акцентира върху особеното място на туризма в икономиката на 

страната като вид стопанска дейност3. 

На първо място особено внимание се отделя на рационалността в дейността на 

домакинствата, към чиято дейност туризмът има непосредствено отношение.  

На второ място се отделя дължимото внимание на съвкупността и 

взаимодействието между такива ресурси, каквито са туристическата база и работната 

сила в туристическия бизнес. 

На трето място стои тясното взаимодействие между основните 

производствени фактори (земя, труд и капитал) и допълнителните фактори – 

предприемачество и информация. 

На четвърто място туристическата дейност се свързва с общия 

възпроизводствен процес, който се характеризира с прираста на парични доходи. 

На пето място се отдава заслужено внимание на многоплановостта и 

комплексността на взаимосвързаните туристически дейности. 

В настоящия момент, по наше мнение, наред с диференциацията на 

туристическите продукти се засилва и тенденцията към диверсификация, като един от 

начините за оцеляване на туристическия бизнес в не леката конкурентна борба за 

клиенти. 

Практиката показва, че технологията по разработването на туристическите 

продукти е под влиянието на някои специфични особености: политическите и 

социалните условия; специализацията на туристическите зони: «слънце – море», 

«отдих – лечение», «спорт» и т.н.; сезонност; «еластичност» на търсенето; 

географска привързаност на туристическите услуги; субективизъм при оценка 

качествата на потребителите.  

Тези специфични особености на туристическия продукт са взаимно свързани и 

влияят върху неговото придвижване и реализация на пазара на услугите. 

Туристическите фирми, след оценка на собствените възможности, по наше мнение, е 

желателно да анализират още веднъж търсенето при оценка на неговите възможни 

варианти, за да се подготви спецификацията на туристическия продукт. Едва след това 

да се пристъпва към разработване на маршрути и график за обслужване. По-нататък в 

съответствие с графика за обслужване да се съставят туристическите пакети и наборът 

от допълнителни услуги. Едновременно с това да се провежда договорна кампания с 

доставчиците на услуги. 

В маркетинговата стратегия на фирми, излизащи на външни пазари, се отчита 

териториалното разположение на задграничния партньор. Потенциалните клиенти на 

туристическия пазар винаги са под влиянието на една равномерно разпределена 

търговска мрежа по територията на цялата страна при значително преобладаване на 

градските пунктове за продажби. По наше мнение, желан резултат се постига (т.е. 

необходим туристически продукт с добро качество, нужно количество и при желана 

 
3 Лозанов, Е., Анализ на туристическата дейност, С., 1995  



цена), когато се използва съответна технология за организацията на преговорите с 

доставчиците на услуги.  

1.2. Основни и специфични фактори за развитието на туризма 
Туристическата дейност е под влиянието на определени основни и специфични 

ресурси и производствени фактори. Към основните производствени фактори се отнасят 

трудът, земята (природната среда) и капитала, а към специфичните – 

предприемачеството и информационните технологии.4  

Особеното на туристическата дейност се свързва с обстоятелството, че водещо място 

при нея заема използването на възможностите на природната среда. Доходността от 

капиталовложенията в природата, в сравнение с останалите отрасли, се оценява като 

близка до максималната. 

Като решаващи за успеха в туристическия бизнес се анализират и два 

специфични производствени фактори в лицето на предприемачеството и 

информационните технологии.  

Особено място в анализите заема и разработването и използването на 

съвременно програмно осигуряване. В тази връзка автоматизирането в работата на 

туристическите фирми се базира на използването на специализирано програмно 

осигуряване. Направени са следните изводи: 

Първо, необходимото ниво на автоматизация се определя преди всичко от 

мащабите, с които се сблъсква дадена туристическа фирма. 

Второ, в офиса на фирмата е необходима адекватна компютърна техника, без 

която съвременната туристическа фирма не може да работи. Същото се отнася и за 

електронната поща. Тя все повече се използва като удобен и главно по-евтин способ за 

информационен обмен. 

Трето, налага се създаването на специализирано туристическо програмно 

осигуряване, в зависимост от неговите ползватели – туроператори, агенти и др. 

1.3. Особености на иновациите в туризма 
Анализът на развитието на иновативната дейност в туристическия бизнес се 

базира на изследвания на учени в различни сфери на икономическата наука. Като нейни 

основни фактори се определят:  

• нивото на научно-техническото развитие, икономическата и политическата 

стабилност, наличието на актуална законодателна база и други външни 

фактори;  

• наличието на необходимия обем от природни, финансови и други ресурси;  

• нивото на развитие на туристическата инфраструктура;  

• формиралата се конюнктура на туристическия пазар, а също така степента и 

видът на конкуренцията;  

• осигуреността с висококвалифицирани кадри във всички сфери на 

туристическата дейност.  

Към факторите, обуславящи спецификата на иновационния процес в сферата на 

туризма се определят5:  

• първо, невъзможността на туристическите услуги да се съхраняват;  

 
4 Георгиев, Л. Регионална икономика, НБУ, С. 2015. 
5 Малахова, Н.Н. Инновации в туризме и сервисе, Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ»; Феникс, 2010.  

 



• второ, обемът на продажбите на туристически услуги в повечето направления е 

подложен на сезонни колебания;  

• трето, туристическите услуги са неосезаеми, тъй като се оценяват след 

консумирането им;  

• четвърто, фактът на продажбата и потреблението на туристическите услуги не 

съвпадат по време; 

• пето, често за получаване на услугата е необходимо потребителят да преодолее 

определено разстояние, т.е. да напусне мястото на постоянното си пребиваване.  

Спецификата на иновативната дейност в сферата на туризма се определя не само 

от особеностите на туристическите услуги, но и от специфичните особености на 

техните потребители и производители.  

 

1.4. Клъстерният подход - потенциал за иновативен туристически 

бизнес 
Иновативният потенциал се разглежда като системно свойство, позволяващо 

своевременно адаптиране на туристическия бизнес към измененията в околната среда с 

помощта на нови знания.  

Използването на клъстерен подход като потенциал за иновативен бизнес се 

предлага да се базира върху съответен факторен анализ. Предимството на факторния 

анализ се свързва с обстоятелството, че той позволява редуцирането на първичния 

набор от показатели до по-малък брой обобщени фактори, наречени главни 

компоненти. Тези фактори се определят още като „скрити“, тъй като не присъстват в 

явен вид в изходния масив от показатели. 

Ключовият признак, обединяващ всички трактовки на понятието „клъстер“, се 

свързва с близостта на участниците (или елементите) в клъстера, с определен модел на 

вътрешно взаимодействие на участниците в клъстъра, което позволява да се формира 

ново качествено състояние на тази общност6.  

По официални данни в България са регистрирани 261 клъстера. Основният 

център е София, където има 150, но такива са създадени също така в Пловдив, Варна, 

Бургас и Русе.7 

За формиране на регионални клъстери в сферата на туризма, се анализират 

следните етапи:  

Първи етап, анализ на социално-икономическата ситуация в региона и 

доказване необходимостта от формирането на клъстерна структура върху територията 

на даден регион.  

Втори етап, формиране на нормативно-правна база за функционирането на 

клъстера. На тази основа се разработват и методическите препоръки за формирането на 

регионалния клъстер.  

Трети етап, формиране организационната структура на регионалния клъстер. 

Извършва се разпределение на задълженията между всички участници в клъстера.  

Четвърти етап, създаване на механизъм за взаимодействие между всички 

участници в клъстера.  

Пети етап, разработване на система за оценка ефективността от 

функционирането на регионалния клъстер. На този етап е необходимо да се формира 

ясна система от обективни критерии, които най-пълно и достоверно да отразява 

текущата ситуация и перспективи за развитието на клъстера.  

 
6 Азоев Г. Л. Инновационные кластеры наноиндустрии, М. 2012.  
7 Сайта на НСИ ( www.nsi.bg) 

http://www.nsi.bg)/


Важна изследователска задача при обособяване на областите в България е 

създаването на специфични типове регионални профили, чрез които да се 

идентифицират приликите и различията между тях въз основа на изследване на 

съвместното влияние на показателите, характеризиращи социално-икономическото им 

състояние. 

За основни критерии при определянето и структурирането на регионалните 

профили в анализа са използвани комплексните измерители за 12 направления – 

„доходи и условия на живот“; „пазар на труда“; „инвестиции“; „инфраструктура“; 

„данъци и такси“; „администрация“; „демография“; „образование“; „здравеопазване“; 

„сигурност и правосъдие“; „околна среда“; „култура“. 

Факторният анализ позволява различията в социално-икономическото състояние 

на областите да се идентифицират в 4 „скрити“ главни компоненти. Относителното им 

влияние (делът в %) се вижда от фигура 2. 

Фигура 2.  

Главни компоненти и различия, дължащ се на съответния фактор (%) 

 

Забележка: Показателите с червен цвят имат обратна връзка с главния 

компонент. Общите различия, определени от „скритите“ фактори, са 

73%.  

След идентифицирането и интерпретирането на 4-те „скрити“ фактора – главни 

компоненти за формиране на типовете регионални профили, са обособени следните 

типове регионални профили (групи/клъстери от области) с различно социално-

икономическо състояние:8 

 

 

 

 

 

 

 
8 8 Цветков А., публикация в интернет https://www.regionalprofiles.bg/bg/top2015/ 

 



Фигура 7 

 

Въз основа на извършения факторен анализ от А. Цветков за установяване на 

влиянието на различните фактори върху социално-икономическото развитие на 

областите и формираните клъстъри могат да се направят следните обобщения: 

Първо, при всички типове профили са наблюдават както положителни, така и 

отрицателни характеристики в различни аспекти на социално-икономическото им 

състояние с изключение на София (столица). Единствено тя има цялостно благоприятен 

социално-икономически профил. 

Второ, икономическото развитие  пряко се влияе от проблемите в сферата на 

сигурността и правосъдието. Обаче, взимането на решение за инвестиции се влияе в по-

голяма степен от други фактори, а не толкова от равнището на сигурността и 

правораздаването. 

Трето, към момента подходът чрез ниски местни данъци и такси да се 

компенсират лоши демографски характеристики чрез евентуално привличане на 

инвеститори и мигранти няма да даде съществен резултат,тъй като нивата на данъците 

и таксите са само един от многото фактори, определящи както инвестиционните 

решения, така и решенията за заселване или емиграция. 

Четвърто, от общо деветте туристически района в страната само половината са с 

повече или по-малко благоприятни стойности на разглежданите показатели. Това 

обстоятелство свидетелства за необходимост от прилагане на иновативни подходи към 

организацията, планирането и управлението на туризма на пространствено равнище в 

България. 

В международен аспект анализът е насочен по-конкретно върху съседните 

държави на България - Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и Турция. 

Факторите, които оказват влияние върху степента на развитие на туристическия 

сектор в посочените държави, се оценяват чрез индекса на конкурентоспособност на 

пътуванията и туризма (Travel & Tourism - Competitiveness Index – TTCI). При  неговото  



изчисляване се отчита влиянието на 90 индивидуални индикатора, които  са 

разпределени в четиринадесет стълба (таблица 1).  

Таблица 1. 

Базови показатели за формиране индекса на конкурентоспособността на 

пътуванията и туризма9 

Показатели 

 

Конкурентни критерии 

 

Благоприятна среда 

 

Бизнес среда 

Безопасност и сигурност 

Здравеопазване и хигиена 

Човешки ресурси  и пазар на  труда, 

Инфраструктура на  информационните и комуникационни 

технологии 

 

Политики и условия, 

подпомагащи 

пътуванията и 

туризма 

 

Приоритизация  на  туризма 

Международна интеграция 

Ценова  конкурентоспособност 

Устойчивост на околната среда 

 

Инфраструктура 

 

Инфраструктура на  въздушния транспорт 

Инфраструктура на наземния транспорт и пристанищата, 

Туристическа инфраструктура 

 

Културни и природни 

ресурси 

 

Природни ресурси 

Културни ресурси и бизнес пътувания 

 

Тежестта на всеки един от базовите показатели е представена във фигурата. 

 
9 Тихомирова, И.И., Андреева А.А. Инновационная деятельность в сфере туризма: сущность и 

специфика, М., 2015  

 



 
Таблица 2 

Показателите на избраните държави. 
Показател/Страна България Румъния Сърбия Македо

ния 
Гърция Турция 

Благоприятна 
среда 
 

1.Бизнес 
среда 

4,4 
 

4,4 4,4 4,3 3,9 
 

4,4 

2.Безопаснос
т  и сигурност 

5,2 6,0 5,5 5,2 5,6 4,3 

3.Здравеопаз
ване и 
хигиена, 
 

6,7 
 

6,1 6,3 6,0 6,5 
 

5,5 

4.Човешки 
ресурси и 
пазар 
на труда 

4,6 
 

4,5 4,7 4,1 4,7 
 

4,2 

5.Инфраструк
тура на 
информацио
нните и 
комуникацио
нни 
технологии 

5,2 5,2 5,1 4,7 5,2 4,6 

Политики и 
условия, 
подпомагащи 
пътуванията и 
туризма 
 

6.Приоритиза
ция на 
туризма 

4,7 4,1 3,9 3,7 5,6 5,1 

7.Междунаро
дна 
интеграция 
 

3,9 3,9 3,2 2,3 4,1 3,8 

8.Ценова  
конкурентосп
особност 

5,7 5,6 5,5 5,8 4,9 5,6 

9.Устойчивост 
на околната 

4,8 4,4 4,5 3,6 4,5 3,7 

Формиране на индекса на 

конкурентоспособността на пътуванията и туризма 

Благоприятна среда -

тежест 25%

Бизнес  среда (5%)

Безопасност  и  сигурност (5%)

Здравеопазване и  хигиена (5%)

Човешки ресурси  и пазар на труда 
(5%)

Инфраструктура  на  
информационните  и 

комуникационни технологии

Политики и условия, подпомагащи 
пътуванията в туризма -

тежест 25%

Приоритизация  на  туризма (6,25%)

Международна интеграция (6,25%)

Ценова  конкурентоспособност
(6,25%)

Устойчивост на околната среда
(6,25%)

Инфраструктура -

тежест 25%

Инфраструктура  на  въздушния  
транспорт (8,33%)

Инфраструктура  на  наземния  
транспорт  и пристанищата (8,33%)

Туристическа инфраструктура
(8,33%)

Културни и природни ресурси -

тежест 25%

Природни  ресурси ( 12,5%)

Културни  ресурси  и  бизнес 
пътувания (12,5%)



среда 
 

Инфраструктура 
 

10.Инфрастру
ктура  на  
въздушния  
транспорт, 
 

2,7 2,7 2,6 2,4 4,8 4,7 

11.Инфрастру
ктура  на  
наземния  
транспорт  и 
пристанищат
а 

3,2 3,1 3,0 2,6 3,8 3,6 

12.Туристиче
ска 
инфраструкту
ра 
 

6,0 4,6 3,9 3,9 5,8 5,0 

Културни и 
природни 
ресурси 
 

13.Природни  
ресурси 

3,7 3,2 2,1 2,2 3,5 2,8 

14.Културни  
ресурси  и  
бизнес 
пътувания 
 

2,1 2,3 1,7 1,4 3,3 3,8 

 

Тези 14 критерия включват отделни показатели, които се изчисляват въз основа 

на данни от изследването на Световния икономически форум и варират в стойност от 1 

(най-лошо) до 7 (най-добро). Индексът TTCI се изчислява като средна стойност (средна 

аритметична стойност) на четирите компонентни под индекса, които сами се 

изчисляват като средни стойности (средно аритметично) на техните критерии. Всеки от 

критериите се изчислява като непретеглена средна стойност на променливите на 

отделните компоненти. Например, критерият „Човешки ресурси и пазар на труда“ е 

непретеглената средна стойност на квалификация на работната сила и пазара на труда. 

1.5. Система за оценка на иновативния потенциал на туризма 
Създаването на комплексна система за оценка на туристико-иновационния 

потенциал на регионите изисква:10  

• да се определят целите на иновационната политика, а също и политиката в 

областта за развитието на туризма в региона;  

• разработване на стратегия в развитието на регионалния туризъм;  

• формиране на информационна база за вземане на управленски решения от 

органите на властта;  

• съпоставяне на постигнатите резултати;  

• информационно осигуряване.  

Всяка от тези оценки се базира на комплекс от показатели, които най-пълно 

характеризират обекта за оценяване.  

Система от показатели, характеризираща иновационния потенциал в сферата на 

туризма 

Таблица 5 

 
10 Тихомирова, И.И., Андреева А.А. Инновационная деятельность в сфере туризма: сущность и 

специфика, М., 2015  



Показател Характеристика Единица мярка 

1. Научно-образователен 
потенциал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Количество на учреждения от  
висшето и средното професионално 
образование, осъществяващи 
подготовка на кадри в сферата на 
туризма. 
 
1.2. Количество на вътрешни и външни 
конференции, форуми, семинари по 
въпросите за развитието на регионалния 
туризъм, в които са участвали 
представители от региона 

Брой 

 

 

 

 

 

Брой 

2. Кадрови потенциал 2.1. Численост на работниците, заети в 
туристическия бизнес в  региона 
 
2.2. Обем на финансирането на 
мероприятията по преподготовка, 
повишаване на квалификацията и 
атестациите на туристическите кадри 

Брой 

 

 

 

Хил. лв. 

3. Инвестиционен потенциал 3.1. Обем на входящия туристически 
поток 
 
3.2. Дял на постъпленията от туризма в 
БВП 
 
3.3. Дял на разходите за научно-
изследователска дейност в общия обем 
на финансирането на регионалната 
програма за развитието на туризма 

Брой хора 

 

 

% 

4. Институционален потенциал 
 

4.1. Наличие на регионални нормативно-
правни актове, регулиращи 
иновационната дейност  
 
4.2. Количество действащи регионални 
нормативно-правни актове в сферата на 
туризма 
 
4.3. Количество проекти под формата на 
публично-частно партньорство в сферата 
на рекреацията и туризма 

Да = 1 

Не = 0 

 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Втора глава 

Методологически особености на маркетинга в туризма 

2.1. Характер и специфика на маркетинга в туристическия бизнес 

Актуалността на методологията на маркетинговите изследвания се обуславя от 

обстоятелството, че постоянното повишаване на ролята на туризма в световната 

икономика предполага необходимостта от търсене на иновативни маркетингови 

подходи в борбата за конкурентни предимства в областта на туризма. Те се определят и 

от новата пандемична обстановка, чиято характерна черта е нарушената динамиката в 

търсенето и предлагането. В тези условия ролята и мястото на маркетинга 

непрекъснато нарастват. 



Маркетинговата дейност в туризма основно се разглежда като: 

• маркетингов анализ и планиране с последващо разкриване на групата на 

потенциалните потребители; 

• анализ на производството на стоки или предоставяне на услуги на определени 

целеви групи; 

• координация в туристическата дейност за постигане на най-изгодни позиции 

на пазара; 

• определяне на пътищата за контрол на бизнес-процеса в съответствие с 

предварително поставените цели. 

Между различните нива на маркетинга се анализира тяхната връзка.  

Държавата, местните органи и асоциации получават данни от пазара, в това 

число и информация, постъпваща от фирмите, а те от своя страна обосновават своите 

маркетингови концепции на базата на националните и местните концепции за 

развитието на туризма. 

Министерството на туризма извършва маркетингови изследвания на национално 

ниво, ангажира се със събирането на статистически данни за туризма, с реклама и 

промоция на туристическия продукт на световния пазар, тъй като за развитието и 

подкрепата на туризма важна роля играе подкрепата на държавата. Международният 

опит показва, че успехите в туризма пряко зависят от това как на държавно ниво се 

гледа на този отрасъл и доколко той се подкрепя от държавата.  

От своя страна туристическите фирми разработват нови продукти, програми за 

турове, ценообразуване, подобряване качествата на продукта, а също така и с 

разработки в сферата на реализацията на туристическия продукт и реализацията на 

националните и местните концепции на маркетинга. 

2.2. Методология на маркетинговите изследвания 
Методологическите подходи в туристическия бизнес се свързват основно с три 

вида изследвания11: 

първо - текущо изследване, извършвано постоянно с цел разкриване на всички 

промени и тенденции, проявяващи се на туристическия пазар (даже незначителните 

промени в околната среда могат да се окажат съществени за управленските решения); 

второ - изследване на една определена ситуация (проблем) с цел проверка на 

предположенията или анализ на промените в туристическия пазар; 

трето - комплексни изследвания с цел оценка на формиращата се конюнктура, 

възникващите от нея проблеми и заплахи и появяващите се възможности. 

Като основни цели на маркетинговото изследване в туристическия бизнес се 

определят12: 

Първо, разкриването на съществуващи значителни проблеми. Разкриването на 

проблемите и причините, водещи до намаляване на ефективността, често са свързани с 

много елементарни вложения за изследванията в управленския процес. 

Второ, поддържането на връзка с целевите пазари. Те намаляват вероятността 

за възникване на рискове от неочаквани промени на пазарите. В определена степен 

изследванията осигуряват гаранция, че фирмата няма да предлага продукт, който във 

връзка с промените в пазарната конюнктура вече е остарял за дадения пазар. 

Трето, намаляването на разходите. Изследванията помагат да се определят 

най-ефективните методи за бизнес-дейност и да се изключат неефективните. 

 
11 Каракашева, Л. Международен маркетинг,  Призма, София, 2007 . 
12 Каракашева, Л. Международен маркетинг,  Призма, София, 2007 . 



Четвърто, разработването на иновативни източници за печалба. 

Изследванията могат да доведат до откриване на нови пазари, нови туристически 

продукти и нови варианти за използване на продукти, които вече са на пазара. 

Пето, помощта за стимулиране на продажбите. Това засяга, преди всичко, 

изследванията на потребителското отношение към продукта чрез което се търси 

оценката на потребителите. 

Шесто, създаването на благоприятно отношение от страна на 

потребителите. Потребителите смятат, че фирмите, които се занимават с подобна 

дейност, действително се грижат за тях и полагат усилия за създаването на продукт, 

който би задоволил техните потребности. 

Методологията на изследванията в туризма предлага различни подходи и форми 

- от елементарни до по-сложни и от просто сбиране на факти до използване на 

комплексни математически модели13.  

По наше мнение, анализът на редица експерти показва, че процесът на тези 

изследвания следва да включва няколко основни етапа: 

Първо, определяне на проблемите и формулиране на целите: 

Второ, извършване на ситуационен анализ. 

Трето, разработване на схема за изследванията. 

Четвърто, събиране на данни. 

Пето, представяне на информацията в таблици и анализ. 

Шесто, интерпретация на данните. 

Седмо. съставяне на отчет. 

Осмо, контрол. 

На тези етапи могат да бъдат използвани както първични, така и вторични 

данни. Първични са данните - с цел решаването на определен проблем в дадена 

туристическа среда. Вторични - с други цели и могат да бъдат получени от хранилища 

на вторични данни.  

Погрешен и неефективен подход, по наше мнение, е провеждането на 

туристически изследвания, насочени към получаване на първични данни без проверка 

на необходимата информация от наличните вторични източници. Необходимо е 

първични данни да се търсят само в случай, когато след изучаването на всички 

съответни вторични източници на данни не се получават достатъчно информация за 

решаване на проблема. 

Методологически вторичните данни следва да се използват като изходна точка 

за изследванията. Когато се намерят подходящи източници за вторична информация, 

това позволява да се икономисват значителни ресурси и време. 

Независимо от техните предимства, използването на вторични данни има и свои 

недостатъци. Основен недостатък е, че тези данни остаряват с времето. Например, 

преброяването на населението се извършва, примерно през 10 години. В края на този 

период данните за населението могат да се променят и да не бъдат достатъчно полезни. 

В заключение се прави изводът, че, когато е невъзможно да се ползва 

информация от наличните вторични източници или когато наличната информация е 

остаряла или недостатъчна за решаването на изследвания проблем, или съществуват 

съмнения за нейната достоверност, е необходимо да се работи с първични данни. 

Например, при необходимост от информация, засягаща мнението на потребители за 

туристически продукт, е целесъобразно да се търси първична информация, т.е. да се 

анкетират непосредствени потребители. Както вече беше посочено, методологически е 

 
13 Статев, В. Икономика на туризма, Основни аспекти, ВУАРР, Пловдив, 2009. 



оправдано търсенето на първични данни само, след като е била изучена цялата налична 

по дадения проблем информация от вторичните източници. 

2.3. Иновативни методи за разработване на конкурентоспособен 

продукт 
Методологията за разработване на конкурентоспособен продукт, отговарящ на 

изискванията на целевите сегменти потребители (реализиране на стратегията technology 

pull), е известна под различни наименования. Най-известна от тях е „структуриране на 

качествените функции“ (quality function deployment, QFD)14. 

В основата на методологията QFD лежи идеята за съвместяването един към друг 

на два компонента: първо, детайлизираните потребности на потребителя и второ, 

техническите характеристики на бъдещия или на съществуващия продукт.  

За получаване на необходимата информация по потребности се използва 

изследователската част на QFD - VoC.  

В инструментариума на VoC  („глас на потребителя“) обикновено се използват:  

• фокус групи;  

• задълбочени интервюта;  

• специални техники от арсенала на невромаркетинга и асоциативните методи;  

• анкетни допитвания;  

• маркетингови експерименти;  

• „тайнствен купувач“.  

Всички изброени методи се отнасят към категорията полеви изследвания на 

пазара за разлика от кабинетните изследвания (събиране и анализ на вторична, вече 

съществуваща информация). 

Успоредно с „фокус групите“ и „задълбочените интервюта“ се използват и други 

специални техники за изучаване на потребителското поведение – невромаркетинг, 

асоциативни методи и др.15 

Невромаркетингът като теория и практика за изучаване на потребителското 

поведение е била разработена от психолозите в Харвардския университет (САЩ) през 

90-те години на миналия век16. Тя се базира на твърдението, че за мисловната дейност 

на човека (заедно с неговите емоции) основно (90%) отговаря подсъзнателната, т.е. 

неконтролируемата от съзнанието област на мозъка. 

Асоциативните методи използват беседи и асоциативни изпитания на думи и 

словесни асоциации. В процеса на асоциативната беседа респондента се ориентира към 

въпроси от такъв род“ „За какво ви провокира да мислите това или това…?“ Какви 

мисли у вас възникват сега във връзка с ..?“ и т.н. Този метод позволява на респондента 

да говори всичко, което му идва в главата. В случай, че някои респонденти изпитват 

трудности при изразяване на своите предпочитания (макар и в резултат на 

недостатъчен запас от думи), те се ограничават с няколко варианти на отговори. 

Реализирането на посочените методи, по наше мнение, предполага висок 

професионализъм от провеждащите изследването, което е свързано с високи разходи за 

тяхната реализация. Това с особена сила се отнася за интерпретацията на получените 

резултати. Обикновено тези методи се използват, след като изследователят въз основа 

на проведено анкетиране вече е получил информация, позволяваща му да формулира 

няколко хипотези, които да бъдат или потвърдени, или опровергавани. 

Анкетните допитвания се използват сред купувачи - физически лица, а също и 

длъжностни лица както във фирми, така и в организации, явяващи се постоянни 

 
14 Молчанов Н.Н., Маркетинг иновации, М.2015 

15 Пак там 

16 Boxwell, R., Jr., Benchmarking for Competitive Advantage ,2000  



клиенти. Начинът на комуникация между изследователя и анкетирания можа да се 

извършва чрез пресата, пощата, раздаване на въпросници и Интернет. В първия случай 

се публикува на страниците на списания или вестници въпросник с призив към 

читателите писмено да отговарят чрез пощата по посочен адрес. При пощенска анкета 

съответен брой въпросници се изпращат на организации и предприятия с молба за 

отговор. Прякото раздаване на въпросници се извършва на група хора, съсредоточени 

на едно място с молба да ги запълнят и непосредствено предадат. 

Маркетинговият експеримент се разглежда като активен метод за събиране на 

първична информация за потребителите и туристическия пазар.17 Той е полезен за 

изучаване на потребителите в етапа на извеждането на дадена иновация на пазара. 

Основен обект на маркетинговия експеримент са потребителите. Субективната 

страна на експеримента е в обстоятелството, че първо, потребителят възприема 

външния свят в съответствие със своя индивидуален опит и второ, че маркетологът 

също възприема информацията, която получава, в определена степен субективно. В 

тази връзка се използват няколко класификации на маркетинговите експерименти. 

Съгласно една от тях се разграничават три типа експериментални подходи: 

предварителни експерименти; същински експерименти; квазиексперименти. 18 

В дългогодишната история на QFD ползвателите на тази методология успяват да 

приложат всички достъпни инструменти за маркетингови изследвания. Особеното е, че 

този подход е единствен, който на практика преодолява хроничното разминаване 

между качествените и количествените изследвания. Практически цялата информация за 

потребностите, получена в процеса на обработка на резултатите от качествените 

изследвания, се подлага на количествен анализ на следващ етап. По отношение на 

конкретния инструментариум, във всеки проект той се диктува от неизбежен 

компромис между разходи и резултати. 

 

2.4. Подходи за изследване поведението на потребителя на 

туристически продукти 
Потреблението на туристическите продукти се анализира чрез съответните 

фактически, виртуални и икономически параметри. 

Процесът на потребление на туристическия продукт се разграничава в три 

основни етапа, които се обособяват един от друг по форма и съдържание. 

Първият етап - възприемането на продукта. 

Вторият етап - виртуалното потребление. 

Третият етап - фактическото потребление. 

Следва да се отчита, че на етапа на фактическото потребление обект на 

възприятие от съзнанието се явява не самият туристически продукт, а процесът на 

неговото потребление от човека. Той се проявява в усещанията, които представляват 

вътрешни информационни сигнали за организма, разграничавани и обработвани от 

мозъка благодарение на удивителната способност на човешкото съзнание за 

самоанализ. Особеностите на различните етапи са посочени в таблицата. 

Таблица 7 

Етапи в процеса на потреблението 

етапи форма съдържание 

Възприятие Създаване и използване на 

информационен канал 

между продукта и 

Разпознаване (идентифициране) на 

туристическия продукт. 

 
17 Аакер Д., Меркетинговые исследования, СПб. 2004. 
18 Гладких И.В., Ценовые исследования в маркетинге: содержание, история, методология, СПбГУ, 2004  



потребителя. 

Виртуално 

потребление 

Мислено моделиране на 

фактическото 

потребление. 

Ползване на информационния 

компонент за материалните 

продукти или постигнатите форми 

за идеалните продукти. 

Фактическо 

потребление 

Възприемане на 

усещанията от 

потреблението. 

Задоволяване на потребностите и 

натрупване на опит от 

фактическото потребление. 

 

Предложеният анализ е опит за неговото изучаване от позициите на маркетинга, 

въпреки че потреблението може да бъде едновременно предмет на изследване и от 

други области на научното познание. Маркетолозите следва да отделят голямо 

внимание на практическите въпроси, свързани непосредствено с процесите на 

потреблението, за да имат възможността да ги управляват при реализиране 

икономическите цели на фирмата. 

Практическият опит, по наше мнение, е показал, че процесът на потребление на 

нови туристически продукти зависи от два основни фактора: 

• първо, от степента на готовност на потребителя да възприеме новия продукт; 

• второ, от степента на иновативност в новия туристически продукт за 

конкретния потребител. 

По тези фактори потребителите се разграничават много ясно.  

В таблицата са посочени някои типове потребители от анкетни изследвания в 

зависимост от бързината на възприемане на нов продукт.19 

Таблишца 8 

Типове потребители по отношение на иновациите 
Тип Характеристика 

Новатори – 2,5% Първи пробват иновацията. Склонни към  риск 

Бързи последователи – 13,5% Лидери в мненията. В своята среда правят продукта 

известен и моден 

Бързо мнозинство – 34% Готови да придобият новия продукт въз основа на 

положителни отзиви от представители на референтна 

група 

Късно мнозинство – 34% Придобиват иновацията след нагледно нейно предимство 

Консерватори – 16% Възприемат иновацията само тогава, когато тя става 

традиционен продукт 

Сегментирането на потребителите по други принципи за придобиване на 

иновативен продукт в голяма степен се ориентира към: 

• първо,  жители на крупни градове; 

• второ, млади потребители; 

• трето, лица с високи доходи; 

• четвърто, лица с високо образователно ниво, т.е. представители на професии с 

преобладаващ умствен труд. 

За маркетолозите внимание заслужава и диференциране на потребителите по 

отношение им към риска. Съвременните психофизиологични изследвания показват, че 

склонността към риск и неговото избягване са вродени реакции, които са свързани с 

такива личностни черти на индивида като импулсивност, независимост, стремеж към 

успех. 

Таблица 9 

 
19 Энджел Д., Блэкуэл Р., Миниард П., Поведение потребителей, СПб, 1999 

 



Типове потребители по отношение на риска20 
Тип Характеристика 

Способни на риск Способни са да представят значителен брой алтернативни решения, 

вярват в собствените си сили, притежават ниско ниво на тревога, 

ориентирани са към външното обкръжение, стремят се към успех и 

доминиране и са агресивни. 

Избягващи риска Неуверени в себе си, имат високо ниво на тревога, ориентирани са към 

вътрешни мотиви, неспособни да генерират решения. 

Съществуват няколко метода за измерване показателите по нива на 

иновативност. Общ подход за всички прилагани методи е подборът на 

експлоатационните параметри, задоволяващи потребностите на потребителите за 

оценка на нивата. При оценката обикновено се използват следните групи параметри: 

• предназначение на продукта; 

• надеждност; 

• екологичност; 

• експлоатационни разходи (цена на потреблението). 

Приема се, като правило, че колкото е по-високо иновативното ниво на 

продукта, толкова по-голяма е неговата ценност. Могат да се разграничат четири типа 

пазарна среда на нов туристически продукт със следните основни параметри: 

• първи, когато концепцията за туристическия продукт е нова за фирмата, но 

привична за пазара; 

• втори, когато концепцията за продукта е нова и за фирмата, и за пазара; 

• трети, когато пазарът е запознат с фирмата, а фирмата – с пазара; 

• четвърти, когато пазарът не познава фирмата, а фирмата – пазара. 

Таблица 10 

Матрица на нов туристически продукт 
С1 – туристическият продукт е нов за фирмата, 

но привична за пазара; 

П1 – пазарът познава фирмата, а фирмата – 

пазарът. 

С1 – туристическият продукт е нов за фирмата, 

но привичен за пазара; 

П2 – пазарът не познава фирмата, а фирмата – 

пазарът. 

С2 – туристическият продукт е нов и за 

фирмата, и за пазара; 

П1 – пазарът познава фирмата, а фирмата – 

пазарът. 

С2 – туристическият продукт е нов и за 

фирмата, и за пазара; 

П2 – пазарът не познава фирмата, а фирмата – 

пазарът. 

За обяснение на спецификата в икономическото поведение на потребителите в 

теорията на семантичната информация се прилага широко използваното понятие 

„тезаурус“ (систематизирана съвкупност от знания, с които на определен етап 

разполагат обществото, групата или отделният индивид).  

Основната идея на тази теория е в обстоятелството, че информацията може да се 

оценява от възприемащата система по степента на изменение на съдържащата се в 

системата собствена информация на значенията с помощта на натрупването на външна 

информация. Така, потребителят, за да възприеме някаква информация от външни 

източници, следва сам да притежава определен минимален „запас от знания“, който в 

науката се обозначава като „тезаурус“. 

За успех е необходимо туристическият продукт да съответства на тезауруса на 

потреблението за съответната категория хора. Най-добре е, по наше мнение, продуктът 

незначително да превъзхожда формиралия се тезаурус за потребление от конкретна 

 
20 Гъргаров З., Рисковете в икономическата и финансовата дейност, С. 2015 

 



категория клиенти. Продуктът ще бъде отхвърлен, ако той изостава от високия тезаурус 

на потребителите. 

Във връзка с наличието на бариери пред възприятието на нови продукти (при 

различна информираност на ползвателите за продукта) е полезно маркетингът да 

подразделя клиентите на няколко стандартни категории – по степента на тяхната 

информираност за продукта и готовността за придобиване на иновативна 

дестинация. 

Изборът на пазарен сегмент за реализиране на иновации се определя като най-

важната задача пред маркетинга за всяка иновационно ориентирана фирма, която се 

решава чрез търсенето на потребители от гледна точка на нейните търговски интереси. 

От гледна точка на информационните процеси се налага да се търсят потребители, 

които са най-близки по тезаурус. Като най-важни се определят два критерия за оценка 

на потребителите. 

Първо, доколко е възможно фирмата по най-добрия начин да задоволи 

интересите на конкретна група потребители. 

Второ, доколко работата с дадената категория потребители ще донесе на 

фирмата по-голяма изгода. 

Диференцирането на пазара по сегменти (с последващ всестранен анализ) 

позволява на фирмата да определи (за съответния продукт) или да избере (за 

разработвания продукт) свои целеви потребители и оптимално да разработва 

продуктовата, пазарната и рекламната стратегия. В зависимост от подхода към процеса 

на сегментирането се разграничават следните маркетингови стратегии: 

• първа - масов, недиференциран маркетинг. Фирмата предлага един (среден) 

продукт за цялата съвкупност от потребители; 

• втора - концентриран маркетинг. Фирмата концентрира усилията върху 

предлагането на един или няколко продукта на един пазарен сегмент (ниша); 

• трета – продуктово-диференциран маркетинг. Фирмата предлага на 

няколко сегмента специално разработен за всеки от тях продукт; 

• четвърта – индивидуален маркетинг. Фирмата предлага индивидуален 

продукт за всеки потребител. 

Всяка от тези стратегии се определя от броя на идентифицираните и 

потенциално рентабилни сегменти и от ресурсите на фирмата. Когато те са ограничени, 

за предпочитане е концентрираната, фокусираната маркетингова стратегия. 

Предлага се при ориентирането на туристическата фирма към целеви сегмент 

или сегменти дейностите да се осъществяват в следната последователност: 

• разработване на принципи за сегментиране на пазара; 

• разработване на профили на определените пазарни сегменти; 

• оценяване на пазарните сегменти от гледна точка на икономическите 

интереси на фирмата; 

• избор на целеви сегмент или сегменти; 

• разработване на маркетингов комплекс за избрания пазарен сегмент. 

Фирмата следва да избира подход за сегментиране в зависимост от вида на 

иновациите, особеностите на пазара, целите, задачите, условията и възможностите за 

собствена дейност, тъй като съществуват принципни различия при пазарното 

сегментиране на обикновени потребителските стоки и тези на туристическите 

продукти.  

На пазара на туристическите продукти, като правило, се използва стандартно 

априорно сегментиране, от което се избират най-значими продукти за дадения пазар.21 
 

21 Овруцкий А.В.,Социальная онтология потребления, М.2012 



Таблица 11 

База за априорно сегментиране на туристическите пазари 
Групи Принципи на сегментиране 

Демографски Пол 

Възраст 

Размер на семейството 

Социални Ниво на образование 

Квалификация 

Професионална принадлежност 

Регионална принадлежност, националност 

Социален статус 

Икономически Ниво на доходите 

Начин на плащане 

Психографски 

 

Начин на живот 

Тип личност 

Отношение към здравето 

Увлечения 

Особености на провеждането на свободното време 

Отношение към иновациите 

Географски Регион 

Административна единица 

Плътност на населението 

Природно-климатични Климатични зони 

Годишно колебание на температурата 

Условия за живот Особености на региона 

Особености на жилището 

Физиологични Състояние на здравето 

Физиологични особености 

Оценяването на избраните сегменти се извършва от гледна точка на 

икономическите интереси на фирмата, т.е. доходността, което предполага наличие на 

следната маркетингова информация: 

• брой на потребителите от даден тип и средно потребление на продукта; 

• тенденция в продажбите на аналогичен продукт в дадения сегмент; 

• ниво на конкуренцията в дадения сегмент (колко фирми се конкурират в 

него); 

• рентабилност на работата с този сегмент (съотношение между 

приемливата цена за сегмента и себестойността на продукта при 

нужните за купувача характеристики). 

Анкетно онлайн проучване на автора за потребителското поведение при 

избор на туристически продукт в дигитална среда. 

В периода януари - февруари 2021г. извърших подготовка и предприех 

организационни дейности във връзка с провеждането на онлайн анкетно проучване в 



дигитална среда на потребителското поведение при избор на туристически продукт. 

Анкетата бе проведена в периода 15 март 2021г.- 25 март 2021г. За този период в 

анкетата взеха участие 130 души. 

Участниците бяха помолени, без да се влияят от ситуацията с „Ковид 19“ да 

дават своите отговори на базата на периода преди пандемията или за поведението си 

евентуално след нейното приключване, за да се игнорира влиянието на нестандартния 

социално-икономически и психологически аспект. 

1. Профил на участниците. 

1.1. Пол 

106 от участниците са жени, което съставя 81,5%. Броят на жените спрямо мъжете е 

по-висок понеже по наши наблюдения от практиката, най-често те се занимават с 

въпросите около семейните почивки. Също така е доказано, че нежния пол е по-

активен в онлайн пространството. 

1.2. Възраст 

По отношение на възрастовите показатели най-активни са участниците във 

възрастовите сегменти 21-30г. и 31-40г. Следвани са от тези във възрастовата граница 

между 41-50г. Най-малко активни са тези над 61г., което се обуславя от онлайн 

формата на анкетното проучване. 

1.3. Заетост 

 

Над 90% от анкетираните са 

работещи хора, като 20% от анкетираните съвместяват работата с ученето. Това е много 

добър показател за нашето проучване, защото в анкетата са се включили именно 

хората, които сами си заработват средствата необходими за туристическите продукти и 

услуги. 

1.4. Доход 



Средната работна заплата за България за края на 2020 г. е 1437лв. 22, а това обуславя 

високия брой участници с заплата 1000-2000лв, които съставят 55,4 % от проучваните 

или 72 човека. 

2. Получени резултати 

2.1. Най-запомнящ се тип реклама на туристически продукт или услуга 

След задаване на въпроса „Какъв тип реклама в сферата на туризма видяхте 

последно?“ получихме следните отговори подредени по низходящ ред: 

• Реклама в социалните мрежи -76,9% 

• Банер в сайт- 10,8% 

• Билборд реклама – 4,6 

• Телевизионна реклама-4,6 

• Реклама в печатно издание-1,5  

Дигиталната реклама заема над 87% от получените отговори, което доказва нейната 

ефективност спрямо останалите видове реклама.  

2.2. Най-важна съставна част на една реклама за крайния потребител 

На въпроса „На кое бихте отдали най-голямо значение за проявата на интерес към 

рекламата на туристически продукт?“ получихме следните показатели: 

 
22 По данни на Националния статистически институт - https://www.nsi.bg/bg/content/3928/национално-

ниво 



 

Най-голямо значение анкетираните са отдали на изображението, което 

присъства в рекламата, което доказва важността на визуализацията. На второ място се 

нарежда текстовото оформление и на последно мястото на позициониране на 

рекламата. 

2.3. Видове реклама 

След задаване на въпроса „На какъв вид реклама най-често обръщате 

внимание?“ анкетираните са посочили близки резултати за изображение и видео, а 

текстовата реклама е останала на заден план. Този резултат се дължи на това, че и 

двата типа реклама въздействат визуално, което още веднъж потвърждава значението 

на визуализацията. 

На анкетираните бяха задени и няколко въпроса относно техните предпочитани 

дестинации и действията им преди и по време на резервирането на туристически 

продукт или услуга. 

2.4. Колко често избирате България за своята почивка/екскурзия? 

 

2.5. Кое е най-важното за Вас при избора на дестинация за почивка/екскурзия? 



 
2.6. Колко време отделяте за проучване на мястото, което ще посещавате? 

 
2.7. Как предпочитате да резервирате вашата почивка/екскурзия? 

 

 

От този блок въпроси ни стана известно, че по-голямата част от анкетираните 

предпочитат България за своята почивка или екскурзия. При избора на дестинация най-

важна се оказва местността и забележителностите. А за проучване отделят възможно 

най-много време. Самата резервация я правят основно или онлайн или чрез разговор 

със сътрудник. 

На базата на тези данни, авторът прави заключението, че един от най-важните 

фактори във 21 век е бързото и лесно намиране на информация за местността, на чиято 



територия се намират туристическите продукти, тъй като  след достигане на рекламата 

до крайния потребител, той прави по-обстойно проучване. 

В заключение се обобщава, че за анализ и избор на пазарни сегменти 

маркетингът може да използва и специални експертни системи. Подобни системи 

обикновено са както тясно специализирани (решаващи задачата само за сегментиране), 

така и универсални програмни пакети. 

 

Трета глава 

Възможни иновативни маркетингови компоненти в туристическия 

бизнес 

3.1. Регионализация на туризма въз основа на клъстерен подход 
Туристическият клъстер се явява вторична институция, тъй като правилата в 

клъстера се съгласуват с правилата на институции от по-високо ниво. От тази гледна 

точка клъстерът се проявява като вътрешна институция, включена в по-крупни 

институции. Той се ориентира към конкретни участници в икономическата институция, 

тъй като се създава на базата на определена територия, което, безусловно, ограничава 

кръга от възможните участници в клъстера. Правилата за функциониране на 

икономическите субекти вътре в клъстера се определят от комплекса от следните 

механизми: 

• Организационно-икономически механизъм; 

• Финансов механизъм; 

• Механизъм за правно регулиране. 

Нашият анализ е насочен към усъвършенстване на организационно-

икономическия механизъм, като един от съставните компоненти на туристическия 

клъстер. В първа глава бяха посочени някои проблеми в съществуващия подход към 

организацията на туристическите клъстери. За отстраняване на тези проблеми и 

противоречия смятаме, че е необходимо да се усъвършенства механизмът за 

функциониране на туристическите клъстери. По наше мнение, решаването на тази 

задача се заключава в прехода към иновационно-ориентиран път за развитие на 

туристическите системи. Необходимостта от внедряването на иновации в сферата на 

туризма беше обоснована в първа глава. Според иновационната активност могат да се 

разграничат три типа клъстери: иновационни; стимулиращи иновационното развитие; 

ползващи чужди иновации. 

Разграничаването на туристическо-иновационния клъстер сред другите клъстери 

и агломерации в сферата на туризма следва да се извърши по следните критерии: 

• особености в структурата на участниците в клъстера; 

• развита иновационна инфраструктура, стимулираща приток на високо 

квалифицирани специалисти, а също и инвестиции; 

• висок дял на иновационни продукти в общия обем на производството 

(услугите). 

Най-целесъобразен подход за организирането на регионални туристически 

клъстери е то да се извършва на чрез инициатива от страна на държавните органи. Тази 

задача следва да бъде първостепенна за общинските власти, тъй като само държавата в 

съвременната ситуация може да финансира създаването на необходимата туристическа 

инфраструктура, отсъствието на която е съществена бариера за навлизането на частен 

капитал в отрасъла. 

Разработването и усъвършенстването на иновационната политика на клъстера 

предполага формирането на съответна политика и стратегия за неговото развитие. 



Стратегическият план за развитието на клъстера прави по-предсказуемо поведението на 

субектите в клъстера. При това, планирането на ниво отделен субект вътре в клъстера 

следва да се осъществява в съответствие с общата стратегия за развитие.  

Задачата по разработването на системата от показатели, отразяващи 

ефективността на функционирането на туристико-иновативния клъстер е една от най-

важните, тъй като планирането на бъдещите показатели за развитието следва да се 

базира на съществуващи постижения. Налага се изводът, че без единна система за 

оценка е невъзможно да се оцени динамиката в развитието на клъстера. 

Инфраструктурата на туристико-иновативния клъстер включва всички елементи 

на туристическата инфраструктура - средствата за настаняване, предприятията на 

общественото хранене, транспортната система и др. Към тях се отнасят и банки, 

фондове, борси, технопаркове, бизнес-инкубатори, информационни и консултантски 

центрове и др. 

Ключовите компетенции на всеки туристико-иновативния клъстер се обуславят 

от неговите основни конкурентни предимства. Компетенциите на клъстера се разделят 

на базови и новосъздавани.  

Към базовите компетенции се отнасят тези, въз основа на които се създава 

клъстерната структура, т.е. съвкупността от ключовите компетенции на субектите, 

потенциални участници в клъстера. 

Базовите маркетингови компетенции за туристико-иновативния клъстер се 

проявяват чрез:  

• умението да се изследва туристическия пазар, конкурентите, потребителите, 

доставчиците, партньорите и др.;  

• уменията в областта на разработването на рекламната компания, ценовата 

политика, избора на канали за разпределение и др.  

Новосъздавани компетенции на туристико-иновативния клъстер са тези, които 

се проявяват непосредствено в процеса на функционирането на клъстера. Те в отличие 

от базовите имат изключително индивидуален характер и затова ще са различни за 

всеки туристико-иновационен клъстер. Тяхна обща особеност ще бъде развитието на 

иновационната дейност на туристическите предприятия в клъстера.  

Заключителен етап в създаването на туристико-иновативния клъстер е 

разработването на система за оценка ефективността на иновациите при 

функционирането на клъстъра.  

На този етап, по наше мнение, е необходимо да се формира ясна система от 

обективни критерии, която най-пълно и достоверно да отразява текущата ситуация и 

перспективи за развитието на иновативната активност в клъстера. Такава система за 

оценка става база за стратегическото и текущото планиране в развитието на 

клъстерната система. 

3.2. Дигитализация на маркетинговата среда на туристическия 

бранд 

Потребителите в своите представи и поведение не правят разлика между 

маркетинг, продажби или обслужване на клиентите. Тези разграничения имат значение 

в детайли само за бизнеса. За отделния потребител те са просто различни аспекти на 

едно и също нещо, което не ги засяга. Впечатляващо онлайн видео е точно толкова 

съществена част за изживяването на потребителя, колкото и използването на самия 

продукт. Тези взаимодействия са част от представата за бранда на фирмата и всяко 

въздействие на бранда придава по-голям смисъл на тази представа и изживяване.  

Туристическият бранд като понятие в маркетинга описва туристическата услуга, 

която е наложила своя имидж и репутация на пазара. Той не е проста съвкупност от 



лого, наименование или дестинация, а е начинът, по който потребителите възприемат 

фирмата и нейните услуги. В тази връзка маркетингът в туризма е процес на създаване, 

развитие и управление на туристическия бранда. Брандинг-методите могат да бъдат 

най-различни – от простото оформление на фирмения стил до провеждането на масивна 

PR кампания. Поради тази причина може да се направи заключението, че брандингът е 

комплекс от действия насочени към формирането на цялостен положителен имидж на 

туристическата фирма, на нейните продукти. По-обобщено, брандингът включва 

управлението на търговската марка и нейната репутация. 

Целта за изграждането на бранд е чрез силно въздействащи идеи и асоциации да 

се породи изживяване у потребителите и това да ги предразположи да плащат и 

премиална цена за бранда.  

Макар че бранд е всичко, което се контролира от неговия притежател, той се 

разглежда и като всичко, което се поражда в съзнанието на клиентите. Бранд са идеите, 

спомените и усещанията, които възникват всеки път, когато човек се замисли за 

потребление. 

Появяването на световните информационни мрежи, и на първо място Интернет, 

доведе до революция и в сферите на мениджмънта и маркетинга. Промените се 

отразиха както на външните отношения на фирмите и техните бизнес партньори, така и 

на вътрешните бизнес-процеси в самите фирми. Непрекъснато се появяват не само нови 

подходи за управление на бизнеса, но и кардинално се променят съществуващите до 

този момент. 

Информацията се наложи като един от основните маркетингови инструменти за 

управление на туристическия бизнес.  

Анализираме свойствата на съществуващите информационни системи. 

Таблица 16 

Свойства на информационните системи23 

Вид инф. 

система 

Характер на 

възприемането 

Характер на 

потока от 

информация 

Подаване на 

информация 

Характер на 

общуване с 

аудиторията 

Оптиче

н 

Акусти

чен 

Насоче

но 

Интеракт

ивен 

Динамич

ен. 

Статичен. Индивид

. 

Масов 

Телефон - + + + + + + - 

Печат + - + - - + - + 

Радио - + + - + - - + 

Телевизия + + + - + - - + 

Интернет + + + + + + + + 

 
23 Заложнев А.Ю., Информационные технологии маркетинга. Управление взаимоотношения с 

клиентами, М. 2009 

 



         

Въз основа на таблицата се прави изводът, че Интернет има предимство пред 

другите информационни системи. Чрез Интернет потенциалните клиенти могат да 

бъдат в постоянна връзка с рекламодателя. Затова тази система, която първоначално е 

създадена за обучение и изследвания, все повече и повече привлича интереса и на 

туристическия бизнес.  

На съвременния етап дигиталната среда идеално подхожда за реализиране на 

туристическия брандинг. Преимущества на онлайн средата се проявяват основно в 

следното: 

• в обхващането на огромна аудитория от потребители в сравнение с 

традиционните канали за комуникация; 

• в скоростта за разпространение на информацията; 

• във възможността за контрол и управление на всички процеси; 

• в непосредственото взаимодействие с потребителите и простотата за 

получаването на обратна връзка. Например, при използването на блогове за 

развитието на бранд, още в коментарите под тях може да се разбере 

преобладаващото мнение на потребителите; 

• в ниската цена на маркетинговите мероприятия в резултат на използването 

на дигитални инструменти. Например, разходите за направата на сайт, 

неговата SEO оптимизация и реклама заедно взети ще струват по-малко от 

цената на телевизионна реклама. 

Концептуално, туристическият бранд си остава бранд във всяка среда, както 

онлайн, така и офлайн. Но работата по създаването, развитието и управлението на нов 

туристически бранд в дигитална среда има своите особености. 

При създаването на туристически бранд в дигитална среда, е нужно да се отчете 

спецификата на интернет-потребителите. 

В процеса на формирането и развитието на туристическия бранд различията са 

повече и с по-голяма значимост. Основния акцент пада на създаването, оптимизацията 

и поддържането на търговски сайт, а също така и на маркетингова комуникация, по-

точно на различните проявления на интернет-рекламата. 

Основните подходи при дигиталния брандинг се свързват със следните 

процеси24: 

Първо - оптимизация на търсещите машини или SEO (Search Engine 

Optimization). 

Второ - контекстна реклама. 

Трето - банер реклама. 

Четвърто - PR статии. 

Пето - маркетинг в социалните мрежи (Social Media Marketing - SMM). 

Шесто - вирусен маркетинг (чрез популярност). 

Седмо - управление на репутация в дигиталното пространство. 

Всички тези подходи за дигитален брандинг са част от маркетинговата 

туристическа комуникация. Основната задача на тази комуникация става 

информирането за основните конкурентни особености на бранда и неговите предимства 

за достигане до целевата аудитория с цел това да доведе до потребление на продукта от 

 
24 Davenport, T. and James E. Short, The New Industrial Engineering: Information Technology and 

Business Process Redesign, 2015  
 



този бранд. В тази връзка, всички функции на маркетинговите комуникации се свеждат 

до две основни задачи - повишаване на продажбите и популяризиране на бранда и три 

основни функции - информационна, експресивна и подтикваща.  

През последните години провеждането на рекламни кампании и мероприятия на 

бизнеса във все по-голяма степен става чрез дигиталните мрежи. Оценката на тяхната 

ефективност стана основен проблем, тъй като всяка година се инвестират огромни суми 

в развитието на туристическия бизнес. 

Един от най-важните и популярни показатели за измерване на ефективността на 

интернет-рекламата е показателят за рентабилност (ROI). За изчисляване на ROI се 

използва следната формула25: 

Формула 15 

𝑅𝑂𝐼 =
(𝑃𝑅𝑂 − 𝐼𝑁𝑉)

𝐼𝑁𝑉
 

където: 

PRO= печалба от рекламната кампания 

INV= инвестиции за рекламната кампания 

Интернет-рекламата дава възможност да се проследяват действията на 

потребителите и по този начин да се види каква печалба носят тези действия. 

Изчисляването на този коефициент се извършва чрез произведението от стойността на 

клика (определя се в зависимост от условията на интернет-кампанията) и коефициента 

на конверсии – CTR. 

CTR (click-through rate) е обозначение за коефициента, измерващ честотата на 

кликване върху съответната реклама. Формулата за изчисление на CTR е следната: 

Формула 16 

𝐶𝑇𝑅 =
𝐶𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
 

където: 

Clicks= броя на кликовете 

Impressions= броя на импресиите 

На практика е сложно да се определи еднозначно какъв трябва да е добрият 

показател за CTR. При интернет-рекламата в Google стойност около 0,4% се смята за 

среден показател, доколкото при Facebook средно добър е показателя около 1,0%.26 

Понякога неголямото число на кликването може да накара рекламодателя да си 

мисли, че появяването на рекламата е напразно или има грешка при настройките. Но не 

във всички случаи е така. 

За да потвърдим този аргумент се представя известният маркетингов модел 

AIDA (A-attention, I-interest, D-decision, A-action). Когато всички 4 стадии на AIDA, а 

именно-внимание, интерес, решение, действие, бъдат изпълнени всяка маркетингова 

стратегия може да се счита за напълно успешна. Но това в никакъв случай не означава, 

че при прекъсване на някой от стадиите, маркетинговата стратегия трябва да се счита за 

неуспешна.  

Към коефициента CTR трябва да се подхожда с разбиране, защото той не 

отразява нито разходите, направени за рекламата, нито печалбата получена от нея. Това 

не означава, че той не е от значение, а, че просто трябва да се анализира заедно с други 

показатели. 

Анализират се няколко метода за повишение на CTR и те за представени в 

изображението. 

 
25 Capon,N. and R. Glazer, Marketing and Technology, 2010  
26 Пак там 



Фигура 8 

Методи за повишение на CTR 

 

 
Приведения модел показва 4 основни метода за повишение на CTR коефициента, 

Разглежда се всеки от тях: 

Качество на рекламния продукт. Рекламният материал трябва да бъде написан 

грамотно, с вярно и интригуващо съдържание. При наличие на изображения, те трябва 

да отговарят пряко на рекламния текст и също да бъдат привлекателно изготвени. 

Конкретност при настройване на рекламата. Необходимо е максимално 

конкретно да бъде таргетирана целевата аудитория. 

Местоположение на рекламата. В повечето социални мрежи има повече от 

един вариант за местоположение на нашата реклама. Не във всеки случай най-скъпото 

местоположение се оказва и най-печелившото. Местоположението трябва да бъде 

избрано спрямо контекста на рекламата. 

Анализ на конкурентите. Необходимо е да се наблюдават действията на 

конкурентите. Клиенти, намиращи се в една и съща среда и с еднакви финансов 

възможности, най-често се ориентират към фирмата, предлагаща им по-голямо 

разнообразие он-лайн акции, геймификации, бонуси и т.н.). 

Ако бъде следван този модел, то рекламната кампания значително ще увеличи 

своя CTR и в следствие на това ще повиши своята ефективност. 

Коефициентът VTR (view-through rate), измерващ привлекателността на 

рекламното съобщение, се изчислява по формулата: 

Формула 17 

𝑉𝑇𝑅 =
𝑇𝐶𝑉

𝑇𝑀𝐼
 

където: 

TCV (Total Complete View) - брой на пълните показвания на рекламата; 

TMI (Total Measured Impressions) - брой на импресиите. 

VTR най-често се използва при измерване ефективността на реклама, съдържаща 

видеоклип. За разлика от CTR, VTR се занимава изключително с привлекателността на 

рекламата, въпреки че е нееднозначен. Благодарение на този коефициент може да бъде 

оценяван имиджа на бранда в интернет. 



Показателят измерващ заинтересоваността на потребителите - CTI (click to 

interest) е част от измерването на ефективността на рекламата. Изчислява се по 

формулата:27 

Формула 18 

𝐶𝑇𝐼 =
𝑉𝐴𝐼

𝑇𝑀𝑉
 

където: 

VAI ( Visitors with actual interest) – посетители с реален интерест 

TV (Total Measured Visitors) - общ брой на посетителите 

За да бъдат по-нагледно представени трите допълващи се показателя - CTR,VTR 

и CTI е изготвено следващото изображение. 

Фигура 9 

Показатели за ефективност 

 
На изображението е представено действието на потребителя и какъв вид 

ефективност измерва съответният показател. 

Досега представените показатели се отнасяха основно за платените реклами в 

социалните мрежи. Едно от основните предимства на маркетинга в социалните мрежи 

е, че дори и без да се влагат средства в платени реклами пак може да се рекламира 

бранда. За тази цел е необходимо да се създаде група или страница и да се управлява 

правилно. 

Следващите показателите, на които се обръща внимание са тези, които пряко се 

отнасят към акаунтите в социалните мрежи.28 -Чист прираст (ЧП). Ангажираност 

(Engagement rate). Обхват на публикациите. Вирусност на публикацията. 

В заключение следва да се подчертае, че ефективността на маркетинга в 

социалните медии може да бъде измерена и чрез много други видове показатели. 

 
27 Пак там 

28 Халилов Д., Маркетинг в социальных сетях, М. 2014 



Резултатите от изследването на многообразието от показатели много често не са 

еднозначни. В случая са подбрани и представени най-често използваните от тях. 

3.3. Особености в използването на графичния дизайн и рекламното 

изображение 
Определя се общото, което е присъщо на рекламата и дизайна, и особеното, 

обуславящо тяхната специфика в туристическия бранд. 

Английският термин design има различни значения - цел, намерение, проект, 

план, чертеж, конструкция, рисунка, ескиз, композиция и други. Дизайнерът е 

проектант, конструктор, чертожник, моделиер и т.н. Графическият дизайн представлява 

проектиране на съобщение в сферата на визуалните комуникации и създаване на език за 

съобщения.29  

Първоначално той се е възприемал като монтаж на текст с изображение. 

Рекламата може да се отнесе също към проектната дейност, но в широкия 

смисъл на думата. Рекламните комуникации се разгръщат в пространството на 

технологиите на социалния инженеринг (структуриране на потребителския свят, 

групирането на потребителите, стратификация и т.н.). 

Обаче, нито дизайнът, нито рекламата са изкуство. Противоположно на 

произведенията на изкуството, призвано безкористно да възхищава, да трогва или 

разтърсва личността със своето духовно-емоционално съдържание, и рекламата, и 

графическият дизайн имат практическо предназначение, т.е. приложни функции. 

Предназначението на рекламата е да стимулира продажбите или да формира 

известността на фирмата. Графичният дизайн е предназначен да изпълнява следните 

основни функции в туристическия бизнес:  

първо, да идентифицират, т.е. да определят предмета и неговата принадлежност; 

второ, да информират, т.е. да ориентират човека в урбанизирания свят; 

трето, да рекламират, т.е. да представят и придвижват туристическия продукт 

за сметка на привлекателност и лесно запомняне; 

четвърто, развлекателна, т.е. да ориентира към ценностите в рамките на 

масовата култура за отдих и развлечения. 

Друг характерен признак при рекламата и графичния дизайн е различната 

ситуация с авторството. Създаването на рекламен продукт, като правило, е колективна 

технология, при което авторските права, по своята същност, принадлежат на групата, 

на туристическата агенция и т.н. В процеса на създаването на графичния дизайн 

авторството е изключително индивидуално. 

Графичният дизайн и рекламата се разминават и в крайните цели. Първият е 

насочен към ясно поднасяне на идеи, на създаване на впечатление у потребителя, а 

втората е ориентирана към продажбата на стоката или услугата. 

В условията на стартиране на туристически бизнес рекламата може просто да 

презентира даден туристически продукт, използвайки един или друг художествен стил, 

тъй като предлагането се извършва без избор. Проблемът за уникално предлагане на 

продажби възниква тогава, когато пазарът е наситен с излишни количества 

туристически продукти и се формира търсене, различно от нуждите от типови 

функционални потребности. Проблемът с емоционалното предлагане възниква тогава, 

когато свръх предлагането на туристически продукти се допълва и съпровожда с 

новости в културата. 

Функционалната графика за уникално туристическо предлагане позволява да се 

създаде у потребителя интерес чрез: 

• формиране на колекции, т.е. услуги на различни фирми с една и съща функция; 

 
29 Рунге В.Ф., Дизайн визуальных коммуникаций, М. 2006 



• стайлинг, който стимулира търсенето на модни изпълнения и обуславя морално 

остаряване на съществуващи туристически продукти; 

• формиране на определен графичен език, чрез който се създава рекламно 

обръщение; 

• сегментиране на пазара; 

• съзвучие на рекламните идеи с настроенията на целевата аудитория. 

Като необходими и достатъчни условия, позволяващи да се направи на 

потребителя емоционално предложение за продажба на туристически продукт, се 

определят: 

• свръхпроизводство на знаци в информационното общество; 

• ръст на индивидуалните предпочитания и дълбока сегментация на пазара; 

• отчитане гледната точка на потребителя, у който са формирани 

емоционални отношения с бранда; 

• семантична (знакова) наситеност на пазара; 

• необходимост от творчество в рекламата - влияние на подсъзнателно ниво. 

Това разпределение на информацията в маркетинговата схема, анализирано 

поотделно дава основание да се направи изводът, че визуалната комуникация в 

рекламата в по-голяма степен носи информация за „предимствата“ и „ценностите“ на 

рекламирания туристически продукт. „Особеностите“ в по-голяма степен са релевантни 

на вербалния език. Такава диференциация произтича от механизма на въздействие на 

различните типове информация. Ако „особеностите“ предполагат унификация на 

възприятията и рационална преработка на информацията, то „предимствата“ и 

„ценностите“ апелират към емоционалната страна и мисленето, което в голяма степен 

съответства на визуалния език на рекламния образ на туристическия продукт. Следва 

да се отбележи, че формирането на потребителски мотиви се намира в пряка 

зависимост от нивото на интериоризацията от потребителите на рекламата за 

ценностите на рекламирания продукт. С други думи, визуалната комуникация като 

основен канал за експликация на „ценността“ започва да играе в рекламния образ 

доминираща роля, повишавайки нейната ефективност. 

Отчита се, че съотношението между визуалния и вербалния компонент зависи 

също така и от вида на туристическата реклама. Очевидно е, че радиорекламата никога 

не може да стане визуална комуникация, а рекламата в пресата никога окончателно 

няма да се освободи от думата. Обаче, даже в рамките на отделно взети видове 

туристически реклами се разграничат следните тенденции. 

Таблица 17 

Разпределение на визуалния и вербалния компонент, в зависимост от вида 

туристическа реклама 
№ Вид реклама Визуален 

компонент 

Вербален 

компонент 

(устно) 

Вербален 

компонент 

(писмено) 

Тенденции 

1 Реклама в пресата + + + – + + Намаляване на 

вербалния компонент 

2 Телевизионна реклама + + + + + + Намаляване на 

писмения компонент 

3 Радиореклама – + + + –  

4 Външна реклама + + + + + Възможности за 

устния компонент 

5 Интернет реклама   + + Интеграция 

6 Реклама чрез сувенири + +  +  

7 Кино-видео реклама + + + + + + Интеграция 

8 Пощенска реклама + + – + + + Интеграция 

9 Полиграфична реклама + + – + + Интеграция 



10 POS-реклама (point of sales - 

място на продажби)  

+ + + + + Интеграция 

Както е показано в таблицата, в значителна част от визуалните и вербалните 

компоненти на рекламния образ в повечето видове туристически реклами се отчита 

тенденция за интеграция. Обаче, при рекламата в пресата и телевизията се наблюдава 

тенденция за намаляване на относителния дял на вербалния компонент в рекламния 

образ. 

Някои вербални технологии задават на рекламния текст стремеж или посока - 

аргументация, внушение, подражание.  

Аргументацията изисква привеждане на доводи с цел промяна в позицията или 

убежденията на другата страна. В рекламната аргументация се използва същата 

техника, например, използване на факти (цифри, термини, описание на събития) и т.н. 

Аргументационният ресурс лежи изключително във вербален план. 

Внушението технологично включва апелирането в рекламата към национални 

стереотипи, нарушаване на граници и културни норми, информационно уплътняване, 

широко използване на метафоризми, вербализиране на всевъзможни чувства и 

преживявания на човека и др. 

Подражанието предполага представянето на определени модели на поведение 

като модели за подражание, следване на някакъв образ. Приложимо към вербалния 

елемент на рекламата подражаването включва  техниката за типизация: използване на 

типични представители на целевата аудитория, типични ситуации, типичен език и т.н. 

С помощта на социалните медии се разрешават редица основни задачи пред 

туристическите фирми. Съществуват десетки социални мрежи и изборът в кои от тях 

дадена фирма трябва да присъства е с огромна тежест. 

Отделени и анализирани са три основни вида социални мрежи: 

Първа – общо форматни социални мрежи. Тези мрежи са предназначени 

основно за неформално общуване между потребителите (Facebook, Instagram, Pinterest и 

др.). Огромната аудитория на този вид мрежи ги прави особено привлекателни за 

използването им с маркетингови цели. 

Втора - професионални социални мрежи. Този тип мрежи са предназначени за 

професионално общуване на потребителите. Пример за такъв тип режа е Linkedin. Те 

идеално подхождат за намирането на нови служители и бизнес партньори. 

Трета - социални мрежи по интереси. Преимуществото на социалните мрежи по 

интереси е в тяхната уникалност. Такива мрежи се създават, за да могат потребителите 

да общуват, обединени от общия им интерес към дадена тематика. Може да се каже, че 

този тип мрежи представляват логическото продължение на тематичните форуми. 

Освен вида на социалната мрежа се взема предвид и нейната популярност. На 

изображението е представена графика извадена от Global Net Index Panel, показваща 

числеността на активните потребители на социалните мрежи.30 
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Численост на активните потребители в социалните мрежи 

 
30 Global Digital Report 2018 
 



 
Ясно се отличава лидерството на Facebook, тази социална мрежа е най-

популярна и в България. Българските акаунти там са около 3,3 млн., като 

разпределението мъже и жени е приблизително равно. Интересното е, че през 

компютър може да се достигне до 2,3 млн. потребители, а през мобилно устройство до 

3,2 млн31. На второ място е Youtube, която се радва на голяма популярност и у нас. 

Поне веднъж седмично е посещавана от около 70% от българските онлайн потребители. 

Друга социална мрежа, която се ползва в България е Instаgram. В нея са регистрирани 

около 500 000 български акаунта. 

Именно на тези три социални мрежи е отделено особено внимание. 

 
31 Пак там 



В “Facebook” всеки потребител може да създаде свой профил със снимка и лична 

информация, чрез който да контактува с други потребители, да се сприятелява с тях, да 

им показва собствени снимки и видеоклипове, да споделя с тях съдържание интересно 

за него  и т.н. 

На следващото изображение е показан примерен профил на търговска марка във 

“Facebook”. 
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Примерен дизайн профил във Facebooк 

 

 
Като основна особеност на социалната мрежа се определя възможността за 

създаване на Facebook група или Facebook страница. 

Във таблица са представени основните разлики между Facebook групата и 

Facebook страница. 

Таблица 18 

Сравнение на Facebook група и Facebook страница 
Критерий Facebook група Facebook страница 

Достъпност 

 

Може да бъде публична, 

закрита или даже секретна 

Винаги е публична 

Цел Общуване с аудиторията Официални новини за бранд, 

личност или организация 

Възможност за действия от 

страна на последователите 

(участниците) 

На участниците е разрешено 

да коментират и да 

публикуват 

Последователите имат 

право да коментират и да 

публикуват съдържание, ако 

администратора е разрешил 



Взаимодействие на 

последователите 

(участниците) с контента 

Всеки пост се публикува на 

стената на 100% от 

участниците в групата. 

Новият пост попада или не 

попада в лентата на 

последователите, в 

зависимост от сложен 

алгоритъм, но никога не е на 

100% 

Таргетиране на реклама Забранено (към момента на 

четене на тезата е 

възможно да е разрешено) 

Разрешено 

Вътрешна статистика Няма Има 

Възможност за ъпгрейд Няма Има 

Анализирайки таблицата се стига до заключението, че и двата формата имат 

своите предимства и недостатъци, но за изграждането на туристическа маркетингова 

стратегия е по-подходяща Facebook страницата. Това решение е приемливо основно за 

наличието на вътрешна статистика при този формат. 

“Instagram”е безплатно приложение за обмяна на визуален контент, позволяващ 

на потребителите да правят почти всичко, засягащо фотографии и видео – еднодневни 

истории, предавания на живо, споделяне на собствени снимки и видеоклипове както в 

“Instagram”, така и в други социални мрежи.  

Основно преимущество за дадена туристическа фирма да има акаунт и във 

“Facebook” и в “Instagram” е, че акаунтите могат да се свързват. По този начин 

рекламната туристическа кампания в социалните мрежи може да бъде обединена за 

двете. Това ще намали разходите и ще увеличи нейната ефективност. 

Важно е да се отчита, че въпреки свързаността на двете мрежи “Instagram” е 

съвсем отделен продукт и има своите особености. 

На изображението е показан примерен профил на търговска марка във 

“Instagram”. 
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Дизайн на профил в Instagram 

Към настоящия момент “Youtube” е на трето място по посещаемост в света. На 

изображението е показан примерен Youtube профил. 
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Дизайн на профил в Youtube 

Youtube предлага 2 основни възможности на своите потребители: 

• гледане на видеозаписи, качени от други потребители; 

• качване на собствени видеозаписи; 

Youtube клиповете лесно и бързо могат да бъдат споделяни в други социални 

мрежи. В настоящия момент “Youtube” е най-предпочитаната платформа при споделяне 

на видео съдържание. 

Рекламата в социалните мрежи е обособена със свой специфичен термин – SMM 

( Social Media Marketing). Целта на провеждането на SMM e увеличение лоялността на 

целевата аудитория към даден бранд, чрез разработването на брандова активност в 

социалните мрежи, блоговете и форумите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВОДИ 

 

От проведения в дисертационния труд анализ на туристическия бизнес в 

България следва основният извод: че усилията на туристическия бизнес трябва да се 

насочат по пътя на консолидацията за реализиране на готовност за преход към 

иновативни подходи за работа.  

На настоящия етап туристическият пазар в България все още не е достатъчно 

изследван по отношение на потенциала му за развитие на конкурентоспособни 

туристически стоки и услуги и готовността му за преход към иновативни подходи за 

работа.  

Проведеният в първа глава анализ на характера и особеностите на 

туристическия бизнес и на съвременните фактори за неговото развитие налага извода, 

че маркетинговите изследвания следва да бъдат насочени към следните комплексни 

задачи:  

1. Прилагане на  регионален поход  ( по туристически райони) при 

разкриването на реалното и потенциалното търсене на туристически услуги, 

респективно на съществуващото предлагане, както и факторите, влияещи върху 

тях; 

2. Анализ на маркетингово позициониране на туристическия бранд в 

социалните мрежи. 

Резултатите от комплексния анализ на горепосочените основни задачи наложи 

следните изводи: 

1. Ключов извод, свързан с маркетинга на туристическия бранд в дигитална 

среда, е необходимостта от използване на иновативни методи за разработване на 

конкурентоспособен продукт, а именно, методите на невромаркетинга и  анкетното 

проучване за целите на изследване поведението на потребителя на туристически 

продукт.  

2. Въз основа на на факторния анализ на А. Цветков от 2015г. на социално-

икономическото развитие на областите и формираните клъстери авторът на настоящи 

труд предлага следните теоретични обобщения: 

• при всички типове профили се наблюдават различни аспекти на социално-

икономическото им състояние; 

• икономическото развитие се влияе от проблемите в сферата на сигурността, но в 

по-голяма степен от комплексни фактори;  

• подходът чрез ниски местни данъци и такси за евентуално привличане на 

инвеститори и мигранти няма да даде съществен резултат; 

• туристическите райони в България изискват прилагане на иновативни подходи 

към планирането, организацията, и управлението на туризма на пространствено 

равнище. 



3. Анализите в настоящия труд поставят като първостепенен проблем 

необходимостта от разработване на програми за стимулиране процеса на 

клъстеризация по туристически райони, като основна форма за формулиране и 

прилагане на политика за устойчиво развитие на регионалния туризъм. Този подход 

изисква голям обем от информация за производителите и потребителите на 

туристически услуги, за факторите, влияещи на туристическото търсене и характера на 

това влияние.  

4. Авторът дава практически ориентирано определение на „туристическия 

клъстер“ като икономическа институция и най-подходящ иновативен подход към 

развитието на туризма. Ключов признак, обединяващ всички трактовки на понятието 

„клъстер“, се явява близостта на участниците (или елементите) в клъстера, определен 

модел на вътрешно взаимодействие на участниците в клъстера, което позволява да се 

формира ново качествено състояние на тази общност. 

В изпълнение на научните задачи са получени следените резултати:  

• Разкрити са особеностите на системата за ефективна работа с клиентите и 

система за обратна връзка с потребителите; 

• Разработена е съответна маркетингова стратегия с конкретните елементи 

за най-ефективен микс на маркетинга в дигитална среда и ролята на 

туристическия бранд; 

• Разкрити са особености на графичния дизайн като част от иновационния 

маркетингов подход за устойчиво развитие на регионалния туризъм; 

• Предлага се алгоритъм за маркетинговото позициониране на туристическия 

бранд в социалните мрежи; 

• Разработена е примерна иновативна структура в регионалния туризъм въз 

основата на клъстерен подход 

 

За успешен туристически бизнес е необходимо не само умението да се 

предоставят качествени услуги, но и да се знае на кого, защо и с какви цели са 

необходими. Това е възможно да се постига с помощта на разкритите иновативни 

маркетингови подходи. 

Правилното разбиране на желаните от потребителите туристически продукти 

предоставя на туристическите фирми възможност: 

• да прогнозират техните потребности; 

• да разкриват продуктите с най-голямо търсене; 

• да подобри взаимоотношенията с потенциалните потребители; 

• да разбира от какво се ръководят потребителите, вземайки решение за 

придобиване на туристически продукт; 

• да разкриват източниците на информация, използвани за вземане на решение 

при придобиване на туристически продукт; 

• да установяват, кой и по какъв начин оказва влияние при формирането и 

вземането на решение за придобиване на туристическия продукт; 

• да разработват съответна маркетингова стратегия и конкретните елементи 

за най-ефективен маркетингов микс; 

• да създават система за обратна връзка с потребителите; 



• да създават ефективна система за работа с клиентите. 

По този начин маркетинговите изследвания на потребителите на туристически 

продукти предполагат създаване на система за определяне на кръга от данни, 

необходими във връзка със намиращите се пред фирмата маркетингови ситуации, 

тяхното събиране, анализ и отчет за резултатите и последващото използване на 

изследванията, представляващи процес, състоящ се от няколко етапа. Тази съвкупност 

от задачи се решава с адекватно ресурсно осигуряване. 

В дисертационния труд са анализирани и изследвани основни иновативни 

маркетингови подходи към развитието на конкурентоспособен туристическия бизнес, 

по-конкретно дигитализацията и визуализацията като основни маркетингови 

инструменти.  

Проведеното от автора анкетно проучване потвърждава ключовата роля на 

дигиталния маркетинг в процеса на взимане на информирано решение за 

туристическо пътуване.. 

В качеството на пример за добри практики се анализират визуализацията и 

дигитализацията на маркетинга, насочени към повишаване конкурентоспособността 

на пазара на туристическите продукти, повишаване доходността на фирмите, 

осигуряване заетостта чрез предлагане на работни места, повишаване нивото на 

обслужване на потенциалните потребители на туристически услуги, разширяване 

сферите на обслужване чрез контакти с международни агенции за реализиране на 

ексклузивни турове и други форми на туризъм. 

В заключение може да се направи изводът, че иновативните маркетингови 

подходи в туристическия бизнес позволяват на туристическите фирми да определят 

своите позиции във всеки конкретен момент, да разширяват сферата на услугите за 

потенциалните потребители, за устойчиво и стабилно присъствие на пазара на 

туристическите услуги, да насочват своята дейност към повишаване на доходността. 

 

НАУЧНА НОВОСТ 

 
Основните приноси на дисертационния труд са следните: 

 

1. Предложена е структурно-логична схема, отразяваща авторския възглед 

върху взаимовръзката между дигиталните и визуалните аспекти в 

маркетинговата иновационна дейност.  

 

2. Авторът разработва алгоритъм от девет стъпки за разработване на 

успешна маркетингова стратегия. 

 

3. Обоснована е необходимостта от преход към иновационен клъстерен 

подход за организацията и управлението на регионалните туристически 

структури в България.  

 

4. Въз основа на анкетно онлайн проучване е получена фактология, която 

обогатява теорията за потребителското поведение при избор на 

туристически продукт в дигитална среда . 



 

5. За определяне на степента на иновативност на бранда, е предложена 

матрица, разкриваща взаимовръзката между брандинг-стратегията и 

иновативността на туристическия бизнес. 

  



Приложение: 
 

Възможна матрица  

за взаимовръзката между брандинг-стратегията и иновативността на 

туристическата компания 

 

Варианти Степен на иновативност 

Сила на бранда Средна иновативност на 

компанията в сравнение с 

основните конкуренти (Б1) 

Висока иновативност на 

компанията в сравнение с 

основните конкуренти (Б2) 

По-силни брандове на 

конкурентите от 

компанията (А1) 

Инвестирането в бранда 

става инструмент за 

оцеляване (запазване) 

конкурентоспособността 

на компанията 

Инвестирането в бранда 

дава възможност за 

формиране на имидж на 

иновационен лидер сред 

силни играчи (изгодна 

дългосрочна перспектива) 

Средни брандове на 

конкурентите в сравнение 

с компанията или тяхно 

отсъствие(А2) 

Инвестирането в бранда 

създава видимо 

предпочитание пред 

конкурентните 

предложения 

Инвестирането в бранда 

дава възможност за 

формиране на дългосрочно 

лидерство, създавайки 

стандартни еталони 

По-високата иновативност на компанията в сравнение с конкурентите 

предполага два възможни варианта: 

Първи. Компанията предлага на пазара иновативни продукти, които по своите 

функционални характеристики превъзхождат предложенията на конкурентите. 

Втори. Компанията предлага на пазара иновативни продукти, които по своите 

функционални характеристики са съпоставими с предложенията на конкурентите, но 

задоволяват потребност по особено уникален начин. Това може да се постигне за 

сметка на друга технология, качествен дизайн и др. 

Средната иновативност на компанията по отношение на конкурентите 

предполага неголеми подобряващи иновации в рамките на предлагания продукт или 

пазарен сегмент. При това, нито един от конкурентите в разглеждания сегмент не 

притежава значително по-високо ниво на иновативност, не предлага радикални 

иновации, а се занимава само с подобряване на своите продукти и постепенно развитие 

на пазара. 

Обобщаващо заключение за степента на иновативност на компанията по 

отношение на конкурентите следва да се прави от експерт (или група експерти) въз 

основа на следните показатели: 

• степен на превъзходство (изоставане) по отношение на функционалните 

характеристики на основните продукти на компанията в сравнение с 

конкурентните предложения; 

• степен на обновяване на асортимента на компанията в сравнение с 

основните конкуренти; 

• количество регистрирани патенти на компанията в сравнение с 

конкурентите и тяхната динамика; 

• количеството на заетите с научно-изследователска дейност в сравнение с 

конкурентите. 

Комплексната оценка на тези показатели позволява на експертите да направят 

обобщаващо заключение за степента на иновативност на компанията по отношение на 

конкурентите. 



Като силни по отношение на компанията се приема присъствието на пазара на 

такива брандове, които превъзхождат по сила модела на капитала на бранда на 

разглежданата компания. Този модел следва да включва в себе си такива показатели 

като: знание, асоциации (за сила и уникалност), възприемано качество и лоялност. 

Всеки от тези показатели може да има количествено изражение, а на по-късен етап да 

се извършва експертна интерпретация на получените данни с общо аранжиране на 

брандовете и отнасянето им към един или друг квадрант от предложената матрица. 

Квадрант - „По-силни брандове на конкурентите в сравнение с компанията – 

средна иновативност на компанията в сравнение с основните конкуренти (А1 – Б1)“ 

В дадения случай съществува ситуация, когато компанията се сблъсква на пазара 

със силни брандове, които плюс това притежават съществен иновативен потенциал. 

Подобна ситуация е характерна за традиционните пазари (географски, отраслови), 

когато на тях се появяват нови „играчи“, имащи силни брандове. Приемливото ниво на 

иновациите позволява на съществуващите компании да са конкурентни на този пазар. 

Обаче, в дългосрочна перспектива отсъствието на силен бранд и на способност на 

фирмата да докаже своите предимства пред потребителите може да се прояви 

негативно за нейното съществуване. Инвестирането в бранд позволява да се повиши 

конкурентоспособността на компанията, а в комуникацията брандът следва да 

подчертае тези предимства, с които той разполага. 

Квадрант - „По-силни брандове на конкурентите в сравнение с компанията – 

висока иновативност на компанията в сравнение с основните конкуренти (А1 – В2). 

В тази ситуация брандът се явява инструмент за по-бързо навлизане в групата на 

признатите лидери в отрасъла. Той е способен да не допусне бърза атака срещу 

позициите на компанията в случай, ако тя по някакви причини губи своите предимства 

в иновациите. Формиралият се бранд създава необходима „защита“, препятстваща 

изхвърлянето на компанията от пазара. Най-предпочитана бранд-стратегия е 

иновационното лидерство, позволяващо формирането на пазара на репутация на 

еднозначен обективен (даже и субективен в съзнанието на потребителите) лидер сред 

сериозни конкуренти. 

Квадрант - Средни брандове на конкурентите в сравнение с компанията или 

тяхно отсъствие - средна иновативност на компанията в сравнение с основните 

конкуренти (А2 – В1). 

В този случай инвестирането в бранд създава възможност за формиране на 

видимо и явно предпочитане на бранда в сравнение с конкурентните предложения. 

Конкурентите, като цяло, са сравними по ниво на иновативност, развивайки се 

паралелно без дългосрочни пробиви. В същото време нивото на брандинга не позволява 

на потребителите системно да отдават предпочитания на един от „играчите“ на пазара. 

Ситуацията е особено благоприятна от гледна точка за пробив, при което големи 

предимства ще получи този, който извърши пробива първи. Тя е свързана с 

обстоятелството, че на пазара на високотехнологични продукти възможностите за 

позициониране на компанията много често са ограничени, тъй като перспективните 

„територии“ за позициониране на техническите пазари не са толкова много. 

Следователно пионерът в брандинга може да усвои интересен „детайл“ и да започне в 

дългосрочна перспектива да го експлоатира чрез комуникациите, превръщайки го в 

отличителна особеност на своя бранд. 

Квадрант - Средни брандове на конкурентите в сравнение с компанията или 

тяхно отсъствие - висока иновативност на компанията в сравнение с основните 

конкуренти (А2 – В2). 

Даденият квадрант се явява най-благоприятен от гледна точка на изграждане на 

дългосрочна конкурентоспособност на компанията. Създава добра възможност за 



формиране на стандарти в цяла категория продукти и компанията да застане начело на 

тази категория. Безусловно инвестирането в бранда и формирането на положително 

впечатление у потребителите ще има решаващо значение, когато конкурентите успеят 

да наваксат изпуснатото време. В съзнанието на потребителите вече ще бъде създадена 

необходимата връзка между стоковата категория и бранда. Компанията ще се 

възприема като еднозначен лидер, законодател в модата и еталон за дадения пазар. 

По този начин, в зависимост от конкурентното обкръжение свързано с 

характеристиките и нивата на иновативност и степента на брандиране може да се 

отдели ролята, която е в състояние да изиграе брандинга за компанията. 
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